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 خالصه

 176گمانه اراضي  7۲در حدود ( N-SPTبا عدد نفوذ استاندارد ) φو Cدر این تحقيق ارتباط بين پارامترهای مقاومت برشي خاكهای ریزدانه 

انجام   Gpdotnetرو نرم افزا( GPژنتيک ) ریزیبرنامه  زاستفاده ا، كه این بررسي با گرفته استمورد بررسي قرار هکتاری مسکن مهر رشت 

ن بسط نتایج این تحقيق در مناطقي با خاک مشابه، نياز به انجام آزمایشهای پرهزینه و زمان بر را از بين مي برد وبا كمترین هزینه و زما .پذیرفته است

باره خاک آن منطقه بدست آورده و همچنين پارامترهای مقاومت برشي خاک را تخمين مي توان  با انجام آزمایش نفوذ استاندارد اطالعات مفيد در

بر خالف زاویه اصطکاک دانه های خاک، رابطه معنا  خاكهای رسي منطقه مورد مطالعهچسبندگي نتایج حاصل از این تحقيق نشان مي دهد كه  زد.

 و دیگر پارامترهای  ورودی این مطالعه برقرار مي كند.  N-SPTداری با 
 

 (، مقاومت برشي، آزمایش برش مستقيمGP، برنامه ریزی ژنتيک)دآزمایش نفوذ استاندارکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

نياز به كاوش های محلي و حفر گمانه زمين شناسي خاک یک منطقه نقش مهمي در تخمين پارامترهای ژئوتکنيکي آن منطقه ایفا مي كند. بدین منظور  

مل مشخص نمي اهای متعدد مي باشد. با استفاده از گمانه ها اطالعات مختلفي درباره بافت خاک و خواص ژئوتکنيکي در ناحيه بين گمانه ها بطور ك

گمانه ها نيز از نظر اقتصادی هزینه بر است.  گردد و بدست آوردن آن یک عمل مشکل با قابليت اعتماد محدود مي باشد.از طرفي، افزایش تعداد و عمق

ی هندسي روش های موجود در آناليز و پيش بيني داده های ژئوتکنيکي بدست آمده از كاوشهای محلي ، عموماً بر پایه ی تکنيکهای آماری و استداللها

 [1]وجود دارد و اثر زمين شناسي در نظر گرفته نمي شود. هولپارامترهای مجاستوار هستند كه در آن ها برای توزیع فضای پارامترهای مورد نظر، بعضي 

، آزمایش های دقيق دستيابي به این امربررسي خواص مکانيکي الیه های خاک در مهندسي ژئوتکنيک دارای اهميت بسياری است. و الزمه 

به ضي موارد دارای خطا های نيز مي باشند ونيزبرای مشخص كردن خصوصيات ژئوتکنيکي خاک وجود دارد كه در بع  نيگوناگو آزمایش های .است

استنتاج عملي بر اساس رگرسيون های  ،علت دقيق نبودن فرمول های تئوری در روابط بين تستهای درجا و پارامترهای خاک تنها روش پذیرفتني

دانشگاهي و حرفه ای مهندسي ژئوتکنيک را در  ( است كه بيشترین توجه محققانSPTشاید به دليل سادگي آزمایش نفوذ استاندارد). [۲]گوناگون است

 .[3آزمون های درجا به خود جلب كرده است]

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان1
 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان2
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 چکش دونات

 چکش ایمني 

 چکش اتوماتيک

 و پيچيده تحقيقات كه در هستند مدلهایي جزو ژنتيک، برنامه ریزی جمله طبيعت از از شده گرفته الهام امروزه با پيشرفت علوم روشهای

برنامه ریزی ژنتيک یک برنامه خودكار مي باشد.كه راه حل مسئله را با استفاده از برنامه نویسي كامپيوتری ارائه مي دهد.  .مي شود استفاده آنها از دقيق

نيز عضوی  الگوریتم تکاملي كه براساس تئوری داروین پایه ریزی شده اند توانایي مدلسازی فرآیندهای كامال غيرخطي را دارند كه برنامه ریزی ژنتيک

ابتدا ساختار بلوكها  GPنسبت به مدلهای دیگر از جمله شبکه عصبي مصنوعي این است كه در  GPاده الگوریتم های تکامل مي باشد. مزیتاز خانو

شبکه )متغييرهای ورودی یا  هدف و مجموعه توابع( تعریف شده و سپس ساختار بهينه مدل و ضرایب طي فرآیند آموزش تعيين مي شوند در حاليکه در 

بطور خودكار مي تواند متغيرهای ورودی  GPصبي ابتدا باید ساختار تعيين شده و سپس ضرایب طي فرآیند آموزش حاصل مي شوند. همچنين های ع

 .[4كه در مدل بيشترین تاثير را دارند انتخاب كند و این در حاليست كه در سایر روشها این امر امکانپذیر نيست]

برنامه ریزی ژنتيک برای بدست آوردن اطالعات تقریبا كاملي از شرایط تحت االرضي منطقه با استفاده از اطالعات در این تحقيق با استفاده از 

( با پارامترهای مقاومت برشي N-SPTموجود در مسکن مهر رشت، به پيش بيني پارامترهای ژئوتکنيکي از جمله روابط بين عدد نفوذ استاندارد )

 ون یابي گمانه ها پرداخته خواهد شد.( و درC, Øخاكهای ریزدانه )
 

 

 آزمایش نفوذ استاندارد .2
 

 آزمایش نفوذ استاندارد یکي از قدیمي ترین و در عين حال كارآمد ترین آزمایشهای صحرایي برای برآورد پارامترهای مهندسي خاک در خشکي و

استاندارد شده است. در این آزمایش   ASTMD1586حت عنوان ت 1۹58ميالدی ابداع گردید و از سال  1۹۲7ساحل مي باشد كه در حدود سال 

( سقوط كرده و تعداد ضربات الزم برای نفوذ )فرورفتن( یک مخروط توخالي in30سانتي متری ) 76( از ارتفاع lb140كيلوگرم ) 5/63چکشي به وزن 

در نظر گرفته مي شود.  Nسانتي متر ارتفاعي به عنوان عدد  30سانتي متری را شمارش نموده و مجموع ضربات برای نفوذ  15به اندازه سه طول نفوذ 

ضربه نياز باشد و یا  50سانتي متر به بيش از  15، هيچ نفوذی نباشد یا به ازای نفوذ ضربه متوالي 10آزمایش زماني متوقف مي گردد كه یا به ازای 

(. به منظور استفاده عملي از نتایج این آزمایش الزم است ضرایب اصالحي زیر بر روی عدد Refusalضربه بالغ گردد ) 100مجموع ضربات به بيش از 

N [.دو ضریب اصالح فشار سربار و نس5اعمال شود ]در  1بت انرژی از جمله اصالحات بسيار مهم مي باشند. ضرایب اصالح مشخص شده در رابطه

 [5تعریف شده اند.] 1جدول 
 

(1)                                                                                                                                                                        N60 = (CNCECRCRCS)N 
 

 [5ضرایب اصالح برای اعداد آزمون نفوذ استاندارد] -1جدول 

 نوع ضریب مقدار توضیحات

𝐂𝐍 ≤ 𝟐. 𝟎&𝐏𝐚 = 𝟗𝟓. 𝟕𝟔 𝐊𝐍/𝐦𝟐 √
pa

δ′v
= √

95.76

∑ γ. h
 CNفشار سربار  

 
ER 60%⁄ = 0.5 − 1.0 

0.7 − 1.2 

0.8 − 1.5 

  CE  انرژی نسبت

D=65-115mm 

D=150mm 

D=200mm 

1.0 

1.05 

1.15 

 CBقطر گمانه 

L=3.0-4.0m 

L=4.0-6.0m 

L=6.0-1.00m 

L=10-30m 

L>30m 

0.75 

0.85 

0.95 

1.00 

1> 

 CRطول راد 
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 نمونه برداری استاندارد

 نمونه برداری بدون الینر

1.0 

1.3-1.1 
 CSروش نمونه برداری 

 

 برنامه ریزی ژنتیک  .3
 

كه برای اولين بار بر اساس تئوری داروین ارائه شد. به این ترتيب كه جمعيتي در جهت تکامل  استبرنامه ریزی ژنتيک تعميم یافته الگوریتم ژنتيک 

مي باشد  بصورت انتخابي، جمعيت نامناسب را رها كرده و فرزنداني اصالح شده ایجاد مي كنند. برنامه ریزی ژنتيک یک تکنيک برنامه ریزی خودكار

 [6كه راه حل مسئله را با استفاده از برنامه كامپيوتری ارائه مي كند.]

 در این روش در ابتدای فرآیند هيچگونه رابطه ی تابعي در نظر گرفته نشده و این روش قادر به بهينه سازی ساختار مدل و مولفه های آن مي

ساختار درختي فرمولها بجای سلسله ارقام دودویي عمل مي كند. ساختارهای درختي از باشد. برنامه ریزی ژنتيک برخالف الگوریتم ژنتيک روی 

 [4مجموعه توابع )عملگرهای ریاضي مورد استفاده در فرمولها( و ترمينالها )متغيرهای مسئله و اعداد ثابت( ایجاد مي كند.]

 كاربر تعيين شوند.قبل از مرحله اجرایي برنامه ریزی ژنتيک گامهای مقدماتي زیر باید توسط 

 مجموعه ترمينالها )متغيرهای مسئله، اعداد ثابت تصادفي(  (1

 مجموعه عملگرهای مورد استفاده در فرمولها (۲

 انتخاب تابع برآزش، برای سنجش برآزش فرمولها  (3

 جرای برنامه(های ژنتيکي و جزئيات مربوط به ا تعيين پارامترهای كنترل كننده )اندازه جمعيت، احتمال مربوط بکارگيری عمل (4

ن برازش معيار پایان و ارائه نتایج اجرای برنامه )توليد مثل، تعداد توليد جمعيت جدید، تعيين یک مقدار مشخص برای برازش فرمولها كه اگر ميزا (5

 [6برابر یا بيشتر از آن مقدار شد اجرا متوقف شود(.]

 ست :فرایند اجرایي گام به گام برنامه ریزی ژنتيک بصورت مراحل زیر ا

لها توليد یک جمعيت اوليه از فرمولها كه این فرمولها از تركيب تصادفي مجموعه توابع )عملگرهای ریاضي مورد استفاده در فرمولها( و ترمينا (1

 شوند. )متغيرهای مسئله و اعداد ثابت( ایجاد مي

 ند.هر یک از افراد جمعيت مذكور با استفاده از توابع برازش مورد ارزیابي قرار مي گير (۲

 توليد یک جمعيت جدید از فرمولها كه مراحل زیر برای توليد یک جمعيت جدید دنبال مي شود: (3

انتخاب مي شود. )این سه عمل ژنتيکي مهمترین عملهای ژنتيکي مورد استفاده در  3و توليد مثل ۲،جهش1های ژنتيکي تالقي الف( یکي از عمل

 [6صالح ساختار و ... نيز با احتمال كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند(.]برنامه ریزی ژنتيک مي باشند عملهای دیگری مثل ا

صورت احتماالتي مي باشد كه در این انتخاب فرد یا افراد از جمعيت مذكور به  ب( تعداد مناسبي از افراد جمعيت حاضر انتخاب مي شوند. )انتخاب

ترجيح داده مي شوند و این بدان معني نيست كه حتما منفرد های نامرغوب حذف  احتماالتي منفردهای با برازش بهتر به منفردهای نامرغوبتر

 مي شوند(

 شود. ج( از عمل ژنتيکي انتخاب شده برای توليد فرزند )فرمول جدید( استفاده مي

 د( فرزند )فرمول جدید( توليد شده در یک جمعيت جدید وارد مي شود.

 مورد ارزیابي واقع مي شود.ه( مدل مورد نظر با استفاده از تابع برازش 

 [6گام سوم تا نيل به حداكثر تعداد توليد تکرار خواهد شد.]   (4

 نشان داده شده است : 1طرح كاری گام های اجرایي برنامه ریزی ژنتيک در شکل 
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 Reproduction 3      Mutation 2Crossover       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [7مروری بر شکل کلی گامهای اجرایی برنامه ریزی ژنتیک ] -1شکل 

 

 

 روش تحقیق .4
 

هکتاری مسکن مهر رشت مي باشد كه این اراضي در زمين های شركت سپيدرود رشت، در جاده پل طالشان و در  176روژه مورد مطالعه اراضي پ

 نمای كل پروژه را نشان مي دهد. ۲جنوب شهر رشت واقع مي باشد. در شکل 

جهت دستيابي به اطالعات از قبيل بررسي مشخصات فيزیکي و مکانيکي خاک، تعيين نوع و ضخامت الیه های تحت االرضي خاک، ارائه 

گمانه به عمق های  80پارامترهای الزم جهت طراحي پي ها سطحي و عميق و تعيين مقاومت مجاز خاک، تخمين نشست های آني و تحکيم خاک و ... ، 

 متری در این سایت حفاری شده است. كه از اطالعات این گمانه ها برای رسيدن به موضوع تحقيق استفاده شده است. 30تا  ۲0

 ØوC برای رسيدن به اهداف تحقيق با مطالعه مقاالت ژئوتکنيکي در خصوص ارزیابي پارامترهای مقاومت برشي خاكهای ریزدانه مثل 

یش نفوذ استاندارد و نيز گزارشات ژئوتکنيکي در دو شركت مشاور طرح كنترل ایرانيان و خاک آزمای شمال اطالعات موجود استخراج  براساس آزما

و پارامترهای مقاومت برشي خاكهای ریزدانه بررسي مي  N-SPTو با استفاده از برنامه هایي تحت برنامه ریزی ژنتيک روابط بين این داده ها با مقادیر 

بطور خالصه مراحل انجام كار در این تحقيق به صورت زیر  .استفاده شده است Gpdotnetود. در این تحقيق جهت ارائه رابطه همبستگي از برنامه ش

 مي باشد:

 در ابتدا به بررسي مراجع و مقاالت مختلف در زمينه موضوع تحقيق پرداخته و مطالب جمع آوری و دسته بندی شد.  (1

هکتاری  176ای مشاور و مقاالت و منابع دیگر جهت تهيه گزارشات آزمایشگاهي و اطالعات مربوط به گمانه های اراضي مراجعه به شركت ه (۲

(، آزمایش دانه Wمسکن مهر رشت. این اطالعات شامل جداول، نمودارهای در مورد آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش تعيين درصد رطوبت )

 و همچنين نتایج آزمایشات برش مستقيم در این سایت مي باشد.بندی، آزمایش تعيين حدود اتربرگ 

,Nfeild PI, LI, LL,Icاستخراج اطالعات از گزارشات ژئوتکنيکي خاک مثل  (3 Es, γd, γw, w,  و ... و پارامترهای مقاومت برشي از آزمایش

 برش مستقيم.

 اصالح گردید. N60بدست آمده از آزمایش نفوذ استاندارد به  Nمقادیر  (4

 كه بر پایه الگوریتم ژنتيک نوشته شده است. Gpdotnet( با برنامه CH) رسارائه رابطه همبستگي بين پارامترهای مقاومت برشي خاكهای  (5

 توليد یک جمعيت اوليه

 ارزیابي برازش هر فرمول موجود در جمعيت

 توليد مثل تالقي جهش

 انتخاب یک فرمول برای توليد مثل انتخاب دو قرمول برای تالقي انتخاب یک فرمول برای جهش

 قرار دادن فرمول توليد شده در جمعيت جدید تا زماني كه تعداد افراد جمعيت  برابر جمعيت اوليه شود
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 ۲كه به آن ها داده های مورد آزمایشیجاد رابطه همبستگي نقش نداشتند داده هایي كه در ا هب  1بررسي رابطه همبستگي داده های آموزش داده شده (6

( به عنوان كميتي كه تایيد كننده صحت همبستگي ها مي باشد، مورد توجه بوده R2گویند و در تمامي این مراحل مربع ضریب همبستگي )مي 

 است.

 
1Training         2 Testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جانمایی گمانه ها در مسکن مهر رشت -2شکل 

 

 مسکن مهر رشت.بررسي روش های تحقيق بر روی مطالعه موردی  (7

 

  سنجش آنهاحت و روابط همبستگی و چگونگی ص .5
 

به همراه پارامترهای  ØوC استخراج اطالعات از نمودارها و داده های آزمایشگاهي و تحليل داده های بدست آمده برای هر نمونه ، پارامتراز پس 

 Øو 2C (kg/cm(ورودی مربوط به آن استخراج و با تركيب و ترسيم این داده ها بر روی نمودارهای پارامترهای ورودی برحسب پارامترهای خروجي 

(deg)  ست آمده اند باید از روابط همبستگي جدید بدست مي آید. )ميزان صحت این روابط تجربي كه بر مبنای آزمایشات واقعي در محل سایت بد

 لحاظ آماری بررسي شوند(

در آن ها شناخته شده  yو  xبرای این منظور از توان دوم ضریب همبستگي استفاده مي شود. این ضریب برای مجموعه نقاطي از داده ها بکار مي رود كه 

 تفسير كرد. xبه واریانس در  yرا مي توان به عنوان نسبت واریانس در  R2باشند. مقادیر 

 (4)                                                                                                                                                                                 R =
∑(x−x̅)(y−y̅)

√∑(x−x̅)2 ∑(y−y̅)2
 

,x̅كه در آن  y̅  معاني یکساني بصورت متوسطx  ها و متوسطy .ها دارند 

0بوده، بنابراین  1تا  -1بين  Rاست. دامنه  Rمربع همان  R2در واقع  < R2 <  1خواهد بود. هرچند مقدار این پارامتر برای فرمول ارائه شده به  1

 [8نزدیک تر باشد به معني پراكندگي كمتر داده ها نسبت به خط همبستگي ارائه شده است.]
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 و استخراج آنهامنابع داده ها  .6
 

 PL,LL,PI)متر( عمق مورد آزمایش،  H(، %60)عدد نفوذ استاندارد اصالح شده با نسبت انرژی  N60پارامتر ورودی شامل  11در این مطالعه از 

Es  (kgنشانه سفتي خاک،  Icدرصد رطوبت خاک، Wمشخصات خميری خاک، 
cm2⁄ ،مدول االستيسيته خاک )γw (gr

cm3⁄  وزن مخصوص)

γd (grمرطوب، 
cm3⁄ وزن مخصوص خشک و دو پارامتر خروجي كه شامل )C (kg

cm2⁄ ،چسبندگي خاک )Ø  درجه( زاویه اصطکاک خاک(

 مي باشد.

N60  از آزمایش نفوذ استاندارد وLL,PL,PI  از آزمایش تعيين حدود اتربرگ وEs, LI, Ic .از فرمول های زیر استخراج مي شود 

(5)                                                                                                                                                                LI = (W − PL)/PI 

(6)                                                                                                                                                                                   Ic = (LL − W)/PI 

    براساس پيشنهاد                                                                                                         (7)
ES = 1200(NSpt + 6)          [kpa]

ES = 1200(200 − 500)Cu  [kpa]
  Bowles 

ق همانطور كه مشاهده مي شود چون تلفيقي از داده های آزمایشگاهي و ميداني در مطالعه استفاده گردیده است، داده های ورودی و خروجي تحقي

 حاضر بسيار معتبر بوده و برای خاكهای ریزدانه با اعتبار باال قابل استفاده مي باشد.

هركدام از پارامترها نقش مستقلي از پارامترهای دیگری  كه نکته ای قابل ذكر است اینماده سازی پارامترهای ورودی و استفاده از آنها برای آ

 داشته باشد، كه این امر باعث بدست آمدن رابطه همبستگي جمع و جور تر و كوچکتری خواهد شد.

,LLبه همين سبب از پارامترهای  PL, PI, ω ر ورودی استفاده نشده است و به تنهای دLI, IC  كه تلفيقي از داده های ذكر شده مي باشد، استفاده شده

ارتفاع خاک نيز  شکلبا خاصيت خميری باال در این پروژه است. در این  رسداده های ورودی استفاده شده برای خاک   3شکل به عنوان نمونه  است.

 جزو مجهوالت رابطه همبستگي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHداده های ورودی گمانه ها برای خاک نوع  -3شکل 

 

 انتخاب داده ها و مدلسازی رفتار خاک .7
 

  ای آموزشيبرای انجام مدلسازی، آزمایشها به دو بخش تقسيم شده اند. بخش اول برای توليد مدل ها و آموزش آنها كه به این داده ها اصطالحا داده ه

 گفته مي شود.

دادهای  هادیگر داده ها كه در فرآیند مدلسازی دخالت نداشته اند و برای صحت سنجي مدل های بدست آمده بکار رفته است كه به آنبخش 

عي شود داده آزمایشي گفته مي شود. توضيح اینکه در انتخاب داده های آزمایشي از بين كل داده ها باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اول اینکه س

درصد داده های كل باشد. دوم اینکه نباید كمترین و بيشترین مقدار داده های كل در داده های آزمایشي انتخاب  30تا  ۲0ی انتخاب شونده ها

 4شود.شکل 

 

Training Testing Total 
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 فرآیند انتخاب داده ها -4شکل 

فرآیند آموزش و توليد فرمول، پارامترهای ورودیي كه ارتباط كمتری با به دليل نوع سازماندهي برنامه ریزی ژنتيک كه خود به خود و در طي 

ستن اینکه پارامتر خروجي دارد را حذف مي نماید و بهترین فرمول را با توجه به بيشترین رابطه بين پارامترهای ورودی با خروجي مي دهد، اهميت دان

 .یاری كند نتایجكمي مي كاهد ولي دانستن این مطلب مي تواند ما را در تجزیه و تحليل  ابطه بيشتری دارد راكدام پارامتر ورودی با پارامتر خروجي ر

 

 بحث و ارائه نتایج   .8
 

و  8در رابطه های مي توان برای چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک های رسي با خاصيت خميری باال را  Gpdotnetبوسيله نرم افزار فرمول ارائه شده 

دیده مي شود   5همانطور كه در شکل  مشخص شده است. 6و نمودار صحت سنجي در شکل  5همچنين ضریب همبستگي در شکل . نمودمشاهده  ۹

بسيار به عدد چسبندگي  رابطهاین بسيار مطلوب بوده و نشانگر این است كه جواب های بدست آمده با استفاده از  8( برای رابطه R2ضریب همبستگي )

نيز مشاهده  6 مربوط به چسبندگي شکل  آزمایشگاه نزدیک است. و این نزدیکي دو جواب را مي توان در نمودار صحت سنجيخاک بدست آمده از 

 نمود.

زاویه اصطکاک در خاک های رس با خاصيت خميری باال با پارامترهای ورودی موجود در این مطالعه رابطه معنا داری پيدا   5شکل اما با توجه به 

 همبستگي و نمودار صحت سنجي نيز دليلي بر این ادعا مي باشد.نکرده و ضریب 

C                                                                                                                              8رابطه  = sin (0.00258897 (
N60

γw
+ N60 + Es)) 

∅                               ۹رابطه  = √sin(2.23885γd) (N60 − 6.98697H) + 0.65473H + √2
3

√H
3

+ sin (H)
3

+ 9.17433 

یه ترتيب وزن مخصوص خشک و وزن   𝛾𝑤و  𝛾𝑑عمق گمانه،  Hچسبندگي دانه ها،  Cزاویه اصطکاک دانه های خاک،  ɸكه در روابط باال 

 مدول االستيسيته خاک 𝐸𝑠عدد نفوذ استاندارد اصالح شده، 𝑁60دانه های خاک،  مخصوص مرطوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (   CHنمودارهای همبستگی زاویه اصطکاک و چسبندگی بین نتایج مدل برنامه ریزی ژنتیک با آزمون های آزمایشگاهی در  خاک ) -5شکل 

 

 

 

 

 

R² = 0.9663
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 (CHخاک رسی با خاصیت خمیری باال ) و زاویه اصطکاک نمودار صحت سنجی چسبندگی-6شکل 

   نتیجه گیری .9
 

خود به خود توانایي حذف پارامترهایي كه ارتباط كمتری با خروجي پيدا مي كند را دارد، مي  Gpdotnetبا توجه به اینکه برنامه ریزی ژنتيک و برنامه 

,Esتوان گفت كه پارامترهای  N60, γw  .پارامترهای ورودی هستند كه بيشترین ارتباط را با چسبندگي و زاویه اصطکاک خاكهای رسي پيدا مي كنند

پس مي توان گفت رفتار خاک رس منطقه مورد مطالعه متاثر از مدول االستيسيته خاک و وزن مخصوص مرطوب خاک مي باشد. و در مدل برنامه 

 مي تواند به عنوان شاخص جهت تعيين پارامترهای مقاومت برشي خاكهای رسي استفاده نمود. SPTای درجا ریزی ژنتيک به همراه نتایج آزمایشه

از نتایج بدست آمده در این تحقيق مي توان دریافت كه چسبندگي دانه های خاک عامل اصلي و مهمتری نسبت به زاویه اصطکاک در 

,Esخاكهای ریزدانه مي باشد و با پارامترهای  N60, γw  و... مي توان در مورد خاكهای ریزدانه نظر داد و یا حتي چسبندگي خاكهای ریزدانه را بدون

اک نياز به آزمایشات آزمایشگاهي نظير برش مستقيم بدست آورد و در هزینه ها صرفه جویي نمود. همانطور كه در خاكهای درشت دانه زاویه اصطک

شده در این تحقيق نشان مي دهد كه زاویه اصطکاک خاكهای ریزدانه منطقه مورد مطالعه و همچنين  دانه ها نقش اساسي ایفا مي كند. مطالعات انجام

هکتاری مسکن مهر رشت به پارامترهای ورودیي عالوه بر پارامترهای مورد استفاده ارتباط دارد و این نتيجه گيری نيازمند  176خاكهای همانند اراضي 

بين زاویه  معقوليمي توان رابطه ای تقریبا  Gpdotnetالبته شایان ذكر است كه با تغييرات تنظيمات برنامه  تحقيقات و مطالعات بيشتر مي باشد.

( با عدد نفوذ استاندارد و دیگر پارامترهای ورودی این تحقيق بدست آورد. اما فرمول های بدست آمده بسيار ثقيل بوده و ɸاصطکاک دانه های خاک )

با داده هایي انجام مي گيرد كه خود آن داده ها مي تواند دارای  GPگفتني است هرچند روابط همبستگي ارائه شده توسط  غيرقابل استفاده مي باشد.

 خطا باشد، اما تاثير این خطاها در برابر هزینه های انجام آزمون های آزمایشگاهي بسيار ناچيز خواهد بود.
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