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پذیرش 11/64/91

طراحی و اجرای شیروانیها یکی از حساسترین و مهمترین مسائل در پروژههای عمرانی
و معدنی محسوب میشود .در علم ژئوتکنیک ،بهدلیل دسترسی نداشتن به اطالعات کافی و
مطمئن پیرامون کمیتهای طراحی ،ارائه یک مدل کامالً قطعی غیرممکن است .از اینرو ،در
سالهای اخیر ،برای تحلیل پایداری شیروانیها بیشتر بهروش احتماالتی مراجعه شده است.
در این تحلیلها ،کمیتهای تأثیرگذار در پایداری شیروانی بهصورت توزیعهای آماری در
نظر گرفته می شوند و در نتیجه ضریب اطمینان نیز یک توزیع آماری خواهد شد .از اینرو،
ابتدا خالصه ای از تحقیقات انجام شده روی تحلیل احتماالتی شیروانیها ارائه شده و برتری
تحلیل احتماالتی نسبت به تحلیل قطعی در طراحی شیروانیها بررسی میشود .در ادامه،
برای شفاف شدن توصیفهای مذکور ،شیروانی مشرف به سرریز آزاد سد کوار شیراز با
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چکیده

روش شبیهسازی مونت کارلو بهصورت احتماالتی با استفاده از نرمافزار  SLIDEتحلیل
میشود .این تحلیلها نشان میدهند ضریب اطمینان محاسبه شده بهوسیلۀ تحلیل احتماالتی
مشخص است ،تصویر روشنتری از شکست ارائه میکند .همچنین نتایج تحلیل احتماالتی
نشان میدهد که میتوان شیب شیروانی را بهینه کرد بهنحوی که کامالً پایدار بماند و حجم
عملیات سنگبرداری نیز بهینه شود .از اینرو بهکمک تحلیل احتماالتی شیب بهینه این شیروانی
تعیین شد که در این حالت میزان سنگبرداری حدود  28666متر مکعب کمتر میشود.
واژههای کلیدی :تحلیل احتماالتی ،تحلیل قطعی ،سرریز آزاد سد کوار شیراز ،مونت کارلو ،نرمافزار
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بهصورت یک تابع توزیع ارائه میشود که نسبت به تحلیل قطعی که نتیجه آن صرفاً یک مقدار

مقدمه
فرآیند طراحی در شیروانیها همواره با عدمقطعیتهای فراوانی همراه است؛ بنابراین
طراح نمیتواند بهطور کامالً شفاف در مورد پایداری یا لغزش آنها اظهارنظر کند .برخی از
عدمقطعیتها در تحلیل پایداری شیروانیها مربوط به ماهیت مواد تشکیلدهندۀ شیروانی،
هندسه شیروانی ،شرایط محیطی ،خطای مدل و برخی دیگر مربوط به خطاهای اندازهگیری
است .از اینرو ،تحلیل پایداری شیروانیها با استفاده از روش قطعی مبتنی بر مفهوم ضریب
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اطمینان غالباً نتایج رضایتبخشی بهدنبال ندارد و استفاده از روش احتماالتی برای ارزیابی
آنها بیشتر توصیه میشود .طراحی احتماالتی روشی است که با استفاده از آن میتوان
بهصورت اصولی و قانونمند تأثیر تغییرات کمیتها را روی پایداری شیروانیها ارزیابی کرد.
فاکتور ایمنی برآورد شود .بنابراین میتوان احتمال شکست را از روی توزیع فاکتور ایمنی
بهدست آورد.
تحلیل احتماالتی نخستین بار در دهه  9146مطرح شد و در اوایل بیشتر در طراحیهای
پیچیده همانند مهندسی هوافضا و سازه برای توصیف قابلیت اطمینان استفاده میشد .اولین
کاربردهای آن در مهندسی ژئوتکنیک مربوط به طراحی دیواره معادن روباز است .زیرا در این
طراحیها ریسک شکست تا حدی قابل پذیرش است و نتایج تحلیل احتماالتی را میتوان به
خوبی در برنامهریزیهای اقتصادی معدن استفاده کرد [ .]3[ ،]2[ ،]9در مهندسی عمران ،این
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در تحلیل احتماالتی ،عدمقطعیت در تخمین کمیتها وارد محاسبات میشود تا عدمقطعیت

روش در پایدارسازی شیروانیهای مشرف به خطوط حمل و نقل [ ،]5[ ،]4سدها ،شیروانیها،
پیها و دیوارهای حائل [ ]1[ ،]0بررسی خطرات زمینلغزش [ ]1[ ،]8و طراحی محل دفن
زبالههای خطرآفرین [ ]99[ ،]96بهطور موفقیتآمیز استفاده شده است .توبوت ( )9182جزء
شیروانیها استفاده کرد [ .]92لو در سال  9111تحلیل احتماالتی را روی شکست گوهای
توسعه داد [ .]93هوک در سال  9118با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو به بررسی تحلیل
احتماالتی شکست صفحهای پرداخت [ .]94دانسن و همکاران ( )2666با استفاده از قانون
سه سیگما یکسری تحلیل نیمهاحتماالتی انجام داده و ریسک گسیختگی را برای شیروانیهای
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اولین محققانی است که از روش شبیهسازی مونت کارلو برای تحلیل پایداری احتماالتی

مربوط به پروژهای واقعی بهدست آوردند [ .]95لی و همکاران در سال  2699با انجام تحلیل
احتماالتی به این نتیجه رسیدند که با افزایش ضریب همبستگی بین چسبندگی و زاویۀ
اصطکاک داخلی ،احتمال شکست بهصورت خطی افزایش مییابد [ .]90وانگ و همکاران
( )2693با انجام تحلیل احتماالتی بر زاویۀ صفحه شیروانی و ارتفاع آن بهترین طراحی را از
نظر اقتصادی و فنی بهدست آوردند .همچنین آنها اشاره میکنند که با افزایش عدمقطعیت
پارامترهای ورودی (ضریب تغییرات) هزینههای طراحی زیادتر میشود [ .]91جوهری و
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همکاران ( )2693با استفاده از روش تحلیلی که از انتگرالگیری مستقیم توابع چگالی احتمال
بهدست میآید ،احتمال شکست را برای حالت شکست صفحهای بررسی کرده و به نتایج
مشابه با روش شبیهسازی مونت کارلو دست یافتند .آنها برای دادههای آماری تحلیل
سال  2694به بررسی تأثیر تغییرپذیری پارامترهای خاک روی قابلیت اعتماد شیروانیها
پرداخته است .این محقق برای این منظور از دو روش تقریب اول ممان دوم و روش المان
محدود تصادفی استفاده کرده است [ .]91لی و همکاران ( )2695از روش سطح پاسخ
چندگانه برای تعیین قابلیت اعتماد شیروانی با توجه به تغییرپذیری خصوصیات خاک
پرداختهاند [ .]26در سال  2690لی و همکاران به بررسی و مقایسه انواع روشهای پاسخ
سطح در تعیین قابلیت اعتماد شیروانی پرداختند [ .]29کای و همکاران در سال  2691تأثیر
تغییرات پارامترهای مقاومت برشی بر قابلیت اعتماد شیروانیهای نامحدود را با استفاده از
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احتماالتی از پژوهش هوک ( )9118بر شکست صفحهای استفاده نمودند [ .]98کومار در

روش تحلیلی بررسی کردند[.]22
یکی از راههای مدلسازی عدمقطعیتها در تحلیل احتماالتی استفاده از ضریب تغییرات
است ،که بهصورت تقسیم انحراف معیار بر میانگین بهدست میآید .ضریب تغییرات پارامتری
مقادیر آنها است زیرا پارامتری بیبعد است و مستقل از مقادیر مطلق دادهها است.
بهطوریکه اگر ض ریب تغییرات تغییر کند ،احتمال شکست نیز به تبعیت از آن تغییر خواهد
کرد .وقتی ضریب تغییرات عدد بزرگتری باشد به راهحلهای پرهزینه برای کاهش احتمال
شکست نیاز است .درحالیکه اگر ضریب تغییرات کم انتخاب شود قابلیت اعتماد بیشتر
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بسیار مناسب برای بیان کمی پراکندگی دادهها و یا بهعبارت دیگر عدمقطعیت موجود در

شده و هزینههای مورد نیاز برای کاهش احتمال شکست کمتر میشوند .بنابراین تعیین مقدار
ضریب تغییرات در تجزیهها بسیار مهم است .همچنین ضریب همبستگی بین کمیتها یکی
دیگر از پارامترهایی است که در تعیین احتمال شکست مؤثر است .در این تحقیق ابتدا به
مقایسه و برتری تحلیل احتماالتی نسبت به تحلیل قطعی پرداخته میشود ،سپس فرآیند
طراحی احتماالتی توضیح داده شده و با یک مثال موردی برتری تحلیل احتماالتی نسبت به
تحلیل قطعی در پایدارسازی شیروانیها نشان داده میشود .همچنین به تحلیل حساسیت
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ضریب تغییرات و ضریب همبستگی بین پارامترها پرداخته شده است.

روش ضریب اطمینان از قدیمیترین روشهای تحلیل پایداری شیروانیها محسوب
میشود که بهصورت نسبت نیروهای مقاوم به نیروهای محرک تعریف میشود .اما این روش
دارای یکسری کمبودهایی است که در ادامه به آنها اشاره میشود .یکی از مشکالت این
روش عدمکارایی آن برای مقایسه سطح ایمنی شیروانیهای مختلف است .برای نمونه تصور
عمومی بر این است که سطح ایمنی تمامی شیروانیهایی که با یک مقدار ضریب اطمینان
طراحی شدهاند یکسان است ،در صورتی که چنین مطلبی صحیح نیست .زیرا در محاسبه
ضریب اطمینان تنها از یک مقدار متوسط برای هر کمیت استفاده شده و میزان عدمقطعیتها
و خطای موجود در محاسبات لحاظ نمیشود .بهعبارت ساده ممکن است که احتمال
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کاستیهای تحلیل قطعی مبتنی بر مفهوم ضریب اطمینان

شکست یک شیروانی با ضریب اطمینان  9/3و عدمقطعیت اندک ،از یک شیروانی دیگر با
ضریب اطمینان  9/5و عدمقطعیت باال ،کمتر باشد (شکل .)9
نمونه دیگری که در آن استفاده از ضریب اطمینان منجر به نتایج گمراهکننده میشود،
ایمنی یک شیروانی و یک پی که با ضریب اطمینان یکسان طراحی شدهاند برابر نیست.
محققان نشان دادهاند که ممکن است احتمال پایداری یک شیروانی با ضریب اطمینان  9/5و
یک پی با ضریب اطمینان  2/5برابر باشد [.]0
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هنگامی است که با این روش سازههای مختلف با هم مقایسه میشوند .برای مثال سطح
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)FoS(A) < FoS(B) , PoF(A) < PoF(B
FoS = 1
FoS = 1.3

FoS = 1.5

در تحلیل قطعی تنها یک مقدار برای هر کمیت مؤثر در نظر گرفته میشود .در حالیکه
در تحلیل احتماالتی توزیع احتمال برای کمیتهای مؤثر اختصاص داده میشود .بدینترتیب
احتمال شکستی که از تحلیل احتماالتی بهدست میآید نسبت به ضریب اطمینان که از تحلیل
قطعی بهدست میآید ،بیانی جامعتر و ملموستر از سطح ایمنی سازه ارائه میدهد .زیرا
عالوه بر مقدار محتمل کمیتهای ورودی و خروجی ،میزان عدمقطعیتها را نیز در خود
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شکل  .3تأثیر عدمقطعیت در توزیع احتمال ضریب اطمینان
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گنجانده است .برای نمونه در شکل  2حالتی نشان داده شده است که در آن نتیجه تحلیل
قطعی منجر به مقدار  9/5برای ضریب اطمینان شده است ،در حالی که براساس تحلیل
مطابق با تئوری احتماالت سطح هاشورخورده در شکل  ،2برابر احتمال وقوع مقادیر کمتر از
یک برای ضریب اطمینان است .الزم به ذکر است که مطابق تحلیلهای مرسوم ،ممکن است
مقدار ضریب اطمینان  9/5منجر به اطمینان کامل در مورد پایداری سازه شود اما نتیجه تحلیل
احتماالتی نشان میدهد با وجود مقدار میانگین  9/5برای ضریب اطمینان ،احتمال ناپایداری
سازه وجود دارد.
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احتماالتی یک تابع توزیع احتمال با میانگین  9/5برای ضریب اطمینان بهدست آمده است.

یکی دیگر از مشکالت روش ضریب اطمینان مشخص نبودن مقیاس است .به این صورت
که پایداری یک شیروانی با ضریب اطمینان  3لزومی ندارد به اندازۀ دو برابر شیروانی با
ضریب اطمینان  9/5باشد .در حالیکه بین احتمال شکست و ناپایداری ارتباطی خطی وجود
دارد و احتمال پایداری یک شیروانی با احتمال شکست  %5به اندازۀ دو برابر شیروانی دیگر
با احتمال شکست  %96است.

احتمال

تابع چگالی

ضریب اطمینان

شکل  .3مقایسه نتایج بهدست آمده از تحلیلهای قطعی و احتماالتی

طراحی احتماالتی
بهدلیل وجود عدمقطعیت و تغییرپذیری خواص فیزیکی و مقاومتی سنگها و خاکها و
همچنین ایجاد خطا در اندازهگیریها ،کاربرد تحلیل احتماالتی در مهندسی ژئوتکینک در سالهای
اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه ،روند کلی تحلیل احتماالتی ارائه میشود.
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ضریب اطمینان
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 .3مراحل تحلیل احتماالتی
مراحل کلی تحلیل احتماالتی شکست شیروانیها در شکل  3نشان داده شده است .مطابق
این نمودار ،بعد از تشخیص نوع شکست و انتخاب راهکار تحلیل آن ،باید کمیتهای مؤثر
نسبت داده شود .سپس توزیع احتمال ضریب اطمینان شکست غالب در تودۀ سنگ یا تودۀ
خاک با استفاده از یکی از روشهای احتماالتی تعیین شده و احتمال شکست از روی آن
برآورد شود .از آنجاکه در انتخاب اکثر ویژگیهای تودۀ سنگ عدمقطعیت وجود دارد ،از
نتایج تحلیل احتماالتی میتوان بهطور مناسب برای ارزیابی وضعیت پایداری شیروانیها
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در لغزش شناسایی شده و به هر یک از آنها کمیتهای آماری و توزیع احتمال مناسب

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

استفاده کرد.
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 .3تعیین احتمال شکست
احتمال شکست به نسبت بین نیروهای مقاوم و محرک وابسته است ،بنابراین محاسبۀ آن
مشابه فاکتور ایمنی است .از بین روشهای تعیین احتمال شکست ،روش شبیهسازی مونت
کارلو یک راهکار متداول است که از پرکاربردترین روشهای تعیین احتمال شکست نیز
محسوب میشود .یکی از ویژگیهای بارز شبیهسازی مونت کارلو این است که بهکمک آن

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

شکل  .1روند کلی تحلیل احتماالتی شیروانیها

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4
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میتوان توزیعهای مختلف آماری را با یکدیگر ترکیب کرد .همچنین این روش برای شرایط
پیچیده و غیرخطی قابل کاربرد است و محدودیتی در تعداد متغیرها یا وابسته و مستقل بودن
آنها ندارد.
 .1انتخاب مقادیر مجاز در طراحی احتماالتی
بهطورکلی هدف از طراحی احتماالتی ارائه احتمال لغزش شیروانی و مقایسه با مقادیر
مجاز است .برای شیروانیهای سنگی دائمی طبق تحلیلهای قطعی حداقل مقدار مجاز
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ضریب اطمینان برای شرایط استاتیکی  ]24[ ،]23[ 9/5و شبهاستاتیکی  ]20[ ،]25[ 9/9است.
همچنین مقدار احتمال شکست استاتیکی برمبنای جدول  9قابل محاسبه است.
جدول  .3احتمال شکست مجاز در شیروانیهای سنگی []72

(درصد)
56 - 966

26 - 56

96 - 26

بهرهبرداری

برای عموم

غیر قابل
بهرهبرداری

ممنوع است.

فوقالعاده

باید با جبر زیاد مانع

کوتاه

دسترسی عمومی شد.

بسیار

باید شدیداً مانع

کوتاه

دسترسی عمومی شد.

9/5 - 5

متوسط

تجهیزات زیاد و بسیار

شکست مشاهده

پیشرفته نیاز دارد.

میشود.

به پایش دائمی با

است.

شکستهای زیادی
وجود دارد.

مشاهده میشود.

باید مانع دسترسی

به پایش دائمی با

شکستهای قدیمی

اثراتی از خزش بسیار

عمومی شد.

تجهیزات ساده نیاز دارد.

مشاهده میشود.

آرام مشاهده میشود.

مانع دسترسی عمومی
شد.

 6/5

به پایش دائمی با

تعداد چشمگیری

خزش شیروانی واضح

اثراتی از خزش آرام

در حد امکان باید

6/5 - 9/5

نمیدهد.

مشاهده میشود.

درک میشود.

تجهیزات پیشرفته نیاز
دارد.

به پایش سطحی خوب
نیاز دارد.

در حال حاضر

اثراتی از خزش

شکست مشاهده

فوقالعاده آرام

نمیشود.

مشاهده میشود.

طوالنی

دسترسی عمومی

به پایش سطحی نیاز

شکست مشاهده

اثراتی از خزش

مدت

مجاز است.

دارد.

نمیشود.

مشاهده نمیشود.

به پایش نیاز ندارد.

شیروانی پایدار است.

حرکت وجود ندارد.

بسیار

دسترسی عمومی آزاد

طوالنی

است.
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5 - 96

کوتاه

پایش وضعیت را بهبود

شکست بطور عمومی

خزش شیروانی کامالً

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

احتمال
شکست

مدت زمان

وضعیت دسترسی

حداقل شرایط پایش

شکست شیروانی

حرکت شیروانی

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

مطالعۀ موردی (سرریز آزاد سد کوار شیراز)
سرریز آزاد سد کوار شیراز در جناح راست این سدد واقدع شدده اسدت .ایدن سدرریز بدا
حفاری در تودهسنگ آهک آسماری احداث میشود .بخشی از تدودهسدنگ مدذکور بدهعلدت
فعالیت گسل های کوار-سپیدار ،موک و ظفرآباد-سبزپوشان کامالً خرد شده است .این بخدش
تودهسنگ در ابتدای سرریز قرار گرفته و شیب طبیعی زمین نیز در این واحد حدود  26تا 25
درجه است .با حرکت به سمت پاییندست سد از خردشدگی تودهسنگ کاسته شدده و شدیب
طبیعی زمین نیز افزایش مییابد که نشاندهندۀ کیفیت بهتر تودهسنگ است .بدیشتدرین عمدق

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

173

حفاری ها حدود  15متر است که در بخش خرد شده قرار دارد .در این بخش غالباً نیدازی بده
انفجار نیست و حفاری با بولدزر امکانپذیر است کده خدود گدواهی بدر خردشددگی شددید
سرریز (گمانه  )K-921در جدول  2آورده شده است .کد ارتفاعی شروع این گمانه  9166متر
و کد پی سرریز در این محل  9042متر است ،بنابراین اطالعدات لدوگ مدذکور تدا عمدق 58
متریدر محدودۀ حفاری سرریز قرار میگیرد .چنانکه در جدول  2مالحظه میشود ،تا عمدق
 91متری (انتهای پله دوم) سنگ بسیار خرد شده است (

) .از  91متدر تدا  21متدر
) .ولی مجددداً

(ابتدا تا انتهای پله سوم) کیفیت تودهسنگ بهتر شده است (

از عمق  21تا  51متر (انتهای حفاریهای سدرریز) کیفیدت تدودهسدنگ کداهش یافتده اسدت.
بنابراین بخش اعظم حفاریهای سرریز در تودهسنگ خرد شده قرار گرفته است (شکل .)4

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

تودهسنگ و کیفیت پایین آن است .لوگ گمانه اکتشافی حفاری شده در تودهسنگ خرد شدده

جدول  .3لوگ گمانه  K-337در محل حفاریهای سرریز
2-3

6

31-42

23/5

11-82

06

5-1

98

42-41

91

82-81

10

1-92

36/4

41-52

25

81-12

44

92-91

91

52-51

31

12-11/2

49

91-22

42

51-02

41

11-969

93

22-21

43

02-01

10

966-965/5

31

21-32

28

01-12

34

965-996

35

32-31

38

12-11

51

996-995

14
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عمق گمانه (متر)

RQD

عمق گمانه (متر)

RQD

عمق گمانه (متر)

RQD
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شکل  .3خردشدگی شدید تودهسنگ در بخشی از ترانشه سرریز

 .3تحلیل پایداری شیروانی مشرف به سرریز سد براساس تحلیل قطعی
راست است ،فاکتور ایمنی لغزش آن در شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی برای این شدیروانی
باالی حدود مجاز است و نیاز به پایدارسازی اضافه (بهغیر از مدش و شداتکریت) نددارد .در
طرح اولیه طراحی شیروانی جناح راست ،قرار بود این شیروانی با شیب کلی  58درجده و بدا
پلههایی با شیب  19درجه حفر شود .ولدی متأسدفانه بعدد از حفدر پلده اول ،لغدزش قاشدقی
کوچکی در شیروانی رخ داد که نشان میداد تودهسنگ برای حفر این شیروانی ضعیف اسدت.
هر چند با کاهش مدوقتی شدیب پلدههدای اول و دوم و افدزایش ارتفداع ایدن دو پلده ،وقدوع
ناپایداری موقتاً رفع شد ولی در مورد ادامه حفر شیروانی سواالت زیادی مطرح بود .با توجده
به خردشدگی شدید تودهسنگ محل سرریز و البته با در نظر گرفتن شدواهد موجدود (لغدزش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

از آنجاکه ارتفاع شیروانی جناح چپ مشرف به سدرریز بسدیار کدمتدر از شدیروانی جنداح

قاشقی در پله اول و دوم) ،احتمال بروز لغزشهای قاشقی بیش از سایر اندواع گسدیختگیهدا
پیشبینی میشود .از اینرو ،در تحلیل پایداری این شیروانی مسئله بروز لغدزشهدای قاشدقی
قاشقی بهره گرفته شود .از اینرو برای تحلیدل پایدداری ایدن شدیروانی از ندرمافدزار

SLIDE

استفاده شده است.
در این تحقیق ،برای رفتار مواد از معیار شکست هوک-براون بهره گرفته شده اسدت .بدرای
تعیین پارامترهای مقاومتی معیار شکسدت هدوک-بدراون از شداخص مقاومدت زمدینشناسدی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

بسیار با اهمیت است و باید از یک برنامه تعادل حدی مناسب برای انجام تجزیه لغزشهدای

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

( ،)GSIمقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر ( )UCSو پارامتر ثابت سنگ

استفاده شد.

برای سنگ خرد شده با کیفیت متوسط سطوح خردشدگی ،کیفیت تدودهسدنگ براسداس

GSI

حدود  23-38بهدست آمد که مقدار میانگین آن برای تودهسنگ محل سرریز  35فرض شدد.
همچنین مقاومت فشاری تک محوری سنگ حدود  56-966مگاپاسکال با مقدار میدانگین 15
مگاپاسکال ارزیابی شد .بهعالوه مقدار

برابر  96و بهدلیل حفداری مکدانیزه بدرای ضدریب

بههمریختگی مقدار  9در نظر گرفته شد .بنابراین بدا توجده بده ایدن مفروضدات فدوق معیدار
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شکست متناسب با تودهسنگ بهدست آمد که نمودار آن در شدکل  5نشدان داده شدده اسدت.
مقدار وزن واحد حجم نیز برابر  22کیلونیوتن بر مترمکعب فرض شد.

ش
( ل س

)
شکل  .3معیار شکست انتخابی برای تودهسنگ خرد شده محل سرریز

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

تنش ر ال ( ی پا کال)

برای تحلیلهای احتماالتی باید ابتدا یک مدل معین انتخاب شود و سپس کمیتهدای آمداری
بر اساس آن مدل تغییر داده شوند تا توزیع آماری ضریب اطمینان بهدست آید .بدرای تحلیدل
سطوح لغزش در محیطهای پیوسته میتدوان از مددلهدای مختلفدی مانندد بیشداب ،اسپنسدر،
پرایس طوری طراحی شدهاند که تمام معدادالت تعدادل حددی نیروهدا و گشدتاور نیروهدا را
ارضاء میکنند و نتایج آنها بسیار به یکدیگر نزدیک است .در این تحقیق ،مدل معدین اولیده
که از آن برای تحلیلهای قطعی و احتماالتی استفاده شده است ،مددل مورگنسدترین-پدرایس
است .این مدل براساس معادالت تعادل حدی نیروها و گشتاور نیروها پایهگذاری شده اسدت

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

مرگنسترن-پرایس و یا شارما استفاده کرد .در میان این مدلها ،روش اسپنسر و مرگنسدترین-

و اگر از آن بهصورت قطعی استفاده شود ،مقدار مشخصی برای ضریب اطمینان شدیروانیهدا
در برابر لغزش قاشقی بهدست میآید.
براساس این تحلیلها مقدار ضریب اطمینان شیروانی جناح راست برای شرایط اسدتاتیکی
و شبه استاتیکی ،بهترتیب ،برابدر بدا  9/232و  9/661بدهدسدت آمدد کده در شدکل  0تحلیدل
پایداری این شیروانی نشان داده شده است .مطابق با معیارهای مجاز ارائه شده در بخش 3-4
و ارزیابیها فوق ،مقادیر فاکتور ایمنی برای این شیروانی زیر حدود مجاز قرار دارد .بندابراین
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باید راهکار مناسبی برای افدزایش پایدداری آن بدهکدار بدرده شدود .یدک روش پایدارسدازی
پیشنهادی برای این شیروانی استفاده از تزریق دوغاب سیمان است .هر چندد ایدن تزریدقهدا
باعث به هم چسبیدن بلدوکهدای خدرد شدده مدیشدود و از ریدزشهدای کوچدک موضدعی
تزریقهای فوق کمیت های برشی این سطح را افزایش نمیدهد و حتی با افدزایش وزن تدوده
لغزشی موجب کاهش فاکتور ایمنی و افزایش احتمال شکست آن میشود .بنابراین این روش
مورد قبول تیم مشاور قرار نگرفت .استفاده از سیستمهای نگهداری مصنوعی (بولدت ،آنکدر و
دیواره حائل) نیز بهدلیل خرد شدگی شدید تودهسنگ و عمیق بودن سطح لغزش از نظر فندی
و مالی معقول نیست .بنابراین گزینه باربرداری یا کاهش شیب ،گزینه مناسدبی بدرای افدزایش
پایداری این توده باشد .در شکل  1حجم باربرداری از توده بهصورت هاشدور خدورده نشدان
داده شده است .در این گزینه شیب کلی شیروانی از  58درجه به  48درجده کداهش یافدت و
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جلوگیری میکند ،ولی چنانکه از شکل  0مشخص است سطح لغزش احتمالی عمیدق اسدت.

سر ترانشه قدیمی حدود  24/1متر عقب نشینی کرد و شیروانی مجدداً از سدر ترانشده جدیدد
حفاری شد .بعد از این باربرداری ،شیروانی مجدداً ارزیابی شد و مقادیر متوسط فاکتور ایمنی
برای شیروانی فوق تحت شرایط استاتیکی  9/481و شدبه اسدتاتیکی  9/915شدده اسدت کده
شیروانی ،از راهحل تعدیل شیب استفاده شد و این روش بدرای پایدارسدازی شدیروانی فدوق
استفاده شد و بدون اتفاق خاصی اجرا شد .در زمان اجرای این شیروانی صرفاً از روش قطعی
برای ارزیابی طرح جدید و قدیم استفاده شد .سوالی که در اینجا مطرح میشدود ایدن اسدت
که آیا با تحلیل احتماالتی بررسیهای آماری کمیتهای تأثیرگذار بر شیروانی ،باز هدم طدرح
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براساس معیارهای مجداز تقریبداً در مدرز مجداز قدرار دارد .بندابراین بدرای پایدارسدازی ایدن

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

قبلی اجرا میشود یا اندکی تغییر خواهد یافت .در ادامه به بررسی تحلیل احتماالتی شدیروانی
جناح راست پرداخته میشود.

58°
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شکل  .3تحلیل پایداری شیروانی جناح راست سرریز برای شرایط استاتیکی

60°

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

44.5m

44m

14.5m

48°

 .3تحلیل پایداری شیروانی مشرف به سرریز سد براساس تحلیل احتماالتی
 .3-3خصوصیات ژئومکانیکی آماری تودهسنگ

چنانکه اشاره شد بهدلیل اینکه توده محل حفاریها بهصورت سنگ خرد شده است ،از
معیار شکست هوک-براون استفاده میشود .جدول  3کمیتهای آماری و توزیعهای احتمال

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

شکل  .7بخش پیشبینی شده برای باربرداری از تودهسنگ جناح راست سرریز

بهکار رفته برای کمیتهای مؤثر را نشان میدهد .بهدلیل کمبود نمونههای سالم و هزینه زیاد
آزمایشهای ،پژوهشهای آماری موجود در این جدول براساس پژوهشهای گذشته بهدست
آمده است ،بهطوریکه برای تعیین ضریب تغییرات و نوع توزیع احتمالی  GSI ،UCSو
از مقادیر پیشنهادی هوک ( ]28[)9118و برای وزن واحد حجم ( )γاز تحقیقات
جیمنزرودریگز و سیتار ( ]21[)2661بهره گرفته شده است .همچنین مقادیر حداقل و
حداکثر کمیتهای  UCSو  GSIبراساس نتایج آزمایشهای تعیین و برای کمیتهای

و

γ
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از قانون  3سیگما استفاده شده است .به این مفهوم که بزرگترین و کوچکترین مقدار قابل
تصور یک کمیت بهترتیب به اندازۀ سه برابر انحراف معیار بیشتر و کمتر از مقدار میانگین
آن (

) فرض شد .البته باید به این نکته توجه شود که مقدار

بزرگتر از صفر

کوچک زیادتر است ،بنابراین توزیع نمایی بریده میتواند با نتایج حاصل از وقوع زلزله تطابق
خوبی داشته باشد .معموالً حداکثر مقدار ضریب شتاب زلزله دو برابر مقدار میانگین آن در
نظر گرفته میشود [ .]94از آنجاکه ضریب قائم شتاب زلزله تأثیر چندانی در توزیع احتمال
ضریب اطمینان و مقدار احتمال شکست ندارد ،از مقدار آن صرفهنظر شده است .کمیتهای
آماری ضریب افقی شتاب زلزله نیز در جدول  3ذکر شده است ،همچنین شکل  8نمای
توزیع احتمال آن را نشان میدهد.

شکل  .3توزیع احتمال ضریب افقی شتاب زلزله

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

ضریب اف ی تاب زلزل

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

باشد .از آنجاکه پدیده زلزله بهندرت با شدت بزرگ اتفاق میافتد و تعداد زمینلرزههای

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

 .3-3تعیین احتمال شکست

چنانکه قبالً گفته شد مدل اولیه معین در این تحقیق روش مورگنسترن -پرایس است کده
از آن برای انجام تحلیل های قطعی و احتماالتی بهره گرفته شده است .بهعالوه ،بدرای تعیدین
احتمال شکست از شبیهسازی مونت کارلو با نمونهگیری کدامالً تصدادفی ( )RS-MCو بدرای
همگرایی نتایج شبیهسازی از  266666نمونهبرداری استفاده شده اسدت .بدرای بررسدی کدافی
بودن تعداد نمونهبرداریها در هر دو شرایط استاتیکی و شبه اسدتاتیکی از آزمدون هدمگرایدی
استفاده شد .چنانکه در شکل  1نشان داده شده است ،احتمال شکست بدرای هدر دو شدرایط
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استاتیکی و شبه استاتیکی به مقدار حدی رسیده است ،بنابراین تعداد نمونهبرداریها برای هر
دو شرایط کافی بوده است.

(
)

احتمال کست

(
)

الف

احتمال کست

بر ا

ب

شکل  .3بررسی همگرایی احتمال شکست برای شرایط الف) استاتیکی ،ب) شبه استاتیکی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

ت ا م

ت ا م

بر ا

جدول  .1کمیتهای بهکار رفته در تحلیل پایداری شیروانی سرریز
توزیع

کمیت

GSI

نرمال

35

96

23

38

نرمال

96

92/5

0/25

93/15

نرمال

22

8

90/12

21/28

نمایی بریده

6/95

-

6

6/3

(γ

)

ضریب افقی شتاب
زلزله

()%
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)UCS (MPa

نرمال

15

25

56

966

احتمال

میانگین

ضریب تغییرات

حداقل

حداکثر

براساس تحلیل احتماالتی مقدار احتمال شکست برای شیروانی جناح راست تحت شرایط
استاتیکی و شبه استاتیکی قبل از باربرداری ،بهترتیب برابر با 1/15 ،و  49/51درصد است.
مطابق با معیارهای مجاز ارائه شده در جدول  9مقدار احتمال شکست استاتیکی برای این
شیروانی زیر حدود مجاز قرار دارد .بنابراین براساس این روش نیز بایستی شیب این شیروانی
تعدیل یابد .شکلهای  96و  99توزیع احتمال ضریب اطمینان شیروانی جناح راست را بعد
از باربرداری برای شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی نشان میدهند .نتایج کلی این تحلیلها و
تحلیل قطعی در جدول  4به صورت خالصه نشان داده شده است .چنانکه مالحظه میشود،
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مقدار احتمال شکست شیروانی جدید در شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی ،بهترتیب 6/41 ،و
 92/25درصد است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

شکل  .11توزیع احتمال ضریب اطمینان شبه استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز برای بعد از
باربرداری

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

شکل  .33توزیع احتمال ضریب اطمینان استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز برای بعد از
باربرداری

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

جدول  .3نتایج تحلیل قطعی و احتماالتی برای دو حالت قبل و بعد از باربرداری
شرایط

استاتیکی
شبه استاتیکی

ضریب اطمینان قطعی

احتمال شکست ()%

قبل

9/232

1/15

بعد

9/481

6/41

قبل

9/661

49/51

بعد

9/915

92/25
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اگر به جدول  9مراجعه شود از دیدگاه احتماالتی نیز احتمال شکسدت شدیروانی بررسدی
شده زیر  6/5درصد است و در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد که بدا شدرایط کندونی (اتمدام
ولی چنانکه مالحظه می شود از نظر احتماالتی شرایط این شیروانی محافظدهکاراندهتدرین
حالت ممکن را دارد .اگر بتوان احتمال شکسدت  6/5تدا  9/5درصدد را بدرای ایدن شدیروانی
پذیرفت ،با حفظ ایمنی ،امکان افزایش شیب کلی آن و کاهش حجم عملیدات خداکبدرداری
وجود دارد .بنابراین در این بخش از مقالده ،سدعی شدده اسدت بدا اسدتفاده از نتدایج تحلیدل
احتماالتی شرایط بهینه دیگری نیز جستجو شود .در این راستا مقطع ارائه شده در شکل  0بدا
شیب های مختلف بهصدورت احتمداالتی ارزیدابی شدد .در شدکلهدای  92و  93نتدایج ایدن
تحلیل ها برای هر دو شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی نشان داده شده است .چنانکه مالحظه
میشود اگر شیب این شیروانی از  58درجه بده  59/5درجده کداهش یابدد احتمدال شکسدت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

عملیات حفر شیروانی) تطابق دارد.

استاتیکی آن حدود  9/5درصد میشود .همچنین برای این حالت مقدار ضریب اطمینان بدرای
شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی ،بهترتیب 9/313 ،و  9/933و مقدار احتمدال شکسدت شدبه
بهکمک چند ایستگاه نقشهبرداری پایش کرد .از آنجداکده کارگداه مدذکور فعدال اسدت ،ایدن
عملیات هزینۀ خاصی برای کارفرما در بر ندارد ولی شیب کلی شیروانی را بهینه مدیکندد .بدا
این بهینهسازی که قطعاً با پشتوانۀ روش احتماالتی مسیر شدد ،حجدم سدنگبدرداری در کدل
 28666مترمکعب کاهش می یابد که از نظر زمانی و مالی به نفع پروژه خواهد بود .هدر چندد
این شیروانی با شیب  48درجه حفر و احداث آن تکمیل شده است ولی این تحلیلهدا نشدان

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

استاتیکی حدود  91/4درصد بهدست میآید .در ایدن حالدت مدیتدوان حرکدت شدیروانی را

دادند بهکمک روش احتماالتی میتوان دید بهتری نسبت به وضعیت پایدداری شدیروانی پیددا
کرد و حجم خاکبرداری را بهینه کرد.

نتایج تحلیل حساسیت
تحقیقات نشان داده اند که با کاهش ضریب تغییرات (عدمقطعیت) ،احتمال شکسدت نیدز
کاهش مییابد ،بنابراین بهازای ضریب تغییرات مختلف میتوان احتمال شکسدت متفداوتی را
انتظار داشت .زمانیکه ضریب تغییرات بیشتری برای کمیت هدا انتخداب مدیشدود ،احتمدال
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شکست افزایش یافته و نیاز به راهحلهایی برای کداهش احتمدال شکسدت اسدت ،در نتیجده
هزینهها بیشتر شده و طراحیها مقرون به صرفه نیستند .درحدالیکده اگدر ضدریب تغییدرات
بنابراین تعیین مقدار ضریب تغییرات برای کمیتها در تحلیل احتماالتی بسیار مهم اسدت .در
صورتیکه امکان انجام آزمایش های الزم برای تعیین مقدار ضریب تغییرات کمیتهدا وجدود
نداشته باشد ،ضروری است تأثیر ضریب تغییرات در مقدار احتمدال شکسدت بررسدی شدود.
یکی از روشهای پرکاربرد استفاده از تجزیه حساسیت است .در این تحقیق چنین تحقیقداتی
صورت گرفت .شکلهای  94و  95تغییرات احتمال شکسدت اسدتاتیکی و شدبه اسدتاتیکی را
نسبت به ضریب تغییرات کمیتها را برای حالت بعد از باربرداری نشان مدیدهندد .مشداهده
میشود با افزایش ضریب تغییرات مقدار احتمال شکست نیز افزایش مییابد .همچندین نتدایج
تجزیۀ حساسیت شکل  94نشان می دهد که با افزایش ضریب تغییرات تدک تدک کمیدتهدا،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

کمتری برای کمیتها انتخاب شود ،هزینههای کاهش احتمال شکست نیز کدمتدر مدیشدوند.

مقدار احتمال شکست استاتیکی زیر حد مجاز قدرار دارد .ولدی اگدر ضدریب تغییدرات GSI
باالی  %29انتخاب شود ،مقدار احتمال شکست استاتیکی باالی  %5درصد میشود.
بعد از باربرداری در جدول  5آورده شده است .چنانکه مشاهده مدیشدود در هدر دو شدرایط
استاتیکی و شبه استاتیکی ضریب تغییرات  GSIبدیشتدرین و ضدریب تغییدرات وزن واحدد
حجم کمترین تأثیر را در مقدار احتمال شکست دارند .در نتیجه در تحلیلهای احتماالتی کده
از معیار هوک و بروان استفاده میشود ،ضروری است مقادیر ضریب تغییدرات کمیدتهدا بده
ویژه  GSIبا دقت بیشتری انتخاب شود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

مقادیر فاکتور حساسیت ضریب تغییرات کمیتها نسبت به احتمال شکست نیز بدرای حالدت

بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

جدول  .3مقادیر فاکتور حساسیت ضریب تغییرات کمیتها نسبت به مقدار احتمال شکست
شیروانی جناح راست سرریز برای حالت بعد از باربرداری
ط
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شکل  .33مقادیر احتمال شکست استاتیکی بهازای شیبهای مختلف شیروانی جناح راست
سرریز
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شکل  .31مقادیر احتمال شکست شبه استاتیکی بهازای شیبهای مختلف شیروانی جناح راست
سرریز
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شکل  .33تجزیه حساسیت احتمال شکست شبه استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز برای
حالت بعد از باربرداری برحسب ضریب تغییرات کمیتها

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

شکل  .33تجزیه حساسیت احتمال شکست استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز برای حالت
بعد از باربرداری برحسب ضریب تغییرات کمیتها
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بررسی پایدارسازی شیروانیها بهکمک نتایج تحلیلهای احتماالتی

بهعالوه ،در این تحقیق بدترین و بهترین حالت برای ضریب تغییرات کمیدتهدا بررسدی
شد .مقادیر ضریب تغییرات برای تمامی کمیتها نسبت به مقادیر پیشدنهادی بده یدک میدزان
کاهش و افزایش یافت تا نتیجه آن در مقدار احتمال شکست بررسی شدود .شدکل  95نتیجده
این پژوهش را برای هر دو شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی برای حالدت بعدد از بداربرداری
نشان میدهد .چنانکه در این شکل مشخص است با افزایش ضریب تغییرات کمیتها مقددار
احتمال شکست نیز افزایش مییابد .همچنین مشاهده میشود در بدترین شرایط یعنی افزایش
ضریب تغییرات به میزان  ،%56همچنان مقدار احتمال شکست برای شرایط استاتیکی زیر حد
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مجاز قرار دارد ،بنابراین میتوان به این نتیجه رسدید کده میدزان بداربرداریهدا از تدودهسدنگ
مناسب بوده است.
20
ا تاتیکی

12

ا تاتیکی

احتمال کست (

16

8
)

4
0
1.5

1.25

1

0.75

0.5

× ضریب ت ییرا

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

24

شکل  .33تغییرات احتمال شکست شیروانی جناح راست سرریز به ازای کاهش و افزایش
ضریب تغییرات کمیتها برای حالت بعد از باربرداری

شکل  91توزیع احتمال ضریب اطمینان را بدرای سده حالدت مختلدف ضدریب تغییدرات
افزایش ضریب تغییرات کمیتها ،مقدار انحراف معیار ضریب اطمینان نیز افزایش یافته است.
بهعبارت بهتر این شکل بهخوبی تأثیر عدمقطعیت را در شکل توزیع ضدریب اطمیندان نشدان
می دهد که با افزایش عدمقطعیت کمیتها ،عدمقطعیت ضدریب اطمیندان نیدز افدزایش یافتده
است .بنابراین تحلیل های صورت گرفته به خوبی برتری تحلیل احتماالتی را نسبت به تحلیل

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

( 1.0CV ،0.5CVو  )1.5CVتحت شرایط استاتیکی نشان میدهد .مالحظه مدیشدود بدا

قطعی نشان میدهد.
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ضریب اطمینان

شکل  .37توزیع احتمال ضریب اطمینان استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز بهازای ضریب
تغییرات مختلف کمیتها برای حالت بعد از باربرداری
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شکل  .33تأثیر ضریب همبستگی بین مقاومت فشاری تکمحوری و شاخص مقاومت
زمینشناسی بر روی احتمال شکست استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز برای حالت بعد از
باربرداری

از آنجاکه ضریب همبستگی بین کمیتها در نتایج تحلیل احتماالتی مؤثر است ،بنابراین در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371
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این تحقیق تأثیر ضریب همبستگی بین کمیتها نیز بررسی شد .برای این منظور برای ضریب
 )ρمقادیر  -9تا  +9در نظر گرفته شد .شکلهای  98و

همبستگی بین  UCSو ( GSI

 91تأثیر این ضریب همبستگی را بر احتمال شکست برای حالتهای مختلف نشان میدهند.
مالحظه میشود برای ضریب تغییرات پیشنهادی بهازای ضرایب همبستگی مختلف مقدار
احتمال شکست تقریباً زیر  %2قرار دارد .همچنین مالحظه میشود زمانیکه ضریب تغییرات
کم است ،ضریب همبستگی تأثیر کمتری بر احتمال شکست دارد و برعکس زمانیکه ضریب
تغییرات  %56نسبت به حالت پیشنهادی افزایش یابد ،اختالف احتمال شکست برای ضریب
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همبستگی  -9و  +9برای شرایط استاتیکی حدود  %8و برای شرایط شبه استاتیکی حدود
 %96است .این نتایج نشان میدهند که در تحلیل احتماالتی ضروری است ضریب همبستگی
بررسی شود.
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بین کمیتها نیز در نظر گرفته شود تا تأثیر ضرایب همبستگی در مقدار احتمال شکست

-1

ضریب م ستگی بی GSI UCS
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نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا به بررسی اهمیت تحلیل احتماالتی نسبت به تحلیدل قطعدی پدرداختیم.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

شکل  .33تأثیر ضریب همبستگی بین مقاومت فشاری تکمحوری و شاخص مقاومت
زمینشناسی بر احتمال شکست شبه استاتیکی شیروانی جناح راست سرریز برای حالت بعد از
باربرداری

سپس برای روشن شدن موضوع ،تحلیل احتماالتی شیروانی مشرف به سرریز آزاد سدد کدوار
شیراز تحت شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی بررسی شد .نتایج تحلیدلهدا نشدان دادندد کده
مقادیر ضریب اطمینان متوسط و احتمال شکست برای هندسه اولیه طراحی زیر حدود مجداز
بوده است و باید برای افزایش پایداری ،شیب شیروانی کداهش یابدد .نتدایج تحلیدلهدا بدرای
حالت بعد از باربرداری نشان دادند که مقادیر مذکور به حد مجاز رسیدهاند .ولدی بدر خدالف
ضریب اطمینان ،احتمال شکست شیروانی بسیار کمتر از حدد مجداز اسدت .بندابراین بدهنظدر
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میرسید تحلیل قطعی برای این شیروانی محافظهکارانه باشد .بنابراین شیروانی مذکور بهروش
احتماالتی نیز بررسی شد .نتایج نشان دادند که میتوان شیب پایددار شدیروانی را حددود 3/5
 28666متر مکعب سنگبرداری کمتر میشود که این امر میتواند برای کاهش هزینهها بسیار
مؤثر باشد .هر چند شیروانی مذکور با همان شدیب محافظدهکارانده حفدر شدده اسدت و ایدن
تحلیل هدا بدرای شدیروانی مدذکور کداربردی نددارد ولدی مدیتدوان از آن بدرای بهیندهسدازی
شیروانیهای مشابه بهره برد.
برای بررسی عدمقطعیت کمیتها نیز از تجزیه حساسیت ضریب تغییدرات اسدتفاده شدد.
نتایج تجزیه حساسیت احتمال شکست نسبت به ضدریب تغییدرات کمیدتهدا نشدان داد کده
مقادیر فاکتور حساسیت کمیتها برای شرایط استاتیکی بیشتر از شدبه اسدتاتیکی متنداظر آن
بوده و کمیت  GSIبیشترین و وزن واحد حجم کمترین تأثیر را در مقدار احتمدال شکسدت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.1.4

درجه بیشتر از شیب پایدار در روش قطعی در نظر گرفت .بندابراین در ایدن شدرایط حددود

دارند .بهعالوه ،تحلیل ها نشان دادند کده اگدر ،در ایدن مثدال مدوردی ،صدرف ًا مقددار ضدریب
تغییرات  GSIباالی  %29انتخاب شود ،مقدار احتمال شکست استاتیکی باالی حد مجاز قدرار
احتمال شکست استاتیکی همچنان زیر حد مجاز قرار دارد.
همچنین تحلیل ضریب همبستگی بین  UCSو  GSIنشان میدهد هر چه ضریب تغییرات
کمیتها بیشتر انتخاب شود ،تغییرات احتمال شکست نیز نسبت بده

 ρزیداد خواهدد

بود .بهطوریکه برای شرایط شبه استاتیکی تغییرات احتمال شکست نسبت به

 ρخطی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.371

خواهد گرفت .همچنین افزایش ضریب تغییرات کمیتها به انددازه  %56نشدان مدیدهدد کده
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. ضریب تغییدرات نمدایی اسدت%56 بوده ولی در شرایط استاتیکی این تغییرات برای افزایش
 مقدار احتمال شکست اسدتاتیکی بدهازای مقدادیر، ضریب تغییرات%56 همچنین برای کاهش
. تقریباً برابر صفر استρ
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