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 خالصھ
دھد از ای شل اشباع رخ میھای ماسھپدیده ی روانگرایی، کھ عموما� در خاک

 ھايار است. روشھای مخرب زمین در حین زلزلھ برخورداھمیت بسزایی در جابجایی
 پیشنھاد پدیده این از ناشي ژئوتكنیكي مخاطرات وارزیابي شناسایي براي متعددي

ھای روش پیش بینی جابجایی كارگیري بھ ھا،روش این از یكي كھ گردیده است
استفاده از ماشین بردار پشتیبان بھ عنوان یک روش تکنیک  .است روانگرایی

جملھ ژئوتکنیک در سالیان اخیر بیشتر مورد  محاسباتی نرم در علوم مھندسی از
ھای توجھ قرار گرفتھ است. برای مدلسازی ماشین بردار پشتیبان از یکسری داده

گیری شده ھای اندازهرکورد زلزلھ و جابجایی 18شواھد تاریخی بر مبنای 
استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی در مقایسھ با نتایج بدست آمده از 

تاریخی تطابق خیلی مناسبی را نشان داده کھ استفاده از این روش را  شواھد
کند. در انتھا نتایج با سایر روابط ادبیات فنی گذشتھ مقایسھ تضمین می

 دھد.ھای قبلی را نشان میگردید کھ افزایش دقت این روش نسبت بھ روش

 
  ار پشتیبانروانگرایی، گسترش جانبی، محاسبات نرم، ماشین بردکلمات کلیدي: 

 
 

 و تاریخچھ مقدمھ  .1

 
ابداع شد. بررسی ھا و  1953در سال  Kuboو  Mogamiکلمھ روانگرایي ابتدا توسط 

و آالسکای   (M=7.5)تحقیقات بعدی، پس از دو زمین لرزه ی نیگاتای ژاپن
آغاز گردید. اوزاکی و سید اولین کسانی  1964بھ طور جدی در سال   (M=9.2)آمریکا

بھ رابطھ مھم آسیب دیدگی سازه ھا و روانگرایی پی برده و آسیب ھای  بودند کھ
این دو زلزلھ را گزارش کردند. از نظر تاریخي، روانگرایی ھمواره در ارتباط با 

ي اشباع غیر چسبنده در شرایط زھکشي نشده تحت  ي مختلف تغییر شکل خاکھا ھا  پدیده
باشد. تولید فشار منفذي اضافي در  اثر اغتشاشات گذرا، یکنواخت و یا تکراري مي

ھاي روانگرایي است کھ منجر بھ کاھش   زھکشي نشان اصلي تمام پدیده  شرایط غیر
شود. بروز این پدیده ھمراه با جوشش و فوران ماسھ  مقاومت و یا سختي خاک مي

باشد و در برخي موارد بھ صورت  ھاي موجود در سطح زمین مي  توسط آب از طریق ترک
  ممکن   دھد، شود. ھنگامي کھ پدیده اخیر رخ مي پخش شده بر روي منطقھ ظاھر مي ماسھ
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یا بھ مقدار قابل توجھي کج  (Subsidence)داخل زمین فرو رفتھ     است ساختمانھا در
ھاي سبک مدفون در خاک شناور شده و بھ سطح زمین نزدیک شوند   سازه، (Tilting)شده 

.(Floating) سیختگی ھای مربوط بھ سد خاکی و شیب ھا لغزش و تسریع گ(Land slide)  ،
 در نھایتھا از اثرات روانگرایی می باشد. و   تغییرمکان جانبي فونداسیون سازه

جاني  تاخسارو وارد آمدن ھا  و دیگر سازه، پلھا ھا  بناھا، جادهدر خرابي  باعث 
منجیل  1369یب خرداد لرزة مھ زمین می توان بھ ھمی گردد. بھ عنوان نمونو مالي 

بجاي  بھ ویژه در منطقة آستانة اشرفیھرا  اي ھاي گسترده خرابياشاره نمود کھ 
 از این رو شناسایی پھنھ ھای مستعد ضروری بھ نظر می رسد. . گذاشت

روش را می توان برای ارزیابی تغییر شکل ھای بزرگ ناشی از  5بھ طور کلی 
 ھ عبارت است از:روانگرایی مورد استفاده قرار داد ک

   تحلیل ھای تفاضالت محدود و اجزای محدود 

 مدل ھای ساده شده تحلیلی 

 تکنیک ھای محاسباتی نرم 

  روش ھای نیمھ تجربی آماری بر اساس سوابق محلی زلزلھ 

 تحلیل ھای تعادل حدی استاتیکی ھمراه با قضاوات مھندسی 
Finn   ھای ناشی از  ] جھت ارزیابی جابجائی1[ 1994و ھمکاران درسال

استفاده کردند. دراین کد ھا روش  tara3flو tara3روانگرایی از کدھای نرم افزارھای 
قابل قبول مش بندی مورداستفاده قرار گرفتھ کھ قادر است تغییر شکل ھای بزرگ  
را در المانھا در روند شبیھ سازی اصالح کند. ھمچنین نتایج تغییر شکل ھای بزرگ 

 رامورد بررسی قرار داد. Orense and Towhata 1992و  Hamad 1987قیق زلزلھ ھای مورد تح
Arulanadan  برنامھ ی 2[ 2000و ھمکاران در سال [SUMDES  مبتنی برتنش)

موثر، اجزاء محدود، مدل ھای رفتاری غیرخطی) را ارئھ داند. و تغییر شکل ھای 
آن با شواھد واقعی آن  را بررسی کردند. نتایج   Hyogoke-Namboافقی و قائم زلزلھ
 تطابق کافی داشت.

 Yang et al. 2003 ]3 بر اساس تجربیات [Elanganat 2002  نرم افزارCYCLIC 1D(FEM) 
با استفاده از شبیھ سازی پاسخ لرزه ای ساختگاه جھت ارزیابی پدیده ی گسترش 

 پدیده ی Quak- Wقسمت  Geo Stediuجانبی ارائھ داد. ھمچنین در نرم افزار 
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یکی از  روانگرایی لحاظ شده است.

روش ھای تکنیکی محاسباتی نرم (بردار واحد پشتیبان) بھ ارزیابی گسترش جانبی 
 خاکھای مستعد روانگرائی بھ عنوان یکی از آثار مخرب این پدیده پرداختھ بشود.

 
 

 شبکھ عصبی و ماشین بردار پشتیبان  .2
 

 پردازشی واحد چندین پیوستھ ھم بھ اتصال مبتني بر کھ است محاسبھ برای شبکھ عصبی روشی
 کھ میشود تشکیل نرون یا واحد یا گره یا سلول دلخواھی تعداد از این شبکھ .باشدمي

دھند. شبکھ ھای عصبی دارای انواع مختلفی از می ربط خروجی بھ را ورودی مجموعھ
  شبکھ ،شبکھ عصبی انتشار متقابل ،شبکھ آدالین ،پترونشبکھ ھاي عصبی پرسقبیل 

RBF ،عددی( ھای داده بندی دستھ و الگوریتم مدل عصبی عادلی و پارك GMDH (
برای مدلسازی استفاده شده است. داده ھا  RBFاست. در این تحقیق از روش شبکھ 

بندی و  بھ دو مجموعھ آموزش و آزمایش با استفاده از فرآیند ھای تصادفی دستھ
تقسیم می شوند و سپس در شبکھ مورد نظر قرار گرفتھ و ساختار شبکھ را تشکیل ی 

 دھند. 
دستھ بندی داده ھا ھمواره بھ عنوانی یکی از موضوعات پر کاربرد در حوزه 
علوم مختلف ، مورد توجھ محققین پژوھشگران بوده است . بھ طوری کھ روش ھای 

است کھ ھر کدام از آن ھا بھ منظور استفاده  فراوانی در این زمینھ ارائھ شده
در کاربردھای مختلفی طراحی شده اند . ھدف اصلی در دستھ بندی داده ھا شناسایی 
کالس ھای مختلف موجود در یک مجموعھ داده ای است کھ از طریق آن می توان جایگاه 

ئل دستھ یک نمونھ جدید را در این مجموعھ مشخص نمود. اصوال� در بسیاری از مسا
بندی نمی توان قوانین صریحی جھت جداسازی کالس ھای مختلف اعمال نمود .از این 
رو معموال � جھت ایجاد یک دستھ بند مناسب از نمونھ ھای محدودی کھ بھ آن ھا 
نمونھ ھای یادگیری گفتھ می شود استفاده می کنند . آنگاه با استخراج ویژگی ھا 

یادگیری می توانیم دستھ مربوط بھ یک نمونھ و الگوھای مناسب از نمونھ ھای 
 جدید را پیش گویی نماییم .

بھ طور کلی روش ھای دستھ بندی داده ھا را می توان بھ دو گروه دستھ 
بندھای دو کالسی و دستھ بندی ھا یک کالسی طبقھ بندی نمود . در این پروژه ھدف 
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ماشین  ی یک کالسی است .ما ارائھ و بکارگیری یک روش جدید درحوزه دستھ بندی ھا
بردار پشتیبان نمونھ ای از پرکاربرد ترین این دستھ بندھا بھ شمار می رود . 

) نشان داده شده است . برای جداسازی دو کالس از داده ھا 1ھمان طور کھ در شکل (
می توان جداکننده ھای فراوانی در نظر گرفت . ایده اصلی بھ کارگرفتھ شده در 

SVM  یافتن بھترین ابر صفحھ جداکننده با حداکثر حاشیھ جھت جداسازی تالش برای
 نمونھ ھای دو کالس از یکدیگر می باشد . 

 
 SVM: بدست آوردن سطح جدا کننده بھینھ توسط 1شکل

 
بھ طور کلی تمایز روش ھای مختلف دستھ بندی یک کالسی در تعریف و چگونگی 

یا میزان شباھت و مقدار آستانھ بھینھ سازی میزان این دو معیار یعنی فاصلھ 
است . از سوی دیگر یکی از مھمترین ویژگی ھای دستھ بندھای یک کالسی برقراری 
تعادل بین میزان خطا در تشخیص نمونھ ھای نرمال ( نمونھ ھای نرمالی کھ در 
فرایند تست پذیرفتھ نمی شوند ) و خطا در تشخیص نمونھ ھای غیر نرمال ( نمونھ 

 الی کھ در فرایند تست پذیرفتھ می شوند ) است .ھای غیر نرم
 
 

 ھامجموعھ داده  .3

 
زلزلھ شامل داده ھای استفاده شده در  11شواھد تاریخی از  460در این پژوھش 

] کھ شامل زلزلھ ھای زیر می Youd et al. 2002 ]4مدلھای قبلی گسترش جانبی از جملھ  

 باشد:

 (1906 San Francisco – USA, 1964 Prince William Sound – Alaska, 1964 Niigata – Japan,1971 San 

Fernando – USA,  1979 Imperial Valley – USA, 1983 Borah Peak – USA, 1983 Nihonkai-Chubu – Japan, 

1987 Superstition Hills – USA, 1989 Loma Prieta – USA, and 1995 Hyogoken-Nanbu – Japan) 

 زلزلھ 7شواھد تاریخی جدید از  91بھ ھمراه  

(1976 Guatemala, 1977 San Juan-Argentina, 1990 Luzon-Philippines, 1994 Northridge- USA, 1995 

Hyogoken-Nanbu-Japan, 1999 Kocaeli (Izmit)-Turkey, 1999 Chi Chi- Taiwan, 2003 San Simeon-USA 

earthquake  and 2003 Tokachi-Oki-Japan). 

نشان داده  2استفاده گردیده است. ھمچنین محدوده تغییرات پارامتر ھا در شکل 
 شده است.
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  : فراوانی پارامتر ھای مد نظر در مدل2شکل
 
 

 ارزیابی جابجایی ھای ناشی از روانگرایی  .4
 

زیابی ] جھت ار5و  Kambir 2006] (4 و  Youd 2002بر اساس مطالعات پیشین (از جملھ 
جابجایی ھای ناشی از گسترش جانبی، مدل ھای بکار گرفتھ شده از دو دیدگاه 

 بررسی می گردد. 
1. W=0 (بدون سطح آزاد یا بھ عبارت دیگر وجود شیب) 
2. W≠0 Or S=0  وجود سطح آزاد یا بھ عبارت دیگر  عدم وجود شیب یا وجود)

 شیب بسیار ناچیز)
نحوه قرارگیری پارامترھا در سپس با توجھ بھ مفروضات مدل ھای قبلی، 

   2005ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. کھ در این زمینھ بر اساس نظریات
Al Bawwab ]6 و تجربیات ذکر شده در فوق، دو کرنل [RBF  و چند جملھ ای ارزیابی
  می گردد.

 

  نتایج حاصل از مدسازی 
سایر شرایط شرح داده شده  در این قسمت با توجھ بھ موارد ذکر شده در باال و

نتایج حاصل از مدلسازی ارائھ می شود. سھ مدلسازی بر اساس کل داده ھا ، داده 
ھای مربوط بھ حالت سطح آزاد و سطح شیب دار مدلسازی شده است. برای مدلسازی در 

 30درصد برای آموزش و  70ھریک از حاالت دو مجموعھ داده اموزش و تست کھ شامل 
ست در نظر گرفتھ شده است سایر مشخصات در شکل ھا وجدول ھای ذیل درصد برای ت

 آمده است.
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: مقایسھ  مقادیراندازه گیری شده در مقابل مقادیر تخمین زده شده این تحقیق برای 3شکل

  RBFداده ھای آموزش بھ روش 

 

 
یق برای : مقایسھ  مقادیراندازه گیری شده در مقابل مقادیر تخمین زده شده این تحق4شکل

  RBFبھ روش  داده ھای تست
 

سایر مشخصات در شکل ھا ی ذیل بھ صورت مقادیر مقایسھ شده و اندازه گیری شده 
 آمده است.

 

 
: مقایسھ  مقادیراندازه گیری شده در مقابل مقادیر تخمین زده شده این تحقیق برای 5شکل

  RBFداده ھای آموزش بھ روش 
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ری شده در مقابل مقادیر تخمین زده شده این تحقیق برای : مقایسھ  مقادیراندازه گی6شکل

  RBFبھ روش  داده ھای تست
  

 
: مقایسھ  مقادیراندازه گیری شده در مقابل مقادیر تخمین زده شده این تحقیق برای 7شکل

  داده ھای آموزش بھ روش چند جملھ ای
  

 
ده شده برای داده ھای : مقایسھ  مقادیراندازه گیری شده در مقابل مقادیر تخمین ز8شکل

  تست بھ روش چند جملھ ای



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

  : اطالعات مربوط بھ کل داده ھا1جدول

Statistic                                                  Train                 Test                    C                    Number of Vectors 
RBF(σ=0.1)                                            0.95                       0.87                         37                                 182 
Polynomial(k=2.1, d=2)                        0.93                        0.85                         48                                  130 

  
  : اطالعات مربوط بھ داده ھای سطح آزاد2جدول

Statistic                                                  Train                 Test                    C                       Number of Vectors 
RBF(σ=0.1)                                            0.97                        0.85                         9                                      115 
Polynomial(k=2.1, d=3)                         0.95                        0.82                         43                                    107 

  
  : اطالعات مربوط بھ داده ھای سطح شیب دار3جدول

Statistic                                                  Train                 Test                    C                      Number of Vectors 
RBF(σ=0.1)                                            0.98                        0.92                         37                                 143 
Polynomial(k=2.1, d=3)                         0.95                        0.90                          9                                    45 

 
 

 گیري نتیجھ  .5

 
روش ماشین ھای بردار پشتیبان بدون داشتن اطالعاتی از مسئلھ و پیش فرض بھ 
ارائھ تخمین ھایی در رابطھ با داده ھای مسئلھ می باشد. مزیت این روش نسبت بھ 

عتبار آن می باشد. سایر روش ھا و استفاده رورافزون آن درجھ ھمبستگی باال و ا
گرچھ استفاده اصلی ماشین ھای بردار پشتیبان در کالس بندی می باشد ولی با 
تغییراتی و اضافھ کردن رگرسیون بھ آن امکان تخمین در آن دیده شده است کھ در 
مسانل گوناگونی از جملھ تخمین ضرفیت باربری شمع ھا استفاده شده است. در 

می  Polynomalاز ھمبستگی بیشتری نسبت بھ روش  RBFمدلسازی ھای انجام شده روش 
این نتیجھ گیری  0.5باشد. ھرچند در آنالیز ھای احتمالی برای درصد احتمال 

نسبت بھ روش  polynomialبرعکس می باشد کھ دلیل آن تخمین میانگینی بیشتر روش 
RBF  می یابد می باشد. ھمچنین در داده ھای سطح شیب دار درجھ ھمبستگی کمی کاھش

کھ این مسئلھ می تواند در استفاده از این روش در مکانھای سطح آزاد اعالم کرد 
کھ در مجاورت کانالھا و در نزدیکی سواحل میباشد. ھمچنین با ترکیب روابط و 

] میزان گسترش جانبی بھ ازای 8[ Shamato 1998] و Idriss and Boulanger 2004 ]7فرضیات  
ضریب اطمینان روانگرایی نتیجھ می شود کھ اگر ضخامت الیھ  ضخامت الیھ روانگرا و

متر باشد خطری از لحاظ گسترش جانبی سایت را تھدید نمیکند. 1روانگرا کمتر از 
 متر می باشد. 1این بدان معنی است کھ میزان گسترش جانبی کمتر از 

 

 

  : ارزیابی میزان گسترش جانبی9شکل
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