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چکیده
پارامترهای مقاومت برشي تودههای سنگي از مهمترين اطالعات مورد نیاز در طراحي و بررسي پايداری سازههايي ميباشند که در سنگ حفر مي-
شوند .بر اين اساس هوک و براون روشي را برای تخمین پارامترهای مقاومتي و تغییر شکلپذيری تودهسنگهای درزهدار پیشنهاد کردند .در
طراحيهای مهندسي سنگ اغلب از میانگین مقادير پارامتر های هوک و براون استفاده ميشود .در چنین مواردی تحلیل احتماالتي خواص توده-
سنگ بسیار مهم است .در اين مقاله بر اساس نتايج آزمايشهای مکانیکسنگ روی نمونههای سنگي محدوده معدن گلگهر سیرجان به
مدلسازی عدم اطمینانها در تعیین پارامترهای مقاومت برشي تودهسنگهای موجود در معدن ،بر اساس معیار شکست هوک و براون و با
استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو پرداخته شد .چون با تعیین پارامترهای مقاومت برشي تودهسنگ بر اساس يک سطح اطمینان مشخص
در مراحل بعدی ميتوان طراحيهای مورد نیاز را بر اساس يک سطح اطمینان مشخص انجام داد ،مقادير اين پارامترها با سطح اطمینان مشخصي
تعیین شد .نتايج شبیهسازی نشان داد که ضريب تغییرات و در نتیجه پراکندگي دادههای شبیهسازی شده ميتواند ناشي از روابط استفاده شده
در محاسبه پارامترهای خروجي باشد .رابطهای که با وجود ورودیهای يکسان در مقايسه با روابط ديگر ،خروجيهايي با ضريب تغییرات بیشتر را
ايجاد ميکند نشان مي دهد که عدم قطعیت بیشتری در مدل رياضي حاکم بر آن رابطه و در نتیجه خروجيهای محاسبه شده توسط آن رابطه
وجود دارد .بر اين اساس ضريب تغییرات و در نتیجه آن پراکندگي در دادههای شبیهسازی شده زاويه اصطکاک داخلي به دلیل رابطه مثلثاتي
کمتر از چسبندگي است .همچنین برتری استفاده از توابع توزيعي با کران صفر تا بينهايت مثبت نسبت به توابع توزيعي که دارای دو کران باز
هستند در مورد برازش بر دادههايي با مقدار عددی کم و پراکندگي زياد در هنگام استفاده از روش مونت کارلو در شبیهسازی نشان داده شد.

کلمات کلیدی
شبیهسازی مونت کارلو ،معدن آهن شماره يک گلگهر ،معیار شکست هوک و براون ،مقاومت برشي تودهسنگ
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مالحظه كردن دامنه وسیعی از مقادیر به پارامترهای تصادفی
موجود در مسئله مفید باشند .این موضوع میتواند با بهدست
آوردن فراوانی نسبی و توزیع احتمال مربوط به مقادیر به
آسانی بهدست آید] .[2اندازهگیری تغییرپذیری خواص
مکانیکی تودههای سنگی دشوار است .روشهای مورد استفاده
در مهندسی سنگ كه برای محاسبه خصوصیات تودهسنگ
استفاده میشوند تنها بر جمعآوری تعداد محدودی داده
مکانی استوار هستند.

 -4مقدمه
تعیین مقادیری مناسب و با سطح اطمینان مشخص برای
پارامترهای مقاومت برشی تودهسنگ در مسائل مربوط به
طراحی و پایداری سازههای حفر شده در سنگ مانند تونلها،
شیبهای سنگی و غیره بسیار مهم است .اهمیت این موضوع
زمانی بیشتر آشکار میشود كه ناپایداری یك سازه سنگی
باعث ایجاد خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری شده است.
در تعیین مقادیر مناسب برای پارامترهای طراحی مقاومت
برشی سه دیدگاه مطرح است]:[2

بهعنوان مثال روشهای عددی تنها نیازمند یك مقدار عددی
معین برای هر كدام از پارامترهای ورودی میباشند ،كه پس از
انجام فرآیند محاسباتی مربوطه به یك مقدار معین برای
پارامتر خروجی ختم میشود .این گونه روشها توزیع احتمالی
پارامترهای ورودی را در محاسبه پارامترهای مربوط به توده-
سنگ در نظر نمیگیرند ،بنابراین این قبیل روشهای تجربی
بهطور ذاتی در مقادیر خروجی كه نتیجه میدهند دچار
نامعینی و شك و تردید هستند].[2

 انتخاب مقادیر متعارف از چسبندگی و زاویه اصطکاکداخلی
 استفاده مقادیری معقول از چسبندگی و زاویه اصطکاکداخلی بر اساس ارزیابیهای صحرایی زمینشناسی و مکانیك-
سنگی ساختگاههای مشابه
 تركیبی از مقادیر حاصل از ارزیابیهای صحرایی و آزمون-های آزمایشگاهی و برجا

در حقیقت همه پارامترهای معیار هوک و براون اغلب یك
توزیع آماری دارند .این توزیعهای آماری میتوانند محاسبات
مربوط به طراحی را به شدت معنیدار كنند .این توزیعها اغلب
در بررسی قابلیت اعتماد در پایداری شیبها و طراحی
نگهداری تونلها اهمیت دارند].[9

مناسبترین مورد از موارد پیش گفته ،مورد سوم است اما این
مورد نیز مانند دو دیدگاه دیگر پراكندگی مقادیر اندازهگیری
شده برای پارامترهای مقاومت برشی و تغییر این مقادیر در
دامنه وسیعی از اعداد و همچنین قابلیت اعتماد به این مقادیر
را در نظر نمیگیرد.

مطالعات معدودی در زمینه برآورد احتماالتی خواص توده-
سنگ وجود دارد .در سال  2335كیم 2یك روش احتماالتی
برای تخمین خواص مقاومتی تودهسنگ ارائه كرد .وی از روش
مونت كارلو 2برای شبیهسازی و توان دوم كای 9برای برازش
نتایج آزمایشها در سنگ بازالت استفاده نمود .هوک 1در سال
 2331روش تخمین نقطهای 5را برای تخمین پارامترهای
موجود در رابطه هوک و براون به كاربرد و فرض كرد كه سه
پارامتر  σi ،GSIو  miدارای توزیع نرمال هستند] .[2ساری
درسال  2003همانند روش هوک بررسیهایی را با تعداد
محدودی داده آماری انجام داد] .[1به هر حال در نظر گرفتن
توزیع قرار دادی نرمال برای پارامترهای رابطه هوک و براون
ممکن است صحیح نباشد و منطقیتر است كه توزیع را همان
توزیع مشاهده شده در هیستوگرام فراوانی دادهها در نظر
گرفت] .[2ساری در سال  2020و در ادامه بررسیهای قبلی و
با استفاده از روش مونت كارلو اقدام به شبیهسازی خواص
تودهسنگ نمود .وی تأثیر توزیع آماری عوامل تأثیرگذار روی
تمامی پارامترهای ورودی معیار هوک و براون را هم در
محاسبات خود اعمال كرد .وی توزیعهای مربوط به

بررسیهای مربوط به قابلیت اعتماد در تعیین خواص مقاومتی
و تغییر شکلپذیری تودهسنگ بهخصوص پارامترهای مقاومت
برشی یعنی چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی ،از جمله
موارد بسیار مهم در تعیین خواص تودهسنگ با اطمینان باال
است .تعیین این خواص با سطح اطمینان مشخص به انجام
طراحی با سطح اطمینان مورد نظر كمك میكند .مواد طبیعی
نظیر خاک و سنگ به طور ذاتی ناهمگن هستند و تغییر-
پذیری زیادی در خواص آنها وجود دارد ،این تغییرپذیری به
علت ماهیت ناهمگن در مورد سنگها بیشتر از خاک است.
ضروری است كه این چنین خصوصیات طبیعی و تصادفی قبل
از هر گونه طراحی به خوبی توصیف و تشریح شوند .طبیعت
این خواص با عدم قطعیت همراه است .و بسیار منطقیتر است
كه به جای استفاده از یك مقدار قطعی كه اغلب میانگین
مقادیر است در محاسبات مربوط به طراحی از بررسیهای
مربوط به عدم قطعیت در به دست آوردن این مقادیر استفاده
كرد .به هر حال تخمینهای آماری و احتماالتی میتوانند در
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پارامترهای سنگ بکر و نیز ناپیوستگیها را كه همان ورودی-
های سیستم طبقهبندی  RMRبودند را هم در شبیهسازی
خود دخالت داد] .[2آیدریس 1در سال  2022و در بررسی-
های خود در زمینه تحلیل عددی تغییرپذیری خواص توده-
سنگ از روش شبیهسازی مونت كارلو استفاده كرد ،وی در
بررسیهای خود توزیع پارامترهای ورودی به تحلیل را نرمال
در نظر گرفت].[5

اغلب پارامترهایی كه در بررسیهای ژئوتکنیکی وجود دارند،
عدم قطعیتهایی دارند كه طراح قادر به پیشبینی آنها
نیست .به عبارت دیگر پارامترهای مختلف در مکان و یا زمان-
های گوناگون فراوانیهای متفاوتی دارند ،بنابراین خروجیهای
چندگانه و بدون هیچ الگوی مشخصی با عباراتی همچون
شانس و یا احتمال بیان میشوند .بنابراین روشهایی كه عدم
قطعیتها و برآیند آنها را در نظر بگیرند ،میتوانند بسیار با
ارزش باشند .این روشها به نام روشهای تعیین قابلیت
اعتماد مشهور میباشند .در یك تقسیمبندی كلی ،روشهای
بررسی قابلیت اعتماد به سه دسته تقسیم میشوند .دسته اول:
روشهای تحلیلی مانند روش تركیب توزیع متغیرها،[ ] 3
دسته دوم :روشهای تقریبی مانند تخمین نقطهای ،و مرتبه
اول ممان دوم 20و دسته سوم :روشهای شبیهسازی مانند
روش مونت كارلو] ،[1میباشند .كه در این میان روش مونت
كارلو با توجه به سهولت در كاربری و دقت در جوابهای به-
دست آمده بیش از سایر روشها استفاده شده است].[3
شبیهسازی در مسائلی كه نقش عامل زمان مهم نیست كاربرد
دارد ،بنابراین شبیهسازی مونت كارلو یك روش استاتیك است
تا دینامیك .این روش به دلیل كاربرد سادهتر نسبت به روش-
های تحلیل احتماالتی دیگر ،برای تحلیل احتماالتی و بررسی
قابلیت اعتماد مناسبتر است.

معدن شماره یك سنگ آهن گلگهر در فاصله  55كیلومتری
جنوب غربی شهر سیرجان واقع است ،معدن دارای 2200متر
طول و 50متر عرض است عمق فعلی آن حدود  250متر از
سطح زمین است و عمق نهایی آن به 2 0متر میرسد] [.
تودهسنگهای در برگیرنده این معدن شامل شش گروه سنگی
تحت عناوین :آمفیبولیت ،كوارتزشیست ،گنایس ،مگنتیت،
میکاشیست و هماتیت میباشند .كه در بحثهای مربوط به
طراحی و تولید و همچنین پایداری دیواره نهایی معدن تأثیر-
گذار هستند (جدول.)2

روش شبیهسازی مونت كارلو روشی است كه با استفاده از یك
سری اعداد تصادفی از توزیع احتمالی متغیرها ،تابع نهایی را
شبیهسازی میكند .امروزه روش مونت كارلو در مسائل بسیار
پیچیده كه دارای ماهیتی غیرقطعی هستند ،كاربرد بسیاری
دارد .شیوه نمونهگیری در روش مونت كارلو تصادفی است به
این معنی كه هر نمونه به شکل تصادفی از بازه توزیع دادههای
ورودی انتخاب میشود].[20

در تحقیق حاضر به تحلیل احتماالتی پارامترهای مقاومت
برشی تودهسنگ با استفاده از رابطه هوک و براون و با روش
شبیهسازی مونت كارلو پرداخته شده است و ضمن تعیین
مقادیر این پارامترها با سطح اطمینان مشخص ،به بررسی
ضریب تغییرات و میزان پراكندگی در میان پارامترهای شبیه-
سازی شده چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی تودهسنگ
پرداخته شده است .همچنین همبستگی بین پارامترهای متغیر
شبیهسازی شده موجود در تحلیل نیز بررسی گردیده است.
الزم به ذكر است كه در این مطالعه منظور از پارامترهای
مقاومت برشی ،پارامترهای خطی مقاومت برشی موهر و
كولمب است ،كه از این به بعد به اختصار پارامترهای مقاومت
برشی خوانده میشوند.
 -7معدن سنگ آهن گلگهر

مراحل مختلف این روش به شرح زیر است:
 - 2گرفتن نمونههای محدودی از پارامترهای ورودی مورد
نظر

تعیین مقادیر دقیق پارامترهای مقاومتی برخی از گروههای
سنگی مانند كوارتزشیست ،مگنتیت و هماتیت به دلیل داشتن
بیشترین فراوانی در معدن اهمیت ویژهای دارد .از طرفی گروه-
های سنگی آمفیبولیت ،گنایس و میکاشیست با وجود اینكه
فراوانی كمتری نسبت به سه گروه قبل در معدن دارد اما
تعیین مقادیر دقیق پارامترهای مقاومتی آنها به دلیل داشتن
پارامترهای مقاومتی ضعیف ،در بحثهای مربوط به طراحی و
پایداری شیب دیوارههای معدن مهم است.

 - 2تجزیه و تحلیل اطالعات خام بهدست آمده
 - 9تخمین و تعیین نوع توزیع آماری حاكم بر نمونهها و به
دست آوردن خصوصیات آماری آن
 - 1تولید مقادیر تصادفی برحسب نوع توزیع تطابق یافته و
تعیین خصوصیات جدید آماری توزیع مربوط به پارامترهای
ورودی

 -9روش شبیهسازی مونت کارلو
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 - 5تخمین پارامترهای مقاومت برشی تودهسنگ با استفاده از
مقادیر تصادفی تولید شده در مرحله قبل

()2
E(x)  

 -1تابع توزيع متغیرهای تصادفي

()9
V(x)  2

پدیدههایی كه از موردی به مورد دیگر به صورت تصادفی
تغییر كنند را متغیر تصادفی مینامند .متغیرهای تصادفی را
میتوان به دو دسته متغیرهای تصادفی گسسته 22و متغیرهای
تصادفی پیوسته 22تقسیمبندی كرد .متغیر تصادفی گسسته،
متغیری است كه برد آن فضای متناهی یا نامتناهی شمارش-
پذیر دارد .متغیر تصادفی پیوسته ،متغیری است كه برد آن
فضای نامتناهی شمارشناپذیر دارد] .[22متغیرهای تصادفی
بسته به گسسته یا پیوسته بودن از توابع توزیع مختلفی پیروی
میكنند .از جمله توزیعهای مهم و معروف در متغیرهای
تصادفی گسسته میتوان به توزیعهای :برنولی ،29دو جمله-
ای ، 21دو جملهای منفی ، 25هندسی  ، 2فوق هندسی ، 2
گسسته 21و پواسون 23اشاره كرد .از جمله مهمترین توزیعهای
مربوط به متغیرهای پیوسته نیز میتوان به توزیعهای :نرمال،
الگ نرمال ،20گاما ،22وایبل ،22بتا ،29نمایی ،21كای اسکور،F ،
 ،tكوشی 25و یکنواخت  2اشاره كرد].[22

در روابط باال  ،xمتغیر تصادفی پیوسته ،μ ،میانگین،σ ،
انحراف معیار میباشند.

 -7-1توزيع وايبل

اگر متغیر تصادفی پیوسته  xدارای تابع چگالی احتمالی به
شکل زیر باشد آنگاه این متغیر دارای توزیع وایبل با
پارامترهای   ,  , rاست.

r
exp     x    /  



()5
)E  x     ( 1  1/ r


 -4-1توزيع نرمال

   x  

2



( )

V  x   2  1  2 / r    1  1/ r 

2
در روابط باال  ،xمتغیر تصادفی پیوسته ،ω ،پارامتر مقیاس ،
23
21
 ،rپارامتر شکل  ،λ ،پارامتر آستانه و  ،Γتابع گاما میباشند.

مهمترین توزیع پیوسته توزیع نرمال است .این توزیع بهطور
گسترده در علم آمار استفاده میشود چون از یك سو بسیاری
از پدیدههای طبیعی از این توزیع پیروی میكنند و از سوی
دیگر شکل حدی بسیاری از توزیعهای دیگر نیز نرمال است.
تابع چگالی توزیع نرمال به شکل زیر است:
1

r

f X (x) 

امید ریاضی و واریانس توزیع وایبل از روابط زیر محاسبه می-
شوند:

در این بخش بهطور مختصر برخی از خواص توزیعهای
شناسایی شده برای متغیرهای تصادفی پارامترهای ورودی در
تحلیل پارامترهای مقاومت برشی تودهسنگ بررسی می-
شود]:[22

(x  ) 2
1
2
e 2
 2

r 1

r  x  

()1

 -5معیار شکست هوک و براون
برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی تودهسنگ در این
مقاله از معیار شکست هوک و براون استفاده شد .هوک و
براون معتقد هستند كه یك معیار شکست وقتی دقیق و موفق
است كه سه شرط زیر در آن صدق كند.

()2
f X (x) 

امید ریاضی و واریانس توزیع نرمال از روابط زیر محاسبه می-
شوند:

الف) معیار باید بتواند یك توصیف كاملی از عکسالعمل و
پاسخ سنگ در مقابل تمامی وضعیت تنشهایی كه ممکن
است در زیر زمین پیش آید را بدهد .این وضعیت تنشها
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شامل تنشهای كششی تكمحوره و تنشهای فشاری سه-
محوره است.

 -4-5تعیین پارامترهای مقاومتي تودهسنگ توسط معیار
هوک و براون

یکی از روشهای متداول برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی
تودهسنگ نظیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی ،استفاده
از معیار شکست هوک و براون است.

ب) معیار باید قادر به پیشبینی تأثیر و نفوذ یك و یا چند
دسته شکستگی بر روی رفتار یك نمونه سنگ باشد .این رفتار
ممکن است بهطور كامل آنیزوتروپ باشد و ارتباط تنگاتنگی با
شکستگیها و راستای آنها نسبت به جهت تنشهای اعمال
شده داشته باشد.

چون محاسبه پارامترهای مقاومت برشی تودهسنگ یعنی زاویه
اصطکاک داخلی و چسبندگی در مباحث مربوط به طراحی و
پایداری سازههای سنگی بسیار مهم است ،الزم است كه زاویه
اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی معادل برای یك توده-
سنگ در دامنه تنش مشخص ،تعیین شود .درنتیجه روابط زیر
برای محاسبه زاویه اصطکاک '  و مقاومت چسبندگی ' c
ارائه شده است:

ج) معیار مورد نظر باید بتواند از لحاظ تکنیکی نمایش خاصی،
هر چند تقریبی ،را برای نشان دادن رفتار یك توده سنگی كه
چند سری دسته درزه دارد در مقیاس كاملی ارائه دهد.
هوک و براون معتقد هستند كه تاكنون هیچکدام از معیارها
نتوانسته است سه شرط باال را بهطور كامل برآورده كند.
بنابراین آنها معیار خود را بر این اساس پایهگذاری كردند.
صورت كلی این معیار به شکل زیر است:
( )

()1

()3

 '3
 S )a
C





 '1   '3   C (mb

()22

6amb  s  mb  '3n 



a 1

 '  sin 1 

 2 1  a  2  a   6amb  s  mb  '3n 

a 1

 ci 1  2a  s  1  a  mb '3n  s  mb '3n 

()22

a 1





1  6amb s  mb '3n  / 1  a  2  a 

GSI  100
(mb  m i exp
)
28  14D

a 1

()29

1  a  2  a 

 '3max
 ci

c'

 '3n 

كه مقدار  σ'3maxحد باالی تنش محصور كننده است.

GSI  100
(S  exp
)
9  3D

برای تعیین  σ'3maxمطالعاتی برای شیبها با استفاده از تحلیل
شکست دایرهای بیشاپ 92در دامنه وسیعی از هندسه شیبها
و خواص تودهسنگ ،رابطه زیر را میدهد:

()20

20
1 1 GSI
) a   (e 15  e 3
2 6

()21

در روابط فوق   '1تنش مؤثر اصلی حداكثر  ' 3 ،تنش مؤثر
اصلی حداقل  c ،مقاومت فشاری تكمحوره سنگ بکر
( GSI ،)UCSشاخص مقاومت زمینشناسی D ،فاكتور
اغتشاش و  miثابت سنگ بکر میباشند .مقدار  miرا میتوان
با توجه به جنس سنگ و وضعیت كانیشناسی و بافتشناسی
از جدولی كه به این منظور طراحی شده است بهدست آورد.
 mbثابت كاهش یافته ثابت مادهسنگ ( )miبوده ،همچنین
 Sو  aپارامترهایی هستند كه مطابق روابط باال محاسبه می-
شوند].[29

0.91

90

 '3max
 ' 
 0.72  cm 
 'cm
 H 

كه  σ'cmمقاومت كلی تودهسنگ است كه با استفاده از رابطه
 25تعیین میشود γ ،وزن واحد حجم تودهسنگ و  Hارتفاع
شیب است .در مواردی كه تنش افقی از تنش قائم بیشتر
است ،مقدار تنش افقی باید به جای  γHاستفاده شود].[29
مقاومت كلی تودهسنگ نیز از رابطه زیر محاسبه میشود]:[21
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()25

 4s  a  mb  8s    mb / 4  s 

a 1

2 1  a  2  a 

b

m

 'cm   ci

 -9ثابت وابسته به كانیشناسی و بافت سنگ ( :)miاین ثابت
وابسته به وضعیت كانیشناسی و بافتشناسی سنگ میباشد
كه مقدار آن از جدول ارائه شده توسط هوک و براون استخراج
گردید (جدول.)2

 -9تخمین پارامترهای مقاومت برشي تودهسنگ با
استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو

 -1فاكتور اغتشاش ( :)Dدر اثر حفاری ،تنشهای محصور
كننده تودهسنگ به علت حذف وزن روباره رها میشوند و به
تودهسنگ اجازه اتساع و افزایش حجم را میدهند .آسیبهای
ناشی از انفجار نیز با ایجاد ترکهای جدید و بازشدگی ترک-
های موجود موجب كاهش درهم قفلشدگی تودهسنگ می-
شوند كه این عوامل بر مقاومت تودهسنگ اثر منفی میگذارند.
مقدار این فاكتور از صفر برای تودهسنگ دست نخورده تا یك
برای تودهسنگ دست خورده تغییر میكند.

اطالعات ورودی برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده-
سنگ با استفاده از رابطه هوک و براون عبارتند از:
 -2شاخص مقاومت زمینشناسی ( :)GSIاین پارامتر ورودی
بر اساس چارت اصالح شده  GSIو از روی مغزههای حاصل از
حفاریهای ژئوتکنیکی برداشت شد] .[25برداشت شاخص
مقاومت زمینشناسی بر اساس طول سنگ موجود در مغزهها و
تعداد رانهای حفاری انجام شد چون میانگین حسابی شاخص
مقاومت زمینشناسی برداشتشده برای هر گروه سنگی با
میانگین وزندار آن اختالف ناچیز زیر یك واحد را داشت از
وزندار كردن دادههای شاخص مقاومت زمینشناسی صرف
نظر شد .و دادههای اولیه بهطور مستقیم وارد محاسبات شد.

در این تحقیق به دلیل انجام انفجارهای استخراجی در معدن
آهن شماره یك گلگهر فاكتور اغتشاش برابر یك ( )D=1در
نظر گرفته شد.
 -5پارامتر :γHاین پارامتر با توجه به انواع سنگهای موجود
در شیب مورد نظر و وزن واحد حجم طبیعی و ارتفاع هر كدام
از آنها محاسبه میشود.

 -2مقاومت فشاری تكمحوره سنگ بکر ( :)σcاین پارامتر بر
اساس نتایج آزمون تكمحوره مادهسنگ تعیین میشود .برای
بهدست آوردن دادههای مقاومت فشاری تكمحوره سنگ بکر،
در مجموع تعداد  232مورد آزمایش تكمحوره روی شش
گروه سنگی موجود در دیواره نهایی معدن شماره یك گلگهر
انجام شد ،تعداد این آزمایشها برای هر گروه سنگی بر اساس
فراوانی و همچنین اهمیت آن نوع سنگ در مباحث استخراج و
نیز پایداری شیب دیواره نهایی تعیین شد ،بر این اساس
بیشترین آزمون بر روی ماده معدنی اصلی یعنی مگنتیت و
همچنین روی تودهسنگ اصلی موجود در دیواره نهایی یعنی
كوارتزشیست انجام شد (جدول.)2

برای محاسبه این پارامتر برای هر سازه سنگی چه سطحی و
چه زیرسطحی ابتدا باید الیههای مختلف سنگی كه در باالی
تودهسنگ مورد نظر قرار دارند شناسایی شوند ،با مشخص
شدن ارتفاع هر كدام از الیههای سنگی و وزن واحد حجم آن-
ها ،برای هر الیه پارامتر  γHمحاسبه میشود .در نهایت
مجموع γHهای مربوط به الیههای مختلف  γHنهایی را نتیجه
میدهد.
جدول :7مقدار پارامترهای ثابت موجود در محاسبات][49

تودهسنگ
آمفیبولیت
گنایس
هماتیت
میکاشیست
مگنتیت
كوارتزشیست

جدول :4خصوصیات پارامترهای متغییر موجود در محاسبات

(UCS)MPa
تودهسنگ
تعداد بازه تغییرات
23/ -213/2 22
آمفیبولیت
25/0- 3/
2
گنایس
21/2-2 2/9 20
هماتیت
90/ -222/2 22
میکاشیست
2 /0-900/1 202
مگنتیت
21/2-3 /0
كوارتزشیست 92

GSI
تعداد بازه تغییرات
21-51
51
20-1
33
21-11
25
20-52
299
90-53
1
20-5
5 2
07

mi
20
29
2
25
2
25

(γH)MPa
/01
1/ 3
2/91
9/ 0
5/ 9
/21
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دارلینگ ،92راین – جوینر ،99كولمرگوروف – اسمیرنوف 91و
كمترین مقدار خطای نوع اول كه منجر به رد شدن فرض صفر
میشود 95استفاده شد .به این ترتیب كه قابلیت برازش توزیع-
های مختلف بر دادههای ورودی توسط این آزمونهای آماری و
با سطح اطمینان  %35ارزیابی شد و نوع توزیع آماری پارامتر
مورد نظر با توجه به نتیجه این آزمونها تعیین شد.

در اولین گام برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده-
سنگ با استفاده از روش مونت كارلو ،باید بهترین تابع توزیع
آماری منطبق شده بر پارامترهای متغیر ورودی بر اساس
واقعیت انتخاب شود.
تعیین تابع توزیع آماری پارامترهای ورودی به تحلیل بر
اساس یك سطح اطمینان مشخص به طراح كمك میكند تا
مقادیر دور از واقعیت پارامترهای ورودی را از جریان مطالعه و
تحلیل دادهها حذف كند .درضمن جامعه آماری مورد نیاز در
تحلیل احتماالتی برای محاسبه خروجیهای مورد نظر را بر
اساس یك سطح اطمینان مشخص در اختیار طراح قرار می-
دهد .در موارد مطالعاتی گذشته تابع توزیع پارامترهای ورودی
در اغلب موارد نرمال در نظر گرفته شده بود (جدول.)9

همانطور كه در جدول 1مشاهده میشود برای شاخص
مقاومت زمینشناسی توزیع نرمال و برای مقاومت فشاری
تكمحوره سنگ بکر توزیع وایبل با پارامتر آستانه صفر
شناسایی شد .چون تعداد نمونهگیری از تابع توزیع آماری باید
به تعدادی باشد كه ضمن حفظ دقت محاسبات ،زمان پردازش
اطالعات نیز افزایش پیدا نکند ،در گام بعدی اقدام به
تولید ،205داده تصادفی از تابع توزیع شناسایی شده شد
(شکل  2و .)2

در این تحقیق برای تعیین بهترین تابع توزیع آماری قابل
برازش بر دادههای ورودی از آزمونهای اندرسون –

جدول :9مقايسه بین توابع توزيع آماری برازش يافته بر پارامترهای متغییر ورودی

پارامتر مورد نظر

مطالعات
گذشته

شاخص مقاومت زمینشناسی

مقاومت فشاری تكمحوره
سنگ بکر

كیم ()2335

نرمال

توان دوم كای

هوک ()2331

نرمال

نرمال

ساری ()2003

نرمال

نرمال

ساری ()2020

عدم برازش توزیع مشخص

نرمال

آیدریس ()2022

نرمال

نرمال

نرمال

وایبل

مورد مطالعاتی فعلی

جدول :1خصوصیات توزيع آماری اولیه شناسايي شده برای پارامترهای متغیر ورودی برای نمونهگیری تصادفي

تودهسنگ
آمفیبولیت
گنایس
هماتیت
میکاشیست
مگنتیت
كوارتزشیست

شاخص مقاومت زمینشناسی ()GSI
پارامترهای توزیع
نوع توزیع آماری حاكم
بر دادهها
انحراف معیار
میانگین
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

10/0
95/
93/29
99/ 1
12/ 9
95/

5/193
1/521
5/1 1
5/550
/190
5/ 0

07

مقاومت فشاری تكمحوره ()UCS
پارامترهای توزیع
نوع توزیع آماری حاكم
بر دادهها
مقیاس
شکل
وایبل
وایبل
وایبل
وایبل
وایبل
وایبل

2/912
2/919
2/ 3
2/315
2/321
2/

20 /50
15/0
3/ 5
29 /20
295/30
/2
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بعد از محاسبه این پارامترها تابع توزیع فراوانی آنها رسم شد
(شکل  9و  )1و میانگین ،انحراف معیار ،میانه و ضریب
تغییرات دادهها با توجه به  ،205داده محاسبه شده برای هر
پارامتر و نوع توزیع محاسبه شد(جدول.)5

شکل  :4تابع چگالي احتمال حاصل از شبیهسازی پارامتر مقاومت
فشاری تکمحوره

شکل  :9توزيع فراواني پارامتر زاويه اصطکاک داخلي تودهسنگ

شکل  :7تابع چگالي احتمال حاصل از شبیهسازی پارامتر شاخص
مقاومت زمینشناسي

بعد از تولید اعداد تصادفی از روی تابع توزیع آماری شناسایی
شده ،با توجه به روابط ارائه شده برای محاسبه پارامترهای
مقاومت برشی تودهسنگ ،اقدام به تخمین پارامترهای زاویه
اصطکاک داخلی و چسبندگی تودهسنگها با استفاده از
مقادیر تصادفی تولید شده در مرحله قبل شد.

شکل  :1توزيع فراواني پارامتر مقاومت چسبندگي تودهسنگ

جدول :5اطالعات آماری حاصل از شبیهسازی پارامترهای مقاومت برشي تودهسنگ

تودهسنگ
آمفیبولیت
گنایس
هماتیت
میکاشیست
مگنتیت
كوارتزشیست

زاویه اصطکاک داخلی تودهسنگ ()Deg
ضریب تغییرات
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كند و در مطالعات خود به كار گیرد .به این منظور همبستگی
میان پارامترهای ژئومکانیکی مختلف در این تحقیق به صورت
دو به دو و به وسیله سه مدل رایج رگرسیونی ،خطی ،درجه2
و درجه 9بررسی شد .برای بررسی همبستگی میان دو پارامتر
به وسیله سه مدل بیان شده از ضریبی به نام ضریب قطعیت
استفاده شد .هرچه ضریب قطعیت یك مدل رگرسیونی نسبت
به مدل دیگر بیشتر باشد نشان دهنده این نکته است كه مدل
مورد نظر در بررسی همبستگی و ارائه رابطه بین دو پارامتر
موفقتر عمل میكند.

برای دستیابی به مشخصات تابع توزیع فراوانی دادهها همیشه
الزم نیست كه تمام اطالعات مربوط به تابع را بهطور دقیق
دانست .تعریف پارامترهایی مثل میانگین ،انحراف معیار ،میانه
و ضریب تغییرات ،میتواند تا حد زیادی كافی باشد .ضریب
تغییرات كه بهصورت نسبت انحراف معیار به میانگین دادهها
تعریف میشود نشاندهنده میزان پراكندگی و تغییرات در
مقادیر پارامتر مورد نظر است.
یکی از دالیل اصلی تحلیل احتماالتی پارامترهای مقاومت
برشی تودهسنگ تعیین مقادیری با سطح اطمینان مشخص
برای این پارامترها است .همانطور كه بیان شد طراحان در
هنگام استفاده از این مقادیر در محاسبات مربوط به طراحی با
عدم اطمینانهایی در تعیین مقادیر عددی الزم روبهرو
هستند .در نتیجه تعیین مقادیر این پارامترها با سطح اطمینان
مشخص میتواند در انجام طراحی با اطمینانی مشخص مفید
باشد .فاصله اطمینان  9نشان میدهد كه با یك سطح اطمینان
مشخص دادههای مورد نظر در چه فاصلهای قرار میگیرند].[5

بررسی ضرایب همبستگی میان پارامترهای مختلف شبیه-
سازی شده در تحلیل احتماالتی نشان داد كه میان پارامترهای
متغیر ورودی یعنی شاخص مقاومت زمینشناسی و مقاومت
فشاری تكمحوره شبیهسازی شده همبستگی وجود ندارد.
همچنین میان این پارامترها و خروجیهای تحلیل یعنی
چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی تودهسنگ نیز همبستگی
دیده نمیشود .اما میان پارامترهای مقاومت برشی حاصل از
شبیهسازی یعنی چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی توده-
سنگ همبستگی مثبت مشاهده شد.

با توجه به مطالب ذكر شده ،در این مطالعه فاصلههای
اطمینان (بر اساس سطح اطمینان  )%35برای پارامترهای
مقاومت برشی تودهسنگ تعیین شد(جدول ).

نتایج بررسیهای ضریب قطعیت برای مدلهای رگرسیونی
مختلف در جدول  ،قابل مشاهده است.

جدول :9فاصله اطمینان بر اساس سطح اطمینان  %35برای
پارامترهای مقاومت برشي تودهسنگ

تودهسنگ

c  MPa 

  Deg 

آمفیبولیت
گنایس
هماتیت
میکاشیست
مگنتیت
كوارتزشیست

0/ 5-0/ 1
0/120-0/122
0/999-0/991
0/113-0/150
0/192-0/191
0/133-0/502

21/2-21/2
22/ -22/
23/9-23/1
2 / -2 /1
90/9-90/1
20/1-20/5

هرچند ضریب قطعیت برای مدل رگرسیونی درجه 9بیشترین
مقدار است اما به دلیل نزدیکی نتایج برای مدلهای
رگرسیونی درجه 2و  9و با توجه به این نکته كه رابطه بین
چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی تودهسنگ در مدلهای
خطی و مدل رگرسیونی درجه  9در مواردی برای این مقادیر
اعداد منفی را نتیجه میدهد و چون این پارامترها نمیتوانند
مقدار عددی منفی را بپذیرند ،مدل رگرسیونی درجه 2در
مورد بررسی همبستگی بین این پارامترها مناسبتر است.
 -2نتیجهگیری

در این مطالعه اقدام به بررسی همبستگی میان پارامترهای
ورودی به شبیهسازی و پارامترهای خروجی شبیهسازی شد.
مدلهای مختلف رگرسیونی با حذف مقادیر دور از واقعیت
موجود در دادهها ،بهترین رابطه را میان دو پارامتر ارائه می-
دهند .بررسی همبستگی میان پارامترهای مختلف به وسیله
مدلهای مختلف رگرسیونی به طراح كمك میكند تا
همبستگی میان پارامترهای مختلف را بررسی كرده و در
صورت وجود همبستگی میان دو پارامتر بتواند مدلی را كه
بهترین رابطه رگرسیونی را بین دو پارامتر ارائه میدهد انتخاب

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل احتماالتی شبیهسازی
مونت كارلو اقدام به تخمین و تعیین پارامترهای مقاومت
برشی تودهسنگ گردید .با توجه به این نکته كه در اكثر
پدیدههای زمینشناسی و مکانیكسنگ و خاک درجات باالیی
از نامعینی وجود دارد روشهای تحلیل احتماالتی مانند روش
شبیهسازی مونت كارلو میتواند مشکل عدم قطعیت موجود در
پارامترهای مورد نیاز برای طراحی سازههای سنگی مانند
تونلها و شیبهای سنگی را تا حد زیادی مرتفع نمایند .نتایج
زیر از این مطالعه استخراج شد:
00
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جدول :2ضرايب قطعیت* برای مدلهای مختلف رگرسیوني میان چسبندگي و زاويه اصطکاک داخلي

تودهسنگ

ضریب قطعیت برای
مدل خطی ()%
C = A+B

ضریب قطعیت برای
مدل درجه)%( 2

ضریب قطعیت برای مدل
درجه)%( 9

C = A+B  D 2

C = A+B  D 2  E  3

200
33/3
31
آمفیبولیت
200
200
33/2
گنایس
33/3
33/
3 /2
هماتیت
200
33/1
3 /2
میکاشیست
33/1
33/1
35/1
مگنتیت
200
200
33/2
كوارتزشیست
* ضریب همبستگی برابر است با جذر ضریب قطعیت ،در مدلهای رگرسیونی باال  D ،B ،Aو  Eعدد ثابت C ،چسبندگی تودهسنگ و  زاویه
اصطکاک داخلی تودهسنگ میباشند.

تودههای تشکیل دهنده پوسته زمین باشد ،میتواند تحت
تأثیر نوع رابطه استفاده شده در محاسبه پارامترهای خروجی
نیز قرار گیرد .در مورد پراكندگی و ضریب تغییرات پارامترهای
مقاومت برشی تودهسنگ در این مطالعه ،چون اطالعات
ورودی در محاسبه پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک
داخلی یکسان بود این پراكندگی در دادههای شبیهسازی شده
تنها تحت تأثیر رابطه استفاده شده در محاسبات قرار گرفت،
به این صورت كه دادههای شبیهسازی شده زاویه اصطکاک
داخلی به دلیل رابطه مثلثاتی كه نسبت به رابطه چسبندگی
غیرخطیتر است ضریب تغییرات و در نتیجه پراكندگی
كمتری دارد و از نظر آماری جامعه یکنواختتری محسوب
میشوند .رابطهای كه با وجود ورودیهای یکسان در مقایسه با
رابطه دیگر ،خروجیهایی با پراكندگی بیشتر (ضریب تغییرات
بیشتر) را ایجاد میكند نشان میدهد كه عدم قطعیت بیشتری
در مدل ریاضی حاكم بر آن رابطه و در نتیجه خروجیهای
محاسبه شده توسط آن رابطه وجود دارد .در این مورد
مطالعاتی نشان داده شد كه عدم قطعیت موجود در مدل
ریاضی حاكم بر رابطه محاسبه زاویه اصطکاک داخلی توده-
سنگ ،كمتر از رابطه محاسبه چسبندگی توده سنگ است.

 -2در مواردی كه دادههای ورودی برای تعیین نوع تابع توزیع
آماری اولیه مقادیر عددی كوچکی (نزدیك به صفر) را دارا
هستند و یا عالوه بر آن پراكندگی در مقادیر آنها زیاد است و
از طرفی با توجه به نوع دادهها ،استفاده از مقادیر منفی برای
آنها صحیح نیست ،استفاده از توابع توزیعی با كرانهای باز
(بینهایت مثبت تا بینهایت منفی) باعث تولید اعداد منفی در
مرحله شبیهسازی میشود كه این امر نمیتواند صحیح باشد.
در نتیجه در اینگونه موارد استفاده از توابعی با دامنه مثبت
مانند وایبل میتواند مفید باشد .در موارد مطالعاتی پیشین در
اغلب موارد تابع توزیع آماری مقاومت فشاری تكمحوره سنگ
بکر و شاخص مقاومت زمینشناسی نرمال در نظر گرفته شده
بود .در این مورد مطالعاتی برای شاخص مقاومت زمینشناسی
تابع توزیع نرمال و برای مقاومت فشاری تكمحوره سنگ بکر
تابع توزیع وایبل شناسایی شد.
 -2ضریب تغییرات ،یك پارامتر بسیار مفید برای سنجش
میزان پراكندگی و تغییرات دادهها است .این ضریب كه همان
انحراف معیار نسبت به میانگین نرمالیزه شده است ،میتواند
برای سنجش و مقایسه میزان پراكندگی و تغییرات پارامترهای
مختلف مفید باشد .در مورد پارامترهای مقاومت برشی توده-
سنگ ،زاویه اصطکاک داخلی دارای كمترین ضریب تغییرات و
در نتیجه كمترین پراكندگی در میان دادههای شبیهسازی
شده است .همچنین ضریب تغییرات و در نتیجه آن پراكندگی
دادهها برای چسبندگی تودهسنگ نسبت به زاویه اصطکاک
داخلی بیشتر است .این تغییرات در دادههای شبیهسازی شده
عالوه بر اینکه میتواند ناشی از پراكندگی در اطالعات ورودی
به شبیهسازی و همچنین برخواسته از طبیعت فیزیکی مواد و

 -9در شبیهسازی هرچه تعداد دادههای شبیهسازی شده
افزایش یابد دقت نتایج نیز افزایش مییابد اما اگر تعداد دادهها
از یك حد فراتر رود برازش یك تابع توزیع آماری خاص بر
نتایج شبیهسازی ناممکن میشود .اما این امر مشکلی را در
روند محاسبات ایجاد نمیكند زیرا میتوان پارامترهای آماری
مورد نیاز را به طور مستقیم و از تابع توزیع فراوانی دادههای
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پروژه به دلیل عدم اطمینان موجود در پارامترهای طراحی،
میشود .خروجیهای این مطالعه در قالب فاصلههای اطمینان
و همچنین توابع توزیع فراوانی تعیین شده برای پارامترهای
مقاومت برشی تودهسنگ میتواند به ترتیب ورودیهای الزم
برای روشهای قطعی و احتماالتی را در بررسی پایداری
شیبهای سنگی بر اساس سطح مشخصی از اطمینان فراهم
كند.

شبیه سازی شده بدون نیاز به تشخیص نوع توزیع آماری حاكم
بر دادهها استخراج كرد.
 -1در صورت نیاز به شناسایی نوع تابع توزیع آماری دادههای
نهایی میتوان در یك مرحله با تعداد شبیهسازی كمتر نوع
توزیع را بهدست آورد و در مرحله بعد با تعداد شبیهسازی
بیشتر دقت محاسبات را باال برد.
 -5یکی از دالیل اصلی تحلیل احتماالتی پارامترهای مقاومت
برشی تودهسنگ تعیین مقادیری با سطح اطمینان مشخص
برای این پارامترها است .با این عمل امکان انجام طراحیهای
مربوط به پایداری شیب معدن بر اساس یك سطح اطمینان
مشخص امکانپذیر میشود .همانطور كه از جدول مشاهده
میشود فاصلههای اطمینان تعیین شده برای پارامترهای
مقاومت برشی تودهسنگ دارای دامنه محدودی میباشند .این
نکته به خوبی افزایش اطمینان به دادهها را بعد از شبیهسازی
نشان میدهد .چون با شبیهسازی تمامی حاالت ممکن برای
پارامتر مورد نظر شناسایی شده و در محاسبات وارد میشوند و
كمتر حالتی وجود دارد كه در محاسبات لحاظ نشده باشد ،در
هنگام تعیین فاصله اطمینان برای پارامتر مورد نظر دامنه
بسیار محدود شده و با اطمینان باال مقادیر دقیقتری از پارامتر
مورد نظر تعیینمی شود.
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پي نوشت
1

Kim
Monte Carlo method
3
Chi-Square
4
Hoek
5
Point estimation method
6
Normal
7
Sari
8
Idris
9
Jointed distribution method
10
First Order Second Moment
11
Discrete random variable
12
Continuous random variable
13
Bernoulli
14
Binomial
15
Negative Binomial
16
Geometric
17
Hypergeometric
18
Discrete
19
Poisson
20
Lognormal
21
Gamma
22
Weibull
23
Beta
24
Exponential
25
Cauchy
26
Uniform
27
Scale parameter
28
Shape parameter
29
Threshold parameter
30
Unconfined Compressive Strength
31
Bishop
32
Anderson-Darling
33
Ryan-Joiner
34
Kolmogorov-Smirnov
35
p-value
36
Confidence Interval
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