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خالصه :در این پژوهش تحلیل قابلیت اطمینان پایداری داخلی و خارجی دیوارهای حائل خاک مسلح تحت شرایط

بارگذاری استاتیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است .اثر متغیرهای مختلف نظیر زاویه اصطکاک داخلی خاک ،وزن

مخصوص خاک ،مقاومت مسلح کنندهها ،زاویه اصطکاک کف دیوار و سربار وارده با فرض عدم قطعیت و همچنین

بررسی همبستگی بین آنها بر پایداری داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است .پایداری خارجی مورد بررسی
در این پژوهش شامل لغزش ،واژگونی و فشار پنجه و پایداری داخلی شامل گسیختگی و بیرون کشیدگی مسلح

کننده میباشند .همچنین آنالیز حساسیت روی متغیرهای تصادفی مؤثر نیز انجام شده است .بدین منظور از تحلیل
مرتبه اول قابلیت اطمینان ( )FORMاستفاده شده و اعتبارسنجی آن نیز با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو

( )MCSانجام شده است .بررسی شاخص قابلیت اطمینان در مودهای خرابی مختلف بیانگر تاثیر مهم و شاخص زاویه

اصطکاک داخلی بر پایداری دیوار در مقایسه با دیگر متغیرها است .همچنین مود خرابی لغزش بعنوان بحرانیترین
خرابی محتمل در این بررسی معرفی شده است.
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شرکت خاک مسلح ( )RECامتیاز ابداع نوارهای تسلیح دندانهدار

 -1مقدمه
استفاده از خاک به عنوان یکی از پرکاربردترین و درعینحال
پیچیدهترین مصالح مورد استفاده بشر از دیرباز مورد توجه قرار
داشته و همواره محققان در تالش برای بهبود مشخصات مکانیکی
آن با استفاده از مسلح کنندههای مختلف میباشند که مهمترین

آنها استفاده از انواع ژئوسنتتیکها میباشد .مسلح کنندهها معموالً

به شکل نوار ،شبکه ،میله ،الیاف و یا ورقههایی میباشند که نقش
اصلی آنها تأمین مقاومت در برابر تنشهای کششی در خاک است.
خاک مسلح نخستین بار توسط هانری ویدال فرانسوی در سال 1963
معرفی شد[ .]1در شروع دهه  1970اشتیاق برای یافتن روشهای
جدید مسلح نمودن خاک توسعه یافت بطوریکه در سال 1975
* نویسنده عهدهدار مکاتباتsaeed_ghf@sru.ac.ir :

را به ثبت رساند[ .]1استفاده از ژئوسنتتیک بعنوان مصالحی که
دارای دوام و پایای زیاد هستند اولین بار توسط فرانک در سال 1977
معرفی شد[ .]1با برگزاری اولین کنفرانس مسلح سازی خاک با مصالح
پلیمری در سال  ،1984دستورالعمل طراحی دیوار خاک مسلح توسط
اداره فدرال آمریکا ارائه گردید[ .]2در کشور ما اولین سازههای خاک
مسلح در سال  1355اجرا شدند که با استقبال و توسعه زیادی تا
کنون روبرو شده است.
در سالهای اخیر با توجه به برتری قابلتوجه تحلیل احتماالتی در
پوشش دادن عدم قطعیتها نسبت به تحلیل قطعی ،تحقیقات زیادی
در مورد بهکارگیری این روشها جهت تحلیل سازههای ژئوتکنیکی
نظیر سد ،شیروانی خاکی ،پی ،دیوار حائل ،خاک مسلح و تونلها
صورت گرفته است .تیوبات ( )1982از اولین پژوهشگرانی بود که

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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از روش مونتکارلو ( )MC1جهت پایداری شیروانی خاکی استفاده

مکانیزمهای خرابی احتمالی این تحلیل ،لغزش ،واژگونی و فشار پنجه

نمود .وی از روش بیشاب برای تحلیل شیروانی خاک مسلح استفاده و

(ظرفیت باربری) در نظر گرفته شدند که برای حفظ پایداری در سه

متغیرهای ورودی را با تابع توزیع نرمال و لوگ نرمال تعریف کرد .وی

حالت احتمال خرابی ،رسیدن به شاخص قابلیت اطمینان معادل

نشان داد چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک پارامترهای مؤثر

 3برای مقادیر مختلف ضریب تغییرات ( ،)COVزاویه اصطکاک

در این ارزیابی هستند] .[3گنسک و همکارش ( )1991با استفاده از

خاکریز ،خاک زیر پی ،سربار ،چسبندگی و شتاب افقی لرزهای نیاز

روش هاسوفر و لیند قابلیت اطمینان پایداری داخلی دیوارهای مسلح

میباشند] .[8آنها در ادامه مطالعات خود به این نتایج دست یافتند

شده با ژئوتکستایل را مورد بررسی قراردادند] .[4بیونگ و همکارش

ی لغزش ،واژگونی و ظرفیت
که مقادیر ضرایب مقاومت در خراب 

( )1998با استفاده از روش قابلیت اطمینان گشتاور دوم مرتبه اول

باربری متفاوت است .میتوان گفت که میانگین مقدار زاویه اصطکاک

( )2FOSMپایداری داخلی دیوارهای خاک مسلح را مورد ارزیابی

تأثیر ناچیزی بر ضرایب مقاومت دارد اما تأثیر ضریب تغییرات زاویه

قرار دادند که در این تحقیق از بین متغیرهای مختلف زاویه اصطکاک

اصطکاک برای تمامی حاالت پایداری دیوار قابلتوجه است].[9

داخلی را به عنوان مؤثرترین پارامتر معرفی شد .روش مرتبه اول

جینگیو و همکارش در سال  2016با انجام تحقیقی پایداری

قابلیت اطمینان ( )FORM3توسط محققان به روش گشتاور دوم

داخلی و خارجی دیوارهای خاک مسلح را بر اساس روش قابلیت

مرتبه اول ( )FOSMاصالحشده نیز موسوم میباشد که میتوان از

اطمینان مورد ارزیابی قرار دادند .آنها از روش تخمین نقطه ()PEM

این روش نتایج بهتری با تعریف تابع توزیع احتمال متغیرهای تصادفی

و مونتکارلو ( )MCجهت محاسبه شاخص قابلیت اطمینان استفاده

به صورت غیرنرمال نیز در حل مسائل بهره ُجست] .[5چلمیرانونت

کردند که نشان داد پایداری داخلی مؤثرترین توابع حدی هستند.

و همکارش ( )2004پایداری داخلی را با استفاده از روش ساده
بیشاب و شبیهسازی مونتکارلو ( )MCS4تحلیل کردند .با اینحال،

متغیرهای تصادفی در این تحقیق زاویه اصطکاک داخلی ،وزن
مخصوص خاک ،اصطکاک کف و مقاومت کششی مسلح کننده لحاظ

تالش آنها بر اساس این فرض بنا نهاده شده است که حالتهای

شدند] .[10پایداری داخلی و خارجی دیوارهای خاک مسلح صرفاً در

مختلف خرابی بهطور مستقل هستند[ .]6سید و همکارش ()2008

حالت بارگذاری استاتیکی توسط میشل در سال  2017مورد ارزیابی

تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی دیوارهای خاک مسلح را با استفاده

قرار گرفت که نتایج بررسی وی نشان داد زاویه اصطکاک داخلی

از سه روش مرتبه اول قابلیت اطمینان( ،)FORMگشتاور دوم مرتبه

مؤثرترین پارامتر و دیگر متغیرهای تصادفی وزن مخصوص خاک،

اول ( )FOSMو روش تخمین نقطه ( )5PEMانجام دادند که نتایج

سربار وارده ،مقاومت کششی مسلح کننده و اصطکاک کف دیوار تاثیر

آنها نشان داد که زاویه اصطکاک داخلی خاک مهمترین متغیر تصادفی

کمتری بر پایداری دارند].[11

است که بر پایداری داخلی و خارجی دیوار خاک مسلح اثر میگذارد.

با بررسی تحقیقات گذشته مشخص است که ارزیابی تأثیر

در این تحقیق زاویه اصطکاک داخلی ،وزن مخصوص خاک ،اصطکاک

متغیرهای مختلف بر شاخص قابلیت اطمینان دیوارهای خاک مسلح

کف دیوار و مقاومت مسلح کننده بهعنوان متغیرهای تصادفی در نظر

همچنان مورد عالقه محققان مختلف قرار دارد .لذا در این تحقیق نیز

گرفته و همبستگی بین پارامترها را نیز تأثیر دادهاند].[7

با بررسی متغیرهای مختلف نظیر زاویه اصطکاک داخلی خاک ،وزن

باشا و همکارانش تحقیقات زیادی روی تحلیل قابلیت اطمینان

مخصوص خاک ،مقاومت مسلح کنندهها ،سربار و اصطکاک کف دیوار

دیوارهای خاک مسلح انجام دادند] .[8آنها در یکی از مقاالت خود

بعنوان متغیرهای مسئله به تحلیل قابلیت اطمینان دیوار خاک مسلح

در سال  2013از روش مرتبه اول قابلیت اطمینان استفاده تا

پرداخته میشود .بعالوه در تحقیقات گذشته عمدتا برای ارزیابی

محدودههای مناسب برای مقادیر ضرایب بار و مقاومت تعیین کنند.

قابلیت اطمینان از روش مونتکارلو استفاده شده است که نتایج آن
نیز بسیار زمانبر است .در سالهای اخیر روشهای قابلیت اطمینان

Monte Carlo
First Order Second Moment
First Order Reliability Method
Monte Carlo Simulation
Point Estimation Method

1
2
3
4
5
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دیوارخاک
پایداریدیوار
کنترل پایداری
مسلح
شکل :1.1کنترل
شکل
Fig. 1. Controlling the stability of the reinforced soil wall

شرایط حدی غیرخطی و متغیرهای تصادفی غیرنرمال توسط محققان

 1/5استفاده شود .در این پژوهش ظرفیت باربری خاک به روش

محتلف استفاده شده است و در این تحقیق نیز بعنوان نوآوری از یک

وسیک ،مسلح کننده از نوع ژئوتکستایل و خاکریز نیز دانهای درنظر

روش توسعه یافته قابلیت اطمینان با شبیهسازی مونتکارلو ()MCS

گرفته شده است .در روابط جدول  1فاکتور  jزاویه اصطکاک داخلی

به ارزیابی قابلیت اطمینان پرداخته میشود .همچنین تغییرات مقادیر

خاک g ،وزن مخصوص d ،ضریب اصطکاک کف دیوار H ،ارتفاعL ،

میانگین ،همبستگی و ضریب تغییرات متغیرهای مختلف نیز مورد

طول مسلح کننده ka ،ضریب فشار محرک رانکین T ،نیروی کششی

ارزیابی قرار گرفته تا مؤثرترین متغیر با توجه به آنالیز حساسیت

قابل تحمل ژئوتکستایل Ng ،فاکتور ظرفیت باربری پی Sv ،سطح موثر

محاسبه شود .در این پژوهش تحلیل و محاسبات با نوشتن یک

ژئوتکستایل در عرض واحد q ،سربار sv ،تنش قائم و  Leطول موثر

برنامه محاسباتی در نرمافزارهای متلب ( )Matlabو  RTبر مبنای

ژئوتکستایل میباشد.

نظریههای قابلیت اطمینان اقدام شده است.
 -2پایداری خارجی و داخلی دیوار خاک مسلح در حالت

استاتیکی

 -3قابلیت اطمینان در طراحی سازهها
روشهای آنالیز قابلیت اطمینان بهطورکلی به سه دسته روشهای
تحلیلی ،روشهای اولین و دومین مرتبه قابلیت اطمینان و همچنین

پایداری دیوارهای خاک مسلح شامل کنترل پایداری خارجی

روشهای شبیهسازی تقسیم میشوند .در طراحیها باید تعادل بین

و پایداری داخلی است که در این تحقیق بررسی این موضوع به

ایمنی و هزینه ساخت مدنظر گرفته شود .فقط در صورتی میتوان

دستورالعمل  FHWAو همچنین نشریه شماره  308سازمان برنامه

طراحی دقیق داشت که پیشبینی دقیقی از عملکرد آنها داشته باشیم

و بودجه رجوع داده شده است[ 12و  .]13روابط تحلیلی مورد استفاده

اما از آنجا که در واقعیت چنین دقت پیشبینی قابلدسترسی نیست،

در بررسی پایداری خارجی و پایداری داخلی در شکل  1نشان داده

باید حاشیه امنیت در نظر گرفته شود .این حاشیه اطمینان اغلب در

و در جدول  1آمده است .دستورالعمل  FHWAو نشریه شماره

قالب افزایش ضریب اطمینان لحاظ میگردد .افزایش ضریب اطمینان

 308توصیه کردهاند که ضریب اطمینان در حالت استاتیکی برای

به معنای طراحی محافظهکارانهتر و هزینههای بیشتر است .لذا ضریب

کنترل پایداری لغزش و واژگونی باید به ترتیب  1/5و  2باشد و

اطمینان نمیتواند معیار ایده آلی برای پروژههایی با درجه اهمیت

همچنین حداقل ضریب اطمینان برای کنترل ظرفیت باربری پنجه

باال تلقی گردد .چون ضریب اطمینان بهصورت یک عدد ثابت بیان

دیوار ،بین  2و  2/5توصیه شده است .برای کنترل گسیختگی و

میشود و هیچگونه رواداری موجود در مسائل اجرائی و همچنین عدم

بیرون کشیدگی مسلح کننده نیز پیشنهاد شده از ضریب اطمینان

قطعیتهای ذاتی موجود در خاک را لحاظ نمینماید.
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در بررسی
استفاده در
مورداستفاده
تحلیلیمورد
روابطتحلیلی
جدول :1.1روابط
جدول
مسلح[[]12
دیوار خاک مسلح]12
پایداری داخلی و خارجی دیوار
بررسی پایداری

]Table 1. Analytical relationships used to study the internal and external stability of retained walls [12

پایداری خارجی

کنترل لغزش

()1

کنترل واژگونی

()2

) tan  (  HL + qL
H2
+ k aqH
2

k a

= fs

HL2
L2
+q
2
2
= fs
H3
H2
k a
+ k aq
6
2



qult 0.5 LN 
()3
کنترل فشار پنجه دیوار
=
=
fs
همچنین عدم قطعیتهای ذاتی موجود در خاک را لح
اجرائی
بهصورت یک عدد ثابت بیان میشود و هیچگونه رواداری موجود در مسائل + q
v
 Hو
نمینماید.
T
= fs
()4
کنترل پارگی مسلح کننده
محسوسی دیده میشوند و استفاده از تحلیل قطعی
شکلv k a
در مسائل ژئوتکنیک ،نامعینی و تغییرپذیری ذاتی در پارامترهای مقاومتی خاک به S v
پایداری داخلی
ی و روشهای قابلیت اطمینان ،بهترین شیوه
یرهای تصادف
مسلحد .لذا
کشیدگینمیرس
بیرون به نظر
کنترلمنطقی
استفاده از پارامترهای قطعی چندان
2tan
استفادهLاز) qمتغ z +
(
e
()5
= fs
موجود را نیز درنظر گرفت .این عدم قطعیته
پارامترهای
بیان این پارامترها است .برای تحلیلهای کننده
احتماالتی باید عدم قطعیت موجود vدرv k aS
پارامترهای آماری 2شامل مقادیر میانگین ،انحراف معیار و چولگی ب
وسیله متغیرهای تصادفی با توابع توزیع احتماالتی خاص وهمچنین

()6
ضریب فشار محرک رانکین
=
) k a tan (45 −
عموماً دارای تعدادی متغیر هندسی ،مکانیکی و مقاومتی میباش
میگردند .خاک و سنگ از جمله محیطهای غیرهمگن و ناهمسان هستند که 2
انتخاب پارامترهای مناسب در حوزه مهندسی ژئوتکنیک به دلیل عدم قطعیتهای موجود ،همواره یکی از چالشهای مهندسان طراح بوده اس
عدم قطعیت در این حوزه به دو دسته ذاتی 7و شناختی 8تقسیمبندی میشوند].[16
روابط
تجربی از
توان بهصورت
همبستگینظررا می
ضرایب
امرییباشد.
تصادفی م
پارامترهای
ذاتی در
مهندسینامعینی و
ژئوتکنیک،
تصادفی در خ
متغیرهای
همبستگی بین
کردن از
است و صرف
انکارناپذیر
متغیرهای
تغییرپذیری بین
ژئوتکنیک همبستگی
در مسائل در
آماری بصورت
ضریب تحلیل
استفاده از
دیده می
محسوسی
مقاومتی خاکمبه
نمود].[14قابلیت اطمینان میباشد .ضرایب همبستگی
محاسبهمحاسبات
زیر مهم در
پارامترهای
همبستگی ازجمله
شوند وباشد.
تاثیرگذار
مسئله
شکلبر جواب
یتواند
محاسبه نمود].[14
بصورتیزیر
روابط
تجربی از
استفادهیازتوان به
م
رسد.
آماریبه نظر نم
منطقی
چندان
صورتقطعی
پارامترهای
قطعی با
لذا استفاده از متغیرهای تصادفی و روشهای قابلیت اطمینان ،بهترین

()7

− 1  ρ xy  +1

)

CoV ( X ,Y

) ( X )  (Y
2

2



)7(  X Y

شیوه برای بیان این پارامترها است .برای تحلیلهای احتماالتی باید
در رابطه باال ) Cov(X,Yکوواریانس بین دو متغیر تصادفی است که معیاری از وابستگی بین دو متغیر  Xو Yبوده و از رابطه زیر قابل محا
عدم قطعیت موجود در پارامترهای موجود را نیز درنظر گرفت .این
در رابطه باال ) Cov(X,Yکوواریانس بین دو متغیر تصادفی است
است].[14
عدم قطعیتها به وسیله متغیرهای تصادفی با توابع توزیع احتماالتی
رابطه زیر قابل
از
و
بوده
وY
X
متغیر
دو
بین
وابستگی
از
معیاری
که
V ( X ,Y ) = E ( X − x ) (Y −  y ) 
()8
خاص وهمچنین پارامترهای آماری شامل مقادیر میانگین ،انحراف
محاسبه است].[14
معیار و چولگی بیان میگردند .خاک و سنگ از جمله محیطهای
9
CoVیگیرد .شاخ
صورت م
توسط "شاخص
در مسائل قابلیت اطمینان کمی کردن مقدار اعتمادپذیری

شاخص(, Y ) = E 
اطمینانx ) ("YیاX − m
()8
قابلیت) − m y
اعتمادپذیری( X

غیرهمگن و ناهمسان هستند که عموماً دارای تعدادی متغیر هندسی،
اعتمادپذیری ( )در سادهترین قالب به صورت نسبت میانگین ( )gو انحراف معیار ( )gبرای تابع شرایط حدی ( )gبیان میشود که به
مناسب در
شاخصمی
مکانیکی و مقاومتی
حوزه) ].[14
(رابطه 9
پارامترهایمیگویند
انتخاب کورنل نیز
باشند.اطمینان
قابلیت
در مسائل قابلیت اطمینان کمی کردن مقدار اعتمادپذیری توسط
مهندسی ژئوتکنیک به دلیل عدم قطعیتهای موجود ،همواره یکی از
g
"شاخص قابلیت اطمینان(")93یا شاخص اعتمادپذیری صورت میگیرد.
=
ت در این حوزه به
چالشهای مهندسان طراح بوده است .عدم قطعی 
g
شاخص اعتمادپذیری ( )bدر سادهترین قالب به صورت نسبت
شوند].[16شرایط حدی وابسته است توسط هاسوفر و لیند اصالح و به عنوان کوچکترین فاصله از مبدأ مختصات
بندی مبهیشکل تابع
شاخص
که 2این
دو دسته ذاتی1از وآنجایی
شناختی
تقسیم
توضیحانحراف
میانگین ( )mg2و
فضایبیان
حدی ()g
تابع شرایط
شاخصبرای
معیار ()sg
یکبعدی را نش
اطمینان در
قابلیت
هندسی از
امریشد] .[15شکل
تعریف
متغیرهاینرمال
بیناستاندارد
فضای
ژئوتکنیکحدی در
تابع شرایط
تصادفی
همبستگی
در مهندسی
کورنل نیز
قابلیت
گیری شاخص
اندازه به آن
شود که
میدهد .ایده اصلی محاسبه شاخص قابلیت اطمینان فاصله از می
(رابطهاختالف انح
گوینداست با
ی برابر
است مکه
اطمینانحدی
سطح حالت
میانگین تا
محل
انکارناپذیر است و صرفنظر کردن از همبستگی بین متغیرهای
)9تر].[14
خواهد بود].[14
معیار تا تابع حدی که هرچه این فاصله بیشتر باشد ،سازه ایمن
تصادفی در خاک میتواند بر جواب مسئله تاثیرگذار باشد .ضریب
R − Q m g
()10
=
= bc

()9
همبستگی ازجمله پارامترهای مهم در محاسبات قابلیت اطمینان
( R 2 + Q 2s) g
Inherent Uncertainty
Epistemic Uncertainty

1
2
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Reliability Index
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در مسائل اجرائی و همچنین عدم قطعیتهای ذاتی موجود در خاک را لحاظ
تحلیل-قطعی
مقاومتی خاک به شکل محسوسی دیده میشوند و استفاده از
حالتحدی][14
برای حالت
احتمال برای
چگالی بااحتمال
حدی[]14
شکل 2.2چگالی
شکل
theبرای
شیوه
بهترین
استفاده از متغیرهای تصادفی و روشهای قابلیت
Fig. 2. Probability density for
limit
اطمینانstate،
][14

طعیت موجود در پارامترهای موجود را نیز درنظر گرفت .این عدم قطعیتها به
چنین پارامترهای آماری شامل مقادیر میانگین ،انحراف معیار و چولگی بیان
[]12
مسلح
خاک
دیوار
خارجی
و
داخلی
پایداری
بررسی
مورداستفاده
حدیمورد
توابعحدی
جدول.-22توابع
جدول
بررسی پایداری داخلی و خارجی دیوار خاک مسلح ][12
استفاده
میدردرباشند.
مقاومتی
مکانیکی و
هندسی،
ن هستند که عموماً دارای تعدادی متغیر
]Table 2. Limit functions used to study the internal and external stability of retained wall [12
عدم قطعیتهای موجود ،همواره یکی از چالشهای مهندسان طراح بوده است.
2
H
دی میشوند].[16
()13
تابع حدی لغزش دیوار
g 1 = R − Q = tan ( HL + qL ) − (k a
) + k aqH
2
حدیکردن از همبستگی بین متغیرهای تصادفی در خاک
صرفنظر
کارناپذیر است و توابع
2
2
 HL
L  
H3
ه پارامترهای مهم در محاسبات قابلیت اطمینان میباشد .ضرایب همبستگی را H 2 
()14
تابع حدی واژگونی دیوار
+ q  −  k a
+ k aq
g 2 = R −Q =  
پایداری خارجی

2
2  
6
2 

د].[14
g 3 = R − Q = 0.5 LN  −  H + q
()15
فشار پنجه دیوار
حدی
تابع
) CoV ( X ,Y
)7(  X Y
=
− 1  ρ xy  +1
گسیختگی مسلحکننده ()16
g 4 = R − Q =T − v k aV
حدی)  2 ( X
)تابع 2 (Y
توابع حدی

تابع حدی بیرون کشش مسلح
محاسبه
وابستگی بین
ت که معیاری از پایداری
داخلیدو متغیر  Xو Yبوده و از رابطه زیر قابل ()17
کننده

()8

− x ) (Y −  y ) 

) = E ( X

g 5 = R − Q = 2tan  (  z + q ) Le − v k aV

CoV ( X ,Y
شکل  -2چگالی احتمال برای حالت حدی][14

وابسته
اعتمادپذیریتابع
شاخص به شکل
قابلیتآنجایی
ط "شاخص از
حدی شاخص
شرایطیگیرد.
صورت م
اینشاخص
که 9یا
اطمینان"
 -2تابع حالت حدی پايداری داخلی و خارجی
فاصلهآناز
اصالح و به
هاسوفر
ترینکه به
کشود
کوچمی
عنوانبیان
حدی ()g
لیندشرایط
برایو تابع
توسط()g
استمعیار
( )gو انحراف
با تعریف تابع حالت حدی در قابلیت اطمینان میتوان محدوده بین خرابی و()11
عملکردg ( R,
Q )= R
سالمتی را بیان کرد و در حقیقت نشان داد Q
مطلوب
مرز −بین

مبدأ مختصات تا تابع شرایط حدی در فضای استاندارد نرمال تعریف
و نامطلوب در شرایط خاص سازه چگونه است .این تابع بهصورت زیر بیان میشود.
شد] .[15شکل  2توضیح هندسی از شاخص قابلیت 
در این رابطه  Rپارامتر مقاومت یا ظرفیت و  Qنیزپارامتر بار
اطمینان در
= g ( R ,Q
()11
()9
c = g
) R −Q
فضای یکبعدی را نشان میدهد .ایده اصلی محاسبه  g
میباشند .در حل مسائل ممکن است سه حالت زیر برای تابع حدی
شاخص قابلیت
مختصات تا
مبدأ
کوچکترین فاصله از
محلعنوان
اصالح و به
توسط هاسوفر و لیند
گردند.
بیان م
که با
باشند .در رخ
حدی
سطح
گیری
اندازه
فاصله
بدهد که با
ی رخ
حدی
خرابیتابع
حدیزیرو برای
سالمتی،حالت
حدوداست سه
ممکن
بدهدائل
حل مس
حالت می
پارامتر بار
میانگینQتا نیز
ظرفیت و
مقاومت یا
 Rازپارامتر
اطمینانرابطه
در این
کل  2توضیح هندسی از شاخص قابلیت اطمینان در فضای یکبعدی را نشان
معیارد.تا تابع حدی که هرچه
انحراف
حدیبا واختالف
سالمتی،است
حدودکه برابر
است
میگردن
خرابی بیان
ل اندازهگیری میانگین تا سطح حالت حدی است که برابر است با اختالف انحراف
حالت سالمتی
این فاصله بیشتر باشد ،سازه ایمنتر خواهد بود].[14
 g ( R ,Q ) = R − Q  0
خواهد بود].[14

حدی
حالت
g
R
,
Q
=
R
−
Q
=
0
(
)

R − Q
 g ( R ,Q ) = R − Q  0
حالت خرابی
()10
=β
()10

2
2

+

(
R
) Q
بدین ترتیب با توجه به مفاهیم اشاره شده ،در این پژوهش توابع حدی و نوع خرابی برای پایداری داخلی و خارجی دیوارهای خاک مسلح به
بدیناست]
خرابی  Pfنیز بهصورت زیر قابل بیان
احتمال
پایداریاست.
حدیارایه شده
جدول 2
تفکیک
ترتیب16با[.توجه به مفاهیم اشاره شده ،در این پژوهش توابع
خارجی
داخلی و
تابعدرحالت
-4
تابع بهصورت زیر بیان میشود.

با تعریف تابع حالت حدی در قابلیت اطمینان میتوان محدوده
بین خرابی و سالمتی را بیان کرد و در حقیقت نشان داد مرز بین

=
) Pf P ( R  Q
()12
خرابی برای پایداری داخلی و خارجی دیوارهای خاک
حدی و نوع

مسلح به تفکیک در جدول  2ارایه شده است .احتمال خرابی  Pfنیز

جدول  -2توابع حدی مورد استفاده در بررسی پایداری داخلی و خارجی دیوار خاک مسلح ][12

زیر قابل بیان است].[16
بهصورت
عملکرد مطلوب و نامطلوب در شرایط خاص سازه چگونه است .این
H2
()13
تابع حدی لغزش دیوار
g 1 = R − Q = tan ( HL + qL ) − (k a
) + k aqH
2
توابع حدی پایداری
 HL2
L2  
H3
H2
()14
تابع حدی واژگونی دیوار
خارجی
+ q  −  k a
+ k aq
g 2 = R −Q =  
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6
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تابع حدی فشار

Inherent Uncertainty
Epistemic
)15( Uncertainty
پنجه دیوار
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Reliability Index
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اطمینان[]17
شاخصقابلیت
اساس شاخص
انتظاربربراساس
موردانتظار
عملکردمورد
شاخصعملکرد
-.3شاخص
جدول
[17
قابلیت اطمینان]
جدول 3

]Table 3. Expected Performance Index Based on Reliability Index [17

عملکرد مورد انتظار

شاخص قابلیت اطمینان ()β

احتمال خرابی

نامناسب

1 /5

0/07

2 /5

0/006

4

0/00003

خطرناک

1
2

بد

کمتر از متوسط

بیشتر از متوسط

3

عالی

5

خوب

()12

0/16

0/023
0/001

0/0000003

=
) Pf P ( R ≤ Q

 -5محاسبه احتمال خرابی و شاخص قابلیت اطمینان
محاسبه احتمال خرابی این امکان را فراهم میسازد که با توجه به
شرایط محل و درجه اهمیت سازه قضاوت مهندسی مناسبی صورت
گیرد .در حقیقت روشهای تحلیل قابلیت اعتماد ،عدم قطعیتهای
پارامترهای ورودی را به مقادیر خروجی تابع انتقال میدهند و تأثیر
عدم قطعیتهای پارامترهای ورودی بر مقادیر خروجی اعمال خواهد
شد .در جدول  3شاخص عملکردی مورد انتظار برای ارزیابی توسط
مهندسین نیروی زمینی ارتش آمریکا 1با توجه به عملکرد سازه مورد

خاکمسلح
دیوارخاک
هندسه دیوار
شکل -.3هندسه
شکل3
مسلح
Fig. 3. Geometry of armed soil wall

نظر و میزان شاخص قابلیت اطمینان یا احتمال خرابی ارائه شده
است] .[18با توجه به این جدول ،سازهای ایمن خواهد بود که شاخص
قابلیت اطمینان آن از مقدار  3بیشتر باشد .همانطور که قبال نیز بیان
شد روشهای آنالیز قابلیت اعتماد بهطورکلی به سه دسته روشهای
تحلیلی ،روشهای اولین و دومین مرتبه قابلیت اطمینان و روشهای
شبیهسازی تقسیم میشوند که در این پژوهش از روش مرتبه اول
قابلیت اطمینان ( )FORMو شبیهسازی مونت کارلو ()MCS
استفاده شده است.

محاسبه خواهند شد .در ادامه به منظور بررسی تأثیر هریک از این
متغیرهای تصادفی ،تحلیل و آنالیز حساسیت انجام میشود تا مشخص
شود هریک از متغیرهای تصادفی به چه میزانی بر شاخص قابلیت
اطمینان و احتمال خرابی مؤثر هستند .به این منظور در مرحله اول
باید توابع شرایط حدی یعنی مرز بین حالت سالمتی و خرابی بر
اساس مودهای خرابی مشخص گردند که در این تحقیق پایداری
خارجی با سه تابع حدی و پایداری داخلی با دو تابع شرایط حدی

 -6معرفی مدل و متغیرهای تصادفی در ارزیابی پایداری دیوار

خاک مسلح

در این تحقیق ابتدا ضمن معرفی متغیرهای تصادفی ،پارامترهای
آماری آنها شامل میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات و نوع تابع
توزیع احتمال نیز معرفی شده و سپس شاخص قابلیت اطمینان
US Army Corps of Engineers

1

2456

مطابق جدول  2در نظر گرفته شده است .هندسه کلی دیوار مسلح در
شکل  3و متغیرهای تصادفی در جدول  4آمده است .در این جدول
ضریب تغییرات ،میانگین و نوع توزیع متغیرها با توجه به تحقیقات
محققان در منابع مختلف انتخاب شده است .بررسیهای اولیه از
پایداری داخلی و خارجی دیوار بیانگر کسب حداقل ضرایب اطمینان
مطابق با دستورالعمل  FHWAو نشریه شماره  308میباشد که
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پژوهش
جدول -.44داد
در این پژوهش
استناد در
های مورد استناد
دادهههای
جدول
Table 4. Data used in this research

ضریب تغییرات
(درصد)

مرجع و منبع دادهها

نوع توزیع

18 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5

نرمال– لوگ نرمال

5 – 20

 9و 11

نرمال

0 – 20

18 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5
10 ،9 ،8 ،7 ،5

18 ،11 ،10 ،5
20 ،19 ،5

3 – 10

نرمال

نرمال– لوگ نرمال
نرمال

5 – 20
0/5 - 0/8

ثابت
ثابت

فرضیات تحقیق:

•
•

خاک دانهای بدون چسبندگی

خاکریز و خاک پی از یک نوع

0 – 10

•
•
•

متغیر

میانگین

(درجه) 

30-45

16 - 18
12 – 20
20 – 23
45 – 50

)3

 (kN/m

2

) Q (kN/m

(درجه) 
)T (kN



5 – 10

)L (m

6 – 10

)H (m

فرض وجود همبستگی بین متغیرهای تصادفی()ρ

ارتفاع دیوار برابر  6-10متر

طول مسلح کننده و عرض دیوار بین  5-10متر

در بخش  2تشریح شد .این دادهها با استناد به مقادیر و محدوده

افزایش تکرار محاسبات ،دقت نتایج بیشتر میشود و این در حالی

مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک و مسلح کننده مورد استفاده

است که مهمترین قابلیت روش  FORMکاهش تکرار محاسبات

مهندسان در طراحی دیوارهای خاک مسلح انتخاب شدهاند .بعنوان

و کاهش هزینه است .در این تحقیق برای هرکدام از توابع حدی

نمونه در اجرای خاک مسلح از خاک دانهای مناسب و طبق دانه بندی

تعداد تکرار ابتدا از عدد 1000شروع و سپس با افزایش تعداد تکرار

مشخص استفاده میشود که محدوده زاویه اصطکاک داخلی آن بین

تا زمانیکه شاخص قابلیت اطمینان به یک عدد ثابت میل کند ،ادامه

 30تا  45درجه میباشد.

یافته است .الزم به ذکر است برای تابع حدی از همان تابع حدی روش

 -7صحت سنجی و اعتبار سنجی نتایج
به منظور ارزیابی دقت و صحت نتایج ،از دو شیوه مختلف در این
تحقیق استفاده شده است که شامل مقایسه با نتایج دیگر محققان (با

 FORMاستفاده شده و در نهایت مقدار شاخص قابلیت اعتماد دو
روش با هم مقایسه شدهاند.
 -8بحث و تفسیر نتایج

دادههای مشابه) و همچنین مقایسه نتایج با روش شبیه سازی مونت

در این پژوهش متغیرهای تصادفی در تحلیل قابلیت اطمینان

کارلو میباشد .در مرحله اول اطالعات و دادههای بهدستآمده از این

ابتدا از مقادیر جدول  5استفاده شده است اما در ادامه با تغییر این

تحقیق با دادههای مقاالت مشابه از منابع معتبر مقایسه گردید (مرجع

مقادیر و بررسی تاثیر این تغییرات بر شاخص قابلیت اطمینان مورد

شماره  7تا  .)9این مقایسه نشان میدهد که درصد اختالف و خطا

تحقیق قرار گرفته است .محاسبات قابلیت اطمینان برای توابع شرایط

کوچک و کمتر از  5درصد میباشد که تا حد زیادی دقت محاسبات

حدی با نوشتن برنامه در نرمافزارهای متلب ( )Matlabو  RTبرای

را نشان میدهند.

در دو حالت "با همبستگی" و "بدون همبستگی" بین متغیرهای

در مرحله دوم اعتبارسنجی ،نتایج حاصل از تحلیلFORM

انجام گرفته که نتایج در جدول  6و جدول  7آمده است .این نتایج

همراه با روش شبیهسازی مونتکارلو مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج

نشان میدهند که وابستگی وزن مخصوص و زاویه اصطکاک داخلی

مقایسه در جدول  6و  7آورده شده است .در روش مونتکارلو با

بسیار محسوس و تاثیرگذار است لذا در این بخش وابستگی آنها

2457

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،10سال  ،1399صفحه  2451تا 2470

جدول 5
درنظرگرفته شده برای متغیرهای تصادفی
آماری درنظرگرفته
پارامترهای آماری
احتمالووپارامترهای
توزیع احتمال
تابعتوزیع
نوعتابع
-.5نوع
جدول
Table 5. The type of probability distribution function and statistical parameters for random variables

نوع توزیع

ضریب تغییرات
(درصد)

نرمال

10

نرمال

20

نرمال

15

نرمال

30




20

q

16

10

نرمال

میانگین

متغیرها

23

10



50

 5متر

T
L

 6متر

H

0 /8



 .6شاخص قابلیت اطمینان و احتمال خرابی بدون توجه به همبستگی
جدول-6
جدول
Table 6. Reliability and probability index without correlation

ظرفیت باربری
Pf

2.39 0.0083
2.38 0.0085

واژگونی

Pf
1.69×1012

1.71×1012

Pf



لغزش



2.29 0.0108 6.96

FORM

2.27 0.0115 6.95

MCS

همبستگی
جدول
توجهبهبههمبستگی
خرابیباباتوجه
احتمالخرابی
اطمینان وواحتمال
قابلیت اطمینان
شاخصقابلیت
جدول  -.77شاخص
Table 7. Reliability and Failure Index with Correlation

ظرفیت باربری
Pf

0.0094

2.34

0.0095

2.34

واژگونی

Pf
3.45×1010

-

3.32×10
10



Pf

لغزش

0.013 6.16
0.014 6.17



FORM 2.21
2.19

MCS

مورد تحقیق ( )rfgقرار گرفت .بررسی نتایج در روش  FORMو

 12درصد و برای ظرفیت باربری  2درصد مشاهده میگردد .لذا

شبیهسازی مونتکارلو نشان میدهند که اختالف بین آنها کمتر از

میتوان نتیجه گرفت که مود غالب خرابی در شرایط پایداری خارجی،

یک درصد بوده و در حقیقت روش  FORMمیتواند بخوبی میزان

لغزش دیوار میباشد .در بررسی پایداری داخلی دیوار خاک مسلح،

شاخص قابلیت اطمینان را تعیین نماید.

بیرون کشیدگی و گسیختگی از نظر میزان مقاومت و طول عضو مسلح

مقایسه نتایج جدول  6و  7نشان میدهند که با اعمال همبستگی

کننده مورد ارزیابی قرار میگیرند .نتایج حاصل با اعمال همبستگی

بین پارامترها ،احتمال خرابی افزایش یافته و شاخص قابلیت اطمینان

و بدون توجه به همبستگی پارامترها مور د تحقیق قرار میگیرند که

نیز کاهش مییابد .مقدار کاهش برای لغزش  4درصد و برای واژگونی

نتایج در جداول  8تا  11ارائه گردیده است .در بررسی پایداری داخلی
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بین متغیرها)
همبستگی بین
بدون همبستگی
(بدون
مسلح کننده
شمسلح
کشش
خرابییبیرون
اطمینانوواحتمال
قابلیتاطمینان
شاخصقابلیت
-.8شاخص
جدول
متغیرها)
کننده (
بیرون کش
احتمال خراب
جدول 8

)Table 8. Reliability Index and Failure of pullout (without correlation between variables

MCS

Pf
×5.53
10−5
×5.53
10−5
×5.53
10−5
×3.95
10−5
×2.8
10−5

2× 10−5

FORM
Pf


H

Le

الیه

3.86

5.74×10-5

3.85

0.5

3.27

1

3.86

5.74×10-5

3.85

1.5

3.27

2

3.86

5.74×10-5

3.85

2.5

3.27

3

3.95

4.24×10-5

3.93

3.5

3.55

4

4.02

2.50×10-5

4.05

4.5

4.13

5



4.10

-

1.637×10
5

5.5

4.15

4.71

6

جدول  -9شاخص قابلیت اطمینان و احتمال خرابی بیرون کشش مسلح کننده (با همبستگی بین متغیرها)

جدول  .9شاخص قابلیت اطمینان و احتمال خرابی بیرون کشش مسلح کننده (با همبستگی بین متغیرها)
)Table 9. Reliability Index and Failure of pullout (With Correlation Between Variables

MCS
Pf
5.53×10-

FORM
Pf



-5

H

Le

الیه

3.86

5.74×10

3.85

3.27 0.5

1

3.86

5.74×10-5

3.85

3.27 1.5

2

3.86

5.74×10-5

3.85

3.27 2.5

3

3.95

4.24×10-5

3.93

3.55 3.5

4

2.8×10-5

4.02

2×10-5

4.10

2.50×10-5
1.637×10-

4.05

4.13 4.5

5

4.15

4.71 5.5

6

5

5.53×105

5.53×105

3.95×105

5

متغیرها)
همبستگی بین
کننده ((بدون
مسلح کننده
گسیختگی مسلح
درگسیختگی
خرابیدر
احتمالخرابی
اطمینان وواحتمال
قابلیت اطمینان
شاخصقابلیت
 -.10شاخص
بین متغیرها)
بدون همبستگی
جدول10
جدول
)Table 10. Reliability and Failure Index of Tension (without correlation between variables

MCS

Pf
0.006
0.007
0.009
0.0102
0.011
0.012



2.49
2.41
2.36
2.31
2.28
2.25

FORM
Pf

2.49
0.006
2.41
0.007
2.36
0.009
2.31
0.0102
2.28
0.011
2.25
0.012
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H

Le

الیه

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

3.27
3.27
3.27
3.55
4.13
4.71

1
2
3
4
5
6

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،10سال  ،1399صفحه  2451تا 2470
بینمتغیرها)
همبستگیبین
کننده(با(باهمبستگی
مسلحکننده
گسیختگیمسلح
خرابیدردرگسیختگی
احتمالخرابی
اطمینانو واحتمال
قابلیتاطمینان
شاخصقابلیت
-11شاخص
جدول .11
متغیرها)
جدول

)Table 11. Reliability and Failure Index of Tension (with correlation between variables

MCS

Pf
0.006
0.007
0.009
0.0102
0.011
0.012



2.49
2.41
2.36
2.31
2.28
2.25

FORM
Pf
2.49 0.006
2.41 0.007
2.36 0.009
2.31 0.0102
2.28 0.011
2.25 0.012



داخلی
اصطکاک
تغییراتشاخص
تغییرات
شکل-4
داخلی
زاویهاصطکاک
میانگینزاویه
تغییرات میانگین
شاخصبهبه تغییرات
شکل.4
Fig. 4. Indicator changes to mean internal friction angle
variations

دیوارهای خاک مسلح 6 ،الیه ژئوتکستایل به فواصل قائم یک متر

H

Le

الیه

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

3.27
3.27
3.27
3.55
4.13
4.71

1
2
3
4
5
6

میانگین
شاخصبهبهتغییرات
تغییرات شاخص
سربارسربار
میانگین
تغییرات
شکل.5-تغییرات
شکل 5
Fig. 5. Index changes relative to the mean changes in the
average of loading

 -8-1بررسی تغییرات میانگین در پایداری خارجی

در نظر گرفته شده که طول  Leهر الیه میتواند متفاوت باشد .با

به منظور بررسی تاثیر پارامترهای مختلف آماری بر شاخص

توجه به نتایج جداول  8تا  11مشاهده میگردد که در ژئوتکستایل

قابلیت اطمینان ،در این تحقیق تأثیر تغییرات میانگین بر پایداری

مستقر در الیههای پایینتر با توجه به افزایش ارتفاع و سربار خاک،

داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان با تحلیل پارامتری،

مقاومت افزایش و احتمال بیرون کشیدگی کمتر میشود لذا احتمال

تاثیر این پارامترآماری را شناسایی کرد .شکل  4و  5نتایج بدست آمده

خرابی نیز کاهش خواهد یافت .بعالوه این نتایج نشان میدهند که

از تحلیل را نشان میدهند که بیانگر تاثیر سربار و زاویه اصطکاک

برای دو تابع حدی پایداری داخلی ،همبستگی بین پارامترها تأثیر

داخلی بر شاخص قابلیت اطمینان در پایداری خارجی دیوار میباشد.

ناچیزی بر شاخص قابلیت اطمینان دارند .همچنین بررسی نتایج تابع

بعالوه نتایج نشان میدهند که با افزایش مقادیر میانگین سربار،

حدی گسیختگی مسلحکننده در جداول  10و  11نشان میدهند

پایداری خارجی و شاخص قابلیت اطمینان در لغزش 17درصد،

که در ژئوتکستایلهای مستقر در الیههای باالتر ،شاخص قابلیت

واژگونی 10درصد و ظرفیت باربری  6درصد کاهش پیدا میکنند .با

اطمینان افزایش و احتمال خرابی کاهش پیدا میکند و بعبارتی دیگر

افزایش میانگین سربار ،احتمال خرابی افزایش یافته بطوریکه تاثیر آن

گسیختگی مسلح کننده به دلیلی کاهش نیروی کششی ،احتمال

بر لغزش و واژگونی نیز بیشتر میگردد .همچنین نتایج بیانگر تاثیر

کمتری دارد.

افزایشی زاویه اصطکاک داخلی بر شاخص قابلیت اطمینان با یک
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شکل  -6تغییرات شاخص به تغییرات میانگین وزن مخصوص

کفکف
اصطکاک
میانگین
شکل.7تغییرات
شکل-7
اصطکاک
تغییراتمیانگین
شاخص بهبهتغییرات
تغییرات شاخص

شکل  .6تغییرات شاخص به تغییرات میانگین وزن مخصوص
Fig. 6. Index changes relative to the mean changes in
specific weight

Fig. 7. Index changes relative to the mean changes in
friction of base

شیب مثبت و خطی میباشد .این افزایش در لغزش معادل  81درصد،

در عمق  2متری از سطح خاکریز انتخاب و اثر متغیرهای تصادفی

واژگونی  40درصد و ظرفیت باربری  83درصد هستند .از این نتایج

مورد بررسی قرار میگیرند .پایداری داخلی مسلح کننده تحت تاثیر

قابل استنباط است که افزایش زاویه اصطکاک داخلی باعث افزایش

متغیرهای مختلف یعنی سربار ،وزن مخصوص خاک ،زاویه اصطکاک

پایداری خارجی و افزایش چشمگیر شاخص قابلیت اطمینان میگردد

داخلی ،اصطکاک کف و همچنین مقاومت کششی مسلحکننده

بعبارتی نشان از حساسیت باالی شاخص قابلیت اطمینان و پایداری

میباشند که تمامی آنها بعنوان متغیرهای تصادفی انتخاب و میزان

خارجی دیوار به زاویه اصطکاک داخلی خاک دارد.

تغییرات شاخص قابلیت اطمینان نسبت به تغییرات میانگین آنها

شکل  6بیانگر نتایج بدست آمده برای بررسی تاثیر وزن مخصوص

مورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجه این بررسی در اشکال  8الی 10

خاک بر پایداری خارجی دیوار و شاخص قابلیت اطمینان میباشد.

نشان داده شده است .شکل  8بیانگر تاثیر محسوس زاویه اصطکاک

وزن مخصوص خاک در این مطالعه دارای تغییرات از  16تا 21

داخلی بر روی شاخص قابلیت اطمینان و پایداری داخلی میباشد

کیلونیوتن بر مترمکعب میباشد و نتایج نشان میدهند که با افزایش

بطوریکه با افزایش زاویه اصطکاک داخلی ،شاخص قابلیت اطمینان

وزن مخصوص ،شاخص قابلیت اطمینان در پایداری خارجی دیوار

در مود بیرون کشش بسیار محسوس و به میزان  64درصد و در

نیز افزایش پیدا میکند بطوریکه این افزایش بر واژگونی محسوستر

مود گسیختگی بسیار ناچیز و به میزان  5درصد افزایش مییابد.

است .اصطکاک کف دیوار ( )dتنها در پایداری لغزش تأثیرگذار است و

الزم به ذکر است تاثیر زاویه اصطکاک داخلی بر پایداری خارجی نیز

تغییرات میانگین این متغیر بر لغزش مورد بررسی قرارگرفته که نتایج

کام ً
ال ملموس و زیاد بوده است .همچنین شکل  9نشان میدهد که

آن در شکل  7نشان داده شده است .شیب مثبت و افزایش این متغیر

تغییرات میانگین وزن مخصوص ( )gروی شاخص قابلیت اطمینان نیز

در مقایسه با دیگر متغیرها بیانگر این واقعیت است که این پارامتر بعد

تغییرات اندکی دارد که این تغییرات اندک نشان میدهد با افزایش

از زاویه اصطکاک داخلی ،بیشترین اثر را بر شاخص قابلیت اطمینان

وزن مخصوص ،مقدار شاخص قابلیت اطمینان در هر دو حالت بیرون

در پایداری لغزش دیوار دارد.

کشش و گسیختگی افزایش اندکی پیدا میکند .الزم به ذکر است
این محاسبات برای عمق مشخصی از مسلح کننده انجام شده است.

 -8-2بررسی تغییرات میانگین در پایداری داخلی

همانطور که از نتایج شکل  10مشاهده میشود تغییرات میانگین

تحلیل پارامتری پایداری داخلی خاک مسلح یعنی گسیختگی و

سربار ( )qروی شاخص قابلیت اطمینان تغییرات بسیار اندکی دارد

بیرون کشیدگی مسلح کننده نیز در این پژوهش در حالت استاتیکی

و این تغییرات اندک نشان میدهند که با افزایش میانگین سربار

مورد تحقیق قرار گرفته است .بدین منظور یک الیه از مسلحکننده

وارده ،مقدار شاخص قابلیت اطمینان در هر دو حالت بیرون کشش و
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زاویه
تغییرات
شاخص
تغییرات
شکل
میانگینداخلی
زاویه اصطکاک
بهمیانگین
تغییرات
شاخص به
-8تغییرات
شکل.8
Fig. 8. Index changes
relative
to the mean changes in
داخلی
اصطکاک
internal friction angle variations

مخصوص وزن
میانگین
شاخص به
شکل-9
تغییراتوزن
تغییرات میانگین
تغییراتشاخص به
شکل .9تغییرات
Fig. 9. Index changes relative to the mean changes in
مخصوص
Specific
Weight

تغییراتسربار
تغییرات میانگین
تغییراتشاخص به
شکل .10-تغییرات
میانگین
شاخص به
شکل 10
Fig. 10. Index changes relative to the mean changes of loading
سربار
مسلح کننده در تابع حدی گسیختگی
تغییرات نوع
نسبت بهبهتغییرات
اطمیناننسبت
قابلیت اطمینان
شاخصقابلیت
غییرات شاخص
تغییرات
نوع مسلح
 -.12ت
جدول12
جدول
Table 12. Changes in reliability index relative to changes of Geogrid type

شماره الیه
4
4

Pf
0.0102
0.009

V
0.4
0.5


2.31
2.32

گسیختگی کاهش پیدا میکند.

)T (kN/m
40
50

نوع مسلح کننده
SWG40
SWG50

دارای مقاومت کششی متفاوت  40 kN/mو 50 kN/mمیباشند که
با نام تجاری  SWG40و  SWG50شناخته میشوند [ .]10جدول

 -8-3بررسی تغییرات نوع مسلح کننده

 12نتایج بدست آمده برای این دو نوع مسلح کننده را نشان میدهد

در بررسی پایداری داخلی دیوار خاک مسلح ،نوع و مشخصات
مکانیکی مسلح کننده نیز میتواند تأثیر بسزایی در پایداری و احتمال

که با کاهش مقاومت و همچنین سطح موثر مسلح کننده ،احتمال
خرابی افزایش و قابلیت اطمینان کاهش مییابد.

خرابی داشته باشد .در این پژوهش در جهت بررسی تاثیر این عامل،
دو نوع مسلح کننده متفاوت از نظر مشخصات مکانیکی (مقاومت
کششی ژئوتکستایل) مورد ارزیابی قرار گرفت .این دو نوع مسلحکننده
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)COV
تغییرات (
ضریب
شاخصقابلیت
تغییراتشاخص
تغییرات
شکل-11
تغییرات
ضریب
قابلیتاطمینان به
شاخص قابلیت
تغییرات شاخص
()COV
تغییرات
اطمینانبهبهاثراثرضریب
قابلیت اطمینان
شکل.11
()COV)COV
تغییرات (
ضریب
اثر اثر
اطمینان به
شکل.12تغییرات
شکل-12
برای وزن مخصوص خاک
برای زاویه اصطکاک داخلی
داخلی
برای زاویه اصطکاک
برای وزن مخصوص خاک
Fig. 12. Reliability Index Changes to the Coefficient of
Fig. 11. Changes in reliability index to the effect of
Change (COV) for the specific gravity of the soil

coefficient of variation (COV) for the internal friction
angle

شکل) -14تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات ()COV
تغییرات (
ضریب
اثر اثر
اطمینانبه به
شاخص
تغییرات
شکل-13
(COV)COVشکل .14تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات ()COV
تغییرات
ضریب
قابلیت اطمینان
شاخص قابلیت
تغییرات
شکل.13
سربار
برای سربار
برای
اصطکاککف
برای اصطکاک
کف
برای
Fig. 13. Changes in reliability index to the effect of
coefficient of variation (COV) for friction of base

Fig. 14. Changes in reliability index to the effect of the
coefficient of variation (COV) for loading

و اطالعات مختلف وجود دارد .هر چه میزان عدم قطعیت و عدم

زاویه اصطکاک داخلی تاثیر زیادی در شاخص قابلیت اطمینان

شناخت ما از متغیر تصادفی بیشتر باشد میزان ضریب تغییرات آن نیز

در تابع شرایط حدی واژگونی دیوار دارد بطوریکه با افزایش آن،

بیشتر خواهد بود لذا در این بخش از تحقیق تغییرات شاخص قابلیت

شاخص قابلیت اطمینان از مقدار 10به  6کاهش مییابد .این مقدار

اطمینان نسبت به ضریب تغییرات مورد ارزیابی قرار میگیرد که نتایج

برای ظرفیت باربری ،کاهش حدود  30درصدی دارد .نتایج ارایه

در شکلهای  11الی  14برای پایداری خارجی دیوار خاک مسلح در

شده در شکل  12بیانگر تاثیر ضریب تغییرات وزن مخصوص خاک

برابر لغزش ،واژگونی و ظرفیت باربری نشان داده شده است.

بر تابع شرایط حدی پایداری دیوار خاک مسلح میباشد .همچنین

همانطور که از شکل  11مشاهده میگردد ضریب تغییرات

نتایج برای اصطکاک کف دیوار نیز در شکل  13ارایه شده است

( )COVبرای زاویه اصطکاک داخلی بیشترین تاثیر را بر لغزش

که روندی کاهشی را نشان میدهند .اما همانطور که از شکل 14

دیوار دارد بطوریکه شاخص قابلیت اطمینان از  3/9به  2/2کاهش

مشاهده میگردد ضریب تغییرات سربار تاثیر محسوسی بر شاخص

پیدا میکند .همچنین نتایج نشان میدهند که ضریب تغییرات

قابلیت اطمینان ندارد.
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توزیع احتمالی مختلف یعنی "نرمال" یا "لوگ نرمال" باشند .نتایج

 -8-5بررسی ضریب تغییرات ( )COVدر پایداری داخلی
در ادامه تحقیق تاثیر عدم قطعیت ضریب تغییرات ()COV

بخشهای قبلی این مقاله بر اساس تابع توزیع احتمال نرمال بوده

برشاخص قابلیت اطمینان پایداری داخلی دیوار یعنی گسیختگی و

است که در این قسمت به بررسی نتایج با فرض توزیع لوگ نرمال

بیرون کشیدگی مسلح کننده بررسی که نتایج آن در شکلهای  15الی

برای متغیرهای تصادفی مختلف پرداخت ه میشود .جدول  13نتایج

 18نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهند که ضریب تغییرات

تغییر در نوع تابع توزیع احتمال را نشان میدهد که بهوضوح بیانگر

زاویه اصطکاک داخلی بر شاخص قابلیت اطمینان بیرون کشش تاثیر

تاثیر آن بر میزان شاخص قابلیت اطمینان میباشد .بطور نمونه تغییر

بسیار محسوسی دارد و باعث کاهش آن میشود .همچنین این نتایج

نوع تابع احتمال بر تابع شرایط حدی واژگونی که احتمال خرابی

حاکی از تاثیر اندک دیگر پارامترها بر شاخص قابلیت اطمینان در

پایینی نیز دارد ،تأثیرگذار است .همچنین بررسی نتایج نشان میدهند

پایداری داخلی میباشد.

که پارامتر اصطکاک داخلی خاک ،بیشترین تاثیر را بر شاخص قابلیت
اطمینان نسبت به متغیرهای تصادفی دیگر دارد.

 -8-6بررسی تاثیر نوع تابع توزیع احتمال
همانطور که در جدول  4نشان داده شده است برخی از متغیرهای
تصادفی اشاره شده در این تحقیق میتوانند دارای دو نوع تابع

شکل -15تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات

شکل .15تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات ()COV
داخلی
()COV
اصطکاکداخلی
زاویهاصطکاک
برایزاویه
برای
Fig. 15. Changes in reliability index to the effect of
coefficient of variation (COV) for the internal friction
angle

شکل -17تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات

کنندهتغییرات ()COV
مسلحضریب
کششیبه اثر
اطمینان
قابلیت
شاخص
تغییرات
شکل.17
مقاومت
برای
)COV
(
برای مقاومت کششی مسلح کننده
Fig. 17. Changes of Reliability Index to the Coefficient of
Change (COV) for tensile strength
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 -8-7بررسی تغییرات همبستگی  fوg
در این بخش از مقاله به بررسی میزان تاثیر تغییرات همبستگی

شکل -16تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات

شکل .16تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات ()COV
مخصوصمخصوص
وزنبرای وزن
)COV
( برای
Fig. 16. Changes in reliability index to the effect of
coefficient of variation (COV) for specific gravity

شکل -18تغییرات شاخص قابلیت اطمینان به اثر ضریب تغییرات

سربارضریب تغییرات ()COV
برایبه اثر
اطمینان
قابلیت
)COV
شکل .18تغییرات شاخص (
برای سربار
Fig. 18. Change of reliability index to the effect of coefficient
of variation (COV) on loading
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جدول  .13تغییرات نوع توزیع احتمال روی شاخص قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان
احتمال روی
 typeنوع توزیع
تغییرات
جدول 13
Table 13. Changes
شاخصin the
probability
distribution
on-the
reliability index





بدون همبستگی

با همبستگی

T



q





2.29

2.21

-

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

2.58

2.48

-

2.30

2.211

-

لوگ نرمال

6.96

6.16

-

-

10.89

9.42

-

-

2.39

2.34

-

-

3.11

3.06

-

-

3.93

3.93

-

-

6.68

6.68

2.31

2.31

نرمال

-

2.34

2.33

2.31

2.31

نرمال

لوگ نرمال

نرمال

نرمال

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

-

نرمال

-

نرمال

-

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

تابع شرایط حدی

لوگ نرمال

لغزش

نرمال
نرمال

واژگونی

لوگ نرمال
نرمال

ظرفیت باربری

لوگ نرمال
نرمال

لوگ نرمال

بیرون کشش الیه 4

نرمال

لوگ نرمال
نرمال

گسیختگی الیه 4

اطمینان
قابلیت
همبستگیبین
تغییراتهمبستگی
تغییرات
بررسی
شکل 19
اطمینان
شاخصقابلیت
نسبتبهبهشاخص
بین φوو  γنسبت
بررسی
شکل.19 -

Fig. 19 Analysis of the correlation between φ and γ in relation to the reliability index

 fو  gبرروی شاخص قابلیت اطمینان پرداخته میشود .در مراجع

و همبستگی رابطه معکوس دارند .شکل  19همچنین نشان میدهد

و منابع مختلف (جدول  )4میزان همبستگی بین این دو پارامتر

همبستگی بر پایداری داخلی تأثیر بسیار کمتری دارد یعنی تغییرات

متفاوت بوده و مقادیر مختلفی بین  0/5تا  0/8پیشنهاد شده است

ناچیزی در شاخص قابلیت اطمینان حاصل میشود.

لذا در این بخش تاثیر این مقادیر بر شاخص قابلیت اطمینان بررسی
میشود .نتایج این تحلیل در شکل  19برای هر دو حالت پایداری

 -8-8بررسی تغییرات ارتفاع دیوار و طول مسلح کننده

خارجی و داخلی نشان داده شده است .نتایج این شکل بیان میکنند

در این بخش تاثیر تغییرات پارامترهای ثابت یعنی ارتفاع دیوار و

که در پایداری خارجی با افزایش ضریب همبستگی ،شاخص قابلیت

طول مسلحکننده ( Hو  )Lبر پایداری خارجی در شرایط استاتیکی

اطمینان کمی کاهش پیدا میکند بعبارتی شاخص قابلیت اطمینان

مورد بررسی قرار می گیرد .این نتایج در شکل  20الی  22آورده
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اطمینان پایداری
شاخصبرقابلیت
کننده بر
ارتفاع
تغییرات
20
شکل
لغزش
قابلیت-پایداری
اطمینان
قابلیت
شاخص
کننده بر
تغییراتو طول
ارتفاع دیوار
ل  -20تغییرات
شاخص
کننده بر
مسلح
مسلحو طول
ارتفاع دیوار
شکل .20
شاخص قابلیت
مسلح کننده
مسلح طول
طولدیوار و
دیوار وارتفاع
تغییرات
شکل .21
اطمینان پایداری لغزش
Fig. 20. Changes in wall height and reinforcement length
on slip stability index

اطمینان پایداری واژگونی
Fig. 21. Changes in wall height and geogrid length on
reversibility stability index

شاخص
قابلیتکننده
شاخصمسلح
کننده وبر طول
مسلح دیوار
طولارتفاع
تغییرات
شکل 22
ظرفیت باربری
اطمینانبرپایداری
ارتفاع -دیوار و
شکل  .22تغییرات
Fig. 22. Changes in wall height and geogrid length on reliability index of load bearing capacity
قابلیت اطمینان پایداری ظرفیت باربری

شدهاند .ارزیابی این نتایج نشان میدهد در شرایط طول ثابت برای

 -9آنالیز حساسیت

مسلح کننده ،با افزایش ارتفاع دیوار شاخص قابلیت اطمینان کاهش و

آنالیز حساسیت به مفهوم بررسی تغییرپذیری شاخص قابلیت

احتمال خرابی افزایش پیدا میکند .همچنین در شرایط ارتفاع دیوار

اطمینان نسبت به آن متغیر و پارامترهای آماری همانند میانگین و

ثابت ،با افزایش طول مسلح کننده شاخص قابلیت اطمینان افزایش و

انحراف معیار است .اهمیت آنالیز حساسیت یعنی رتبهبندی متغیرهای

احتمال خرابی کاهش پیدا میکند .همانطور که در جدول  3اشاره شد

تصادفی میباشد بطوریکه متغیرهای تصادفی با اهمیت باالتر داری

شاخص عملکرد مورد انتظار بر اساس میزان شاخص قابلیت اطمینان

تغییرات بیشتری خواهند بود .همچنین متغیرهای با اهمیت کمتر را

باید در حدود  3باشد تا عملکردی بیش از متوسط را انتظار داشته

ل قابلیت اطمینان،
میتوان از تحلیل احتماالتی حذف کرد .در تحلی 

باشیم لذا میتوان مقادیر  Hو  Lمناسبی را شناسایی کرد که این

آنالیز حساسیت مختلفی قابل انجام است که در ادامه آنها معرفی

شاخص قابلیت اطمینان را ارائه دهد .بعنوان نمونه پایداری در برابر

میشوند.

لغزش برای دیواری با ارتفاع  8متر و طول مسلح کننده  8متر ،شاخص

اولین آنالیز حساسیت با  E1قابل بیان است که بیانگر تأثیر متغیر

قابلیت اطمینان برابر با  3را نتیجه میدهد و به همین ترتیب میتوان

تصادفی بر تابع شرایط حدی بدون در نظر گرفتن همبستگی بوده و

برای واژگونی و ظرفیت باربری نیز مقادیر مناسبی را انتخاب کرد.

با رابطه زیر محاسبه میشود.
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تصادفی
-14
متغیرهای تصادفی
حساسیت متغیرهای
آنالیزحساسیت
.آنالیز
جدول 14
جدول

Table 14. Sensitivity analysis of random variables

T

q
0.074
0.077
-0.074
-0.012
0.136
0.160
-0.136
-0.114
0.027
0.028
-0.027
-0.001


-0.46
-0.48
0.46
-0.46

1.01× 10−7
1.01× 10−7

-1.01× 10−7
-0.00018

×2.2910−11
7.15× 10−5

-1.5× 10−9

2.38× 10−10

7.15× 10−5
-7.15× 10−5

-0.00018
0.00018

()18

∂g
∂Z
2

−

 ∂g 
∑ i =1  ∂Z 

= E1

n


دومین آنالیز حساسیت که با متغیر  E2بیان میشود بیانگر تأثیر

متغیر تصادفی بر تابع شرایط حدی با در نظر گرفتن همبستگی و
بیانگر سهم نسبی هر متغیر تصادفی بر احتمال خرابی بوده که با
رابطه زیر محاسبه میشود.
()19

∂g
∂Z
= E2
n
n ∂g ∂g
rij
∑
∑=j 1
=i 1
∂Z i ∂Z j
−


این دو پارامتر بیانگر سهم متغیر تصادفی بر شاخص قابلیت
اعتماد یا احتمال خرابی بوده و عالمت آنها نشاندهنده رابطه بین

پایداری خارجی





-0.036
-0.063
0.060
-0.097
-0.1313
-0.258
0.218
-1.16
-0.012
-0.021
0.021
-0.028
×-1.13
10−7
×-1.88
10−7
1.88× 10−7

-0.883
-0.871
0.835
-1.63
-0.981
-0.952
0.80
-4.88
-0.999
-0.999
0.98
-1.63

𝐸𝐸1
𝐸𝐸2
𝐸𝐸3
𝐸𝐸4
𝐸𝐸1
𝐸𝐸2
𝐸𝐸3
𝐸𝐸4
𝐸𝐸1
𝐸𝐸2
𝐸𝐸3
𝐸𝐸4

-1

𝐸𝐸2

×-5.93
10−7
-8× 10−5
-0.00013
0.0013
× -4.9
10−6

-1

0.999

-0.999

𝐸𝐸1

-0.046

𝐸𝐸4

-0.999
0.999

واژگونی

ظرفیت باربری

𝐸𝐸1

𝐸𝐸3

-3.93

لغزش

بیرون کشش
الیه 4

𝐸𝐸4
𝐸𝐸2
𝐸𝐸3

گسیختگی الیه
4

تابع عملکرد و متغیرهای تصادفی میباشد .عالمت مثبت به این
معنی است که متغیر تصادفی مربوطه از جنس بار بوده و عالمت
منفی به معنی این است که متغیر تصادفی از جنس مقاومت است.
همچنین به نحوی دیگر میتوان گفت که ضریب حساسیت مثبت به
معنی کاهش شاخص قابلیت اطمینان با افزایش متغیر تصادفی بوده
و ضریب حساسیت منفی به معنی افزایش شاخص قابلیت اطمینان با
افزایش متغیر تصادفی است.
سومین عامل حساسیت با  E3بیان میشود که بیانگر تأثیر میزان

تغییرات میانگین متغیر تصادفی بر شاخص قابلیت اطمینان میباشد
و با رابطه زیر قابل محاسبه است.
()20
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همچنین عامل حساسیت  E4بیانگر تأثیر انحراف معیار متغیر

اهمیت زیادی بر تغییر شاخص قابلیت اطمینان داشته باشد.

بر شاخص قابلیت اطمینان و احتمال خرابی بوده که با رابطه زیر

در این پژوهش مشاهده گردید که در پایداری خارجی با

محاسبه میشود.

افزایش همبستگی بین متغیرهای تصادفی ،شاخص قابلیت

()21

b − b1
∂b
= 2
∂s x
 ∆s x

=
E4

این عامل عالمتش همیشه منفی است که بیان میکند هرچه
انحراف معیار بیشتر باشد توزیع پهنتر شده و احتمال خرابی نیز
بیشتر میشود .نتایج تحلیل حساسیت متغیرهای تصادفی در جدول
 14آمده است .نتایج نشان میدهند که ضریب اصطکاک داخلی
بیشترین تأثیر و حساسیت را نسبت به دیگر متغیرها تصادفی داشته
و ارزیابی دقیقتر این پارامتر میتواند در باالبردن میزان دقت شاخص
قابلیت اطمینان تاثیر گذار باشد .این نتایج نشان میدهند در لغزش،
زاویه اصطکاک داخلی و سپس اصطکاک کف بیشترین حساسیت را
در بین متغیرهای تصادفی دارند .همچنین در واژگونی ،زاویه اصطکاک
داخلی بیشترین حساسیت را در بین متغیرهای تصادفی دارند و سربار
و وزن مخصوص خاک تقریباً حساسیت مساوی بر واژگونی دارند .در

کنترل ظرفیت باربری نیز زاویه اصطکاک داخلی مؤثرترین متغیر
تصادفی میباشد .همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهند که
در پایداری داخلی ،زاویه اصطکاک داخلی بهتنهایی مؤثرترین متغیر
بوده که حتی میتوان در کنترل بیرون کشش و گسیختگی مسلح
کننده ،متغیرهای تصادفی دیگر را بهصورت ثابت در نظر گرفت.

اطمینان کاهش پیدا میکند و نتایج را تحت تأثیر قرار
میدهد بطوریکه میزان کاهش در لغزش حدود  4درصد،
واژگونی  12درصد و ظرفیت باربری  2درصد محاسبه شد.
ممکن است ضریب همبستگی تأثیر ناچیزی در شاخص
قابلیت اطمینان داشته باشد که در این تحقیق این موضوع در
توابع شرایط حدی پایداری داخلی مشاهده گردید.
•تحلیل حساسیت نشان داد که اولین و دومین متغیر مؤثر
بر لغزش به ترتیب زاویه اصطکاک داخلی و اصطکاک کف و
همچنین بر واژگونی به ترتیب زاویه اصطکاک داخلی و سربار
میباشند .تحلیل حساسیت همچنین نشان داد در گسیختگی و
بیرون کشیدگی مسلح کننده ،زاویه اصطکاک داخلی مؤثرترین
متغیر تصادفی است که بیشترین اثرگذاری و حساسیت را بر
قابلیت اطمینان دارد .این نتیجه نشان میدهد باید تخمین
زاویه اصطکاک داخلی با حساسیت و دقت باال برآورد شود.
•تغییرات میانگین متغیرهای تصادفی نشان داد که با افزایش
سربار وارده ،شاخص قابلیت اطمینان کاهش مییابد اما در
سایر متغیرهای تصادفی با افزایش میانگین ،شاخص قابلیت
اطمینان افزایش و احتمال خرابی کاهش مییابد.
•نتایج این تحقیق نشان میدهد نوع تابع توزیع احتمال میتواند
بر میزان شاخص قابلیت اطمینان تأثیرگذار باشد .نوع تابع

 -10جمع بندی و نتیجهگیری
در این مقاله تحلیل قابلیت اعتماد پایداری داخلی و خارجی دیوار
خاک مسلح در شرایط استاتیکی به روش مرتبه اول انجام گرفت
و اعتبارسنجی دادههای به روش شبیهسازی مونتکارلو نیز انجام
گردید .این نتایج حاصل از بررسی هندسه خاص با خصوصیات
فیزیکی و مکانیکی مصالح درنظر گرفته شده میباشد که اهم
نتایج این تحقیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

توزیع بر واژگونی که دارای احتمال خرابی پایینی میباشد دارای
بیشترین تاثیر است .همچنین بطور کلی در بررسی حالتهای
مختلف خرابی ،با تغییر نوع تابع توزیع ،زاویه اصطکاک داخلی
بر پایداری دیوار تأثیر زیادی دارد و میتواند میزان شاخص
قابلیت اطمینان را تحت تأثیر قراردهد.
•نتایج این تحقیق نشان میدهد که تعییرات ضریب تغییرات
زاویه اصطکاک داخلی نسبت به دیگر متغیرهای تصادفی

•مود خرابی غالب در پایداری خارجی ،لغزش و در پایداری

بیشترین تأثیر را در میزان شاخص قابلیت اطمینان دارد

داخلی گسیختگی مسلح کننده میباشد و بیشترین احتمال

بطوریکه با افزایش ضریب تغییرات ،شاخص قابلیت اطمینان

خرابی را نسبت به بقیه مودهای خرابی دارندکه الزم است در

نیز کاهش پیدا میکند.

طراحی خاک مسلح با قت مورد بررسی قرار گیرند.

•با توجه به بررسی تغییرات ارتفاع دیوار و طول مسلح کننده

•اثر ضریب همبستگی بین متغیرهای تصادفی مختلف میتواند
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