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 خالصه

ين خاک و نيز عدم ری از پروژه های ساختمانی باتوجه به مقاومت پایدر بسيا

می باشد. اجرای ضروری پاسخگویی پی های سطحی، نياز به استفاده از شمع ها 

مستلزم هزینه زیادی است،  صورت می گيرد،شمع ها که معموال به صورت گروهی 

لذا اتخاذ تصميم مناسب در خصوص مشخصات گروه شمع از جمله طول و فاصله بين 

اثير زیاد این پارامترها در ظرفيت و نشست شمع ها در گروه شمع با توجه به ت

تعيين پارامترهای زه برای ادی دارد. یکی از روشهایی که امروآن اهميت زی

شمع ونشست هرچه کمتر آن به  ظرفيت گروهاستفاده از  بيشترین  گروه شمع جهت

برخی روشهای هوش مصنوعی مانند الگوریتم ژنتيک بهره گيری از کار می رود، 

با الگوریتم ژنتيک بهينه گردیده است. یک گروه شمع در تحقيق حاضر اشد. می ب

گروه شمع  بسيار باالی این روش برای بهينه سازینتایج حاصل بيانگر کارایی 

  می باشد. 

 
 الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی.  گروه شمع، کلمات کلیدي:

 

 

  مقدمه .1
 

بر خاک های با مقاومت پایين برای طراحی سازه های مرتفع و نيز سازه های مستقر 

اغلب فونداسيون های نواری و گسترده جوابگو نمی باشند، در اینگونه مواقع با 

می سازه،  شی از  های نا با بار له  برای مقاب مت الزم  شمع مقاو جرای  ند ا در  توا

فونداسيون حاصل گردد. با توجه به هزینه زیاد اجرای شمع مطالعات فراوانی برای 

و هر چه کامل تراز ظرفيت نهایی گروه شمع ها به انجام رسيده  استفاده بهينه

است. برای بهينه سازی در گذشته از روشهای کالسيک استفاده می گردید اما امروزه 

با وجود کامپيوتر و توانایی انجام محاسبات بسيار طوالنی در زمان های بسيار کم 

ایل، استفاده از روشهای هوش و عدم کارکرد مناسب روشهای کالسيک در بسياری از مس

 مصنوعی مانند الگوریتم ژنتيک کاربرد های فراوانی یافته است.

  اساس بر که نامقيد و مقيد مسائل سازی بهينه برای است روشی ژنتيک الگوریتم

سفه خاب فل صلح انت عت در ا نا طبي ست شده ب گوریتم. ا ین ال کراری صورت به ا  ت

  از تعدادی ژنتيک الگوریتم مرحله، هر در .کند می اصالح را ها حل راه از جمعيتی

فراد صادفی صورت به را ا يت از ت نونی جمع خاب ک ند می انت لدینی تا ک  برای وا

  پيش بهينه حل راه سوی به متوالی، جمعيت های نسل در. باشند بعد مرحله فرزندان

گوریتم از .رود می يک ال سياری حل برای ژنت سائل از ب نه م  با که سازی بهي

گ ستاندارد های وریتمال ند خوانی هم ا ند، مان بع ندار شتق توا سته، م  ناپيو

 .[1]کرد استفاده توان خطی می غير بسيار یا ناپذیر، تصادفی

گوریتمدر  يک ال يد برای ژنت سل تول عدی ن سل روی از ب نونی، ن   قانون سه از ک

 :[1]دشو می تبعيت اصلی

 را کنند می شرکت بعدی نسل جمعيت در که(  والدینی) افرادی انتخاب، قوانين  

 .کند می انتخاب

                                                 
 ت علمی دانشگاه تبریزئو هیضع1
 کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی2
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 می ترکيب هم با را والد دو بعد، نسل فرزندان تشکيل برای تقاطع، قوانين  

 .کند

 می وجود به والدین در تصادفی تغييراتی فرزندان، تشکيل برای جهش، قوانين 

 .  آورد
آن از جمله پژوهش های به انجام رسيده در خصوص گروه شمع ها و بهينه سازی 

 مییییییی تییییییوان بییییییه مییییییوارد زیییییییر اشییییییاره نمییییییود.

هاي مركب رادیه و گیروه  روش جدیدي براي تحليل پي ]۱[و دیگران  ویس كرمي مهدی  

ها  شمع بر مبناي آناليز نشست مجموعه و تعيين سهم باربري هر یك از زیرمجموعه

صفحه بر ستم در  كل سي ست  قدار نش ساس م شنهاد  ا ثي، پي شان ي خن ند. ای شان نمود ن

ند جزاي  داد ندركنش ا گرفتن ا ظر  با در ن صحيح و  شهاي  ستفاده از رو صورت ا در 

 توان از تعداد شمعها كاسته، سيستم را بهينه نمود. مجموعه، مي

ها و هاي مایل در گروه شمع متدوال در اسكلهرفتار شمع] 0[و دیگران  اميدعلي سنح

میورد  3D FLAC   افزارروش عددي و نرم را با استاده از هاي دریایي سایر سازه

 4ها در یك اسكله شیاملآرایش مختلف براي قرارگيري شمع 4ایشان  بحث قرار دادند

ه و در نهایت مقادیر نيروها و نمودتحليل را  شمع تحت اثر بارهاي قائم و جانبي

 دند. همچنين نشان دادندکربا هم مقایسه را ها تغييرمكان سرشمع براي این آرایش

هاي شمع را  هاي مایل قرار گرفته در گروه توان رفتار شمعمقایسه این نتایج مي با

 ها استفاده نمود.  سازي طراحي و از آن جهت بهينه هبهتر درك كرد

بر اساس تكنيك بهينه سازي هزینه تمام شیده ] 4[و دیگران  جعفر نجفي زاده چناري

ر نرم با استفاده از الگوریتم ژنتيک و برنامه نویسی د ،ساخت، به عنوان پاسخ

نتایج تحقيات ایشان  نمودند.بررسي  را بهينه سازی گروه شمع مساله Matlabافزار 

 کاهش قابل مالحظه ای در هزینه ها را نشان داد.

 Piled Raftبا خاك ) نحوه رفتار گروه شمع در تماس ] 5[و علی فاخر  بهاره بادینلو

Foundation) 3با استفاده از  نرم افزار سه بعیدي راD FLAC   میورد بررسیي قیرار

) ابعاد سرشمع، ضخامت سرشمع  عمچگونگي تاثير متغيرهاي هندسي گروه شداده و بر 

 . بحث نمودندو فرو رفتن سر شمع در خاك( بر توزیع تنش و نشست 

اثر چيدمان و پارامترهاي هندسیي شیمع ،  ] 6[و دیگران  علي اكبر حسن زاده اول 

یه ستم راد لرزه اي سي تار  طرح -بر رف یك  ئه  موثر در ارا مل  نوان عوا به ع شمع 

در نهاییت اثیر ایشیان  .را بررسیی نمودنید ABAQUSبهينه، به كمك نیرم افیزار

شمع با رسم  -پيدمان و پارامترهاي هندسي شمع بر رفتار لرزه اي سيستم رادیهچ

شمع  نه  جود در بد تنش مو ست و  جانبي، نش جایي  قادیر جاب شترین م هاي بي نمودار

 .قیییییییییرار دادنیییییییییدارزییییییییییابي میییییییییورد  را مركیییییییییزي

ي نشسیت در طراحیي  روش هاي كاهنده مزایای ] 7[ علي فاخرو  عارفه عرباني نژاد 

براي مقایسه روش هاي جدید و سنتي در شمع را مورد بحث قرار دادند. ایشان گروه 

نتیایج تحقيقیات آنهیا . دادنیدانجام نيز ي موردي  هع، یك مطالعروه شمطراحي گ

كه بر خالف روش سنتي طراحي گروه شمع كه شرایط الزم را جهت استفاده  نشان می دهد

ید  ست، روش جد نه ا ظه كارا سيار محاف كرده و ب فراهم ن ها  شمع  هایي  يت ن از ظرف

شود مي  سبب  ها  شمع  نه  عداد بهي يين ت با تع شمع  گروه  حي  پي طرا شمعها و    كه 

سند و طراحي گسترده مستقر بر آنها تقریبا به صورت همزمان به مرحله تسليم بر

  .باشد داراي شرایط بهينه

 اجیراي هزینیه و نامتقیارن یشآرا سازي بهينه ] 8[و دیگران  مجيد خندان بكاولي

تعیداد و  ] ۳[ حجیت محمیدعلي زادهو  پي بر وارد نامتقارن بارگذاري تحت ها شمع

با ا رچيدمان شمع ها در زیر شالوده گسترده بصورت چند مسئله بهينه یابي شده 

نتایج تحقيقات ایشان حاکی  .ندمورد بررسی قرار داداستفاده از الگوریتم ژنتيك 

 از کاهش هزینه ها در گروه شمع می باشد.

و بیه كمیك  Matlabنرم افزار  با استفاده از ]13[ جعفر بلوري بزازو  مجيد كاظمي

كه قادر به بهينیه سیازي اكثیر مسیائل  نمودنداي تدوین  برنامه G.A.Toolابزار 

مي حي  شرایط طرا با  سب  ناگون و منا هدف گو بع  با توا شمع  تایج گروه  شد. ن  با

سيدن به طرح بهينه گروه شمع این روش در ر مناسب بيانگر كارآیيتحقيقات ایشان 

سایر  نه  حي بهي يت آن در طرا نين قابل فاوت و همچ هدف مت بع  تامين توا براي 

 .باشیییییید پارامترهییییییاي طراحییییییي در مهندسییییییي عمییییییران مییییییي

روشي تحليلي جهت محاسبه ضریب اندركنش در گیروه  روی ] 11[  مهرناز علي بيك لو 

  (شمع بدون بار)شمع تحت اثر لنگر خمشي با درنظر گرفتن تاثير حضور شمع دوم 

شان داد مود. وی ن يق ن ضریب  اب تحق نه  شمع دوم ، دام ضور  تاثير ح گرفتن  ظر  درن

 اندركنش كاهش یافته و منجر به بهينه شدن طراحي مي شود.

 شمع گروه جانبي باربري ميزان تعيين منظور به] 1۱[دیگران  و ابنوي دهقان مجتبي

  استفاده با آزمایشگاهي مطالعات سري شده یك مسلح اي ماسه شيب درمجاورت واقع

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A&queryWr=%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&queryWr=%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&queryWr=%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87&queryWr=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%88&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87&queryWr=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%88&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1&queryWr=%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87&queryWr=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B9%D9%84%D9%8A&queryWr=%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF&queryWr=%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF&queryWr=%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF&queryWr=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF&queryWr=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&queryWr=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B2&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2&queryWr=%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D9%83%20%D9%84%D9%88&simoradv=ADV


 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 0

چك مدلهاي از ياس كو تایج مق ند. ن جام داد ست ان مده بد شان آ نده ن ست ده   كه آن

هاي صد پارامتر ني در سبت و وز عاد ن شه اب قدار يخوب تاثير ها تری  باربري برم

با استفاده از  و داشته شده مسلح اي ماسه شيب درمجاورت واقع شمع گروه جانبي

 گروه جانبي باربري در بهبود بيشترین ها تریشه بهينه ابعاد نسبت و وزني درصد

 .می شود حاصل شمع

 

 

 

 

 

 

 مواد و روش ها .۱
 

 ظرفيت باربری شمع و گروه شمع          1.۱

 

 و نوک شیمع (Qs)ی یک شمع از مجموع ظرفيت باربری اصطکاکی جدار شمع باربر ظرفيت

(Qp) ( شکل( 1بدست می آید-a.)) ( 1) رابطیه از شیمع جیدار اصطکاکی باربری ظرفيت

 .] 10[ محاسبه می گردد

  
)1()( dzzf

surface
s

s
Q 

 
 ربریبیا داده شده است. ظرفيتنشان  (b,c-1) درشکلبرحسب عمق   (fs)نمودار تغييرات  

 .است محاسبهقابل ( 2) رابطه از نيز شمع نوک
)2(qAQ

ppp


 
 ظرفيت باربری نهایی واحد سطح نوک شمع (qp) و سطح مقطع نوک شمع (Ap) در رابطه فوق

  ( محاسبه می شود.3از رابطه ) (b,d-1) ظرفيت نهایی شمع مطابق شکلمی باشد. 

)3(QQQ
spu



  

 

 
 ] 11[ انیسم انتقال بار شمعمک -1شکل 

بر ضریب اطمينان تقسيم می گردد.  ، نتيجهپس از محاسبه ظرفيت نهایی شمع

توصيه نموده است. درتحقيق حاضر  4الی  5/۱( مقدار ضریب اطمينان را 1۳84داس )

راندمان گروه شیمع مطیابق رابطیه .در نظر گرفته شده است 4ضریب اطمينان برابر 

يت باربری گروه برمجموع ظرفيت نهایی تک شمع ها می باشد. ( برابر نسبت ظرف4)

   باشد. می 133راندمان کوچکتر یا مساوی 

)4(100
)(


 u

ug

Q

Q


 .است شمع  گروهظرفيت باربری  (Qg(u))و ظرفيت باربری تک شمع   (Qu)که در آن  
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( که توسیط میایرهوف در 5برای محاسبه نشست االستيک گروه شمع از رابطه  )

 خیییاک هیییای شییین وماسیییه پيشییینهاد گردییییده، اسیییتفاده شیییده اسیییت

.[14و10[

)5(
92.0

)(Sg(e)

cor

g

N

IBq
mm 

( ، ضیریب تیاثير I(، عرض مقطع گروه شمع، )Bg( ، )6( طبق رابطه )q)  آن در که 

( ، عدد نفوذ استاندارد متوسط اصالح شده در نشستگاه شیمع Ncor( و )7طبق رابطه )

 می باشند. وه شمع() در عمقی در حدود عرض مقطع گر

)6(
)(

q
)(

gg

ug

BL

Q


)7(5.0L/8B-1I g 

 

 . ژنتيک الگوریتم کار مراحل          ۱.۱

 مراحل کار الگوریتم به شرح زیر می باشد.

 .شود می شروع تصادفی اوليه جمعيت یک توليد با ابتدا .1

   .سازد می را بعدی های جمعيت زیر مراحل  از استفاده با الگوریتم سپس .۱

 میی نمیره کنونی جمعيت افراد از یک هر به برازندگی، مقدار محاسبه با -الف

 .دهد

 .کند می انتخاب ها آن برازندگی مقدار اساس بر را والدین -ب

عدادی -ج فراد از ت ندگی که ا تری براز ند، کم نوان به دار به ع خاب نخ   می انت

 .شوند می منتقل بعد نسل به مستقيما و شوند

 به یا جهش صورت به یا فرزندان .کند می توليد را فرزندان ین،والد روی از-د

 .شوند می توليد تقاطع صورت

 . کند توليد را بعد نسل تا کند می جایگزین فرزندان با را کنونی جمعيت-ج

گامی .0 کی که هن يار از ی قف های مع قوع به تو ندد، و گوریتم بپيو قف ال   می متو

 .شود
 

 گروه شمع سالهم         0.۱
 

شمع  در گروه  یک  ضر  يق حا يدمان  ۳تحق با چ برآن  0*0تایی  قائم وارد  بار  که 

جاز آن  43333 ست م يوتن و نش لو ن شده سانتيمت 5کي ته  ظر گرف شد، در ن می با ر 

 4ضریب اطمينان  بافاصله و طول بهينه شمع ها  هدف یافتن . در این مسئله است

حداکثرفاصله بين شمع   ،برابر قطرشمع 5/۱حداقل فاصله بين شمع ها  می باشد.

يز شمع  7ها ن بر قطر ستبرا شده ا ته  ظر گرف صات  .در ن جدول )مشخ ( و 1خاک در 

 است. ارائه گردیده( ۱های مورد استفاده در جدول ) شمعمشخصات 

 

 موجود در مساله مشخصات خاک -1 جدول

 وزن خاک جنس

 KN/m3مخصوص

زاویه 

 (Φ)اصطکاک 

 درجه

چسبندگی خاک 

(C) 

 درجه

وذ عدد نف

استاندارد 

 نوک شمع

ضریب زاویه 

اصطکاک مابين 

 (δخاک وشمع )

 6/3 45 0 03 16 خشک ماسه

 

 های مورد استفاده مشخصات شمع -2جدول 

 جدار ضخامت (mشمع ) قطر شمع شکل جنس شمع

 (mm) شمع

مخصوص  وزن

kg/mفوالد)
3

) 

 7200 05/6 436/3 ای لوله فوالد
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گ         4.۱ سازی  نه  گوریتمبهي ستفاده از ال با ا شمع  يک در  رو ه  نرم ژنت

 متلبافزار 
 

بان  ستفاده از ز مه با ا سی برنا لب نوی مه یک مت سبه برای کامپيوتری برنا  محا

شد. هدف مينيمم نمودن  نوشته (1.۱روابط بند ) مطابق آن نشست و شمع گروه ظرفيت

. می باشد( 0ق جدول )وزن کل شمع های فوالدی با در نظر گرفتن قيدهای مساله مطاب

می  له نامقيد تبدیلابه مسمساله از روشهای تبدیلی استفاده   در مسائل مقيد با

 د.می گرداصالح  x))Φ (،8به صورت رابطه )نيز  تابع هدف، گردد

)8()1()()( iickxfx 

 

است، پارامترهیای  )وزن کل شمع های فوالدی( ففرم اوليه تابع هد،  f(x)که در آن 

ci ،و ضرایب ،اهای حاصل از قيد ها بعد از نرمال نمودنخط ki   هر دو مطیابق جیدول

 .می باشد (0)

ژنتيک  الگوریتم متلب، افزار نرم ابزار قسمت بهينه سازی جعبه از استفاده با

 .گردید بهينه شمع گروه اصالح شده راه اندازی گردیده و سپس تابع هدف

 

 kiو مقدار ضریب  (ci) از آنها قیدها، مقدار خطای حاصلانواع  -1جدول 

ki مقدار محاسبه ci عنوان قيد ها 

1000 

01 c 01
)(

serv

ug

Q

Q
 

c1 ظرفيت 

باربری 

گروه 

 شمع

101 1

)(


s

g

serv

ug

Q

Q
c

Q

Q
 

10 

001 2

)(
 c

S

S

all

eg
 

c2 مجاز نشست 

 شمع گروه

101
)(

2

)(


all

eg

all

eg

S

S
c

S

S
 

10 

001
5.2

3  c
D

d
 

c3 فاصله 

بين  حداقل

 ها شمع

1
5.2

01
5.2

3 
D

d
c

D

d
 

10 

001
7

4  c
D

d
 

c4 فاصله 

 حداکثر

 بين شمع

 ها

1
7

01
7

4 
D

d
c

D

d
 

Qg(u) ظرفيت باربری نهایی گروه شمع : ،Qserv بار بهره برداری گروه شمع : ،Sg(e) :

 شست مجاز گروه شمع: نSall ، نشست االستيک گروه شمع

 
 نتایج و بحث.        0
 

ئه گرد مه ارا ضر در ادا يق حا به تحق بوط  تایج مر ستدین شکل ). ه ا طابق  ( ۱م

متر و همچنين فاصله  11مالحظه می گردد، الگوریتم ژنتيک طول بهينه شمع ها را 

ها  شمع  بين  نه  شمع  ۱را بهي گروه  صل از  يت حا ست. ظرف موده ا سبه ن تر محا م

شکل  طر مت با ق فوالدی  های  له  ضخامت   136از لو تر و  تر 03/6ميليم با  ميليم

کيلو نيوتن می باشد که از بار قائم  11333فاصله و طول بهينه شمع ها معادل 

می باشد که از  سانتيمتر 7/0وارد بر آن بيشتر می باشد. نشست این گروه شمع 

 است. مقدار مجاز کمتر
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مقدار طول بهینه و فاصله بهینه در گروه شمع محاسبه شده    -2شکل 

 با الگوریتم ژنتیک
 

به بعد کاهش محسوسی در مقدار  ۱0( مشخص است، از نسل 0همانگونه که در شکل )

الگوریتم در حال همگرایی به تابع هدف وجود ندارد و به عبارتی می توان گفت 

. مطابق می باشد (بهينه گروه شمعمقادیر طول و فاصله مقدار بهينه تابع هدف )

می باشد و مقدار نهایی آن بعد  1۳333این شکل مقدار اوليه تابع هدف تقریبا 

کاهش یافته است. در شکل مذکور مقدار ميانگين تابع  10160از بهينه سازی به 

هدف در هر نسل، ترسيم گشته است، مطابق شکل نمودار مقدار ميانگين در چند نسل 

لت يه حا بود  اول شان از به که ن لی دارد  یاد نزو هاز سل  يت ن فراد جمع يت ا ی کيف

يه شد،  اول می با لی  لی نزو لت ک باز در حا مودار  يه ن سل اول ند ن عد ازچ دارد، ب

 وجود نوسان بيانگر حضور برخی افراد نامناسب در جمعيت نسل ها می باشد.  

 

 
 

 مقدار تابع هدف و میانگین آن برای نسل ها  -1شکل 
 

ق شکل )یادم خر در  سل آ يت ن فراد جمع برای ا هدف   تابع  شده 1ر  شان داده  (  ن

است. مطابق این شکل مقدار مينيمم تابع هدف یا همان مقدار بهينه شده تابع 

حدود  حدود  10333هدف، در  يز در  ماکزیمم آن ن قدار   شد و م می  1133333می با

مانگونه که از این ( نحوه توليد نسل بعد ارایه شده است. ه3در شکل ) باشد.

 13شکل نيز معلوم است برای بهينه نمودن گروه شمع توسط الگوریتم ژنتيک از 

 .نفر  جمعيت می باشد استفاده شده است 03نسل که هرکدام متشکل از 
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 . مقدار تابع هدف برای افراد جمعیت آخرین نسل  -4شکل 
 

 

 

 

 قبل نحوه تولید افراد نسل های بعد از نسل ما  -5شکل 

با  نسل ها جمعيت افراد بين متوسط مشخص است فاصله ( 6) همانگونه که در شکل

توليد نسل های جدید کاهش می یابد، دليل این امر افزایش کيفيت افراد جمعيت 

جواب  ید  سل جد فراد ن ته ا هم رف شد و روی  می با بل  سل ق با ن سه  سل در مقای هرن

 .داده اند های بهتری در مقایسه با نسل های قبل ارایه
 

 

 فاصله متوسط بین افراد جمعیت نسل ها  -6شکل 

 

 

 گيری نتيجه.        1
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شمع  - گروه  سازی  نه  توجهی در بهي بل  کارکرد قا يک  گوریتم ژنت خود ال از 

پی  توجهی را در  بل  نه قا کاهش هزی يری از آن  هره گ هد و ب می د شان  ن

 دارد.

 .بسيار مهم می باشدانتخاب تابع هدف درست و اصولی  -
، در فیرم  c،برای خطاهای ناشیی از قيید هیا kانتخاب مقدار مناسب ضریب  -

   بر جواب نهایی بهينه دارد.  یادیز ريتاثاصالح شده تابع هدف 

 منابع.         3
 

(، مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتيک وکاربرد های آن، 1087.  عليرضا، مهدی )1

 چاپ سوم، تهران، ناقوس اندیشه.

 (، 1081) طه، ریاضي ،ملك محمد ، رنجبر ،ابوالفضل ، اسالمي ، مهدی،ویس كرمي . ۱

"، عملیي هاي رادیه و گروه شمع، ارزییابي دو میورد بررسي ژئوتكنيكي اندركنش پي"

، تهیران ،انشیگاه علیم و صینعت، ددومين كنگره ملي مهندسي عمرانمجموعه مقاالت 

   .171-183، اردیبهشت ۱3- ۱0 ایران،
هاي ي رفتار شمعبررس(، "1083)  ، علیفاخر  و سهيل، محمدي ،حسن ،اميدعلي  .0

هفتمیين "، مجموعه مقیاالت ها تحت بارقائم و جانبي به روش عدديمایل در اسكله

یایي هاي در سازه  نادر و  سواحل، ب لي  بين المل مایش  شتي ، ه نادر و ك سازمان ب

 .111-117آذر،  6-8ایران، ، تهران، راني

بهينه  (، "1083) حميد ،محرميو  ، علیكمك پناه ، جعفر، نجفي زاده چناري . 1

يك گوریتم ژنت يري از ال هره گ با ب شمعها  گروه  قاالت سازي  عه م مين "، مجمو هفت

مران سي ع لي مهند بين المل گره  لد دوم، كن مدرس، ج يت  شگاه ترب هران، دان ، ت

 .113-101اردیبهشت،  18-۱3ایران، 

 
هاره  ، بادینلو. 3 لي، فاخر وب شمع (، " 1086) ع گروه  سي  هاي هند تاثيرمتغير

خاك با ماس با شمع در ت قاالت سر عه م مران"، مجمو سي ع لي مهند گره م ، سومين كن

 .161-16۳اردیبهشت،  11-10، تبریز، ایران،  تبریزدانشگاه 

یوسییفي  د وسییعي ،ابریشییمي ،حسییين ، رحییامي ،علییي اكبییر، حسیین زاده اول . 6

لي ،سمنگاني بر  (،"10۳3)ع ها  شمع  سي  هاي هند يدمان و پارامتر ثر چ سي ا برر

مجموعه  "،شمع-شمع با توجه به اثر اندركش خاك -رفتار لرزه اي سيستم رادیه 

قاالت  ندگارم هاي ما فظ بنا سازي و ح قاوم  لي م مایش م هارمين ه شگاه آزاد ، چ دان

 .11۳-138مهر،  13-16، اراک، ایران، اسالمي واحد خمين

مزایاي روش شمع هاي كاهنده (، "10۳3) علي ،  فاخرو  عارفه، عرباني نژاد . 7

، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران"، مجموعه مقاالت ي نشست در طراحي گروه شمع

 .131-11۱اردیبهشت،  6-7دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، 

كاولي . 8 ندان ب يد، خ بزاز، مج لوري  فر، ب ماني، جع یرج، رح في زادهو  ا  ، نج

فر با  (، "10۳3)جع ها  شمع  گروه  نامنظم  یش  سازي آرا نه  يري از  بهي هره گ ب

قارن گذاري نامت حت بار يك ت گوریتم ژنت قاالت ال عه م لي "، مجمو گره م شمين كن ش

 .10۳-101اردیبهشت، 6-7، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، مهندسي عمران

مدعلي زاد. ۳ جته، مح با  (، "10۳3) ح شمع  گروه  يدمان  عداد و چ یابي ت نه  بهي

يك گوریتم ژنت ستفاده از ال قاالت ا عه م شهري"، مجمو مران  لي ع مایش م  ،سومين ه

 .131-13۳آبان،  1-3، ایران، سنندج، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج

روشي كاربردي در طیرح بهينیه  (، "1390) جعفر، بلوري بزاز و جيدم، كاظمي. 13

شمع قاالت گروه  عه م مران"، مجمو سي ع لي مهند گره م شمين كن سمنان، ش شگاه  ، دان

 .180-1۳1اردیبهشت،  6-7سمنان، ایران، 

اندركنش شمع خاك شمع براي شمع تحت اثر (، "10۳1. علی بيک لو، مهر ناز )11

وم، د ، جلدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران"، مجموعه مقاالت نلنگر خمشي

 .1۳3-۱3۱اردیبهشت،  1۳-۱1دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 

بررسیي  "(، 10۳1) فیرزاد ،يس زادهرئ وحميد  ،صادقي ،مجتبي ،دهقان ابنوي .1۱

ئد  با زوا شده  سليح  سه اي ت شيب ما مدفون در قائم  شمع  گروه  جانبي  باربري 

صادفي یع ت شيوه توز به  مري  قاالت پلي عه م لي "، مجمو بين المل گره  مين كن نه

مران سي ع لد دمهند یران، ، ج صفهان، ا صفهان، ا صنعتی ا شگاه   1۳-۱1وم، دان

 .163-170اردیبهشت، 

( ، اصول مهندسی ژئوتکنيک، جلد دوم، چاپ نهم، تهران، 1081. طاحونی، شاپور )10

 انتشارات پارس آیين.

يل )11 فرد، ميکائ سف زاده  یز، 1083. یو چاپ اول، تبر پی،  خاک و  يک  (، مکان

 انتشارات دانشگاه تبریز.
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