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 خالصه

هاي ناشي از زلزله ممكن است به طور مستقيم منسوب به اثرات زلزله و خرابي

 یجانب رشکلييتغ ای یجانبهاي آن باشند.گسترشخرابيي غيرمستقيم یا نتيجه

 یهاروش د.افتیخاک اتفاق م ییروانگرا یجهيکه در نت باشدیم یادهیپد نيزم

ارائه  نيهاي ناشي از گسترش جانبي توسط محققجهت برآورد تغييرمكان یاريبس

هاي اجتناب ناپذیري همراه ها با محدودیتشده است که هر كدام از این روش

استفاده از  زمين یگسترش جانب یپر کاربرد در ارزیاب یهااز روش ییک است.

در  متغيرها یگيرتجربي به اندازه مدل در ارائه یک. باشدیم یتجرب یهاروش

مستعد به وجود آمدن  گيريآزمایشگاه و محل احتياج است. همواره ماهيت اندازه

ایجاد  هایبينهایي را در پيشقطعيتباشد و این مشکل به طور طبيعي عدمخطا مي

 یتجرب یهادر مدل یبه صورت ذات یبسيار یهاعالوه بر این عدم قطعيت. کنندیم

 .مسئله است یپيچيدگ نيو همچن یشاهدات کافاز عدم وجود م یوجود دارد که ناش

در این مقاله پس از مطالعه پارامتریک تعدادی از روابط تجربی پيشنهاد شده 

و با  شودپرداخته میهای آنها برای گسترش جانبی به بررسی پایگاه داده

شود. مدل پيشنهادی پيشنهاد میای رابطه (MR)استفاده از رگرسيون چند متغيره

 موجود برخوردار است. در ارائه این مدل ی  نسبت به دیگر روابطیدقت باال از

هایی با ی تک گمانههاموجود با حذف داده هایعدم قطعيت بخشی از سعی شده است

 ده شود.يها، به حداقل رسانمتر از پایگاه داده 5فاصله بيشتر از 

 
طالعه پارامتریک، جانبی، مسترشروانگرایی، گ قطعیت،عدمکلمات کلیدي: 

 .رگرسیون چند متغیره

 

 

  مقدمه .1
 

به معنی نداشتن اطالعات کافی و آگاهی در یک موضوع است. در  (uncertainty)عدم قطعيت

تمام موضوعات مرتبط با علوم مهندسی، عدم قطعيت هایی وجود دارند که باید برای 

حصول نتایج قابل قبول به نحو مطلوب مورد مالحظه قرار گيرند. این عدم قطعيت به 

ت خطاهای آزمایشگاهی، تر است که اغلب به علخصوص در مهندسی ژئوتکنيک ملموس

کمبود داده ها، عدم یکنواختی خصوصيات مصالح خاکی و بعضًا کمبود دانش کافی 

های تجربی به می شوند. در فرآیند ارزیابی مدل برای مدل کردن مسأله ایجاد

احتياج است. همواره ماهيت  مدلگيری شده در آزمایشگاه و متغيرهای اندازه

باشد و این مشکل به طور طبيعی به د آمدن خطا میگيریی مستعد به وجواندازه

شوند. بخصوص در مسئله گسترش های اضافی در داخل مدل تبدیل میمعرفی عدم قطعيت

جانبی ناشی از روانگرایی. این نوع عدم قطعيت ناشی از  وجود خطا در برآورد 

: LSI همانند : باشدگسترش جانبی تحت تأثير آنها می ميزان است که پارامترهایی

                                                 
 .شناسی و مهندسی زلزلهعضو هئیت علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله 1
 شکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دان 2
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′∅، ییشاخص شدت روانگرا
eqv,liq :خاک روانگرا  یمعادل برا یاصطکاک داخل یهیزاو

ضخامت : 15T، هیرالیز نیتریبحران یبرا نيسطح زم یاز باال یفاصله عمق: Zcr، شده

: 15F، (m)15تر از ( کم1,60Nي)اي اشباع با عدد نفوذ اصالح شدههاي دانهتجمعي الیه

ي اندازه: 15T )%( ،5015Dموجود در  یامصالح دانه یبرا زدانهیمقدار رمتوسط 

) (mmيهاي خاك تشكيل دهندهاي قرار گرفته در الیهمتوسط ذرات براي مصالح دانه

15T، wMميزان گسترش جانبی مشاهده شده است.  و ثبت : بزرگای گشتاوری زلزله

که در طول زلزله  maxaگيری ميزان ارتعاش زمين بينی و یا اندازهعالوه بر این پيش

گيری باشد. در این تواند مستعد خطاهای اندازهافتد میدر یک محل مشخص اتفاق می

، Youd et al.(2002)مقاله پس از مطالعه پارامتریک روابط تجربی پيشنهاد شده توسط 

Kanibir(2003)، Al Bawwab(2005)، Javadi et al.(2006)  برای گسترش جانبی به بررسی پایگاه

 (MR)شود و نيز با استفاده از رگرسيون چند متغيرههای آنها اقدام میداده

ای پيشنهاد شد که عالوه بر دقت باالی آن نسبت به دیگر روابط، سعی شده است رابطه

که گسترش  ینقطه مرجع )مکان نيب که به علت وجود فاصله موجود در مدل عدم قطعيت

که مشخصات کامل آن گزارش شده است به  ییهااست( با گمانه وستهيبه وقوع پ یجانب

متر از  5هایی با فاصله بيشتر از ی تک گمانهاهبا حذف داده وجود آمده است

 ها، به حداقل رسانده شود.پایگاه داده

 

 

 ناشی از روانگرایی 1جانبیگسترش .2

 

 مالیم شيب با هايزمين محدود و جانبي تغييرمكان صورت به روانگرایي از ناشي جانبي  گسترش

 تعریف زلزله طي در عمق كم هاينهشته در روانگرایي یا منفذيفشار افزایش ينتيجه در
 در خاك برشي از مقاومت ایستایي محرك نيروهاي جانبي،گسترش گيريشكل . درشودمي

 گيرد. درنمي قرار جریاني لغزش معرض در زمين نتيجه در و نشده تربيش لغزش سطح امتداد
 را خالص اینرسي نيروهاي كه ايلرزه بارگذاري از هایيبخش در تنها محرك عوض، نيروهاي

 يشوند. اندازهتر میاز نيروهای مقاوم بيش كنند،مي اعمال شيب پایين به رو جهت در

 رفتار نظير متعددي عوامل يپيچيده تقابل تأثير تحت جانبي گسترش از ناشي هايتغيير شكل
 در شكل تغيير ناحيه، این در منفذي آب حركت گسترش جانبي، يناحيه در شده روانگرا خاك

 هايتغييرمكان منظور تخمين دارد. به قرار اینرسي و مرزي اثرات و شده روانگرا يالیه
 به يبيشينه برشي كرنش هايباشد. منحني مي موجود گوناگوني هايروش جانبي گسترش از ناشي
 تغييرمكان تخمين براي اخير سال آزمایشگاهي، تنها در چند مطالعات مبناي بر آمده دست

 برخوردار نيز چنداني توفيق از اندكهشده گرفته كار به جانبي گسترش از ناشي افقي
 زیر هايمدل قالب در توانمي را جانبي تغييرمكان تخمين براي گذشته هاياند. تالشنبوده

های مدل -3های تحليلیمدل -2تجربیهای تجربی و نيمه مدل -1نمود:  بنديدسته

 موردي رخدادهای روي شده بر نجامهای اتحليل اساس بر تنها تجربي هايمدل. ساختاری

 بينيپيش ابزارهاي ایجاد در غالباً  و بوده از روانگرایي ناشي جانبي هايگسترش محلي
 روش اند. درنبرده ايبهره پدیده این اساسي كارهاي و سازفهم از حاصل، تجربي يكننده

 راستاي در آزمایشگاهي هايآزمون در شده كسب دانش از قبلي، روش خالف بر تجربي، نيمه
 دیگر، سوي شود. از مي استفاده جانبي گسترش كردن مدل براي هاي تجربيتالش بهبود و اصالح
 سقم و صحت سپس و شده بنديتئوري فرمول دیدگاه یك مبناي بر ساختاري و تحليلي هايمدل

 و لرزه ميز یا سانتریفوژ هايآزمایش مانند فيزیكي هايمدل نتایج از استفاده با آنها

 .]1-6[گيرد مي قرار بررسي مورد محلي موردي مطالعاتیا 
 

 

ناشی از  زمین های تجربی پرکاربرد در ارزیابی گسترش جانبیمعرفی روش .3

 روانگرایی

 

Hamada et al. (1986) موردی مشتمل بر  رخدادهایهای با گردآوری یک پایگاه داده

-Nihonkaiو  Niigata (1964) ،San Fernando (1971)های ها طی زلزلههایی که در آنساختگاه

Chubu (1983) برداشتند.  راستا این در را اساسي گام نخستين بود، داده رخ جانبي گسترش

 رخدادهایها از یک پایگاه داده Youd and Perkins (1987)همزمان با مطالعات قبلی، 

 دیگر یا دلتاها سيالبي، هايدشت از وسيعي يموردی گسترش جانبی را که در محدوده
 رخ متحده غرب ایاالت در هولوسن يدوره ايرودخانه هاينهشته از متشكل كمشيب با مناطق

 نقاط یا و متفاوت شناسيزمين شرایط در كه را هایيداده و نمودند آوريجمع بود، داده
سازی شاخص شدت پایهگذاشتن. این مطالعه تالشی بود برای همكنار بود داده رخ دیگر

                                                 
1 -Lateral spreading 
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 بر شده گسيخته که به صورت بيشينه مقدار تغييرمکان تفاضلی زمين )LSI(1روانگرایی
 شود. با مي تعریف نظر، مورد شناسي زمين شرایط با مشخص ايمنطقه در اینچ حسب

 معرفي ايلرزه پارامترهاي از تابعي صورت به منحصراً  LSIها، پایگاه داده سازيپایههم

را با انجام موارد زیر  LSIو مفهوم  Hamadaروش تجربی  Bartlett and Youd (1992)شد. 

 توسعه دادند:

 ها؛پایگاه دادهموردی جدید به  رخدادهایاضافه نمودن  -1

هر  گرفتن نظر در جاي به كه صورت این به موردي رخداد تعریف در تغيير -2

 عنوان به منفرد يگيري شدهاندازه تغييرمكان بردار هر برش، هر در (رمکانييرخداد)تغ

جانبي  گسترش كلي يعارضه هر روي كه طوري به شود؛مي گرفته نظر در ايداده ينقطه یك

 باشد؛ داشته وجود تغييرمكاني بردارهاي چنين از زیادي تعداد تواندمي

 بيني. پيش يمعادله در ورودي متغيرهاي از تريگسترده يمجموعه گرفتن نظر در -3

 هايزمين در موجود هايها به دو دسته تقسيم شدند: الف( دادهدر ادامه داده

ای برای های همراه با وجه آزاد، سپس معادالت جداگانهمالیم؛ ب( داده شيب با

که یک مجموعه اطالعات  ها به دست آمد. به این صورتبينی هر دسته از دادهپيش

ند تا روابطی تجربی وسيعی از موارد تغيير شکلهای جانبی در گذشته را بکار برد

های جانبی زمين و تعدادی از پارامترهای منبع زلزله برقرار ميان جابجایی

هایی از آمریکای غربی و ژاپن برای سازند. مجموعه اطالعات مربوط به ساختگاه

 wM= 4/6کيلومتر تحت اثر زلزله هایی با بزرگای  90ه تا فواصل منبع تا ساختگا

تا فاکتورهایی که  کردندبوده است. از آناليز رگرسيون استفاده  wM= 2/9تا 

قویترین اثر را بر تغيير مکان های جانبی زمين دارند تعيين شوند. در نتيجه 

ط در خصوص . کاربرد این روابگذاری شداین فاکتورها پایه مدل تجربی مبتنی بر

های درصد از تغييرمکان 90اطالعات مربوط به موارد گذشته نشان داده است که 

اند. دامنه ی مقادیر محاسبه شده بودهدر محدوده 2مشاهده شده با ضریب 

پارامترهای ورودی که نتایج محاسبه شده بر اساس آنها، با تغييرمکانهای مشاهده 

 .]8، 7[ارائه شده است( 1ل)اند در جدوشده در گذشته مقایسه شده
 

 حدود پارامترهای ورودی -1 جدول

 محدوده مقادیر پارامترهای ورودی

 بزرگا

 ضریب جبهه آزاد

 ضخامت الیه سست

 درصد ریزدانه

 اندازه متوسط ذرات

 شيب زمين

 عمق تا پایين مقطع

< 8.0 WM<  6.0 

%1.0 < W < 20% 

< 12 m 15m 0.3 < T 

< 50% 15F<  0%  

) <1.0 mm5015(D mm 0.1 < 

% 0.1 < S < 6 % 

<15 m  عمق تا پایين زون

 شده روانگرا

 

در خصوص  Bartlett and Youd (1992)در جدیدترین اصالح صورت گرفته بر روی مطالعات 

 در موجود متعدد خطاهاي Youd et al. (2002)تخمين تغييرمکان ناشی از گسترش جانبی، 
ی استفاده در رابطه مورد متغيرهاي تا نمودند تالش و كرده اصالح را اصلي هايداده پایگاه

 را به شکل زیر بهينه کنند: MLRبينی پيش

1- Youd et al.(2002)                                                                                                                        

 

For free face conditions:  

Log(DH) = -16.713+1.532Mw-1.406Log R*-0.012R+0.592Log W+0.540LogT15+3.413Log(100-F15) -

0.795Log(D5015+0.1 mm)                                                                                                                             

       (1) 

 

For gently sloping ground conditions: 

Log(DH) = -16.213+1.532Mw-1.406Log R*-0.012R+0.338Log S+0.540LogT15+3.413Log(100-F15) -

0.795Log(D5015+0.1 mm)                                                                                                                                    

(2) 
 

                                                 
1 - Liquefaction severity index 
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HD:  تغييرمکان جانبی تخمين زده شده)m( ؛M :بزرگای گشتاوری زلزله؛R: 

 ؛(km)ايلرزه انرژي منبع تا افقي يفاصله تریننزدیك

W: مورد ينقطه تا كف يفاصله بر تقسيم آزاد وجه ارتفاع صورت به كه آزاد وجه نسبت 

 (1 شکل شود)مطابقمي تعریف بررسي
 

 
 آزاد وجه نسبت -1شکل

 

S 15: شيب زمين )%(؛T اصالح نفوذ عدد با اشباع ايدانه هايالیه تجمعي : ضخامت 

ای موجود در : متوسط مقدار ریزدانه برای مصالح دانه15F؛)m(15تر از کم )1,60N(يشده

15T  5015)%(؛Dخاك هايالیه در گرفته قرار ايدانه مصالح براي ذرات متوسط ي: اندازه 

  15T ]9)mm( [      .5.64-0.89M=100+R   ,   R0=R*Rي دهنده تشكيل

Kanibir (2003)  1999موردی جدید مربوط به زلزله  رخدادهایبا اضافه نمودن 

ای ، رابطهYoud et al.(2002)ها به پایگاه داده (the Lake Sapanca area)ازمير ترکيه 

 :]10[برخوردار بود Youd et al.(2002)پيشنهاد کرد که از دقت باالتری نسبت به رابطه 

2- Kanibir(2003) 
 

For free face condition :                                                                                                                           (3) 

Log(DH) = -20.71+25.32Log Mw-1.39Log R*-0.009R+1.15Log W+0.19T15
0.5-0.02F15-0.84Log(D5015+0.1 mm)  

 

For gently sloping ground condition :                                                                                                    (4) 

Log (DH) = -7.52+8.44Log Mw+0.001R*-0.23R+0.11S+0.6Log T15-0.22F15-0.89Log D5015 
 

For combined free-face and ground slope condition :                                                                             (5) 

Log(DH) = -18.84+23.37Mw-1.31Log R*-0.009R+0.06S+0.09W+0.46Log T15-0.02F15-0.90Log(D5015+0.1 mm) 

Al Bawwab(2005)  تری باهای جامعپایگاه داده 2005از کشور ترکيه در سال 

، LSIمتغيرهای جدید)مانند :  معرفی
𝑎𝑦

𝑎𝑚𝑎𝑥
 ،

tan 𝛽

tan ∅𝑒𝑞𝑣,𝐿𝑖𝑞
 هایپایگاه داده برای (000و ́

موردی مربوط به  رخدادهایی جدید . در پایگاه دادهکردموجود، تهيه  جدید

آمریکا  1989، (Borah Peak)آمریکا  1983آرژانتين،  1977گواتماال،  1976های زلزله

(Loma Prieta) ،1990 فيليپين(Luzon)، 1994 آمریکا(Northridge) ،1999 تایوان(Chi-Chi) ،

 :]11[اضافه شده است (Tokaci-oki)ژاپن  2003، (San Simeon)آمریکا 2003

3- Al Bawwab (2005) 
 

Log (DH) = [(θ1LSI+ θ2)
𝑎𝑦

𝑎𝑚𝑎𝑥
+( θ3LSI+ θ4)+

tan 𝛽

tan ∅𝑒𝑞𝑣,𝐿𝑖𝑞
́ +( θ5LSI+ θ6)Log Zcr+( θ7LSI+ θ8)Log MW+ ( θ9LSI+ 

θ10) amax +( θ11LSI+ θ12)Log S+( θ13LSI+ θ14)Log W+( θ15LSI+ θ16)]                                                              (6) 
 

 ضرایب رگرسیون برای هر حالت -2جدول 

θ  W = 0  S = 0 W>0 & S>0 

θ1  0.029  0.133 0.177 

θ2  -0.108  -1.279 -2.386 

θ3  0.012  0 -1.751 

θ4  -0.891  0 5.542 

θ5  0.03  0.138 -0.198 

θ6  0.143  -0.753 1.641 

θ7  -1.277  -11.350 -9.949 

θ8  2.290  65.661 22.845 

θ9  -0.104  -2.743 -0.621 

θ10  0.019  14.634 1.366 

θ11  -0.012  0 0.240 

θ12  0.536  0 -1.095 
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θ13  0  -0.117 -0.095 

θ14  0  1.482 1.182 

θ15  1.178  10.638 9.311 

θ16  -1.935  -61.411 -22.587 

 تخمين براي روابطي يارائه يزمينه در مصنوعي هوش هايروش اخير هايسال در
 به شده ایجاد هايداده پایگاه از با استفاده توانسته و یافته توسعه جانبي تغييرمكان

ارائه کند.  محققان این روابط به نسبت را تريدقيق بيني پيش  Youd et al. (2002)يوسيله

 Baziar andمی باشند که به ترتيب توسط  GPو روش  1ی عصبیها شامل روش شبکهاین روش

Ghorbani (2005) ،Javadi et al. (2006) 12،13[اندارائه شده[. 
 

4- Javadi et al.(2006) 

For free face condition :                                                                                                                                    (7) 

Dhc = -234.1
1

𝑀2.𝑅.𝑊
 -156

1

𝑀2 -0.008
𝐹15

𝑅2.𝑇15
+0.01

𝑊.𝑇15

𝑅
 -2.9

1

𝐹15
 -0.036

𝑀.𝑇15
2 .𝐷5015

2

𝑅2.𝑊
 +9.4

𝑀

𝑅.𝐹15
 -4×10-6 𝑀.𝑅2

𝐷5015
 +3.84 

 

For gently sloping ground condition :                                                                                                               (8) 

Dhc = -0.027 
𝑇15

2 .𝐹15

𝑀2  +0.05
𝑅.𝑇15

𝑀2.𝐷5015
 +0.44

1

𝑀.𝑅2.𝑆.𝑇15
 -0.03R-0.02

𝑀

𝑆.𝑇15
 -5×10-5

𝑀.𝑅

𝐷5015
2

 +0.075M2-2.4 

 

 

 مطالعه پارامتریک .4

 

ش جانبی در ميزان گستر کدام از متغيرهاتأثير هر  نهدف از این بخش نشان داد

های تجربی پيشنهاد شده تا حد از نظر رفتار مدلباشد و اینکه بينی شده میپيش

 یتمام نمودارها ميترس یدر ضمن نحوسازگاری دارند.  فيزیکی با مشاهدات طبيعی

هر رابطه  یورود یکه مقدار پارامترها باشدیصورت م نیبخش به ا نیموجود در ا

آن مورد  راتييکه قرار است تغ یرياز متغ ريبه غ شودیثابت در نظر گرفته م

نمودارها از مشخصات  نيبهتر ب سهیمقا یشد برا یسع نيهمچن رديقرار گ یبررس

مورد بررسی  Free face. نمودارها فقط در حالت هر حالت استفاده شود یبرا یکسانی

ي افقي تا منبع انرژي ترین فاصله)نزدیك R راتييتغ ريتأث .2ل شکرند. يگقرار می

، Youd et al. (2002)روابط ر شده د ینيبشيپ یگسترش جانب زانيدر م اي(لرزه

Kanibir(2003)  وJavadi et al.(2006) یافق یفاصله نیترکینزد شیبا افزا. دهدیرا نشان م 

گسترش  زانيزلزله م یکه به علت کاهش انرژ رودیانتظار م یالرزه یتا منبع انرژ

مقدار  یریرپذيتأث شودیم دهی. البته همانطور که در شکل دابدیکاهش  یجانب

 یافق یهانسبت به فاصله Javadi et al.(2006)شده در رابطه  ینيبشيپ یگسترش جانب

 .3ل شک. است از دو رابطه موجود شتريب اري( بس01/0و 001/0، 0001/0مانند ) کینزد

 یهایگشتاور یاي( با بزرگاي افقي تا منبع انرژي لرزهترین فاصله)نزدیكRتأثير

همانطور . دهدیم را نشان Youd et al.(2002)در رابطه  یترش جانبسمختلف در ميزان گ

ترین )نزدیكRمقدار مشخص  کیقابل مشاهده است در  .3ل و در شک رودیکه انتظار م

گسترش  زانيم یگشتاور یبزرگا شیاي( با افزاي افقي تا منبع انرژي لرزهفاصله

مدل  کیموضوع نشان دهنده رفتار قابل قبول از  نیکه ا ابدییم شیافزا یجانب

 .اندکرده شنهاديپ یگسترش جانب ینيبشيپ یبرا Youd et al. (2002)است که  یتجرب

                                                 
1 - Neural network 
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 Youd et al. (2002) - 3شکل    2شکل 

ي ترین فاصلهنزدیك)Rاثر تغيير  به ترتيب نيز .5. و همچنين شکل 4شکل 

مختلف در ميزان گسترش  یهایگشتاور یاي( با بزرگاافقي تا منبع انرژي لرزه

 دهد.را نشان می Javadi et al.(2006)و  Kanibir(2003)بينی شده در دو رابطه پيش یجانب

از نظر  Javadi et al.(2006)نتایج حاصل از رابطه شود که مشاهده می .5اما در شکل 

 در این بخش رفتار طبيعی و این مدل نتوانسته باشدفيزیکی با طبيعت سازگار نمی

 .ه را به خوبی ارائه کندپدید

  
 Javadi et al.(2006) - 5شکل  Kanibir(2003) - 4شکل 

 

از  یناش یگسترش جانب زاني( در منيزم بي)شS راتيياثر تغ بيبه ترت .6شکل 

و  Youd et al.(2002) ،Kanibir(2003) ،Al Bawwab(2005) یرا در چهار رابطه تجرب ییروانگرا

Javadi et al.(2006) برداشت کرد که  نطوریا .6ل از شک توانیم. دهدیرا نشان م

از  Javadi et al.(2006)شده توسط رابطه  ینيبشيپ یگسترش جانب زانيم یریرپذيتأث

Sت. اس زيناچ اري( بسنيزم بي)ش 

از  Al Bawwab(2005)در مدل  نکهیالزم به تذکر است که به علت ا نجایدر ا

اصطکاک  یهزاوی: ∅'eqv,liq،یی: شاخص شدت روانگراLSIهمچون  یگرید یپارامترها

 یبرا نيسطح زم یاز باال ی: فاصله عمقZcrخاک روانگرا شده، یمعادل برا یداخل

 یهابتنس ه،یرالیز نیتریبحران
𝑎𝑦

𝑎𝑚𝑎𝑥
و   

tan 𝛽

tan ∅𝑒𝑞𝑣,𝐿𝑖𝑞
 یگسترش جانب ینيبشيپ یبرا  ́

 نیا ريتحت تأث شتريب یگسترش جانب زانيباور بودند که م نیاستفاد کرد و بر ا

 رابطه استفاد نشد.  نی( از ا7،8،9) یهاعلت در شکل نيبه هم باشدیپارامترها م

موجود در  یامصالح دانه یبرا زدانهی)متوسط مقدار ر15Fاثر تغييرات .7ل شک

15T 2002(شده در سه رابطه  یبينپيش ی)%(( در ميزان گسترش جانب.(Youd et al ،
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Kanibir(2003)  وJavadi et al.(2006) از آن است که با  یحاک .7ل . شکدهدیرا نشان م

 .ابدییکاهش م یمقدار گسترش جانب 15F شیافزا

  
 7شکل   6شکل 

اي هاي دانهضخامت تجمعي الیه)15T تغييراتبه ترتيب اثر  .9. و شکل 8شکل 

ي متوسط ذرات )اندازه5015Dو  ((m)15تر از ( کم1,60Nي)اشباع با عدد نفوذ اصالح شده

در ميزان  (mm 15T)(يهاي خاك تشكيل دهندهه در الیهاي قرار گرفتبراي مصالح دانه

 Javadi etو  Youd et al.(2002) ،Kanibir(2003)شده در سه رابطه  یبينپيش یگسترش جانب

al.(2006) دهدیرا نشان م. 

  
 9شکل  8شکل 

 

امکان را فراهم ساخت که  نیا Free faceانجام شده در حالت  کیمطالعه پارامتر

مشاهده کرد و  یورود یپارامترها رييتغ ريها را تحت تأثرفتار هر کدام از مدل

سازگار است؟ در  یعيحاصل از هر مدل چقدر با مشاهدات طب جیکرد که نتا یبررس

قرار گرفت مدل  یسبخش مورد برر نیکه در ا ییهامدل نيگفت از ب توانیم تینها

Youd et al.(2002) نیداشت. اما در ا عتيدر طب یبا وقوع گسترش جانب یشتريب یسازگار 

که  ییهانقطه مرجع با گمانه  نيکه به علت وجود فاصله ب ییهاتيقطعمدل به عدم

شد ابتدا با  ینشده است. در ادامه سع یتوجهمشخصات کامل آن گزارش شده است 

 گاهیها از پاتک گمانه یهااز داده یکه با حذف بعض یمختلف یهاداده گاهیپا

، 2Rمقدار  یتک گمانه رو یهاوجود داده ريشد تأث هيته Youd et al).2002( یهاداده

RMSEرائها یدیجد یشود و سپس رابطه همبستگ یمتوسط مربع خطاها( بررس شهی)ر 

صورت گرفت تا مدل هم از  یادیز اريرابطه تالش بس نیا یدر ارائه . همچنينشود

حال رابطه از دقت  نيسازگار باشد و هم در ع یعيبا مشاهدات طب یکیزينظر ف

 برخوردار باشد. ییباال
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 رگرسیون چند متغیره .5

 

که روابط شرح  یني: محققتوان به این نکته توجه داشتمیها داده گاهیپا یبررس در

هر محل را به کمک  در یکيژئوتکن یداده شده را ارائه کردند مقدار پارامترها

 نيوجود دارد تخم یکمک که در اطراف آن گمانه ینقاط یها براعکس فاصله نيانگيم

 نیکه کمتر یگمانه کمک 1و حداقل از  گمانه 4حداکثر از اطالعات  نجایزدند. در ا

 را دارند استفاده شده است. یفاصله را تا محل وقوع گسترش جانب

 ها :عکس فاصله نيانگيم -

�̅� = 
∑ 𝑥𝑖×(

1

𝑑𝑖
)𝑛

𝑖=1

∑ (
1

𝑑𝑖
)𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                 (9) 

          ها : عکس فاصله ارياف معانحر -

𝜎 = √
∑ (

1

𝑑𝑖
)×(𝑥𝑖−�̅�)

2
𝑛
𝑖=1

(𝑁′−1) ∑ (
1
𝑑𝑖

)𝑛
𝑖=1

𝑁′

                                                                                                                                 

(10) 

مورد  یهاتعداد گمانه N'و نقطه مرجع،  یگمانه کمک نيفاصله ب idدر آن  که

 مقدار پارامتر مورد نظر. ixاستفاده، 
 یگمانه کمک کیکه فقط از  شودیم دايپ یتعداد زين یمورد یرخدادها نيدر ب

نقاط  نینقطه مرجع استفاده شده است که ا یکيبدست آوردن مشخصات ژئوتکن یبرا

فاصله تک  کهيدر صورت ژهی. به وکنندیم یسازرا وارد مدل تيعدم قطع نیشتريب

 یرخدادها توانیباشد. م ادیز یجانب شمورد استفاده از محل وقوع گستر یگمانه

که به علت فاصله و تعداد  یتيقطععدم زانيرا بر اساس م یاداده گاهیپا کی یمورد

 کرد : یطبقه بند ریبه صورت ز شودیم یسازها )کمبود داده( وارد مدلگمانه

 فاصله از نقطه مرجع نیبا کمتر یگمانه کمک 4استفاده از  -

 فاصله از نقطه مرجع نیبا کمتر یگمانه کمک 3استفاده از  -

 فاصله از نقطه مرجع نیبا کمتر یگمانه کمک 2استفاده از  -

 فاصله از نقطه مرجع نیبا کمتر یگمانه کمک 1استفاده از  -

 اصله از نقطه مرجعف نیشتريبا ب یگمانه کمک 1استفاده از  -
 یروابط تجربدر  البا یبندطبقهبدون لحاظ کردن  یمورد یاز تمام رخدادها 

 یهااز داده یکه با حذف بعض یمختلف یهاداده گاهیپا استفاده شده است. پيشنهادی

( ارائه شده 3در جدول) شد هيته Youd et al.(2002) یهاداده گاهیها از پاتک گمانه

 است.
 

 هاهای تک گمانهبا حذف داده Youd et al.(2002)هاي های تهیه شده از دادهپایگاه داده -3جدول

 رگرسيون چند متغيره

تعداد 

کل 

Case 

free 
face 

gently 

sloping 

ground 

1 

بدون وجود تک 

هاگمانه  
353 141 212 

....... تک گمانه  ..... ....... 

2 

هایی با تک گمانه

متر 5فاصله کمتر از   
400 176 224 

 12 35 47 تک گمانه

3 

هایی با تک گمانه

متر 25فاصله کمتر از   
421 187 234 

 22 46 68 تک گمانه

4 

هایی با تک گمانه

متر 50فاصله کمتر از   
434 198 236 

 24 57 81 تک گمانه

5 

هایی با تک گمانه

 100فاصله کمتر از 

 متر
454 211 243 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 31 70 101 تک گمانه

6 

وجود تمام تک 

هاگمانه  
465 219 246 

 34 78 112 تک گمانه

 
 2Rمقادیر  ای بينمقایسهها، برای یکی از پایگاه داده همبستگی جدیدجهت ارائه 

 .(10،11تهيه شد شکل) های مختلفبرای پایگاه داده RMSEو 

   
 هاپایگاه داده RMSEمقدار -11شکل  هاپایگاه داده 2Rمقدار  -10شکل 

 5از  شتريبا فاصله ب یاتگ گمانه یهاباال با حذف داده حاتيتوضبا توجه به 
برخوردار  یکه از دقت خوبشدبرقرار  یدیجد یها رابطه همبستگداده گاهیمتر از پا

استفاده  Youd et al.(2002)رابطه  یهابود که فقط از ترم نیاست. البته تمام تالش برا

استفاده  Youd et al.(2002) یهاداده گاهیبخش فقط از پا نیعلت که در ا نیشود به ا

با  یشتريب یرابطه سازگار نیا جیمشاهده شد که نتا کیو در مطالعه پارامتر شد

. درصورت داشتن دارد تعيکه در واق ییاز روانگرا یناش یگسترش جانب دهیپد عتيطب

( را از RMSEمقدار  نیباال با کمتر 2R) یدقت خوب توانیم ابطهر یفرم مناسب برا

 ونيرگرس ليدر تحل ریمنظور از چهار فرم به شرح ز نیا یرابطه انتظار داشت. برا

 استفاده شد :

و  یورود یپارامترها یبرا  Youd et al (2002)مشابه با رابطه  یهااستفاده از ترم -

 شده بود. شنهاديکه در فرم رابطه پ یونيرگرس بیضرا

که  یونيرگرس بیبا ضرا یول Youd et al (2002)مشابه با رابطه  یهاه از ترماستفاد -

 بدست خواهند آمد. ونيرگرس ليبعد از تحل

 یهامقاله ارائه شده است از همان ترم نیکه در ا دیجد یدر رابطه همبستگ -

( a × Rترم ) یتفاوت که به جا نیالبته با ا شودیاستفاده م Youd et al (2002)رابطه 

 . شودیاستفاده م )(bLog(R+a))(از

که بعد از  یونيرگرس بی( با ضراa × Rترم ) یبه جا)(bLog(R+a))(استفاده از ترم  -

 .بدست خواهند آمد ونيرگرس ليتحل

 400مورد استفاده قرار گرفت شامل  دیجد یکه در رابطه همبستگ یاداده گاهیپا

 (.4است که در مناطق جهان اتفاق افتاده است)جدول  یگسترش جانب یرخداد مورد

 

 ی مورد استفاده در همبستگیاموردی پایگاه داده رخدادهایای از خالصه -4جدول

 Cases زلزله سال
Free 
face 

gently sloping 
ground 

1906 San Francisco,California 1 1 0 

1964 Anchorage, Alaska 2 2 0 

1964 Niigata, Japan 250 99 151 
1971 San Fernando,California 23 18 5 

1979 Imperial Valley,California 31 29 2 

1983 Nihonkai-Chubu,Japan 62 0 62 
1983 Borah Peak, Idaho 4 0 4 

1987 
Superstition 

Hills,California 
6 6 0 

1989 Loma Prieta,California 2 2 0 

1995 Hyogo-Ken Nanbu 19 19 0 
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(Kobe),Japan 

 

 

بينی ی پيشیک تکنيک آماری است که به ما اجازه (MR)رگرسيون چند متغيره 

برای  MRدهد. پارامتر مشخصی )متغير مورد نظر( بر اساس سایر متغيرها را می

بينی کننده و یک متغير یافتن ارتباط بين متغيرهای مستقل یا متغيرهای پيش

 شود.وابسته به کار گرفته می

 باشد:به فرم زیر می MRمعادله 

y = b1x1+b2x2+....+bnxn+c                                                                                                                      (11) 

متغيرهای  ]nx…,,2,x1x[تابع مورد نظر،  yضرایب رگرسيون،  ]nb…,,2,b1b [که در آن

 .yعرض از مبدأ تابع  cمستقل، 
 

This study  

 

For free face condition : 

 

Log DH = -17.95+(1.6056×M)-(1.8673×LogR*)-(LOG(R+20))(-3.3836) +(0.5471×Log W)+(0.4431×Log T15)+ 

(4.1873×Log(100-F15))-(0.7666×Log(D5015+0.1))                                                                                        (12) 

 

For gently sloping ground condition: 

 

Log DH = -19.63+(2.0137×M)-(2.6124×LogR*)-(LOG(R+20))(-2.7004) +(0.3147×Log S)+(0.6985×Log T15)+ 

(4.1954×Log(100-F15))-(0.6772×Log(D5015+0.1))                                                                                        (13) 

 

 

 
گزارش شده در مقابل مقدار  یمقدار گسترش جانب بي( به ترت12-14) یهاشکل

 یو در حالت کل Sloping ground، حالت Free faceشده در حالت  ینيبشيپ یگسترش جانب

بدست  دیجد ی( که توسط رابطه همبستگSloping ground جیبا نتا Free face جینتا بي)ترک

 رپارامتشد به کمک دو  ی. در هر کدام از نمودارها سعدهدیآمده است را نشان م
2R ،RMSE به کمک  نيدقت و خطا هر کدام از حاالت نشان داده شود و همچن زانيم

در مقابل گزارش شده،  ینيبشيپ یگسترش جانب ریبرابر مقاد 2و  1، 5/0خطوط 

 .آنها نشان داده شود نيب راتييمحدوده تغ
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Predicted Displacement (m) free face  

 Freeبینی شده در مقابل گزارش شده در حالت های پیشتغییرمکان -12 شکل

face  مدلدر 

 همبستگی جدید 
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Predicted Displacement (m) Sloping ground  

بینی شده در مقابل گزارش شده در حالت های پیشتغییرمکان -13شکل 

Sloping ground  در مدل 

 همبستگی جدید
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Predicted Displacement (m)   

بینی شده در مقابل گزارش شده در مدل های پیشتغییرمکان -14شکل 

 همبستگی جدید

 

 

 خالصه و نتیجه گیری .6

 

 زانيم یابیارز یشده برا شنهاديپ یاز روابط تجرب یمقاله ابتدا تعداد نیدر ا

 هدف قرار گرفت مطالعهمورد  کیبه صورت پارامتر Free faceدر حالت  یگسترش جانب

 یعيبا مشاهدات طب یکیزياز نظر ف یشنهاديپ یهامدل ایکه آ استموضوع  نیا یبررس

آنطور که انتظار ميرفت  روابط این از یسفانه بعضأنه؟ که مت ایدارند  یهمخوان

تغيير در پارامترهای ورودی نشان نتوانستن رفتار طبيعی پدیده را تحت تأثير 

وارد  ميمستق ريو غ ميکه به طور مستق ییهاتيقطعمنشأ عدم یسپس به بررس دهند.

که  ییهاگمانه) های کمکیبين گمانه وجود فاصله شوند، پرداخته شد. یمدل م

را و نيز تعداد گمانه کمکی  با نقطه مرجع (مشخصات کامل آن گزارش شده است

هایی را در قطعيتعدمتوان به عنوان عواملی معرفی کرد که به طور غيرمستقيم می

 که با یمختلف یهاداده گاهیپا برای 2R ،RMSEبا مقایسه  .کنندوارد می مدل
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 Youd et یهاداده گاهیاز پا های دوربا فاصله ییهاتک گمانه یهاحذف داده اولویت

al.(2002) قطعيت مورد بررسی قرار گرفت و در تأثير وجود این نوع عدم شد هيته

 RMSEباالتر و  2Rنسبت به بقيه دارای هایی که نهایت برای یک از پایگاه داده

هایی که به قطعيتاما در مورد عدمد. رابطه همبستگی جدیدی ارائه گردی کمتری بود

بخاطر سادگی و با توجه به عدم وجود توان گفت میشوند طور مستقيم وارد مدل می

های تغييرمکاناطالعات در مورد بعضی از متغيرهایی که در واقع تحت تأثير ميزان 

های پيشنهادی برای ميزان گسترش جانبی گنجانده جانبی زمين هستند در مدل

های باالیی و زیرین و بندی خاک، نفوذپذیری افقی و قائم الیهشوند مانند: دانهنمی

ای فراوانی مشخصات لرزه وجود عدم قطعيت در پارامترهای ژئوتکنيکی و همچنين

ها باشند. عالوه بر این، بينیت منبع خطا در نتایج پيشلرزه و غيره ممکن اسزمين

بندی نادرست و عدم توجه به اثر متقابل متغيرها روی همدیگر ممکن است فرمول

 از اشتباهات اضافی در تخمين رفتار باشند. دیگر منبع برخی
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