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 خالصه

پدیده روانگرایی یکی از چالش برانگيزترین مسائل ژئوتکنيک لرزه ای  تحليل

خود جلب کرده است.  ه است که در سالهای اخير توجه بسياری از محققين را ب

خسارات زیاد ناشی از این پدیده، محققين را به شناخت بهتر رفتار و آناليز 

انگرایی به طور کلی تر این پدیده ترغيب کرده است.  ارزیابی پتانسيل رو دقيق

روش های  االتی تحليل روانگرایی می باشد. شامل روش های قطعی و روش های احتم

با  . قطعی عليرغم سادگی، قادر به در نظر گرفتن عدم قطعيت ها نمی باشد

تحليل قطعی  زلزله که ماهيتی تصادفی دارند، خاک و بارگذاری شرایطتوجه به 

تحليل قابليت  دقت کافی برخوردار باشد. رسد از  نمی این پدیده به نظر

در نظر گرفتن عدم قطعيت ها می روش ها برای اسب ترین نکی از میاطمينان 

با توجه درجه اهميت ميزان عدم قطعيت ها را این روش ها قادر هستند .  باشد

 جزء روشروش شبيه سازی مونت کارلو  کنند.به صورت کمی در طراحی لحاظ سازه 

قابليت اطمينان است که سازگاری مناسبی با پدیده های  آناليز دقيق های 

مينان روشی مفيد برای اگرچه روش قابليت اطدارد.   مانند زلزله تصادفی

آماری و ریاضی،  اطالعاتهای ژئوتکنيکی است اما به دليل کمبود تحليل پدیده 

با مقاله  این .  دراستفاده از این روش برای اغلب مهندسين چندان ساده نيست

رابطه ای ساده استفاده از روش شبيه سازی مونت کارلو یک مدل احتماالتی و 

ضریب اطمينان قطعی و احتمال روانگرایی برقرار شده تا بدون نياز به  بين

بهره جست.   ناليز قابليت اطميناناطالعات جامع آماری بتوان از مزیت های آ

 Idrissو  Juang et al. (2012) توسعه داده شده توسط روش پيشنهادی با دو مدل احتماالتی

and Boulanger (2010)  نسبت به هر دو روش ذکر  در عين حال که شتهسازگاری خوبی دا

 برخوردار است.از دقت باالتری شده 

 
، روش قابلیت شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیتروانگرایی، کلمات کلیدي: 

 مدل احتماالتی، اطمینان

 

 

  مقدمه .1
پدیده روانگرایی خاک یکی از پيچيده ترین مسائل حوزه ژئوتکنيک لرزه ای است 

که در سالهای اخير مورد توجه بسياری از محققين قرار گرفته است.  روانگرایی 

خاک به دليل افزایش فشار آب حفره ای تحت بار زلزله و به اندازه ای است که 

پيدا کند.   این پدیده عموما در خاکهای  کاهش قابل مالحظه ایمقاومت برشی خاک 

سيلتی نيز  -در خاکهای شنی و رسی در مواردیاشباع رخ می دهد اما  ماسه ای

می روانگرایی ر این زمينه همچنان ادامه دارد.  دیده شده است، که تحقيقات د

زمين، گسيختگی های جریانی، از بين رفتن ظرفيت  تغييرمکان جانبی تواند باعث

این پدیده در   .گرددباربری و یا نشست نامتقارن پی سازه ها و جوشش ماسه 

(، کوبه 1989(، لوماپریتا )1964(، نيگاتا )1964زلزله های مختلفی همچون آالسکا )

ه شده مشاهد( 2013و اخيرا در شهر شنبه بوشهر )( 1999( و چی چی تایوان )1995)

ميالدی بيشترین عوارض روانگرایی  1990است.  زلزله منجيل و رودبار در سال 

که الیه های مستعد روانگرایی در  آنجایی برداشته است.  از را در کشورمان

بسياری از مناطق وجود دارند، بنابراین جهت احداث سازه ها باید عمليات اصالح 
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  وانگرایی انجام پذیرد.  به علت آنکهخاک در این الیه ها به منظور کاهش خطر ر

به طور کلی بسيار باال است، لذا برآورد دقيق پتانسيل اصالح خاک ی عمليات  هزینه

روانگرایی عالوه بر جنبه های ایمنی، به لحاظ اقتصادی نيز می تواند هزینه 

    تمام شده این پروژه ها را کاهش دهد.  

با استفاده از  1لی شامل ارزیابی قطعیارزیابی پتانسيل روانگرایی به طور ک

ضریب اطمينان و تعيين احتمال روانگرایی می باشد.  روش معمول برای ارزیابی 

داده بين پتانسيل روانگرایی، استفاده از روابطی است که بر مبنای همبستگی 

های محلی در زلزله های مختلف بدست آمده است.  نکته قابل توجه در استخراج 

وقوع روانگرایی بر مبنای داده های محلی آن است که یک مرز کامال همبستگی 

نشده( وجود  تفکيک شده بين تاریخچه های موردی روانگرایی )روانگرا شده/

خاک و شدت تابعی از مقاوت به صورت نداشته و در واقع احتمال وقوع روانگرایی 

قطعی در عمل،  حرکت زمين تغيير می کند.  با وجود استفاده گسترده از روابط

این روابط مدت دار هستند و ممکن است با افزایش تاریخچه های موردی، محل 

مرزهای قطعی آن ها جابه جا شود.  همچنين از این رو که این روابط مبنای 

احتماالتی ندارند، بينشی نسبت به عدم قطعيت یا احتمال روانگرایی به دست نمی 

استفاده از مطالعات احتماالتی برای ارایه دهند.  از این رو در سال های اخير 

    .(1) مرزهای جداکننده ی داده های محلی مورد توجه بيشتری قرار گرفته است
انتخاب پارامترهای ژئوتکنيکی خاک همواره تحت تاثير عدم قطعيت               

نيک های فراوانی قرار دارد.  به طور کلی عدم قطعيت های موجود در مهندسی ژئوتک

را می توان در دو گروه، عدم قطعيت های ذاتی خاک و عدم قطعيت های شناختی قرار 

داد.  آناليز قابليت اطمينان این امکان را فراهم می سازد که بتوان عدم قطعيت 

های موجود را به صورت کمی بيان کرد.  این روش همچنين با ایجاد راهکاری 

ه عدم قطعيت پارامترها و ميزان ریسک منطقی، ضریب اطمينان را متناسب با درج

قابل قبول تعيين می کند. آناليز قابليت اطمينان می تواند به عنوان جایگزین 

 یا مکملی برای روش های قطعی مطرح شوند و قضاوت مهندسی را آسان تر می کنند

(2  .) 

در این مقاله با در نظر گرفتن عدم قطعيت های موجود و استفاده از روش   

ت کارلو مدلی احتماالتی برای نشبيه سازی مو روشليت اطمينان به همراه قاب

ارزیابی پدیده روانگرایی ارائه شده است.  اگرچه روش قابليت اطمينان روشی 

و اطالعات مفيد برای تحليل پدیده های ژئوتکنيکی است اما به دليل کمبود دانش 

در  اغلب مهندسين چندان ساده نيست.  آماری و ریاضی، استفاده از این روش برای

این مقاله سعی شده است رابطه ای ساده بين تحليل های قطعی و آناليز قابليت 

اطمينان برقرار شده تا بدون نياز به اطالعات جامع آماری بتوان از مزیت های 

 . بهره جستآناليز قابليت اطمينان 

 

  SPTبا استفاده از نتایج روانگرایی قطعی ارزیابی   -2

در حدود چهار دهه پيش دستورالعملی تحت عنوان روش ساده شده برای ارزیابی 

بار  فاجعه  شد.  این روش در پی زلزله های  ارائهمقاومت لرزه ای خاک ها 

.  از آن زمان تا (3) پيشنهاد شد 1971نيگاتا و آالسکا توسط سيد وادریس در سال 

.  با ار گرفته استقر صالحدستورالعمل چندین بار مورد بازبينی و اکنون این 

   وجود پيشرفت های قابل توجهی که در راستای درک هرچه بهتر از مشخصات حرکات

ی بوده و روش ئلرزه ای و سازوکار روانگرایی صورت گرفته است، بيشتر اصالحات جز

ال حاضر این روش به عنوان ساده شده چارچوب اصلی خودش را حفظ کرده است.  در ح

یک استاندارد اجرایی در بسياری از کشورهای دیگر جهان مورد استفاده قرار می 

 Idriss and Boulanger  روش ساده شده تنش که توسطجدیدترین در این مقاله از   گيرد.

ین روش عنوان روش قطعی استفاده شده است.  ا ، به(4)شده استتوسعه داده  (2010)

و تنش سيکلی مقاوم  (CSR)با مقایسه نسبت تنش سيکلی ایجاد شده ناشی از زلزله 

(CRR)نسبت تنش سيکلی   کند. ، ضریب اطمينان در برابر روانگرایی را محاسبه می

عبارت است 

                                                                      از:

                               

)
1

()
1

()
1

()()
'

()
max

(





KKMSF
dr

vo

vo

g

a
CSR  

 

                                                 
1 -Deterministic methods 

(1) 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

maxa : شتاب ماکزیمم در سطح زمين ،'

0v :تنش موثر اوليه عمودی در عمق مورد بررسی ،

0vتنش کل اوليه عمودی در عمق مورد بررسی : ،dr    پارامتر بدون بعد جهت در :

)ضریب اصالح  نظر گرفتن کاهش تنش نسبت به عمق در اثر تغيير شکل پذیری ستون خاک

، : ضریب اصالح بزرگا MSF، عمق(
K: ضریب اصالح تنش همه جانبه سربار  ،

K :

 .دار بودن محل ضریب اصالح شيب

گرفتن کاهش تنش نسبت به عمق پارامتر بدون بعد جهت در نظر ،  drدر رابطه فوق، 

ارتباط با در اثر تغييرشکل پذیری ستون خاک می باشد.  تاکنون اصالحات زیادی در 

 drیکی از آخرین یافته های محققين است که  2این ضریب انجام شده است که رابطه 

  .کندمحاسبه می  4-2مطابق روابط با توجه به عمق مورد نظر و بزرگای زلزله را 

 

1.126 sin [ 5.133+(Z/11.73)] -1.012 -α =  

[5.142+ (Z/11.28)]sin  0.118+  0.106=  β 
ریشتر  7.5مقدار نسبت تنش سيکلی در بزرگای ،ساده شدهدر روش  زلزله تنش ناشی از

جهت مقياس کردن بزرگای زلزله و در واقع در نظر گرفتن مدت حرکات   است.

ضریب اصالح بزرگا است و به  MSFپيشنهاد شده است.  که در آن  5رابطه نيرومند 

DWF هم معروف است 1یعنی ضریب وزن دهی مدت.   

8.1)
4

exp(9.60058 



Mw

MSF 

مشاهدات صحرایی نشان از این دارد که با افزایش تنش موثر سربار حساسيت خاکها 

به منظور نرمال کردن این پارامتر نسبت به روانگرایی سيکلی افزایش می یابد.  

 ارائه شده است. 7و  6ابط ورسربار نسبت به تنش 

 

 

 

 

وجود تنش 

های رانشی 

به منظور لحاظ کردن شرایط افزایش نسبی در روانگرایی می باشد.  موجب غير صفر 

پيشنهاد شده است.  این  αK شيب دار بودن زمين و اثر تنش های رانشی اعمال ضریب 

در شرایطی که الیه های خاک افقی باشند، تنش برشی استاتيکی اوليه صفر   ضریب

 Idriss andجزئيات بيشتر در این رابطه توسط   می باشد. 1برابر   αKبوده و درنتيجه 

Boulanger (2010)  (4ارائه شده است.)  

تعریف می  (CRR)مقاومت سيکلی در روش تنش با پارامتر نسبت مقاومت سيکلی  

شود که در واقع با استفاده از داده های تاریخچه ای رخداد روانگرایی به مقدار 

60(1N(    .به منظور محاسبه  12تا  8روابط وارد محاسبات می شودCRR  پيشنهاد شده

توسط  )1N)60نه پيشنهاداتی برای اصالح مقادیر جهت در نظر گرفتن اثر ریزدااست.  

)2010( Idriss and Boulanger   60ارائه شده است و مقادیر,cs)1(N  1)60به جایN(   وارد محاسبات

 می شوند. 

                                                 
1 - Duration weighting factor 
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aPفشار اتمسفر : ،cF ،درصد ریزدانه : 

sCrCeCbCNC  SPTالح عدد ص: ضرایب ا,,,,

 CSR به CRRبصورت نسبت  13مطابق رابطه ضریب اطمينان در برابر روانگرایی 

باشد، روانگرایی رخ می دهد و  FS<1بر اساس این روش اگر تعریف می شود.  

  باشد خاک در برابر روانگرایی ایمن است.  FS>1درصورتيکه 

 

 

 ارزیابی روانگرایی به روش شبيه سازی مونت کارلو -3

آناليز حالت حدی و معيار روش های متداول در طراحی سازه های خاکی مبتنی بر 

بنا نهاده شده اند.  در این روابط همه پارامترها بصورت قطعی در  ضریب اطمينان

. نمی باشندعدم قطعيت های موجود قادر به در نظر گرفتن محاسبات وارده شده و 

روش فوق قابل اطمينان  ،عدم قطعيت های موجودپيچيدگی رفتار خاک وبا توجه به 

نيست و بایستی از روش هایی استفاده گردد که قادر به در نظر گرفتن این اثرات 

ظور پيشنهاد ی است که به این منیباشند.  روش قابليت اطمينان یکی از روش ها

آناليز قابليت اطمينان این امکان را فراهم می سازد که بتوان عدم شده است.  

قطعيت های موجود را به صورت کمی بيان کرد.  این روش با ایجاد راهکاری منطقی، 

ضریب اطمينان را متناسب با درجه عدم قطعيت پارامترها و ميزان ریسک قابل قبول 

به عنوان جایگزین یا مکملی  دمی توان ليت اطمينانتعيين می کند. آناليز قاب

 ند.  و قضاوت مهندسی را آسان تر می ک برای روش های قطعی مطرح شود

روش های آناليز قابليت اطمينان به طور کلی به سه دسته روش های تحليلی، 

های شبيه سازی جز  -روش روش های تقریبی و روش های شبيه سازی تقسيم می شوند.

روش های دقيق آناليز قابليت اطمينان می باشند.  در این روش با شبيه سازی 

اعداد تصادفی پارامترهای ورودی و استفاده از محاسبات تکراری به محاسبه 

می پردازد.  روش شبيه سازی مونت کارلو یکی از کاربردی  وقوع پدیدهاحتمال 

برای هر روش تعادل حدی بکار  دمی توانکه ترین روش های شبيه سازی می باشد 

ر تصادفی برای هر یک از پارامترهای ورودی با ادیدر این روش مق.  گرفته شود

این روش بر خالف روش های تقریبی توجه به تابع چگالی احتمال آن تعریف می شود.  

 از تمام سطح زیر نمودار تابع چگالی احتمال برای ساختن اعداد ورودی استفاده

از این مقادیر برای محاسبات مربوط به ضریب اطمينان استفاده می شود.  می کند.  

این روند به تعداد مورد نياز تکرار می شود تا بتوان توزیع آماری ضریب 

اطمينان را بدست آورد.  آناليز آماری این توزیع، امکان یافتن ميانگين و 

شبيه سازی .  تيار می گذاردواریانس ضریب اطمينان و احتمال خرابی را در اخ

 :  (5)مونت کارلو دارای چهار مرحله می باشد

برای هر کدام از متغيرهای تصادفی ورودی، یک مقدار تصادفی با توجه به  -1

 تابع چگالی احتمال آن انتخاب می شود.  

در مرحله دوم با جایگذاری  اعداد تصادفی ساخته شده در مرحله قبل،  -2

 از تابع عملکرد محاسبه می گردد. مقدار ضریب اطمينان با استفاده 

مراحل اول و دوم به تعداد بسيار زیادی تکرار می شود و مقدار ضریب   -3

 اطمينان برای هر تکرار، بدست می آید.

نانی که از شبيه سازی مونت کارلو بدست با استفاده از مقادیر ضریب اطمي  -4

( ، مقدار ميانگين، واریانس FS<1آمده است می توان احتمال وقوع خرابی)

 تمال ضریب اطمينان را بدست آورد.ضریب اطمينان و شکل تابع چگالی اح

CSR

CRR
FS 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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سازگاری زلزله پدیده های مربوط به زلزله به دليل ماهيت تصادفی بودن  تحليل

غير قطعی  های مناسب تری با روش

.  با توجه به این مسئله و دارند

تغييرپذیری ذاتی خاک آناليز قابليت 

منطقی است راه حلی اطمينان روانگرایی 

 يتحتحليل های قطعی ارجو نسبت به 

به طور کلی عدم قطعيت های .  دارد

موجود در آناليز روانگرایی را می 

توان به دو دسته عدم قطعيت پارامترها 

که با  و عدم قطعيت مدل تقسيم کرد

توجه به پيشرفت های موجود در زمينه 

روانگرایی می توان گفت که در حال 

حاضر عدم قطعيت پارامتری نقش بيشتری 

ا نسبت به عدم قطعيت مدل ایفا می ر

اثر عدم  مقالهدر این  لذا  کند.

مترها مورد بررسی اقطعيت پار

قرار گرفته است.  عدم قطعيت 

   تقسيم  CRRو عدم قطعيت در  CSRپارامترهای روانگرایی به دو دسته عدم قطعيت در 

wM  ،)g/maxa(  ،v  ،vبه این منظور پارامترهای .  دنشو می
' ،FC  وSPTN   بصورت

اگرچه پارامتر .  ندا در نظر گرفته شده متغير 1جدول مشخصات مطابق با تصادفی و 

dr   و متغير بودن پارامتر  2ثابت فرض شده است اما با توجه به رابطهwM  ،

ضرایب همبستگی بين پارامترها نيز مطابق با نيز متغير می باشد.  drپارامتر 

هر یک از این اعداد تصادفی ساخته شده در تابع عملکرد شده است.   تعيين 2جدول 

وقوع احتمال  قرار گرفته و ضریب اطمينان در هر مرحله محاسبه می شود. 

پروسه فوق با استفاده از کد بدست می آید.   14با استفاده از رابطه  روانگرایی

MATLAB 7.12  برنامه نویسی است.به راحتی قابل 

 
 

 N، تعداد حاالتی است که ضریب اطمينان کوچکتر از یک باشد.   LNدر این رابطه 

نيز تعداد کل تکرارها می باشد. احتمال روانگرایی برابر سطح زیر نمودار چگالی 

احتمال ضریب اطمينان در محدوده پاسخ های کوچکتر از یک می باشد.  جزئيات 

بيشتر و کارایی این روش توسط مولفين در مقاله ای دیگر بطور کامل مورد بررسی 

 (.6قرار گرفته است)

 

 

 

 

پدیده ارزیابی احتماالتی مدل  -4

 روانگرایی

ارزیابی احتماالتی روانگرایی  چارچوب

ارایه  Liao et al. (1988)اولين بار توسط 

ن از روش برازش ي.  این محقق(7) شد

 تاریخچه      منطقی به منظور تحليل

های موردی روانگرا شده و نشده و 

مقادیر عدد نفوذ استاندارد استفاده 

نمودند و یک دسته منحنی را برای 

توصيف رابطه ی ميان تنش تناوبی و 

مقاومت نفوذ خاک و احتمال وقوع 

از تعدادی موارد تاریخچه ای با  Liao et al. (1988)مدل روانگرایی ارایه نمودند.  

ه و قادر به در نظر گرفتن اثر ریزدانه بر روانگرایی کيفيت پایين بدست آمد

درصد معتبر است.   12نيست و فقط برای خاک های ماسه ای با ریزدانه کمتر از 

این روش عليرغم محدودیت هایش شروعی برای تحليل های احتماالتی روانگرایی بود.  

 .Youd and Nouble (1997) ،Topark et alاحتماالتی توسط محققين مختلفی از جمله  های روش

(1999) ،Cetin et al. (2000,2004) ،Idriss and Boulanger (2010)  وJuang et al.(2012) ( 9و8دنبال شده است)  . 

ی مدل های احتماالتی برای ارزیابی وقوع روانگرایی در  فرایند ارایه          

( تخمين 2( جمع آوری داده ای تاریخچه موردی 1خاک شامل سه گام اصلی می باشد: 

( ارائه مدل احتماالتی با استفاده از 3یک از موارد تاریخچه ای احتمال برای هر 

 (5)رامترهای تصادفیمشخصات پا -1جدول 

 ضریب تغییرات

(%COV) 

تابع 

چگالی 

 احتمال

 پارامتر

20 Normal SPTN 

5 Normal maxa 

5 Normal Mw 

15 Normal v 

15 Normal v
' 

10 Normal Fc 

ضرایب همبستگی بین پارامترها -2جدول     

 NSPT FC پارامتر
v
'  v  amax Mw 

NSPT 1 0 0 0 0 0 

FC 0 1 0 0 0 0 

v
'  0 0 1 0.9 0 0 

v  0 0 0.9 1 0 0 

amax 0 0 0 0 1 0.9 

Mw 0 0 0 0 0.9 1 

N

LN

LP 

(14) 
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حققين مختلفی هر داده های مراحل قبل.  تاریخچه موردی موارد روانگرایی توسط م

آخرین پایگاه داده مربوط به رخدادهای روانگرایی  وتصحيح شده است.  ساله تکميل

(.  این پایگاه داده با تکميل و تصحيح 4) ارائه گردید Idriss and Boulanger (2010)توسط 

بسياری از موارد در پایگاه های قبلی، در حال حاضر معتبرترین پایگاه داده 

این   موارد روانگرایی است که مورد استفاده محققين قرار گرفته است.مربوط به 

 آمده است 3است که به طور خالصه در جدول ای  مورد تاریخچه 230پایگاه داده شامل 

(2 .) 

 (2موجود ) تاریخچه ایپارامترهای مربوط به موارد  -3جدول

Year Site Mw amax 
No. 

Liq 

No. Non-

Liq 

Depth 

(m) 

G.W.L 

(m) 

FC 

(%) 
N60 (N1)60,CS 

1944 Tohnankai 8.1 0.2 3 0 3.7–5.2 2.1–2.4 10–30 1.0–5.9 1.7–8.2 

1948 Fukui 7 0.35–0.40 2 0 4.0–7.5 1.20-3.70 0–4 8.0–17.3 11.8-21.1 

1964 Niigata 7.6 0.09–0.18 7 4 3.3–10.1 0.0–2.4 0–10 2.6–27.0 4.7–35.5 

1968 Hososhima 7.5 0.242 0 1 2.895 2 36 8 12.1 

1968 Tokachi-Oki 8.3 0.20–0.23 3 2 4.0–6.10 0–2.1 3–20 5.0–28.0 7.6–35.3 

1971 San Fernando 6.61 0.45 2 0 6.1 4.6 50–55 3.5–7.3 3.9–8.1 

1975 Haicheng 7 0.2–0.3 3 1 7.8–8.2 1.5 5–67 9.0–13.0 7.6–13.3 

1976 Guatemala 7.5 0.135 1 1 4.6-10.7 1.5–3.4 3 6.0–16.0 5.0–14.3 

1976 Tangshan 7.6 0.13–0.5 5 2 3.5–6.1 0.9–3.1 3–20 5.9–30.0 8.5–31.6 

1977 Argentina 7.5 0.2 3 2 3.1–11.1 1.2–6.7 3–50 6.0–14.0 5.8–14.3 

1978 Miyagiken-Oki 6.5 0.10–0.14 1 13 2.5–6.4 0.3–4.3 0–60 2.0–12.0 2.5–16.2 

1978 Miyagiken-Oki 7.7 0.20–0.32 14 6 2.5–7.3 0.3–4.3 0–60 2.0–20.0 2.5–26.2 

1979 Imperial Valley 6.53 0.13–0.78 4 5 1.8–4.6 0.3–2.7 12–92 2.0–30.4 2.9–37.8 

1980 Mid-Chiba 6 0.095 0 2 6.1–14.3 0.9 13–27 4.0–5.0 3.9–7.1 

1981 WestMorland 5.9 0.09–0.32 3 4 1.8–4.6 0.3–2.7 18–92 2.0–11.0 4.6–15.2 

1982 Urakawa-Oki 6.9 0.168 0 1 2.4 1.6 5 10 17 

1983 Nihonkai-
Chubu 

6.8 0.111–0.15 1 2 4.3–9.2 0.35–1.0 0–5 2.6–13.1 5.1–18.1 

1983 Nihonkai-
Chubu 

7.7 0.052-0.283 16 13 2.22–9.8 0.0–1.75 0–66 2.6–25.0 4.2–37.3 

1984 Hososhima 6.9 0.268 0 1 2.895 2 36 8 12.1 

1987 Superstition 
Hills 

6.2-6.54 0.09–0.206 1 11 1.8–4.6 0.3–2.7 12–92 2.0–30.4 2.9–37.8 

1989 Loma Prieta 6.93 0.14–0.39 15 9 1.8–8.4 1.0–4.9 1–50 4.3–37.0 5.1–43.3 

1990 Luzon 7.7 0.25 1 1 5.0–7.2 2.3 19 19.9-34.7 13.0-24.9 

1993 Kushiro-Oki 7.6 0.40–0.47 2 1 3.80-10.8 1.6–2.0 0–5 11.7-26.8 16.4-30.9 

1994 Northridge 6.69 0.43–0.84 3 1 6.7–9.3 2–7.2 25–64 7.4–24.1 8.5–27.2 

1995 Hyogoken-
Nambu 

6.9 0.25–0.70 25 29 2.5–11.5 0.0–7.7 0–50 4.4–50.8 6.1–63.7 

1944 Tohnankai 8.1 0.2 3 0 3.7–5.2 2.1–2.4 10–30 1.0–5.9 1.7–8.2 

1948 Fukui 7 0.35–0.40 2 0 4.0–7.5 1.2–3.7 0–4 8.0–17.3 11.8-21.1 

1964 Niigata 7.6 0.09–0.18 7 4 3.3–10.1 0.0–2.4 0–10 2.6–27.0 4.7–35.5 

1968 Hososhima 7.5 0.242 0 1 2.895 2 36 8 12.1 

 

دومين گام در تحليل احتماالتی روانگرایی تعيين احتمال روانگرایی برای هر مورد 

شبيه  روشمی باشد.  بدین منظور قابليت قابليت اطمينان به همراه  ای تاریخچه

بکار گرفته شده است.  این روش می تواند  3سازی مونت کارلو، مطابق با قسمت 

طقی در ارزیابی روانگرایی لحاظ کند.  عدم قطعيت ها را با بکارگيری چارچوبی من

ماهيت احتماالتی این روش سازگاری مناسبی با پدیده زلزله و مدل های احتماالتی 

جدول فوق انجام شده  تاریخچه ایمورد  230شبيه سازی مونت کارلو برای  . دارد

است و احتمال روانگرایی برای هر مورد محاسبه شده و ضریب اطمينان در برابر 

محاسبه شده است.  نتایج  2روانگرایی نيز بر اساس روابط قطعی، مطابق قسمت 

 آمده است.   5حاصل در شکل  

 Matlab Curvefitting Toolbaxبه منظور ارائه مدل احتماالتی ارزیابی روانگرایی از  

مبنای بهترین برازش بين ضریب اطمينان قطعی و  بر ای استفاده شده است و رابطه

می باشد و  15رابطه پيشنهادی مطابق رابطه   احتمال روانگرایی ارائه شده است.

 درصد می باشد.   45/99دارای دارای ضریب همبستگی 

453.8
)069.1(1

100
(%)

FS
PL


  

 

(15) 
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مدل پیشنهادی بر اساس  -5شکل                                                    

 موارد تاریخچه ای  

 

 التی موجودامقایسه مدل پیشنهادی با مدل های احتم -4-1

محققين به منظور تحليل  مدل های مختلفی توسطگردیدر که در بخش قبل بيان همانطو

احتماالتی روانگرایی مطرح شده اند.  بيشتر این مدل ها دارای پایگاه داده 

قدیمی و عموما با کيفيت پایين می باشند و در برخی از این مدل ها نيز اصالحات 

روش ساده شده تنش اعمال نشده است و لذا روابط دقيقی محسوب نمی شوند.  جدید 

به اصالحات روش تنش بنا نهاده شده اند و از پایگاه داده  روابطی که بر اساس

 Juang etو مدل  Idriss and Boulanger (2010)استفاده شده است عبارتند از مدل های  روز شده

al.(2012)  مدل های احتماالتی ارایه شده توسط این محققين به روش بيشينه کردن  .

ی موجود چه امورد تاریخ 230از با استفاده  تابع احتمال بدست آمده است و

کاليبره شده اند.  لذا این دو مدل به منظور مقایسه کمی و کيفی با مدل ارائه 

عبارت است  Idriss and Boulanger (2010)مدل ارائه شده توسط شده انتخاب شده اند.  

 :(4)از






 


13.0

13.0)ln(
1

FS

LP  

، تابع چگالی احتمال تجمعی توزیع نرمال می باشد.  این تابع  φدر رابطه فوق 

با  MATLABو در نرم افزار  Normsdist(x)با استفاده از فرمان  Excellدر برنامه 

در ضریب اطمينان  FS ،16در رابطه قابل محاسبه است.  Normcdf(x)استفاده از فرمان 

 بدست می Idriss and Boulanger (2010)روانگرایی است که با استفاده از روش قطعی برابر 

نيز  FS.  در این مدل (10)می باشد 17مطابق رابطه نيز  Juang et al. (2012)مدل آید.  

 Idriss and Boulanger (2010) است که با استفاده از روش قطعی ن روانگراییضریب اطمينا

 محاسبه می شود.  

)]95.0(55.7exp[1

1




FS
LP 

.  ندنشان داده شده ا 6و دو مدل فوق در شکل  15پيشنهادی مطابق رابطه مدل 

دهد که رابطه پيشنهادی سازگاری خوبی با دو  قایسه کيفی این نمودارها نشان میم

 مدل ارائه شده دارد.  

(16) 

(17) 
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 مقایسه مدل پیشنهادی با مدل های موجود -6شکل 

 

سه روش مورد هر به منظور مقایسه کمی مدل ها، موارد تاریخچه ای با استفاده از 

ارزیابی قرار گرفته است و با نتایج حاصل از نتایج شبيه سازی مونت کارلو 

مقایسه شده است و ميانگين خطا برای موارد تاریخچه ای برای هر مدل محاسبه شده 

می باشد.  همانطور که  4مطابق جدول  است.  نتایج حاصل از این تحليل مقایسه ای

ادی مشاهده می شود که هر سه مدل از دقت مناسبی برخوردار هستند و روش پيشنه

مورد تاریخچه ای می باشد و لذا از دقت  230دارای کمترین ميزان خطا برای

 باالتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار است. 

 

 ای موجودمقایسه کمی مدل پیشنهادی و مدل ه -4جدول

Proposed Model Juang et al.(2012) Idriss and Boulanger (2010) مدل 

 خطا ميانگين درصد % 4.64 % 7.69 % 3.95

 

 

 

 نتیجه گیری -5

پدیده روانگرایی به دليل تصادفی بودن پدیده زلزله و عدم قطعيت های موجود در 

خاک، یک پدیده احتماالتی می باشد که آناليز آن به روش های مرسوم چندان قابل 

جهت آناليز  از گزینه های مناسبنيست و استفاده از روش های احتماالتی  اعتماد

بخش تشکيل می شود. در بخش اول، وجود  3 این پدیده می باشد. تحليل احتماالتی از

یک پایگاه داده قدرتمند که از تعداد زیادی داده با کيفيت باال تشکيل می شود، 

 زایش روزافزون استفاده از آزمایش های برجاضروری است.  در سالهای اخير با اف

و روش ساده شده تنش، این پایگاه داده هر روزه در حال تکامل می باشد و می 

توان انتظار داشت در آینده ای نزدیک پایگاه داده ای که شامل تعداد کافی از 

گردد.  در بخش دوم بایستی احتمال وقوع  ایجاد موارد تاریخچه ای می باشد،

نظور روش قابليت اطمينان به کار روانگرایی با دقت باالیی محاسبه گردد.  بدین م

این روش با ایجاد چارچوبی منطقی عدم قطعيت های موجود را در گرفته شده است.  

نظر گرفته و احتمال روانگرایی را متناسب با ميزان عدم قطعيت ها تعيين می 

کند.  در این مقاله از ميان روش های قابليت اطمينان، روش شبيه سازی مونت 

ور محاسبه احتمال روانگرایی بکار گرفته شد.  اگرچه این روش جزء کارلو به منظ

روش های دقيق محسوب می شود اما تاکنون کمتر مورد توجه محققين در حوزه مهندسی 

روانگرایی خاک قرار گرفته است.  در این روش با استفاده از توزیع احتماالتی 

دقت بسيار باالیی محاسبه پارامترهای ورودی، می توان احتمال روانگرایی را با 

تاریخچه ای با کيفيت باال  اطالعات مورد  230در این مقاله با استفاده از کرد.  

و بکار گيری روش شبيه سازی مونت کارلو در گام دوم آناليز احتماالتی رابطه ای 

ریاضی بين ضریب اطمينان قطعی و احتمال روانگرایی پيشنهاد داده است.  با 
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توان به سادگی و بدون نياز به اطالعات جامع آماری،  می   ن روشاستفاده از ای

با  1پارامتری مطابق جدول  یها در نظر گرفتن عدم قطعيتاحتمال روانگرایی را با 

موجود می توان  ائه شده با مدل هایدقت باالیی محاسبه کرد.  با مقایسه رابطه ار

 باشد. برخوردار می از دقت کافیگفت که رابطه ارائه شده 
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