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 چکیده

حيه ی مورد بررسي ،ارائه تنها به خاطر ماهيت غير همگن خاک وعدم قطعيت پارامترهای آن حتي در محدوده ی كوچکي از نا

یک عدد به عنوان ضریب اطمينان خاک ناحيه ی مورد بررسي منطقي نمي باشد.به همين دليل استفاده از روش های قابليت 

ارزیابي قابليت اعتماد تالش مي شود تا بکار گيری  اعتماد در ارزیابي پایداری شيبها جایگاه ویژه ای پيدا نموده است.در روش

ای از مقادیرممکن برای متغييرها،دامنه تغييرات تابع هدف تعيين گردد.دراین مقاله بانسبت دادن دامنه های از مقادیر محتمل  دامنه

)زاویه اصطکاک )زاویه اصطکاک داخلي خاک نسبت به صفحه تنش(،)ضریب چسبندگي خاک(،cبرای متغييرهای 

)وزن مخصوص خاک( رابطه ضریب اطمينان پایداری شيرواني های نامحدود داخلي خاک نسبت به صفحه مکش بافتي( و

شده بفرم نرمال درنظرگرفته  و ،،cدرخاک های غير اشباع ارزیابي گردیده است.برای این منظور تابع توزیع متغييرهای 

ضریب اطمينان  ( منحني توزیع Jointed Distributionوش تركيب منحني توزیع متغييرها )وبااستفاده از روابط حاكم در ر

پایداری شيرواني های نامحدود درخاک های غير اشباع تعيين گردیده است.مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با روش 

 نشان دهنده ی دقت باالی این روش مي باشد.  (Mont Carloمونت كارلو)

ی نامحدود درخاک غیر اشباع ، منحنی توزیع قابلیت اعتماد ، ضریب اطمینان شیروان کلمات کلیدی:

 متغییرهای تصادفی

 

  مقدمه -1
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 مهندسي در مهم بسيار مسائل جمله از ها شيب پایداری بررسي تا شده باعث مختلف های شيب حركت و ناپایداری      

 ضریب یک تعيين به نسبت ، پارامتر هر برای مقدار یک بکارگيری با ها شيب پایداری بررسي در اگرچه .باشد ژئوتکنيک

 در حتي آن پارامترهای در تفاوت وجود و خاک همگن غير طبيعت ولي گردد مي اقدام بررسي مورد شيب برای اطمينان

 مدل تعيين در شده گرفته بکار فرضيات ، شيب های قسمت تمام در یکسان غير هندسه ، یکدیگر به نزدیک نقاط

 مدل یا و خاک پارامترهای تعيين در انساني خطاهای و سایت در موجود شرایط با آن كامل تطبيق عدم و مورداستفاده

 شيب برای شده تعيين اطمينان ضریب بودن اعتماد قابل غير موجب كه هستند عواملي جمله از همه ، مورداستفاده

 قطعيت عدم و تغييرپذیر ذاتا تقابلي با احتماالتي آناليز ، قطعي آناليز یک با مقایسه در اساس این بر .شوند مي موردبررسي

 .[5-1] باشد مي خاک رفتار تر صحيح بيني پيش و ها شيب پایداری مسائل بررسي در تری مفيد شيوه ورودی درپارامترهای

 

 نامحدود در خاک غیر اشباع های ضریب اطمینان پایداری شیروانی-2

 

وم به نيرو ها یا لنگرهای محرک تعریف مي شود.ضریب اطمينان همواره بصورت نسبت  نيروها یا لنگرهای مقا       

درشيرواني های نامحدود واقع در خاک غير اشباع ضریب اطمينان توسط رابطه زیر بيان مي گردد:    

 

 
 

شود: مقاومت برشي خاک )یا همان  نيروهای مقاوم( توسط رابطه زیر بيان مي  

 

 
 

 

    زاویه اصطکاک خاک نسبت به تنش خالص ، تنش خالص ،  دراین رابطه مقاومت برشي خاک غير اشباع ،  

 .زاویه اصطکاک خاک نسبت به صفحه مکش بافتي است مکش بافتي ،    
 

 شود: همچنين در شيرواني نامحدود لنگر محرک )همان وزن شيب( توسط رابطه زیر بيان مي

 

 
  

ارتفاع شيرواني خاكي ،    درآن وزن مخصوص خاک ، كه  h    زاویه شيرواني با افق است.

 

( بدست مي آید.3( بررابطه )۲ورابطه ضریب اطمينان از تقسيم  رابطه )  
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آنالیز قابلیت اعتماد -3  
  

الزم تلقي عي معين نيستند ، از این رو نياز به یک سيستم احتماالتي اغلب پارامتر ها در مهندسي ژئوتکنيک بصورت قط           

شود كه آناليز قابليت اعتماد روشي جهت بررسي مقدار احتمال مطلوب سيستم تحت شرایط محيطي مشخص وزمان معين  مي

 است.

 
 

روش ترکیب منحنی های توزیع متغیرهای تصادفی -4  

 

( وپارامترهای ثابت ارامترهای غير ثابت )دارای توزیع، با استفاده از پغيرهای تصادفيهای مت درروش تركيب منحني              

 )فاقد توزیع(اقدام به تعيين توزیع تابع هدف مي شود .[6]

اگر Fx(x) و  Y بفرم  تابعي از رابطه g(y)  باشد چگالي احتمال آن بصورت    یک متغير تصادفي با توزیع  

:شود زیر محاسبه مي  

 

z  برابراست با:  Fy(y)  ,Fx(x)    دارای چگالي 

 
 

 تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان پایداری شیروانی نامحدود در خاک غیر اشباع -5

 

دراین تحقيق متغير های چسبندگي خاک ، زاویه اصطکاک داخلي خاک نسبت به تنش خالص ،زاویه اصطکاک داخلي          

خاک نسبت به مکش بافتي ووزن مخصوص خاک به عنوان پارامترهای تصادفي وتنش قائم ،زاویه شيرواني با افق ، مکش بافتي 

 است.كه روابط حاكم برای ضریب اطمينان درذیل محاسبه شده اند.وارتفاع شيرواني بعنوان اعداد ثابتي در نظر گرفته شده 
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سطح  زیر منحني چگالي نرمال در نظر گرفته شده و بنابراین از اصالح سطح  %8/۹۹برای انحراف معيار، 3با در نظر گرفتن ضریب 

 صرفنظر مي شود.

 
 

 
 

 
 

 
 

ت از :چگالي چسبندگي خاک عبارتس توزیع تابع  

 

 
 

   به ترتيب ميانگين و انحراف معيار مقدارچسبندگي  خاک مي باشد. كه درآن 

 توزیع سایر متغير ها نيز بصورت زیر است :
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د:شو رابطه حاصل جمع بصورت زیر تعریف مي  

 
      

   
    

باشد: رابطه تقسيم نيز بصورت زیر مي  

 

 
 

 كه درآن :

 

 

 

 

 

 

 

 

  حل یک مساله .6
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درجه  ۲۲،مقدار زاویه اصطکاک برابر  3وميزان انحراف از معيار آن  كيلوپاسکال15مقدار چسبندگي ميانگين برابر      

درجه وميزان انحراف 17ار زاویه اصطکاک داخلي نسبت به مکش بافتي برابر درجه ، مقد3وميزان انحراف از معيار آن برابر 

باشد . درجه مي3از معيار آن   

فرض شده است .همچنين مقدار تنش خالص  1انحراف ازمعيار آن  كيلوپاسکال۲1همچنين مقدار وزن مخصوص خاک برابر 

 درجه ثابت فرض شده اند.۲5متر ثابت وزاویه شيب 10ي كيلو پاسکال وارتفاع شيروان100كيلوپاسکال ومکش بافتي برابر ۲00

موید تطبيق  ایجتوزیع بدست آمده با استفاده از این روش با روش مونت كارلو مقایسه گردیده كه نت شایان ذكراست كه

. بسيارخوب جواب ها بایکدیگرمي باشد  

 

 
(1شکل) : منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی چسبندگی  

 

 
ع احتمال متغییر تصادفی زاویه اصطکاکمنحنی توزی (2شکل) :   
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(3شکل) : منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی زاویه اصطکاک نسبت به مکش  

 

 
 

(4شکل) : منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی وزن مخصوص خاک   
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: (5شکل) منحنی توزیع احتمال مقاومت برشی در خاک غیراشباع      

 

 
شباعدر خاک غیرا (6شکل) : منحنی توزیع احتمال ضریب اطمینان شیروانی   

 

گیری نتیجه. خالصه و 7  

 
غيرهمگن بودن محيط خاک وعدم قطعيت در تعيين پارامترهای آن حتي در یک محدوده بسيار كوچک از محل        

له با در نظر گرفتن رابطه سایت، لزوم استفاده از روشهای قابليت اعتماد را در خاک به وجود مي آورد. دراین مقا

ضریب اطمينان پایداری شيرواني های نامحدود در خاک های غير اشباع، به تعيين رابطه قابليت اعتماد برای ضریب 

اطمينان پایداری شيرواني های نامحدود در خاک های غير اشباع اقدام شده است. به همين منظور با در نظر گرفتن 

رها وبا غير ثابت گرفتن پارامترهای چسبندگي، زاویه اصطکاک داخلي خاک نسبت به روش تركيب منحني توزیع متغيي

فاز تنش خالص، زاویه اصطکاک خاک نسبت به فاز مکش ووزن مخصوص خاک به تعيين رابطه قابليت اعتماد برای 

.استده د در خاک های غير اشباع اقدام شضریب اطمينان پایداری شيرواني های نامحدو  

زیع بدست آمده با استفاده از این روش با روش مونت كارلو مقایسه گردیده كه نتيجه موید تطبيق همچنين تو

 بسيارخوب جواب ها بایکدیگرمي باشد.
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