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 خالصه
ي خاك ناشي از زلزله یكي از مسائل مهم و پيچيده مهندسين ژئوتكنيك روانگرای

هاي قابل توجهي به سازه ها و تاسيسات  باشد كه در هنگام زلزله، آسيب مي

 بيان ژنینویسي  نماید. در این مقاله، با استفاده از برنامه موجود وارد مي

(GEPمدلي مناسب جهت پيش ،)  وانگرایي ارائه رابر راطمينان در ببيني ضریب

داده منتشر شده مربوط به  777شده است. به منظور توسعه و ارائه مدل، از 

، عدد اصالح (M) زلزلههاي مختلف استفاده شده است. چهار مشخصه بزرگي  زلزله

و ضریب تنش  (%FC)درصد ميزان ریزدانه  ،60(N1)شده آزمایش نفوذ استاندارد 

اند. جهت مشخص شدن  ورودي در نظر گرفته شدهبه عنوان پارامترهاي  (CSR)سيكلي 

كارایي مدل پيشنهادي، نتایج حاصل از آن با داده هاي موجود مقایسه شده 

 باشد. نتایج بيانگر دقت بسيار خوب معادله پيشنهادی می است.

 
روانگرایي خاك، آزمایش نفوذ استاندارد، برنامه  کلمات کلیدي:              

 بیان ژنینویسي 

 

 

 قدمهم 1

 

تعيين پتانسيل روانگرایي خاك ناشي از زلزله، مسئله ضروري و مهم جهت طراحي 

 (، آالسكا1۳۳۳هاي مشهور اخير از قبيل تركيه ) شد. در زلزلهمي با ها سازه

موارد  (،۱337) ( و ایران۱332) (، چين1۳۳1) (، ژاپن1۳۳۳) (، تایوان1۳97)

هاي مهندسي به دليل وقوع  دیگر سازه ها، سدها و ، بزرگراهها ناساختممتعددي از 

هاي مختلفي نظير  روانگرایي با پدیده اند. پدیده روانگرایي دچار آسيب شده

هاي مختلف تغيير شكل همراه است. اما  افزایش فشار آب منفذي، جوشش ماسه و حالت

ها آسيب  ها، تنها هنگامي كه به اندازه كافي بزرگ بوده و به سازه این تغيير شكل

شكل زمين گسيختگي زمين ين معنادار هستند. این نوع تغيير براي مهندس ،رسانندب

 ها و انواع مختلف ظاهر شود. شود و ممكن است در شكل ناميده مي

 روانگرایی خاکزیادي به منظور ارزیابي پتانسيل  تجربیها و و روابط  روش

وسعه رابطه ميان وجود دارند. در سال هاي اخير، تحقيقات زیادي جهت مطالعه و ت

 در [1]هانا و همکاران  اي خاك و مقاومت روانگرایي انجام گرفته است. خواص لرزه

  ،(1۳۳۳های ترکيه و تایوان ) داده موجود از زلزله 9۱3فاده از با است ۱337سال 

شامل های موجود  داده مدل شبکه عصبی پتانسيل روانگرایی خاک را ارائه نمودند.

باشد که جهت مدل کردن پتانسيل  خاک می مشخصات ای و پارامتر از خصوصيات لرزه 1۱

در  ،ها آنپيشنهادی  GRNN مدل اند. گرفته روانگرایی خاک مورد استفاده قرار

ن با نتایج آای بود که صحت  ای بين مشخصات خاک و خواص لرزه ی پيچيده واقع رابطه

وقوع یا عدم وقوع این مدل،  شده است. مقایسههای ساده شده  آمده از روش دست به

مشاهده  همچنين در نتایج خود ها آنکرد.  بينی می خاک در سایت را پيش روانگرایی

تاثيرگذارترین پارامتر و همچنين سرعت موج برشی کم اهميت   SPTکردند که عدد 

 .باشد ترین پارامتر در وقوع روانگرایی خاک می
یی خاک را به منظور اعتبارسنجی، روانگرا [۱]ژا و سوزوکی  ۱33۳ در سال 

های مطالعاتی  روش ها آنبر اساس آزمایش نفوذ استاندارد، تجزیه و تحليل کردند. 
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آوردن احتمال  دست بههای قابل اطمينانی که در  ای از قبيل تقریب مقایسه

گرفت را مورد   مربوط به آن مورد استفاده قرار می اطمينانروانگرایی و ضریب 

استفاده سيد و همکاران  از روش قطعی ساده شدهبازبينی قرار دادند. بدین منظور 

 کردند.

گزارشی را مبنی بر روانگرایی بر  ، ۱313در سال  [0]ایدریس و بوالنگر 

های به روز  گزارش آزمایش ایندر  اساس آزمایش نفوذ استاندارد منتشر کردند.

های غير چسبنده به  ، برای خاکSPTهای بررسی روانگرایی بر اساس  ای از روش شده

 منظور دستيابی به اهداف زیر ارائه شده است:

 ها روز کردن و مستند نمودن دادهبه  -

یع داده - شتری از توز يات بي شرح جزئ يه  به ته بوط  یی مر به روانگرا سبت   ها ن

  های قبلی ایشان مدل

 های خاک دست نخورده ای برای نمونه های نتایج آزمایش چرخه بررسی مجدد داده -

 شده احتمال روانگرایی با استفاده از داده های به روزای از  تازهارائه مدل  -

ته - عدادی از یاف ئه ت فه ارا با مول طه  ید در راب يل  های جد به تحل بوط  های مر

 روانگرایی

بين روش - فاوت  یل ت بر دال نی  هایی مب مایش  ئه آز یابی  ارا جود ارز های مو

  .روانگرایی

چی چی  های زمين لرزه با استفاده از داده ۱311سال در  [7]داس و مدولی 

دست آمده بودند، پتانسيل  ه، بCPTه با استفاده از روش ک (1۳۳۳تایوان )

های هوش مصنوعی  که یکی از روش Genetic Programming (GP)روانگرایی خاک را با روش 

های  و نتایج حاصل از مدل پيشنهادی خود را با روش تحليل و بررسی کردندباشد،  می

شی است بر اساس تئوری رو GPاستاتيکی موجود مورد مقایسه قرار دادند. روش 

Darwinian های سيستم را انتخاب و توسعه نموده و به خوبی  که به طور خودکار ورودی

 .بين ورودی و خروجی ارتباط برقرار می کند

 Gene expression) یژن نویسی بيان برنامه با استفاده از روش [1]کایادلن 

programming, GEP و ) Neuro-fuzzy (ANFIS)  پتانسيل روانگرایی خاک را با استفاده از

و روابط  ندهای گذشته، مدل کرد منتشر شده از زمين لرزه داده موجود و 19۳

 ها ای خاک و پتانسيل روانگرایی آن ای را بر اساس رابطه بين  خواص لرزه پيچيده

برای  ANFISو  GEPروشی جدید بر اساس  ایشان. هدف اصلی پژوهش دنمنتشر کرد

در برابر  اطميناندر برابر روانگرایی خاک است. ضریب اطمينان بينی ضریب  پيش

به عنوان  ꞌϕ و SPT ،FC ،σꞌ ،CSRروانگرایی به عنوان خروجی و پنج پارامتر 

 ایش نفوذ استانداردآزم نتایج. اند گرفته پارامترهای ورودی مورد استفاده قرار

(SPT)   یا آزمایش نفوذ مفروط(CPT)  و ضریب مقاومت سيكلي(CSR) ترین و  از جمله مهم

نشان  ها آن. نتایج باشند مترها جهت بيان روانگرایي خاك ميتأثيرگذارترین پارا

بينی پتانسيل  بخشی برای پيش رضایت های نسبتا   روش ANFISو  GEPای ه داد که مدل

ای  ای بين خواص لرزه ی پيچيده باشند و قادر خواهند بود رابطه خاک می روانگرایی

 .خاک و پتانسيل روانگرایی آن ارائه دهند

برای احتمال وقوع روانگرایی، با  ۱31۱سال در  [9]جيانگ و همکاران 

های به روز شده از  اساس داده استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و بر

های پيچيده  از تئوری ها آنهای جدیدی را ارائه دادند.  های گذشته، مدل زمين لرزه

 Information)اطالعات و تئوری  (Maximum likelihood)نمایی  ریاضی شامل اصول ماکزیمم بزرگ

Theory) دهد که مدل  نشان می ها آناند. نتایج  درجهت توسعه مدل خود بهره برده

 .باشد تر می نسبت به مدل های مقایسه شده قبلی، قابل قبول ها آنپيشنهادی 

، GEPارائه روش جدید و مدلي مناسب بر اساس  مقالهاین در  هدف اصلي

در برابر  اطميناناي خاك، ضریب  از مشخصات لرزهباشد كه بتوان با استفاده  مي

به عنوان   (FS)در برابر روانگرایي  اطميناندست آورد. ضریب  هروانگرایي خاك را ب

، 60(N1)، عدد اصالح شده نفوذ استاندارد (M)خروجي و چهار پارامتر بزرگي لرزه اي 

هاي برنامه  ورودي ، به عنوان(CSR)و ضریب تنش سيكلي  (%FC)درصد ميزان ریزدانه 

 اند. مورد استفاده قرار گرفته

 

 

 روش حل ۱

 

از بررسي وقوع اولين پدیده روانگرایي تاكنون، روش هاي مختلفي جهت پيش بيني 

پتانسيل روانگرایي خاك، مورد استفاده مهندسين ژئوتكنيك قرار گرفته است. در 

ود. روانگرایي تنها بایستي نوع خاك جهت احتمال وقوع روانگرایي مشخص شاول گام 

هاي  پيوندد. هر چند نمونه در مصالح اشباع یا بسيار نزدیك به اشباع به وقوع مي



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
 

 0

بسيار نادري از وقوع روانگرایي در خاك هاي خشك و خيلي سست نيز گزارش شده است 

هایي كه قابليت اشباع شدن با آب زیر زميني  هاي اشباع یا نهشته ولي تنها نهشته

 .[7] شوند هاي مستعد روانگرایي در نظر گرفته مي شند، به عنوان خاكبا را دارا مي

آوری شده  های متفاوتی جمع های مختلف، داده در این تحقيق، از زمين لرزه

همه باشد.  ای می خصوصيات لرزه ها شامل پارامترهای مشخصات خاک و است. این داده

های  در دادهباشند.  نفوذ استاندارد می آوری شده بر اساس آزمایش های جمع داده

های  متفاوتی مورد  جهت ارزیابی روانگرایی خاک، روش ، آوری شده ی جمع اوليه

 ها آنو همچنين نتایج واقعی  ها آنز بوده است و نتایج حاصل ا استفاده قرارگرفته

ج که جهت یکسان سازی و هماهنگی بين نتای توجه به این باشد. با نيز موجود می

ی مربوط  شد، لذا کليه نتایج اوليه بایستی از روش واحد استفاده می داده ها، می

 [0]ایدریس و بوالنگر  به بررسی روانگرایی خاک کنار گذاشته شده است و از روش

های مطالعه شده قبلی و به  در این روش پس از بررسی روش ها آناستفاده شده است. 

می توان  اند که نتيجتا   هایی را ارائه داده های در دسترس، تقریب روز کردن داده

در این  آورد. دست بهدر برابر روانگرایی را  اطمينان، ضریب ها آناز  تفادهبا اس

هاي موجود  ابتدا با توجه به داده، روش پيشنهادياین مقاله، با استفاده از 

 ،چه كه در ادامه گفته خواهد شد روانگرایي مطابق با آندر برابر  اطمينانضریب 

تنش ا در برابر روانگرایي بایستي ضریب ه د. براي ارزیابي مقاومت خاكآی مي دست به

 :آیند دست به  (CRR)و ضریب مقاومت سيكلي   (CSR)سيكلي 
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 (GEP)ی بيان ژننویسی  وش مصنوعی استفاده شده در این مقاله، برنامهروش ه

)خطی و   genotype/phenotypeنویسی یک الگوریتم ژنتيکی  باشد. این نوع برنامه می

های(  های )فرمول باشد که به عنوان یک روش نوین جهت توليد برنامه ای( می شاخه

های خطی  کروموزوم GEPنامه نویسی گيرد. در بر کامپيوتری مورد استفاده قرار می
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ها  گيرد. تابع کروموزوم ها مورد استفاده قرار می مرکب از ساختار ژنتيکی ژن

بوسيله ابزار تعدیل از قبيل جابجایی ریشه، جابجایی ژن، ترکيب  genomeمانند یک 

 شوند. ای دچار تغيير و تعدیل می ژن، ترکيب یک و دو نقطه

و  (Gas)های ژنتيکی  مشابه الگوریتمنتيک بيان ژنویسی  روش برنامه

باشد. یک الگوریتم ژنتيک از جمعيت اعضا، انتخاب  می (GP)نویسی ژنتيکی  برنامه

و معرفی تغييرات ژنتيکی با کمک یک یا چند عملگر ژنتيکی  مطابق برازندگی ها آن

آن  گيرد. تفاوت اصلی بين این سه الگوریتم ماهيت اعضای مورد استفاده قرار می

ها(  های ثابت )کروموزوم های خطی با طول های ژنتيکی رشته است. در اعضای الگوریتم

باشند، در برنامه نویسی ژنتيکی این اعضا به فرم غير خطی از اشکال و  می

 شوند در حالی که در برنامه نویسی های متفاوت )درخت تجزیه( تعریف می اندازه

 . [2] شوند های متفاوت بيان می ا اندازههای خطی ب عضا به فرم رشتهی ابيان ژن

های جمعيت اوليه  انجام پردازش با توليد مثل اتفاقی )تصادفی( کروموزوم

گيرد.  زیابی قرار میهای جمعيت مورد ار گردد. سپس برازندگی کروموزوم آغاز می

اند و  اعضای جمعيت مطابق با برازندگی برای تکثير همراه با اصالح انتخاب شده

کنند. اعضای این توليد مثل جدید در گردش  فرزندان با خصوصيات جدید توليد می

خواهند بود و برای مواجهه و رقابت با محيط و توليد مثل همراه با اصالح، 

یا تا  (Generation)ها  ها برای یک تعداد معين از توليد مثل شوند. پردازش اعمال می

کپی شده و  genomeشوند. در طول این تکرارها  رسيدن به یک جواب بهينه تکرار می

شمای عملياتی )فلوچارت( الگوریتم  1شود. در شکل  به توليد مثل بعد منتقل می

 نشان داده شده است. یژن بيانبه روش 

به منظور اند.  انجام شده GenXpro Toolsافزار  ه از نرمها با استفاد تحليل

ها  کاهش زمان اجرای برنامه و سرعت بيشتر در تکثير جمعيت، قبل از معرفی داده

  [0]ایدریس و بوالنگر  روش پيشنهاديآمده از  دست بههای  کليه داده ،افزار به نرم

نرمال سازی  زیرمعادله که روابط آن در باال ذکر گردید، با استفاده از 

(normalize) اند: شده  

(9)  

min

max min

Normolize

X X
X

X X
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 [8] (GEPی )ژننویسی بیان  برنامهفلوچارت  -1شکل 

 

 

 

 نتایج 0

 

های  درصد( به عنوان داده 71ها ) درصدی از دادهافزار،  نرم سازی در جهت مدل

 Testing)های آزمایشی  درصد( به عنوان داده۱1مانده ) و درصد باقی (Training data)آموزشی 

data) 121ها،  ایی دادهت 777گيرد. بر همين مبنا از مجموع  مورد استفاده قرار می 

های آزمایشی به  داده به عنوان داده 1۳0های آموزشی و  داده به عنوان داده

های مربوط به آزمایشی سعی شده است که  شود. در انتخاب داده افزار معرفی می نرم

 ها باشد. ها شامل مقادیر حداقل و حداکثر و نيز متوسط داده محدوده داده

استفاده  (Performance)دل )فرمول( از روش عملکرد به منظور رسيدن به بهترین م

افزار برنامه  سازد تا تنظيمات نرم شده است. روش عملکرد این امکان را فراهم می

های آموزشی، برای  ترین ميزان خطا بر اساس داده در بهترین حاالت با کم GEPنویسی 

ينان بيشتری )فرمول( تالش کند. با این روش با اطم دستيابی به بهترین مدل

بينی شده  های استخراج شده از نرم افزار را به عنوان رابطه پيش توان فرمول می

افزار، با انجام  بين پارامترها ارائه نمود. جهت تنظيم پارامترهای مناسب نرم

ای از پارامترها انتخاب شده است که به نظر  مقدماتی، ابتدا دسته (run)های  تحليل

کار در مراحل انجام روش عملکرد،  متری هستند. با ایندارای ميزان خطاهای ک

تر خواهد بود. پارامترهای زیر به  تفسير خطاها و بررسی روابط استخراجی منطقی

 اند. عنوان پارامترهای اوليه جهت تحليل مقدماتی مورد استفاده قرار گرفته

Number of chromosomes=5,     Head size=8,     Number of Genes=5,     Mutation Rate=0.1,                     

Gene recombination=0.1,    Linking function=Addition   
 1)جدول  در ادامه،  مراحل انجام روش عملکرد در قالب جداول معرفی ميزان خطا

 داده شده است. نشانها  در طول تحليل (1تا جدول 
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جدول خطاهای مربوط به تعداد  -1جدول

 موزوم هاکرو

Number of Generation=100000, Linking 

Function=Addition 

Gene=5, Head size=8, Mutation=0.1,      Gene 

Recombination=0.1 

Chromosome MSE(Train) MSE(Test) 

5 0.007245694 0.009842759 

10 0.004617568 0.007516575 

15 0.001565467 0.001475248 

20 0.00148717 0.002339108 

25 0.001930297 0.003875903 

30 0.00289501 0.005143825 

35 0.003234352 0.0048288 

40 0.001650574 0.001939542 

45 0.002730015 0.00370401 

50 0.00321171 0.005385069 

100 0.003215535 0.005443276 

150 0.002026583 0.001794146 

200 0.003729652 0.006721297 

250 0.001947362 0.002784863 

300 0.001920285 0.002500139 

350 0.001867501 0.002480064 

400 0.002726899 0.005253573  

 ها جدول خطاهای مربوط به تعداد ژن -2جدول

Number of Generation=100000, Linking 

Function=Addition 

Chromosome=20, Head size=8, Mutation=0.1, Gene 

Recombination=0.1 

Gene MSE(Train) MSE(Test) 

1 0.001960193 0.002886483 

2 0.001450831 0.001573336 

3 0.001234204 0.000992762 

4 0.004603126 0.005496121 

5 0.00256276 0.003215874 

6 0.001611183 0.001992575 

7 0.001435367 0.001266271 

8 0.001791767 0.002734815 

9 0.002194436 0.003421031 

10 0.001996463 0.003403007 

11 0.00647619 0.011538601 

12 0.00612362 0.007987463 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 جدول خطاهای مربوط به میزان جهش -4جدول

Number of Generation=100000, Linking 

Function=Addition 

Chromosome=20, Gene=3, Head size=6, Gene 

Recombination=0.1 

Mutation  MSE(Train) MSE(Test) 

0.0125 0.001656537 0.001586553 

0.025 0.001660919 0.002025676 

0.0375 0.002710598 0.004116917 

0.05 0.001323467 0.001487465 

0.0625 0.001412091 0.001452162 

0.075 0.001583554 0.001632852 

0.0875 0.00108538 0.001279788 

0.1 0.001391593 0.001324065 

0.2 0.002049061 0.001805495 

0.3 0.002315651 0.003347795 

0.4 0.001902088 0.003571345 

0.5 0.002277018 0.003164587 

1 0.002601656 0.003175421  

 مربوط به اندازه سرجدول خطاهای  -3جدول

Number of Generation=100000, Linking 

Function=Addition 

Chromosome=20, Gene=3, Mutation=0.1, Gene 

Recombination=0.1 

Head 

size 
MSE(Train) MSE(Test) 

1 0.006836494 0.008083401 

2 0.003701861 0.005666056 

3 0.002339939 0.003943348 

4 0.001945433 0.00217722 

5 0.001273745 0.001423297 

6 0.001194679 0.001394372 

7 0.001539913 0.002012335 

8 0.00142243 0.00217681 

9 0.002143807 0.003429688 

10 0.001914238 0.0029965 

11 0.002686024 0.004523125 

12 0.002129565 0.003471795 
 

 

 گیری جفتمیزان مربوط به  جدول خطاهای -5جدول

Number of Generation=100000, Linking 

Function=Addition 
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Chromosome=20, Gene=3, Head size=6, 

Mutation=0.0.0875 

Gene 

Recombination 
MSE(Train) MSE(Test) 

0.05 0.001748148 0.002257651 

0.1 0.002412135 0.002073624 

0.15 0.001742208 0.00433447 

0.2 0.001614055 0.001902565 

0.25 0.002242478 0.002191403 

0.3 0.00157702 0.001560206 

0.35 0.002633581 0.003999844 

0.4 0.001622159 0.001994142 

0.45 0.002980639 0.006258688 

0.5 0.002109763 0.003900318 

1 0.002154663 0.002634279 

 

 ،ها، نتایج حاصل در قالب روابط های مختلف بر روی داده ليلپس از اتمام تح

طبقه بندی  (Program size)و طول روابط (R2) استخراج و بر اساس مقادیر ضریب همبستگی 

اند و سپس از این ميان، روابط با طول کمتر و ضریب همبستگی بيشتر انتخاب  شده

ز کار که تحليل حساسيت نام اند. در این مرحله ا شده و مورد بررسی قرار گرفته

العمل نامناسب از گردونه انتخاب خارج و  دارد، تعدادی از روابط به دليل عکس

شوند  مانند که در خروجی تحليل حساسيت تایيد می تنها تعدادی از روابط باقی می

شوند.  که از این ميان نيز روابط با طول کمتر و ضریب همبستگی بيشتر انتخاب می

به عنوان پارامترهای مورد نظر  9انجام روش عملکرد پارامترهای جدول  با نهایتا  

 آوردن مدل پيشنهادی استفاده شده است. دست بهدر 

 

 

 برای توسعه مدل پیشنهادی GEPپارامترهای  -6جدول 

Gep parameters of the model developed 

Number of chromosomes 20 

Head size 6 

Number of Genes 3 

Mutation Rate   0.0875 

Gene Recombination  0.1 

Generation 92045 

Max. generation 100000 

Linking function Addition 

One-point recombination rate 0.3 

Two-point recombination rate 0.3 

Inversion rate 0.1 

Transposition rate 0.1 

 

 باشد: ح زیر میمشخصات مدل انتخابی به شر

Fitness Function  =تابع برازندگی =MSE (Mean Squared Error) 

Training Fitness998.9157های آموزشی=  = برازندگی داده 

Testing Fitness998.7212های آزمایشی=  = برازندگی داده 

Training R-Square ميزان مربع =R 0.9733های آموزشی=  برای داده 

Testing R-Square ميزان مربع =R 0.9783های آزمایشی=  برای داده 

Program Size=31= طول رابطه  

 ها و در نظر گرفتن پارامترهای جدول مختلف روی داده های بررسیپس از اتمام 

آمده بودند، نتيجه حاصل در قالب رابطه  دست به( که با توجه به روش عملکرد 9)

آمده  دست بهه شده است. رابطه نهایی )فرمول( استخراج و مورد بررسی قرار گرفت
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در برابر روانگرایی به قرار زیر  اطمينانبينی ضریب  جهت پيش GEPافزار  از نرم

 باشد: می

     (11)        
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در برابر  اطمينانضریب  FSطور که قبال ذکر گردید،  که در رابطه فوق همان

درصد  FC عدد اصالح شده نفوذ استاندارد، 60(N1) بزرگي لرزه اي،  M و، روانگرایي

 باشد. میضریب تنش سيكلي  CSRو  ميزان ریزدانه 

آوری شده با  های جمع ، محاسبات برای همه داده(13)برای تعيين دقت معادله 

ایج به دست آمده با نتایج حاصل از ضریب انجام شد و نت (13)استفاده از معادله 

این  ۱مقایسه شد. شکل  [0]اطمينان دقيق محاسبه شده با روش ایدریس و بوالنگر 

شود، معادله پيشنهادی با  طور که به خوبی دیده می دهد. همان مقایسه را نشان می

( ضریب اطمينان در برابر روانگرایی را محاسبه R2=0.9743دقت بسيار مناسبی )

 نماید.

 

 گيری نتيجه 7

 

( برای ارزیابی ضریب اطمينان GEP) یویسی بيان ژنن در این مقاله، از روش برنامه

ای برای محاسبه ضریب  در برابر روانگرایی استفاده شد. برای تعيين رابطه

آوری گردید. در همه این  داده از منابع منتشر شده گذشته جمع 777اطمينان، 

و لرزه  ها، آزمایش نفوذ استاندارد انجام شده بود و اطالعات زمين مجموعه داده

ها از  سایر اطالعات خاک در دسترس بود. برای ارزیابی ضریب اطمينان برای داده

های بسيار زیاد  استفاده گردید. سپس با انجام تحليل [0]روش ایدریس و بوالنگر 

ای  استخراج گردید. با استفاده از این روش، معادله GEPپارامترهای مناسب روش 

برای تعيين ضریب اطمينان در برابر روانگرایی ارائه گردید. این معادله با 

، درصد M، بزرگی گشتاور 60(N1)ای عدد نفوذ استاندارد اصالح شده گرفتن پارامتره

قادر است ضریب اطمينان در برابر روانگرایی  CSR و نسبت تنش سيکلی FCریزدانه 

را به دست دهد. نتایج ضریب اطمينان حاصل از معادله پيشنهادی با مقادیر دقيق 

 باشد.   معادله پيشنهادی می ها، بيانگر دقت بسيار خوب محاسبه شده برای همه داده

 

y = 1.0294x - 0.0086
R² = 0.9743
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با نتایج دقیق برای  (11). مقایسه نتایج پیش بینی ضریب اطمینان حاصل از معادله 2شکل 

 ها همه داده
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