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 چکیده:

در تحلیل پایداری شیب غالب از فاکتور ایمنی به عنوان شاخص ارزیابی پایداری سازه بهره گرفته می شود. در روش 

های قطعی تعادل حدی، فاکتور ایمنی شیب های سنگی یک مقدار ثابت است که به کیفیت داده های ورودی وابسته 

ط به صحت پارامترهای ژئوتکنیکی، تغییرپذیری ویژه خصوصیات ذاتی زمین، تغییرات است. این عدم قطعیت های مربو

شرایط محیطی، مکانیسم های پیش بینی نشده شکست، ساده سازی و تقریب های بکار رفته شده در مدل های  

رهای ایمنی ژئوتکنیکی وابسته است. به دلیل لحاظ نکردن عدم قطعیت ها در روش های قطعی تعادل حدی، از فاکتو

شود. در بعضی موارد فاکتور ایمنی تعیین شده بیشتر از محافظه کارانه به منظور جبران عدم قطعیت ها بهره گرفته می

مقدار مورد نیاز است و در برخی موارد کمتر از مقدار ضروروی است. یک راهکار گریز از این عدم قطعیت ها، بهره گیری 

د. در این روش عدم اطمینان به صورت پراکندگی آماری مورد توجه قرار می گیرد و از تحلیل قابلیت اطمینان می باش

بجای تعیین یک مقدار مشخص برای هر پارامتر، یک تابع توزیع احتمال به آن اختصاص داده می شود. در این پروژه، 

 11ز گمانه های ژئوتکنیکی در برای تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک گل گهر، با برداشت داده های الزم ا

مقطع مختلف کاواک به تعیین توزیع فاکتور ایمنی با استفاده از روش احتماالتی مونت کارلو پرداخته شد. نتایج حاصل 

از این تحلیل گویای ناپایدار بودن اغلب دیواره های معدن بود، به منظور ارائه شیب پایدار، تأثیر توامان کاهش شیب و 

بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج تحلیل احتماالتی و قطعی نشان داد که با توجه به عدم قطعیت ها در زهکشی مورد 

نیاز است و در  3/1% به فاکتور ایمنی بیش از 95مقاطع مختلف، برای پایدارسازی در بعضی مقاطع در سطح اطمینان 

ها، بر مبنای قابلیت اطمینان، غالب یداری پلهکافی است. در خصوص تحلیل پا 15/1برخی مقاطع مقدار فاکتور ایمنی 

پله ها ناپایدار بودند. با اعمال کاهش شیب و زهکشی در تحلیل پایداری پله ها، نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 

 برای پایداری پله ها کافی است.  07/1فاکتور ایمنی  95%

 

 



 

 

Evaluation methods slope stability, based on reliability 

Abstract 

 

In the slope stability analysis, factor of safety is often used as the index for evaluating the stability of 

structures. In the deterministic limit equilibrium methods, the factor of safety of rock slopes is a constant 

which depends on the quality of the input data. These uncertainties are related to the accuracies of 

geotechnical parameters, special variability of the earth intrinsic properties, changes of environmental 

conditions, unestimated failure mechanisms, facilitations and approximations used in the geotechnical 

models. Since the uncertainties are not considered in the deterministic limit equilibrium methods, 

conservative factors of safety are used to compensate for the uncertainties. Sometimes the determined factor 

of safety is greater than the required value and sometimes it is smaller than the necessary value. An 

alternative to prevent such uncertainties is to use the reliability analysis method. In this method, the 

uncertainty is considered as the statistical dispersion and a probability distribution function is defined rather 

than determining special values for each parameters. In this research, the final wall stability of Mine No. 1 

of Golg ohar iron ore mine was analyzed. To do this, the require data was collected from geotechnical 

boreholes in 11 different sections of the pit and the distribution of the factor of safety was determined using 

Monte Carlo probabilistic method. The results obtained from the analyses showed the instability of the 

majority of the mine walls. In order to propose the stable slope design, the effect of reducing the slope and 

at the same time, providing the drainage was investigated. In order to reach the confidence level of 95% for 

the stabilization, comparison of the results of probabilistic and deterministic analysis showed that due to 

the uncertainties of different sections, a factor of safety greater than 1.3 is required for the stabilization of 

some sections while for some other sections, a factor of safety of 1.15 is satisfied. The stability analysis of 

the mine benches based on the reliability method showed the instability of most benches. Applying the 

slope reduction and drainage in the stability analysis of the benches resulted in a factor of safety of 1.07 for 

the stability of benches with the confidence level of 95%. 

 

 

 

 
 

 

 

 


