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 خالصھ

و ای  در حین اعمال بار لرزه منفذیآب  ای است کھ بھ دلیل افزایش فشارروانگرایی پدیده
. گیردموثر، خاک در معرض از دست دادن مقاومت و تغییر شکل قرار می تنش با برابری آن

یکی از مباحث اصلی در پدیده روانگرایی، شناخت پارامترھای تاثیرگذار و میزان 
باشد. در این ھا میتاثیرگذاری این پارامترھا در روانگرایی و یا عدم روانگرایی خاک

ھم و مشابھ آن اعضای کھ ھاییگروه بھ ھادادهی بندی فازتحقیق، ابتدا با استفاده از خوشھ
ای ھا با خصوصیات ژئوتکنیکی و لرزه. تا بدین وسیلھ دادهگردندمی تقسیم خاصیت بوده اند

ھای بندی کھ یکی از شاخھنزدیک بھ ھم در یک خوشھ قرار گیرند. با استفاده از روش خوشھ
توان بھ بررسی میزان تاثیرگذاری و نقش  میباشد، یادگیری بدون نظارت و فرآیند خودکار می

ھای نزدیک ھا در یک گروه با ویژگیپارامترھای موثر در روانگرا شدن خاک با مقایسھ داده
ھای موجود بندی انجام شده و بررسی دادهبھ ھم پرداخت. در ادامھ با توجھ بھ نتایج خوشھ

حساسیت میزان تاثیر ھر یک از ھای غیرخطی، بھ تحلیل در ھر خوشھ با استفاده از روش
پارامترھای موثر در روانگرایی خاک پرداختھ شود. با توجھ بھ نتایج بدست آمده گروه سھ 

ھای نزدیک بھ ھم در ھر خوشھ ھا با ویژگیای بھترین حالت را از نظر تفکیک دادهخوشھ
. نتایج بدست آمده اندبندی شدهھا در سھ گروه متفاوت دستھارائھ کرده است کھ ویژگی داده

اصالحی و حداکثر  SPTدھد کھ پارامترھای عدد از تحلیل حساسیت پارامترھا نیز نشان می
  شتاب زلزلھ بیشترین تاثیر و عمق خاک کمترین تاثیر را در روانگرایی خاک دارند.

  ، حداکثر شتاب زلزلھبندی فازی، تحلیل حساسیتکلمات کلیدی: روانگرایی خاک، خوشھ

  

  

 مقدمھ. 1

 

باشد کھ روانگرایی خاک یکی از عوامل تخریب و مرگ و میر در اثر زلزلھ می

ھا ھمواره محققین بسیاری بھ بررسی این پدیده و عوامل موثر بر روانگرا شدن خاک

، [1])1971توان بھ سید و ادریس(اند. از آن جملھ میاز چندین دھھ گذشتھ پرداختھ

، السن و [4])1983، سید، ادریس و آرانگو([3])1982، کاسترو([2])1971ویت من(

، چتین و [7])2000، گرین و ھمکاران([6])1996، ایشیھارا([5])1995کاستر(

اشاره کرد کھ بھ بررسی عوامل و  [9])2011و چانگ و ھمکاران([8])2004ھمکاران(



ی بینھایی برای شناسایی و پیشھا و ارائھ روشپارامترھای موثر در روانگرایی خاک

اند. یکی از مباحث اصلی در ھا پرداختھمیزان احتمال وقوع روانگرایی در خاک

روانگرایی خاک شناخت پارامترھای تاثیرگذار و میزان تاثیرگذاری این پارامترھا 

باشد. بنابراین در این تحقیق سعی بر در روانگرایی و یا عدم روانگرایی خاک می

 ھایشاخھ از یکیبندی فازی کھ از خوشھآن شده است تا در ابتدا با استفاده 

گروه بھ ھاداده آن، طی در کھ باشدمی خودکاری فرآیند و نظارت بدون یادگیری

؛ تا شوندمی تقسیم باشند یکدیگر خاصیت ھم تقریبا و مشابھ آن اعضای کھ ھایی

ای نزدیک بھ ھم در یک خوشھ ھا با خصوصیات ژئوتکنیکی و لرزهبدین وسیلھ داده

تری بر روی آنھا انجام داد. عالوه بر این کمک قرار گیرند تا بتوان بررسی دقیق

کند تا میزان تاثیرگذاری و نقش پارامترھا در روانگرا شدن خاک با مقایسھ می

ھای نزدیک بھ ھم بھتر مشخص شود. در ادامھ با توجھ ھا در یک گروه با ویژگیداده

ھای موجود در ھر خوشھ با استفاده رسی دادهبندی انجام شده و بربھ نتایج خوشھ

ھای غیرخطی و نرم افزارھای آنالیز داده پیشرفتھ بھ تحلیل حساسیت از روش

پارامترھای موثر در روانگرایی خاک و میزان تاثیرگذاری ھر یک از آنھا پرداختھ 

 شود.

  

  

 روش تحقیق. 2

 

 در کھ باشدمی خودکاری فرآیند و نظارت بدون یادگیری ھایشاخھ از یکی بندیخوشھ
 یکدیگر خاصیت ھم تقریبا و مشابھ آن اعضای کھ ھاییگروه بھ ھاداده آن، طی

 شود.می گفتھ خوشھ مشخص ھایگروه یا دستھ این از یک ھر بھ .شوندمی تقسیم باشند
 مجموعھ اعضای آن در کھ باشدمی اطالعات و ھاداده از ایمجموعھ خوشھ بنابراین

 دیگر ھایخوشھ در موجود ھاینمونھ با و بوده یکسان و مشابھ خصوصیاتی دارای
 و ھاداده از یک ھر شباھت بھ بردن پی منظور بھ . باشندمی مشابھ و غیرھمسان

  .گرفت نظر در را مختلفی معیارھای توانمی آن چگونگی تشخیص

 ھر برای نماینده یک تعیین بندی،خوشھ در اجرایی ھایالگوریتم اغلب کار طرز
 سپس و بوده، دارا را خصوصیات میانگین کھ اینمونھ یا داده عنوان بھ گروه

 شباھت نماینده نمونھ با میزان چھ بھ کھ جھت آن از ھانمونھ دیگر یمقایسھ
 برگزیده و نماینده ینمونھ با ھانمونھ بودن یکسان و شباھت بھ نسبت اند.داشتھ
 مرحلھ این از بعد گردد.می مشخص مربوطھ دستھ در کدام ھر قرارگیری تکلیف

 ھانمونھ دوباره و شده محاسبھ خوشھ بھ متعلق ھاینمونھ روی از جدید ھاینماینده
 و دارند تعلق خوشھ کدام بھ کھ شود مشخص تا شوندمی مقایسھ ھانماینده این با

 خوشھ ھر برای شده مشخص ھاینماینده زمانیکھ تا شودمی تکرار آنقدر کار این
 .نکنند تغییری

-می ورودی ھایداده بین در ھانمونھ از مشابھ ھاییدستھ یافتن بندیخوشھ از ھدف
 و بندیخوشھ کیفیت چگونگی بھ بردنپی برای خاص معیار یک آوردن بدست برای .باشد

 ھیچ واقع در گفت، توانمی دھیم ادامھ کار بھ باید خوشھ تعداد چھ با اینکھ
 ھاینظریھ بھ بستگی این بلکھ ندارد وجود بندیخوشھ بھترین برای مطلقی معیار
 آیا کھ دارد خوشھ یک در گرفتھ قرار ھاینمونھ یمقایسھ و مربوطھ بحث در تخصصی
 خیر. یا اندشده داده قرار خوشھ یک در بدرستی ھانمونھ

 تراکم کھ بندیخوشھ ھر برای شده انتخاب ھایخوشھ تعداد گفت توانمی کلی طور بھ
 خصوصیات با ھایینمونھ قرارگیری ھمچنین و دھدمی نشان را خوشھ ھر در ھانمونھ
 برای مناسبی معیار شود، دریافت طبیعی حالت با مقایسھ از توانمی کھ مختلف
 .باشدمی صحیح بندیخوشھ
 مفھوم با باید ابتدا آن مختلف ھایالگوریتم و فازی بندیبھترخوشھ درک جھت

 کھ ھاییمجموعھ در .شد آشنا کالسیک ھایمجموعھ با آنھا تفاوت و فازی ھایمجموعھ
 بررسی مورد حالت دو در مرجع مجموعھ از عضو یک شوند،می نامیده کالسیک اصطالحا

 حالت این خالف بر یا و باشدمی A مجموعھ از عضوی یا کھ طوری بھ گیردمی قرار
 و کالسیک روشھای با فازی بندیخوشھ اصلی گردد. تفاوتنمی محسوب A مجموعھ عضو

 1 یا 0 مقدار دو تنھا نمونھ ھر برای تعلق تابع کھ است آن در قبلی ایپایھ



 نھایت شود. در گرفتھ نظر در دو این بین دیگری مقدار ھر تواندمی بلکھ باشدنمی
 و 0 تعلق تابع دارای تنھا فازی مجموعھ یک اعضای اگر کھ رسیممی نتیجھ این بھ
 جالب ینکتھ بود. خواھد تبدیل کالسیک مجموعھ یک بھ فازی مجموعھ این باشند 1

 تعلق دارای توانندمی ھاداده برخی آن در کھ است این فازی بندیخوشھ در توجھ
 باشند. متفاوت یخوشھ دو از مساوی

-نمی و باشدمی خوشھ یک فقط و یک بھ متعلق ورودی نمونھ ھر کالسیک بندیخوشھ در
 نمونھ یک شباھت توانمی متفاوت حالتی در  .باشد بیشتر یا و خوشھ دو عضو تواند

 بندیخوشھ حالت این در گرفت. نظر در یکسان را مجزا خوشھ دو بھ آن تعلق و
 حالیست در این گذارد.می ناظر یعھده بر را گیریتصمیم و شده مشکل دچار کالسیک

 اساس بر مجزا یخوشھ چند یا دو در حضور بھ قادر نمونھ یک فازی بندیخوشھ در کھ
 :است شده داده نشان وضوح بھ موضوع این زیر شکل باشد. درمی یکسان تشابھ میزان

 

 
  است گرفتھ قرار مجزا یخوشھ دو در نمونھ یک آن در کھ ایپروانھ داده مجموعھ - 1شکل 

-گونھ بھ مشخص یخوشھ دو در ھاداده قرارگیری پیداست، فوق شکل از کھ ھمانطور
 دارد. را خوشھ دو ھر در شدن عضو توانایی وسط، در شده متمایز ینمونھ کھ ایست

 بر ھاخوشھ از کدام ھر در نمونھ این جایگیری بر تصمیم کالسیک ھایبندیخوشھ در
 نظر مورد داده فازی بندیخوشھ در کھ صورتی در باشد،می کاربر یا و ناظر یعھده

 یک است. در چپ سمت خوشھ عضو مشابھ تعلق با و راست سمت خوشھ عضو 5/0 تعلق با
 قرارگیری توانایی پایین بسیار تعلق میزان با چپ یخوشھ ھاینمونھ دیگر، مورد

 صادق نیز راست سمت ھاینمونھ برای موضوع ھمین کھ داشتھ را راست سمت یخوشھ در
 .است

 ھایخوشھ خالل در حضور یاجازه ھاورودی کھ آنست در فازی بندیخوشھ ویژگی مھمترین
بندیخوشھ در کھ است حالی در این و داشت خواھند را متعدد عضویت درجھ با متعدد

 .دارد را خوشھ یک بین در حضور یاجازه تنھا ورودی ھر ،(Hard clustering) مرسوم ھای
 از کھ است یافتھ توسعھ بندیخوشھ انواع از متعددی ھایالگوریتم اخیر سالھای در
 :نمود اشاره زیر موارد بھ توانمی جملھ آن

  [10]یفاز بندیخوشھ الگوریتم
  [11]ایقلھ بندیخوشھ الگوریتم

  [12] کاھشی بندیخوشھ
 

 C-Mean  فازی  بندیخوشھ الگوریتم
فازی و کاوش اطالعات بندی ھای الگوریتم خوشھیکی از مرسوم ترین روش C-Meanروش 

ارائھ شده و سپس با استفاده از نظریات  ]13[)1973باشد کھ در ابتدا توسط دون(می

بھ حالت کنونی خود تبدیل گشت. مفھوم اصلی این خوشھ توسط روسپینی  ]15] و [14[

 روابط زیر تعریف شده است. ] در16)[1969(
�در حالی کھ   =  {��, ��, … ,  بھ صورت: ھا باشد و در آن ھر دادهی دادهمجموعھ {��

 �� (� = 1, … , �) 

× �مجموعھ ای از ماتریس حقیقی  ���، گرددمحسوب  �ℝبرداری از فضای   یک  cو  �

≥ 2عدد صحیح بھ صورت  � < بھ صورت  Xخواھد بود. فضای در نظر گرفتھ شده برای  �
 زیر می باشد:
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�) �در خوشھ  ��عضوی بھ میزان  ���  = 1, … , ترین می باشد. پیدا کردن بھینھ (�
بھ باشد. می C-Mean       بندی فازی یکی از اھداف مھم برای روشی خوشھگونھ

 طوری کھ تابع ھدف این روش اختصارا بھ نحو زیر تشریح می گردد:

��(�, �; �) =  � �(���)�

�

���
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�ی فوق، در رابطھ = (��, ��, … , ��بندی، ی خوشھماتریسی برای مرکز ناشناختھ (��  ∈

 ℝ� ،‖. ,1]در بازه ی  m توان وزن نرم اقلیدس، و در نھایت ‖ ، مقداری پیوستھ (∞

، در ��تر کردن رابطھ ی باشد. بھ منظور سادهدر بین مقادیر دیگر اعضای می
الگوریتم اجرایی زیر را بھ  [17])1981بزدک (، )1-3(رابطھ یشرایط تعریف شده

، mبندی فازی معرفی نمود. با انتخاب ی الگوریتم خوشھعنوان متغیرھای ساده شده

c ھنگامی کھ  �، و� > بھ عنوان یک مقدار ثابت بسیار کوچک، تولید نسل تفکیکی  0

و بر  t = 0ی گیرد. با انتخاب میزان تکرار بھ اندازهانجام می  ��فازی بھ صورت

���ساس مقدار عضویت مشخص ا
��، مرکز ھر خوشھ (�)
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���یابد میزان قبلی عضویت یعنی ھای تکراری تغییر میمرکز ھر خوشھ کھ در دوره
(�) 

 واھد کرد:را بھ صورت زیر بھ روز خ

u��
(���) =  ��(

�x� − v�
(�)�

�

�x� − v�
(�)�

�)
�

���

�

���

�

��

                                                                                                                       (4) 

(���)��این روند در صورتی کھ بھ میزان مشخصی از تکرار یا  − �(�)�  ≤ رسیده  � 
 باشد، متوقف خواھد شد.

  

  

 داده ھای مورد مطالعھ:. 3

  

باشد از دو مقالھ حاضر کھ در مورد می 174ھای مورد استفاده کھ در مجموع داده
ھای مورد استفاده مختصرا توضیح داده شده ادامھ در مورد ھریک از آنھا و داده

 است مورد استخراج قرار گرفتھ است.

آزمایش کھ در مناطق مختلف جھان ثبت شده مورد  92نتایج در این مطالعھ از 

داده روانگرا  45داده روانگرا شده و  47استفاده قرار گرفتھ است، کھ شامل 
 باشند.نشده می

در شھر نیگاتای ژاپن  1964توان بھ زلزلھ بھ وقوع پیوستھ در سال از آن جملھ می
خاک در نواحی کم عمق باعث بروز کھ بھ دلیل روانگرایی گسترده =5/7Mw با بزرگای

ھای عمده در شھر نیگاتا شده است. ھمچنین بھ زلزلھ  بھ وقوع پیوستھ در خرابی

کھ در =4/6Mwبا بزرگای  1197جنوب کالیفرنیا در منطقھ سن فرناندو کھ در سال 
ھای زمین را منجر شده است، اشاره اثر این رویداد انواع مختلفی از گسیختگی

 کرد.

 ھای مربوطھ از مقالھ:داده 

The Influence of SPT Procedures in Soil Liquefaction Resistance Evaluations  



باشد استخراج شده است. کھ در این مقالھ بھ کھ مربوط بھ سید و ھمکاران می
در ارزیابی احتمال وقوع روانگرایی خاک پرداختھ شده  SPTبررسی تاثیر آزمایش 

 است. 

کھ  =3/7Mwچی تایوان با بزرگای -در منطقھ چی 1999وع پیوستھ در سال زلزلھ بھ وق
منجربھ تلفات بسیار و روانگرایی خاک در شھرھای تاایچونگ، تانتوا، ژانگھوا، 

آزمایش  82یانلین و جیایی در مرکز تایوان شده است. در این مطالعھ از نتایج 

داده  59گرفتھ است، کھ شامل منطقھ مختلف ثبت شده مورد استفاده قرار  43کھ در 

 باشد.داده روانگرا نشده می 23روانگرا شده و 

 ھای مربوط بھ این مناطق از مقالھ:داده

Energy-based probabilistic evaluation of soil liquefaction 

باشد استخراج شده است. در این مقالھ بھ بررسی کھ مربوط بھ چن و ھمکاران می
ای توسط شبکھ عصبی پایھ انرژی موج لرزهگرایی خاک با روش براحتمال وقوع روان

 مصنوعی پس انتشار پرداختھ شده است.

 نتایج و بحث. 4

  

ھای بھ وقوع ھای روانگراییبندی فازی بر روی تعدادی از دادهتحلیل خوشھالف: 
  پیوستھ در اثر زلزلھ:

احتساب پارامترھای  ھای بھ وقوع پیوستھ، بااطالعات بدست آمده از روانگرایی
بندی فازی تاثیرگذار بر روانگرایی و روابط بین این پارامترھا در مدل خوشھ

 مورد تحلیل قرار گرفت.

ای مورد بررسی قرار گرفتھ است کھ در این بین سھ گروه: سھ، پنج و ھفت خوشھ
ای بھ دلیل تفکیک ھای پنج و ھفت خوشھدھد کھ، گروهنتایج بدست آمده نشان می

ھای ھای متعدد، موجب قرارگیری موارد مشابھ و یکسان در خوشھموارد لغزش بھ خوشھ
ھای مختلف مجزا گردیده است و بنابراین تفکیک مناسبی برای پارامترھا با بازه

بندی مشابھی باشند و ھا دارای تقسیمارائھ نکرده است و باعث شده برخی از خوشھ

) می 3)و (1ھای مذکور اشاره کرد. در جدول (نتوان تفاوت چندانی بین برخی خوشھ
ای را مشاھده نمود. ھای پنج و ھفت خوشھتوان جایگیری موارد روانگرایی در گروه

باشد. بھ بندی میتایی دارای دقت کافی و مناسب در خوشھبنابراین تنھا گروه سھ
روانگرایی ھای کھ در گروه مذکور داده ،) نشان داده شده است2طوری کھ در جدول(

- با تفکیک مناسب در سھ خوشھ مورد نظر جای گرفتھ است. کھ در این سھ خوشھ داده
 اند.ھا بھ سھ بازه مختلف بھ صورت تقریبا مجزا از ھر بازه قرار گرفتھ

 ھا در پنج خوشھنحوه چینش داده - 1 جدول

 شماره
خوشھ
  ھا

خوشھ   اول خوشھ
  دوم

خوشھ   خوشھ سوم
  چھارم

  خوشھ پنچم

 
 

 
 
 

داده 
ھای 
قرار 
گرفتھ 

 5در 
  خوشھ

D159,D163,D169,D173,D123,D6
,D125,D109,D161,D111,D97,D1

04,D35,D49,D134,D167,D34,D5,
D166,D138,D102,D160,D174,D4
1,D9,D48,D92,D98,D157,D45,D
22,D46,D108,D17,D43,D146,D1
9,D168,D112,D24,D164,D154,D

170,D28,D16,D60,D39,D59,D38,
D94,D90,D52,D163,D135,D61,D
76,D131,D105,D72,D113,D142,
D27,D73,D58,D155,D158,D172,

D139  

D122,
D145,
D121,
D130,
D103,
D88,D
120,D

152  

D12,D62,D
13,D31,D67
,D66,D30,D
14,D69,D83
,D47,D44,D
15,D77,D85
,D68,D64,D
78,D79,D29
,D81,D65,D
87,D56,D86

,D53  

D101,D124,
D127,D150,
D153,D128,
D117,D144,

D23,D116,
D1,D21,D3

7,D119,D11
8,D151,D12
9,D141,D12
6,D40,D55,

D115  

D156,D140,D2,D20,D18,D
26,D114,D3,D91,D96,D132
,D110,D107,D93,D10,D25,
D95,D165,D99,D100,D171,
D32,D11,D137,D147,D149,
D75,D136,D71,D133,D57,
D70,D106,D63,D33,D89,D
7,D54,D4,D84,D42,D143,D
74,D36,D82,D80,D148,D8,
D50,D51,D115,D53,D139,

D86,D172,D158,D155,D55,
D40  

 

 ھا در سھ خوشھنحوه چینش داده - 2دول ج



شماره 
- خوشھ
  ھا

  خوشھ سوم  مخوشھ دو  خوشھ اول

 
 
 

داده 
ھای 
قرار 
گرفتھ 

 3در 
  خوشھ

D83,D77,D67,D62,D
66,D69,D12,D56,D87
,D86,D53,D47,D44,D
85,D68,D64,D30,D13
,D31,D78,D80,D2,D7
9,D15,D14,D65,D81,
D84,D54,D63,D71,D
29,D70,D75,D58,D7,
D55,D74,D8,D5,D72,
D73,D76,D55,D59,D

60  

D168,D98,D105,D112,D131,D38,D109,D89,D45,D164,D5
1,D149,D19,D49,D138,D162,D104,D139,D36,D113,D48,
D92,D99,D95,D157,D43,D171,D32,D107,D96,D169,D159
,D170,D173,D172,D4,D50,D125,D108,D136,D16,D147,D
9,D167,D33,D132,D123,D97,D11,D155,D134,D114,D165,
D111,D39,D6,D5,D17,D163,D158,D142,D161,D94,D154,
D41,D146,D35,D3,D135,D160,D102,D93,D24,D156,D22,
D166,D34,D90,D140,D174,D2,D27,D46,D100,D110,D10,
D133,D106,D61,D148,D26,D25,D137,D18,D28,D20,D42,

D91,D143,D60,D59,D115,D52  

D117,D119,D128,
D151,D37,D129,

D150,D124,D120,
D152,D153,D101,
D145,D121,D127,
D122,D130,D103,
D144,D23,D88,D
1,D116,D21,D118
,D40,D141,D126,

D115  

  

  

  ھا در ھفت خوشھنحوه چینش داده - 3 جدول

خوشھ  خوشھ ھفتم
 ششم

خوشھ 
 پنجم

خوشھ 
 چھارم

خوشھ 
 سوم

خوشھ   
 دوم

 شماره خوشھ اول
- خوشھ
 ھا

D111,D125,D134,
D161,D97,D160,
D6,D138,D92,D1
04,D159,D173,D3
5,D34,D17,D174,
D5,D109,D49,D4
3,D48,D19,D16,D
169,D166,D24,D1
02,D123,D164,D1
68,D28,D162,D90
,D113,D27,D60,D
45,D52,D59,D105
,D131,D38,D46,D

22 

D170,D15
7,D163,D1
54,D94,D1
35D108,D
146,D39,D
155,D142,
D158,D9,

D41,D167,
D172,D13
9,D112,D9
8,D22,D46
,D38,D148

,D61 

D122
,D14
5,D1
21,D
130,
D103
,D88,
D120
,D15

2 

D83,D53,D67
,D80,D66,D7
7,D69,D82,D
74,D86,D8,D
54,D56,D68,
D85,D64,D71
,D70,D78,D7
9,D58,D87,D
73,D75,D65,
D81,D76,D84
,D63,D72,D6
2,D61,D55,D

59 

D30,D
31,D1
2,D15,
D47,D
29,D4
4,D13,
D14,D

62 

D124,D12
7,D153,D
101,D150,
D128,D11
7,D144,D
23,D116,
D1,D21,D
37,D119,
D151,D12
9,D118,D
40,D141,
D55,D126 

D156,D140,D2,D96
,D10,D110,D107,D
100,D99,D93,D95,
D32,D114,D3,D132
,D137,D149,D91,D
20,D165,D18,D11,
D106,D171,D89,D1
33,D143,D147,D26,
D33,D136,D42,D36
,D4,D25,D115,D50,
D57,D51,D57,D148
,D126,D141,D131,

D40,D105 

  
 
 
 
  

داده 
ھای 
قرار 
گرفتھ 

 7در 
 خوشھ

 

ای بھ منظور با توجھ بھ مطالب ذکر شده فوق و تصمیم بر انتخاب گروه سھ خوشھ
تر ھر یک از ھای متعدد، بررسی دقیقھای روانگرایی در دستھتفکیک اصولی داده

 پذیرد.آمده صورت می ھای بدستخوشھ

باشد و ای دارای بیشترین تعداد داده روانگرایی میخوشھ دوم از گروه سھ خوشھ
اند کھ مشخصات این خوشھ ھای موجود در این خوشھ روانگرا شده% داده80بیش از 

ھای موجود در این خوشھ و ھمین طور دارای ) داده23/8- 91/0توان بھ عمق کم (می

باشند و ھمینطور شتاب حداکثر این ) کم می108-8/15و تنش موثر ( ) 158-8/15تنش (

- نیز می 1اند تا خوشھ بازه باالیی داشتھ کھ حتی در برخی موارد کھ روانگرا شده
) کم 56-1ھای روانگرایی در این خوشھ با کانون زلزلھ (رسد و ھمینطور فاصلھ محل

ند. بنابراین در این خوشھ اکثر ای قرار دارباشد. نزدیک بھ منبع انرژی لرزهمی
 اند.ھای این خوشھ داشتھپارامترھای تاثیرگذار نقش بسزایی در روانگرایی داده

 اند.ھای موجود در خوشھ اول روانگرا نشده% داده60بیش از 

مھمترین پارامتر این خوشھ کھ تاثیر بسزایی در روانگرا نشدن یا روانگرایی 
یعنی پارامتر عدد نفوذ استاندارد  N1(60)پارامتر  ھای این خوشھ مشخص استداده

ھای روانگرا و غیر روانگرا تاثیر خود را باشد کھ بھ وضوح در مقایسھ دادهمی
 N1(60)ھای با مشخصات کامال یکسان بھ دلیل داشتن دھد، بھ طوری کھ دادهنشان می

ئلھ تاثیرگذاری متفاوت روانگرایی و یا روانگرا نشدنشان مشخص شده است. ھمین مس
ھا را نشان و حساسیت باالی این پارامتر در روانگرایی و یا عدم روانگرایی داده

 دھد.می



 اند.ھای موجود در دستھ سوم رونگرا نشده% داده70بیش از 

ھای موجود در این خوشھ پارامتری کھ بار دیگر تاثیرگذاری خود را با بررسی داده
دھد پارامتر عدد نفوذ ھا را نشان میروانگرا نشدن دادهبر روی روانگرایی و یا 

باشدکھ ھمچون دستھ اول تاثیر بسزایی بر روی این گروه از استاندارد اصالحی می
- ھا داشتھ است، ولی این پارامتر تنھا پارامتر تاثیرگذار این دستھ نمیداده
 باشد.

-رک بھ خوبی نمایان میتاثیرگذاری عامل مح ،ھابا بررسی دقیقتر و مقایسھ داده
ھا با مشخصات ژئوتکنیکی کامال مشابھ ولی بھ دلیل اختالف بزرگای یعنی داده ،شود

زلزلھ، شتاب حداکثر و یا حتی فاصلھ تا کانون زلزلھ نیز کھ تا بھ اکنون زیاد 
 شود.مورد توجھ نبوده است آشکار می

دھد درصد خوبی نشان میھا را بھ پارامتر دیگری کھ تاثیر مستقیمی بر روی داده
باشد کھ تفاوت در میزان ریزدانھ خاک عاملی برای ریزدانھ موجود در خاک می

 روانگرایی و یا روانگرا نشدن خاک شده است.

با توجھ بھ این تفاسیر اشاره شده بررسی دقیقتر تاثیرگذاری تمامی پارامترھا 
کھ سعی خواھد شد در  ،ندککھ در روانگرایی خاک نقش دارند مھم و اساسی جلوه می

 بھ این مسئلھ با دقت و ظرافت بیشتری رسیدگی شود. بخش بعدی

  

 تحلیل حساسیت پارامترھاب: 

ھا برآن شدیم تا بھ تحلیل بندی دادهخوشھ نتایج بدست آمده از با توجھ بھ

ھا بپردازیم تا میزان اثرگذاری ھریک حساسیت پارامترھای دخیل در روانگرایی خاک

- خوشھتھ و ھمینطور نتایج رامترھا مشخص شود. ھمانگونھ کھ از تحقیقات گذشاز پا

بندی نیز در اختیار داریم تاثیرگذاری بسیار باالی برخی پارامترھا از جملھ عدد 

SPT ھا برای ما کامال مشخص شده اصالحی و شتاب حداکثر زلزلھ در روانگرا شدن خاک

کھ یک نرم افزار  EView استفاده از بااست. بنابراین سعی بر آن شده است تا 

ای باشد تحلیل حساسیت پارامترھا یکجا در نمودار میلھآنالیز داده پیشرفتھ می

 ارائھ شده در پایین نشان داده شود.

 

  مطالعھ حساسیت پارامترھا - 2شکل 

  

 گیری:نتیجھ. 5
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- بندی دادهھای در دسترس و پارامترھای دخیل انتخاب شده تقسیم با توجھ بھ داده

ھا و عدم بندی را با توجھ بھ جداسازی دادهخوشھ مجزا بھترین تقسیم 3ھا بھ 

ھای نزدیک بھ ھم را بھ ما ھای تکراری و با ویژگیھا در خوشھقرار گرفتن داده

-بندی امکان بررسی بھتر را بھ ما داد. در این تقسیمارائھ کرد. کھ این تقسیم

بندی پارامترھا بھ خوبی بھ سھ بازه جداگانھ تقسیمھا، اندازه تمامی بندی داده

بندی و تفسیر ھر یک از سھ خوشھ ارائھ شده در بین با توجھ بھ جمع شده است.

تاثیرگذاری بھ مراتب بیشتری  (N1(60))اصالحی  SPTعدد  ،پارامترھای ژتوتکنیکی

مل محرک دیگر پارامتر تاثیرگذار عا دھد.نسبت بھ دیگر پارامترھا را نشان می

- یعنی بزرگای زلزلھ، شتاب حداکثر زلزلھ و پارامتر فاصلھ تا کانون زلزلھ می

باشد. کھ در اینجا اثبات تاثیرگذاری فاصلھ تا کانون و نقش آن در تعیین 

 تواند عامل مھم و قابل ذکر باشد.روانگرایی خاک می

نتایج بدست آمده ھا بدان اشاره شده بود، بندی دادهخوشھ نگونھ کھ قبال ھم درھما

اصالحی و حداکثر شتاب  SPTدو پارامتر عدد دھد ھا نشان میاز تحلیل حساسیت داده

زلزلھ بیشترین تاثیر و پارامتر عمق بحرانی خاک کمترین تاثیر را در روانگرایی 

 خاک در بین پارامترھای موجود را دارند.
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