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 خالصه

 ءروانگرایی خاک در اثر زلزله به دلیل وارد آوردن خسارات مالی و گاها جانی جز

را مورد توجه خود محققین بسیاری  مباحث مهمی بوده است که در چند دهه اخیر

وقوع روانگرایی خاک در اثر تحریکات  بینی احتمال. در این بین پیشساخته است

و شناخت پارامترهای تاثیرگذار بر روی روانگرایی خاک  بسیار حائز  ای زمینلرزه

تا با استفاده از مشاهدات  ندداشت د. همواره محققین سعی بر آنباشاهمیت می

آزمایشگاهی و درجا به شناخت پارامترهای تاثیرگذار در  هایمحلی، داده

بینی احتمال وقوع روانگرایی خاک های پیشروانگرایی خاک و در نهایت ارائه روش

به شاخه  انواع علوم هوش مصنوعیبپردازند. در چند سال گذشته، با ورود 

های عصبی ژئوتکنیک برخی از متخصصین با استفاده از روشهای متعددی همچون شبکه

بینی برای پیشهایی را مدلهای فازی و نرو فازی و الگوریتم ژنتیک مصنوعی، سیستم

های ند. در این تحقیق با استفاده از دادهال وقوع روانگرایی خاک توسعه داداحتم

های به وقوع پیوسته در اثر زلزله ری شده از روانگراییجمع آو SPTمحلی آزمایش 

بینی احتمال وقوع روانگرایی با استفاده از در نقاط مختلف جهان، مدلی برای پیش

ریزی ژنتیک توسعه داده شده است. نتایج بدست آمده توسط این مدل با روش برنامه

طا با نتایج بدست استفاده از معیارهای ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خ

که جواب های عددی مقایسه شده،آمده از روش تجربی سید و ادریس و همین طور روش

به تحلیل حساسیت این مقاله را ارائه نموده است. در ادامه  تریهای دقیق

 SPTپارامترهای عدد آن که در نتیجه  است، پارامترهای مدل ارائه شده پرداخته

ل ارائه شده از خود اصالحی و حداکثر شتاب زلزله بیشترین تاثیر را بر روی مد

 .دهدنشان می

 ریزی ژنتیک، تحلیل حساسیتبینی،برنامهواژه های کلیدی: روانگرایی، پیش

 

 

 مقدمه .1

 

گذشته تعدادی از محققین مطالعات خود را در جهت توسعه رابطه  در طی چند دهه

 اند.انجام داده ی متعددهاخیزی خاکلرزه هایبین مقاومت روانگرایی و پارامتر
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یکی از روشهای ارزیابی روانگرایی که بصورت گسترده از آن استفاده شده است روش 

[ و ویت من 1(]1971که برای اولین بار توسط سید و ادریس ) ،تنش است بر مبتنی

و بر پایه مشاهدات آزمایشگاهی  بوده این روش تجربی[ ارائه شده است. 2(]1971)

آزمایشگاهی  هایبا استفاده از آزمایش [3(]1982کاسترو) .باشدمی استوار و محلی

خاک تحت بار سیکلیک  یپتانسیل روانگرای م به محاسبهزهکشی نشده اقدادر شرایط 

دریس و سید، ا کرد نموده است.سازی میفرد که تحریک زلزله را شبیههمنحصرب

که رابطه روانگرایی را با استفاده  اولین محققین بودند ءجز [4(]1983آرانگو )

 در تاثیرگذار پارامترهای بررسیبا  و CPTو  SPTاز نتایج آزمونهای درجای 

 .ندتوسعه داد یروانگرای پتانسیل ارزیابی برایرا  یدیجد روابط ،خاک یروانگرای

-[ روابط خود با استفاده از داده7(]1995[ و السن و کوستر )6(]1996ایشیهارا )
های آزمایشگاهی های به وقوع پیوسته و دادههای تجربی اضافه شده از روانگرایی

 بدست اطالعات و جدید مطالعات اساس بر روش این بعد سالهای در .تعریف نمودند

 ،[9] ،[8]است شده اصالح توسط محققین دیگری پیوسته بوقوع هایروانگرایی از آمده

های زلزله سال با استفاده از داده[ 11(]1994) . مراد زگال و احمد الجمال[10]

کرنش برشی وابسته به زلزله و تاثیر -برای تخمین رابطه مستقیم میان تنش 1987

مدل تولید فشار [ 12(]2000گرین و همکاران) اقدام نمودند.تاریخچه مسیر تنش 

 پراکندگیبین  ( که یک مدل تجربی برای ایجاد رابطهGMPمنفذی بر پایه انرژی)

چتین و  ند.نمود باشد ارائهمی urماند انرژی برشی و نسبت افزایش فشار منفذی پس

 روانگرایی آغاز احتمال ارزیابی برای جدیدی روابط بررسی [ به13(]2004همکاران)

ها در مغایرت ها وعدم قطعیت از زیادی مقدار کاهش و حذف منجربه کهند، نمود

 موجود تجربی روشهای بررسی [ به14(]2011چانگ و همکاران). است شده روابط قبلی

 تایوان زلزله به مربوط هایداده از استفاده با روانگرایی پتانسیل وردبرآ برای

 و پرداختند تایوان کشور در روانگرایی بینیپیش برای مناسب روشی یافتن هدف با

. بررسی شده است هاروش از یک هر درستی میزان خاک مختلف هایعمق برای نتیجه در

های های سنتی برپایه دادهبه هر حال روابط توسعه داده شده با استفاده از روش

کنند. ایراد اصلی این فراهم نمیبینی درست و پایداری را و پیش تجربی محدود شده

ها و روانگرایی را معادالت این است که آنها ساختار کامل و فضای ناهمگن از خاک

-ای دارند، از جمله میهای کامال پیچیدهدهند. در حالیکه خاکها ساختارنشان نمی
زمانی ایجاد شده توسط ساختار آنها  توان به مشخصات فیزیکی مبهم و تغییرات فرا

اشاره کرد. بنابراین، مشخصات مکانیکی و دینامیکی نشان دهنده رفتار نامطمئن و 

تری ساده روشهای بررسی متنوع در مقایسه با بیشتر مصالح مهندسی دیگر است. 

ها که اجازه توسعه فرازمانی مدل برای تمام سیستم ANFISو  GP ،ANNSهمانند 

[، 17(]2007[، توتمز و ترجان )16(]2006[، حنا )15(]2003مایر و جکسا ) )شاهین،

[( را می 19(]2009[، کایادالن، گونایدن، فنر، دمیر، و ازوان )18(]2008کایادالن )

 دهند.

های مهندسی به محیطای به عنوان ابزار مهمی در تمامی ها به طور فزایندهاین مدل

شوند. الگوی تشخیص، وتری تبدیل مییروشهای کامپ عنوان توسعه سریع از اطالعات و

بندی کردن، تشخیص گفتار، طراحی ساختمان، کنترل اتوماتیک، کنترل فرآیند کالس

ها عناوینی اولیه هستند که روشهای محاسباتی نرم تولید و مدل کردن رفتار داده

 کنند.ایجاد می

قوع بینی احتمال وبرای پیش مدلی ،سعی بر آن شده است بنابراین در این تحقیق

. بدین منظور از داده های ریزی ژنتیک ارائه شودها با روش برنامهروانگرایی خاک

استفاده  جمع آوری شده از روانگرایی های به وقوع پیوسته در نقاط مختلف جهان

شده است. در انتها به تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیرگذار در مدل ارائه شده 

پرداخته  ه از روش های غیر خطی و نرم افزار آنالیز داده پیشرفتهبا استفاد

 ایم.

 

 

 تحقیقانجام روش . 2

 ریزی ژنتیکبرنامهالف: 
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شناسی برای  یک ساختار آموزشی الهام گرفته از علم زیست (GP)ژنتیک ریزیبرنامه

با موفقیت بسیار باالیی  GPباشد. های استاتیکی و الگوی تشخیص میآنالیز داده

بینی برای حل انواع مختلفی از مسائل پیچیده مهندسی ژئوتکنیک همانند پیش

[  نشست پی20(]2006های افقی است )جوادی و همکارانجاییه جابهکه منجرب-یرونگرای

های شدید زمین برای حرکت maxa/maxV[ و نسبت 21(]2007نیا و جوادی، های عمیق )رضا

برای اولین بار  [23](1992[ استفاده شده است. کوزا)22(]2010و همکاران )جعفریان 

متداول توسعه  (GA)ای از ژنتیک الگوریتماین روش مفید را معرفی کرد، که شاخه

 باشد.[ می24(]1975داده شده توسط هالند)

ای از اعداد برای . حلقهباشدمی ارائه روش حل نحوه GAو  GPبین  تفاوت اصلی

های کامپیوتری برنامهدر  GPشود، در حالی که مراحل ایجاد می GAارائه راه حل 

ها به صورت عمومی در GAدر حالت عادی به صورت ساختار درختی ارائه شده است. 

سازی پارامترها برای در نظر گرفتن بهترین مقدار برای تنظیمات داده شده بهینه

از سوی دیگر، یک ساختار  GP ، در حالی کهشونداستفاده می ی پارامترهای مدلبرا

تورس و ) دهد.پایه از مدل تقریبی با استفاده از مقادیر پارامترها را نیز می

 [(25]2009همکاران 

ای جمعیت بزرگ شود و تا اندازه، مسائل در ساختارهای درختی ارائه میGPدر 

با میزان اختالف باال ایجاد شده است. اتفاقی از اجزا جدا از هم بر پایه درخت 

در حالتیکه عملکردها می ؛ها هستندهر عضو جمعیت متشکل از عملکردها و سرشاخه

و همچنین عامل منطق برلین  تواند برپایه عملکردهای ریاضی )جمع و ضرب و غیره(

And)  وOR [.به26و غیره( و یا هر نمایه تعریف شده دیگر انتخاب شود ] حال، هر 

 برنامه بیرونی هایورودی و ثابت اعداد از تعدادی شامل است ممکن شاخه تنظیم

 .باشد

 تابع نیز و و هدف ورودي متغیرهاي شامل كه موجود بلوكهاي ابتدا ژنتیك، ریزيبرنامه در
 تعیین آن ضرایب و الگو مناسب ساختار سپس و گردیده تعریف باشند،مي آنها دهنده ارتباط

 لذا بوده، خروجي و ورودي متغیرهاي بین دهنده ارتباط معادله یك شامل روش این .شودمي
 این كه ،است مرتبط غیر متغیرهاي حذف و الگو مناسب متغیرهاي خودكار انتخاب به قادر
 مهم از یكي مناسب، هايورودي انتخاب .شد خواهد ورودي متغیرهاي ابعاد كاهش سبب امر

 از كه شرایطي در امر این .گیرد قرار توجه مورد روش این در بایستي كه است مواردي ترین
 كه چرا شد. خواهد برخوردار مضاعفي اهمیت از شود،مي بردهبهره مختلفي ورودي هايداده

 شودمي تريپیچیده هايالگو ایجاد و الگو دقت كاهش سبب مرتبط، غیر ورودي هايداده ارائه
 ژنتیك ریزي برنامه گام به گام فرآینداست.  مواجه بیشتري هايدشواري با آنها تفسیر كه

 بیني،پیش الگوهاي دهنده نشان مركب توابع از اولیه جمعیت یك .1 : است زیر مراحل صورت به

 اولیه جمعیت معرفي .2كروموزومها(  )ایجاد شود مي گرفته نظر در تصادفي صورت به
 از استفاده با مذكور جمعیت )ژن( افراد از یك هر ارزیابي و رایانه به )كروموزومها(

 به موثر ژنهاي . انتخاب3پدیده(  ماهیت در افراد موثرترین )شناسایي برازش توابع

. 4 )فرزندان( شده اصالح صفات با جدید افراد مثل تولید و گیري جفت جهش، تكثیر، منظور

 و معین تعداد به چهارم گام تولید هر در فرزندان روي بر تكراري ايتوسعه فرآیند اعمال

  [28[، ]27شد] خواهد تكرار سخ پا بهترین حصول تا یا

ریزی برنامههایی از است، که حاوی روش GP( نمایش دهنده روندی عمومی 1شکل )

تواند ژنتیک و عملگرهای آن میریزی برنامهجزئیات بیشتر در مورد  باشد.ژنتیک می

 ( یافت شود. 1992در کوزا )
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 ریزی ژنتیکفلوچارت برنامه  -1 شکل

 مدل  ارزیابی معیارهايب: 

بینی پیش در ژنتیک ریزيبرنامه مدل دقت و توانایی ارزیابی براي تحقیق این در

 ( استفادهRMSE) خطا مربعات میانگینجذر  از آوری شدهجمع هايداده اساسبر روانگرایی
 .است محاسبه قابل زیر هابطاز ر استفاده با ترتیب به که است، شده

(2)                                                                                                                                                          
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مقادیر  به ترتیب ix  ،iyجذر میانگین مربعات خطا،  RMSE در روابط اخیر،

نیز به ترتیب  yو  xتعداد گامها،  Nام، iمشاهداتی و محاسباتی در گام 

بیانگر دقت  RMSEباشد. کم بودن میزان میانگین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی می

فوق از  عالوه بر معیار قابل قبول مدل و برتری آن نسبت به مدل دیگر است.

 محاسباتی نیز جهت ارزیابی مدل استفاده گردید. -نمودارهای مشاهداتی

 

 

 نتایج و بحث. 3

 

 ریزی ژنتیکبینی روانگرایی با استفاده از برنامهمدلسازی پیشالف: 

های به وقوع پیوسته در مناطق آوری شده از زلزلههای جمعبا استفاده از داده

-می بینی روانگرایی خاکپارامترهای مدنظر در پیش مختلف جهان که دارای تمامی

مدلی ؛ نظر عدم روانگرایی خاک با خصوصیات مورد یی وو با علم به روانگرا باشد

توسعه  GPایم. مدل ریزی ژنتیک نمودهبینی روانگرایی خاک توسط برنامهبرای پیش

بینی پتانسیل شهای ریاضی برای پیداده شده در اینجا اساسا با هدف ایجاد عملکرد

پارامتر ورودی عمق  8روانگرایی صورت گرفته است. برای توسعه این مدل از 

اصالحی، شتاب حداکثر  SPTبحرانی، تنش، تنش موثر، در صد ریزدانه خاک، عدد 

زلزله، بزرگای زلزله و فاصله کانونی محل تا زلزله استفاده شده است. به منظور 

تعداد متعددی و با تنظیمات اولیه مختلفی اجرا  رسیدن به مدل مناسب، برنامه به

های توسعه یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شد و عملکرد هر یک از مدل

های انجام شده با واقعیت بهترین مدل بینیو مقایسه پیش اساس معیارهای آماریبر

 انتخاب گردید.
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 ریزيبرنامه اولیه هايگام جزء که تحقیق این در تحلیل و تجزیه جهت الزم پارامترهاي

 است. گردیده انتخاب نشان داده شده (1)جدول که در یصورت به باشندمی ژنتیک

 مشخصات مدل ارائه شده  -1 جدول

 

 

 

 

 

 

Depth:  ،عمقσ:  در این رابطه

تنش  :’σتنش،  :(%)FCموثر، 

عدد  :1,60Nخاک،  ریزدانه درصد 

maxa:  شتاب SPT  ،اصالحی

حداکثر سطح  :vMزمین، 

R(km):  فاصله بزرگای زلزله، 

 باشند.می کانونی زلزله تا محل

 :است شده تولید زیر صورت به شده ایجاد بینیپیش عملکرد

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (((8.2371 × (𝑁1(60)) + (√(𝑅 × 𝑀)))

+ ((3.4495 × (𝑎𝑚𝑎𝑥)) × (log(𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ))) + ((2.9473

× ((ln(𝐹𝐶(%)))) × (5.3279 × (𝑙𝑛𝜎 × 𝑙𝑛𝜎′)))

+ (((𝑁1(60) × 𝐹𝐶(%)) + (𝑅2)) + ((3.4495 × (𝑎𝑚𝑎𝑥)) × (𝑀)))

+ ((2.9473 × (log(𝜎 + 𝜎′)))) + (((3.4495 × (𝑀)) × 𝑁1(60))

+ (ln(𝑅) × (8.2371 × (𝑎𝑚𝑎𝑥))))

+ (((5.3279 × 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ) × (√𝑁1(60) × (𝑎𝑚𝑎𝑥)))

+ (2.9473 × (𝜎 × 𝜎′)) + (((exp(𝑎𝑚𝑎𝑥)) × (𝑅 + 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ))

+ ((2.9473 × (𝑅)) × (𝑁1(60)))) 

 که هاییداده برای صفر که) باشدمی یک و صفر بین اعداد که آمده بدست هایجواب

 پذیرفته صورت آنها در روانگرایی که است هاییداده برای یک و اندنشده روانگرا

 هایداده نتیجه با است، آمده بدست شده ارائه مدل همین از استفاده با( است

-پیش% 77/94. شدند مقایسه است دست در روانگراییاز وقوع یا عدم وقوع  واقعی

-می که ،دارد همخوانی واقعیت با هاجواب و بوده درست مدل توسط شده انجام بینی
نمودار ارائه شده در . است نموده ارائه بینیپیش برای را مناسبی درصد گفت توان

با مشاهدات محلی را  GPریزی بینی نتایج حاصل از مدل برنامهمقایسه پیش (2شکل)

 دهد.به وضوح نشان می

                                      (Population sizeاندازه جمعیت)

   1500        

            (                                                        Generationتولید) 

1500 

          (                                      Linking functionارتباط عملکرد)

+ 

                                   exp,log,ln,(Function setمجموعه تابع)

  √+,-,×, 

                                                                       (Crossover)متقاطع

9/0 

                                    (                                   Mutationجهش)

05/0 

                                                                  (Reproduction)تکثیر

2/0  

                                                           (Permutation)جایگشت

005/0 

                                      (Random constants)ثابت های تصادفی

4 
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با  GPریزی ارائه شده بینی روانگرایی مدل برنامهنمودار مقایسه نتایج پیش  -2 شکل

 مشاهدات محلی

 

 ارائه مدل از بینیپیش درصد مناسب میزان دادن نشان و بهتر هرچه مقایسه برای

 که مقبولی و تجربی روش از استفاده با قبلی شده آزمایش هایداده ،GP توسط شده

 بینیپیش ،(ادریس و سید روش) باشدمی محققین و مهندسین توجه مورد اکثرا

 با مقایسه در روش این از آمده بدست هایجواب .است گرفته انجام روانگرایی

 در که است؛ داده نشان خود از درستی بینیپیش هاداده% 80 برای تنها واقعیت

 خود از روانگرایی بینیپیش برای بیشتری صالحیت دارای شده ارائه مدل مقایسه

 .دهدمی نشان

داده  174دهد که در بین بینی انجام شده توسط مدل نشان مینتایج حاصل از پیش

رار گرفته است در مقایسه با بینی قموجود که توسط مدل بدست آمده مورد پیش

مورد از  7های روانگرا شده و در دادهمورد از  4های واقعی موجود تنها در داده

بینی درستی توسط مدل صورت نگرفته است. در مقایسه، های روانگرا نشده پیشداده

های روانگرا شده و در مورد از داده 10بینی انجام شده توسط روش تجربی در پیش

به بینی درستی انجام نشده است. با توجه های روانگرا نشده پیشمورد از داده 25

رسد مدل های بدست آمده از هر دو روش به نظر میمقایسه صورت گرفته در مورد داده

تر از روش بینی روانگرایی مناسبریزی ژنتیک برای پیشارئه شده توسط برنامه

 تجربی سید و ادریس باشد.

ریزی ژنتیک ارائه شده، تر نتایج حاصل از مدل برنامهبه منظور ارزیابی دقیق

ورودی  9با تعداد  GPمیانگین مربعات خطای مدل بدست آمده است. مدل  مقدار جذر

( هم ارائه شده است دارای مقدار جذر 1داده که مشخصات مدل در جدول ) 174و 

های ارائه شده به باشد که در مقایسه با سایر مدلمی 003/0میانگین مربعات خطا 

 رسد میزان خطای کمتری را به ما داده است. نظر می

در ادامه به آنالیز حساسیت پارامترهای مدل پرداختیم که نتایج به صورتی که در 

 شود.زیر آمده است در مورد هر یک از پارامترهای دخیل ارائه می

اصالحی بود. در  SPTآن اثبات شد عدد  ییکی از پارامترهایی که تاثیرگذاری باال

شده پرداختیم. با ایجاد  ابتدا بر روی تاثیر این پارامتر بر روی مدل ارائه

-شود. دادهتغییر این پارامتر باز هم تاثیرگذاری آن بر روی مدل کامال مشخص می

های روانگرا شده به دلیل کم بودن این پارامتر با تغییر اندک و افزایش مقدار 

های شوند و بلعکس دادهاین پارامتر از حالت روانگرایی در آمده و ناروانگرا می

ده به دلیل باال بودن این پارامتر با جایگزینی مقدار کمتری روانگرا روانگرا نش

0
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باشد که برای جلوگیری از شوند. این مسئله نشان دهنده این مطلب هم میمی

توان با ایجاد تغییر همین خصوصیت ژئوتکنیکی خاک از های مستعد میروانگرایی خاک

 احتمال روانگرایی آن کاسته شود.

باشد که باز هم تاثیر باالیی بر روی روانگرایی رگای زلزله میپارامتر دیگر بز

های روانگرا شده با کم کردن بزرگای زلزله باعث عدم روانگرایی خاک دارد. داده

ها با کاهش این پارامتر تاثیر خود را خاک و همینطور برای روانگرا نشدن خاک

باشد که اب زلزله میدهد. دیگر پارامتر عامل محرک حداکثر شتکامال نشان می

 دهد.تاثیرگذاری همچون پارامتر بزرگای زلزله را نشان می

دهد گذاری خود را بر نتایج مدل نشان میرارامتر دیگر که با تغییر آن تاثیپ

باشد. با افزایش این پارامتر نتایج مدل از روانگرایی به درصد ریزدانه خاک می

پارامتر تاثیرگذاری ثابتی بر روی  کند. اینناروانگرایی و بلعکس تغییر می

دهد، یعنی ممکن است افزایش این پارامتر باعث روانگرایی نتایج مدل نشان نمی

 خاک شود و در شرایطی دیگر از روانگرایی خاک جلوگیری کند.

دیگر پارامترهای دخیل در روانگرایی تا یک بازه خاصی افزایش و یا کاهش آنها 

اند ولی در صورتی که مقدار این پارامترها از یک نبودهدر نتایج مدل تاثیرگذار 

 دهند.رود تاثیرگذاری خود را در نتایج نشان میتر میمیزان خاصی باال یا پایین

 

 تحلیل حساسیت پارامترهاب: 

همانگونه که در تحقیقات گذشته نیز اثبات شده است، تاثیرگذاری بسیار باالی 

شتاب زلزله در روانگرا شدن حداکثر اصالحی و  SPTبرخی پارامترها از جمله عدد 

. با این وجود سعی بر آن شده است تا با استفاده از نتایج باشدمی مشخص خاک

افزار جامع طراحی شده برای بدست آمده از روشهای غیرخطی توسط لینگو که یک نرم

باشد، تحلیل سازی ریاضی میتر مدلهای بهینهتر و با کیفیتایجاد و حل کردن آسان

پارامترها در حساسیت  ،ریزی ژنتیکحساسیت بر روی مدل ارائه شده توسط برنامه

حساسیت انجام شده به ای نشان داده شود. نتایج بدست آمده از تحلیل نمودار میله

 باشد: صورت زیر می

 

 مطالعه حساسیت پارامترها -3شکل 

اصالحی و حداکثر شتاب  SPTشود دو پارامتر عدد مالحظه می (3همانگونه که در شکل)

زلزله بیشترین تاثیر و پارامتر عمق خاک کمترین تاثیر را در روانگرایی خاک در 

اند. این بدان معنی است که تاثیر مقدار بین پارامترهای موجود را داشته

0
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عدم  اند، در روانگرا شدن و یاداشته مدلپارامترهایی که حساسیت بیشتری بر روی 

توان گفت تاثیری که کم یا زیاد ها نیز به همین منوال است. میروانگرایی خاک

گذارد، اصالحی بر روی روانگرا شدن خاک می SPTشدن به عنوان مثال پارامتر عدد 

 توانگذار باشد. میتواند تاثیرپارامتر عمق خاک مورد بررسی و یا تنش خاک نمی

گیری و مقابله با به این مسئله نیز اشاره کرد که در ارائه روشهای پیش

اصالحی، حداکثر شتاب زلزله،  SPTروانگرایی بیشتر باید بر روی پارامترهای عدد 

درصد ریزدانه خاک، بزرگای زلزله و فاصله از کانون زلزله توجه و تمرکز نمود و 

و تدابیر الزم بر روی این  برای جلوگیری از پدیده روانگرایی، اصالحات

 پارامترهای موثر انجام داد.

 

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه. 4

 عملي و دقیق روش یک عنوان به را ژنتیک ریزيبرنامه روش شده، انجام مطالعه مجموع در
 نتایج باالي نماید. دقتمی روانگرایی خاکها معرفي  بینیرابطه پیش مدلسازي براي
با روش تجربی سید و ادریس از یک سو و سادگی استفاده  مقایسه در روش این از حاصل

 از ژنتیک ریزيبرنامه ریاضي الگوریتم و مباني باالي دانش به نیاز عدم واز این روش 
بینی روانگرایی و سریع در پیش مفید ابزار یک عنوان به روش این قابلیت یدمؤ دیگر سوي

-برنامه مدل و روشهای ژنتیک الگوریتم ریاضي مباني بر علم با اگرچه باشد.خاکها می
توان ریزی محدب، الگوریتم روزن و...( میریزی ریاضی غیرخطی پیشرفته )برنامه

 این استخراج د.کرارائه را نیز بینی روانگرایی خاکها پیشمعادله صریح حاکم بر 
 به تواندمي ترپیشرفته سازيبهینه روشهاي از حاصل نتایج با آن دقت مقایسه و رابطه
 . شود مطرح دیگری تحقیق موضوع عنوان

در ادامه تحلیل حساسیت انجام شده بر روی مدل تاثیرگذاری باالی پارامترهای عدد 

SPT تواند در ادامه دهد. که این کار می اصالحی و حداکثر شتاب زلزله را نشان می

هرچه بیشتر به این روانگرایی خاک با توجه  یشگیری از وقوعبه ارائه روشهای پ

 دو پارامتر مهم کمک کند.
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