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 خالصه

بینی دقیق این پدیده ها، خسارات قابل توجهی را به همراه دارد. برای مقابله با این خسارات، به پیشپدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی خاک
های راهیکی از  .با دقت های متفاوت برای پیش بینی جابه جایی گسترش جانبی ارائه دادندهای مختلفی  نیاز است. محققان زیادی در گذشته مدل

. در این مقاله با درنظر گرفتن عدم قطعیت در باشدمیعدم قطعیت پارامترهای ورودی  در برابر هامدل ارزیابی ،بینیپیش هایمدلدقت  ارزیابی
 گیرد. به روش فازی مورد بررسی قرار می .گسترش جانبی در مقابل عدم قطعیتبینی های پیش، حساسیت مدلی ورودیپارامترها

 

 تیعدم قطع ،یگسترش جانبروانگرایی، : یدیکلمات کل

 
 

  مقدمه.1
رند، ممکن است استحکام یا سختی بین ذرات خاک از دست برود، به گیمی قرار زلزله هایارتعاش اثر تحت که هنگامی اشباع ایماسه هایخاک              

جانبی گسترش  ،های مربوط به سدهای خاکیها، تسریع گسیختگیزمین لغزه ٬تواند منجر به نشست سازه هااین پدیده می. شودمیروان عبارتی خاک 
 شود. دیگری یا بروز انواع خطرها

تر مها از چند سانتیکه مقدار این جابه جاییباشد را  به موازات سطح زمین میهای روانگدر الیه خاکهای بلوک جانبی، حرکت گسترش   
– free) و یا در نواحی مسطح مجاور سطوح آزاد درصد 5/0تا 3/0دیده در نواحی با شیب مالیم بین این پ .و جعفری(2017)چند متر متفاوت است 

face )(1394)جعفریان و نصری،  باشددهد، متمایز میهای تند رخ میهای جریانی که در شیبپدیده با لغزشالزم به ذکر است این دهد، رخ می .
)یود و  قابل توجهی را ایجاد کرده است خسارات (1964) وآالسکا (1964)نیگاتا (، 1906)های گذشته همچون سانفرانسیسکو جانبی در زلزلهگسترش

       شود.مفصل توضیح داده می( 2اند که در بخش )فی را ارائه دادههای مختلمحققان مدل ده،پدی بینی اینبرای پیش .(1995همکاران، 
نزدیکترین فاصله : Rبزرگاى گشتاورى زلزله )درصد(،  :WM جانبی موثر هستند عبارتند ازجایی حاصل از گسترشمقدار جابه  عواملی که در

 : F 15 ،)متر( متر15کمتر از  (15,60N) ی اشباع با عدد نفوذ اصالح شدههای دانهضخامت تجمعی الیه :15Tافقی تا منبع انرژی زلزله )کیلومتر(، 
به های خاک تشکیل دهنده ای در الیهاندازه متوسط ذرات مصالح دانه: 5015D ،(درصد) 15T اى موجود درمتوسط مقدار ریزدانه براى مصالح دانه

شود. مقادیر این ریف میآزاد تقسیم بر فاصله کف تا نقطه مورد بررسی تعآزاد که به صورت ارتفاع وجهوجهنسبت   W)میلیمتر( و T15ضخامت 
 .(1394)جعفریان و نصری، باشد خوش خطاهای انسانی و دارای عدم قطعیت میدست، گیریحاصل از اندازههای کمیت

 خطاهای علت ژئوتکنیک به مهندسی اغلب در که است موضوع یک در آگاهیو  کافی اطالعات نداشتن معنی به قطعیت عدم
عدم شود. پس می ایجاد مسئله مدل کردن برای کافی دانش کمبود و خاکی مصالح خصوصیات یکنواختی عدم ها،هداد کمبود آزمایشگاهی،

در  تیوارد کردن عدم قطع یبرابرخی محققان   رایاخ .گیرند قرار مالحظه موردباید بینی گسترش جانبی قبول در پیش قابل نتایج حصول برایها قطعیت
آب و  عیتوز یهاشبکه لیدر تحلبررسی عدم قطعیت به روش فازی مثال  یبرا. اندنمودهاستفاده  یفاز یاز تئور یمهندس یهالیو تحل ینیبشیمسائل پ

 .(2016، یتیو آ یقی، حق2014، آسالزاهدی و  یقی)حق .انجام شده است کیژئوتکن یو مهندس یمهندس یهاسازه
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 گذشته در  شده ارائه  یهامدل.2
 

با   یکلبه طور .ارائه دادند دهیپد نیا ینیب شیپ  یرا برا ییمدل ها یادیمحققان ز به همین دلیل به همراه دارد یخسارت قابل توجه یگسترش جانب
 یشگاهیآزما یهاج( روش یعدد یب( روش ها یتجرب یهاقرار گرفته است: الف( روش یمورد بررسبینی گسترش جانبی پیشاستفاده از چهار روش 

 (.2017)جعفری و درخشانی،  هساده شد یلیتحل یهاد( روش
داده که به ضخامت  60با استفاده از  یگسترش جانب ینیبشیپ یرا برا یمعادله تجرب نیاول(Hamada et al,1986)  هامادا و همکاران

 ییجاجابه ممیماکز ینیبشیپ یبرا .مختلف مورد اعتماد نبود یهاساختگاه استفاده در ی( برا1دارد، ارائه دادند. رابطه ) یبستگ نیزم بیروانگرا و ش هیال
 یگاربه  بز نچیبرحسب ا(LSI) ییروانگرا تیشاخص قابلدر این رابطه  .ارائه دادند (2رابطه ) (Youd and Perkins,1987) نسیو پرک ودی یجانب

  (MLR) چندگانه یخط ونیرگرس زیبا استفاده از آنال (Youd et al,1995) و همکاران ودی بستگی دارد. فاصله تا منبع زلزله  نیترو کوتاه  گشتاور
 بعد .گسترش دادندبه صورت جداگانه  Free face و بداریحالت ش یگسترش جانب ینیبشیپ ی( را برا3) یرابطهگذشته،  یهامورد از داده 467 یبر رو

 با استفاده از ( را 4) رابطهشکل پارامترها،  رییثبت شده را اصالح کردند و با تغ یگسترش جانب یهاداده یو همکاران خطاها ودی 2002از آن در سال 
 .ارائه دادند Free face و بداریحالت ش یچندگانه برا یخط ونیرگرس زیآنال

در دو  یگسترش جانب ینیبشیپ یرا به صورت جداگانه برا معادالتی (GP) کیژنت یسینو( با استفاده از برنامه2006و همکاران ) یجواد 
 با (2013و همکاران ) اریباز .داشت یخطا کمتر زانیباال و م یهمبستگ بیضر نیشیپ یهاارائه دادند که نسبت به مدل Free face و بداریحالت ش

ارائه  Free face و بداریش حالتدر دو  یگسترش جانب ینیبشیپ یبرارا ( 6معادله )  (GP) کیژنت یسینوو برنامه یمصنوععصبی شبکه روش  بیترک
 Free face در دو حالت یگسترش جانب ینیبشیپ یبرا یو درخشان یجعفرتوسط   M5 یدرخت تمیبا استفاده از الگور یمعادله ا 2018سال  در .دادند

 اثرکدام  چیکه در باال ذکر شد ه ییهادر مدل داشت. یبرتر نیشیپ یهامدل ینسبت به تمام یکه معادله ارائه شده در دقت و سادگ ،شدارائه  بداریو ش
ارائه  (1که در جدول ) در چهار مدل اولیه یبا استفاده از روش فاز هایورود تیعدم قطعنتایج   قیتحق نیا در .ها را در نظر نگرفتندیورود تیعدم قطع

 .شودمیبررسی  .شده
 
  تئوری فازی .3
 

 تئوری در .است ریاضیات علم در هامجموعهکالسیک  نظریه بر تعمیمی نظریه این .است استوار فازی های مجموعه نظریه پایه بر فازی منطقپایه 

 بندی درجه عضویت و دهدمی بسط را مفهوم این فازی های مجموعه تئوری اما .یا نیست است مجموعه عضو یا عنصر، یک ها،مجموعه کالسیک

 از مجموعه اعضای عضویت تئوری، این در .باشد مجموعه یک عضو درجاتی تا کامال یاتواندمی عنصر یککه  طوری به .کندمی مطرح را شده

 تعیین را مربوطه مجموعه در x عضویت درجه که است فازی تابع µ و مشخص عضو یک نمایانگر ( x ) که شودمی مشخص µ(x) تابع طریق

که کامال عضو به معنی این µ(x)=1عضو مجموعه نیست و وقتی  xبه این معنی که   µ(x)=0وقتی  .است یک و صفر بین آن مقدار و کندمی
بیانگر مقدار اندازه   cx نشان می دهد. bx >cx>axکه   bxو   cxو  axشامل  x(  یک تابع عضویت مثلثی را با سه مقدار ویژه 1مجموعه است. شکل )

 cx در برابر با صفر و  axو   bxدر µ(x)مقدار باشد. حاصل از درنظر گرفتن عدم قطعیت می  cxحد باال و پایین   bxو   axگیری شده پارامتر ورودی، 
 ( نشان داده شده است. الزم به ذکر است که 1که در شکل )  ±xΔ درنظر گرفته شده برای هر پارامتر  حداکثر میزان عدم قطعیت برابر با یک می باشد.

 xΔهای کمتر از با کوچک شدن قاعده مثلث عدم قطعیتو  شودمی ترکوچک xقاعده مثلث روی محور  .µ روی محور > α0 1>به ازای انتخاب هر
 آید.بدست می (GA)سازی با استفاده از الگوریتم بهینه هاخروجی داده و مینیممماکزیمم  مقدار،  cutα–. در هر در نظر گرفته می شود

 

 .  پایگاه داده ها4
 

( رخ 1983چوبا ) -یهونکای( و ن1964) گاتاین یهازلزله  یدر طکه  یگسترش جانبی هااز دادهخود  پیش بینی ارائه مدل یبرا (1986) هامادا و همکاران
و  گاتاین یهازلزله  یدر طکه  یگسترش جانب یهااز داده خود  بینیشبرای ارائه مدل پی (1987) پرکینزو  ودی(. 1995) یود،  ود، استفاده کردبداده 

از ( 1995) و بارتلت ودیهای ارائه شده توسط برای مدل .کرد( رخ داده بود، استفاده 1983چوبا ) -یهونکاین(، 19771، سان فرنادو )(1964) آالسکا
چهار منطقه زلزله خیز ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، ترکیه و  درکه هایی گسترش جانبی حاصل از زلزله داده 484، از (2002)و همکاران  ودیو داده  467
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ارائه  (2002داده که توسط یود ) 484طعیت، از ها در برابر عدم قبرای بررسی حساسیت مدل جعفری و درخشانی(.باشد، استفاده شده است )ایوان میت
 گردد.شد، استفاده می

 
 تابع عضویت مثلثی -1شکل                                                                           

 
  به روش فازی هامدلدر آنالیز عدم قطعیت . 5
 

ها  در تمامی ورودی برای این منظور گیرد.قرار میبه روش فازی مورد بررسی در برابر عدم قطعیت ( 1روابط جدول ) در این تحقیق میزان حساسیت
بینی مقدار گسترش جانبی با استفاده از چهار مدل اولیه صورت و پیش شودلحاظ میدم قطعیت توسط تابع عضویت مثلثی ع )cx0.05x=Δ ( درصد5

 مقادیر ،GAبا استفاده از الگوریتم در نهایت  و شودمی بررسی نیزدرصد 2درصد و 3 درصد،4های های مختلف، عدم قطعیت α- cutسپس با  .گیردمی
مختلف را با در های های مدلتوابع عضویت خروجی (2) شکل .شوددست آورده میه بها  α- cutهای متفاوت در بازه پارامتر خروجیکمینه و بیشنیه 

را  شیبدار و Free faceهای ها آماده است به ترتیب حالتاسامی مدل انتهایکه در   Sو Wدر نمودارها  دهد.عدم قطعیت نشان می ± 5نظر گرفتن %
  .دهدنشان می

 α=0در تر باشد به معنی این است که مدل حساسیت کمتری در برابر عدم قطعیت دارد. ها کوچکهرچه قاعدۀ مثلثها در بررسی مدل
، شاخص آماری 3از ارائه شده  مدلچهار دهد. برای مقایسه میزان تاثیر عدم قطعیت در میها نشان مدلنتایج  در را و حداقل عدم قطعیت  تاثیر حداکثر

 نیانگیجذر م یخطا( و MAE(، میانگین خطای مطلق )cc) شامل ضریب تعیین . این معیارهای آماری استفاده شده است 3و  2، 1ی ها رابطهمطابق 
 شده است: ها در زیر آوردهآن که فرمولهستند ( RMSE) مربعات

 

 CC = ∑ (𝐘−𝐘)(𝐌𝐢=𝟏 𝐘𝐩𝐞𝐫−𝐘𝐩𝐞𝐫)√∑(𝐘−𝐘)𝟐√∑(𝐘𝐩𝐞𝐫−𝐘𝐩𝐞𝐫)𝟐                     (1)  

 

 MAE = ∑ |𝐘−𝐘𝐩𝐞𝐫|𝐌𝐢=𝟏 𝐌                                    (2)  

 

 RMSE = √∑ ( 𝐘−𝐘𝐩𝐞𝐫)𝟐𝐌𝐢=𝟏 𝐌                                               (3)                        

 
 :�̅�𝒑𝒆𝒓بینی شده، جایی پیش: مقدارجابه𝒀𝒑𝒆𝒓های اندازه گیری شده، جایی: میانگین مقادیر جابه�̅�جایی اندازه گیری شده، : مقدار جابه𝒀 در روابط باال

 ها می باشد.: تعداد کل دادهMهای پیش بینی شده و جاییمیانگین مقادیر جابه
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 بینی گسترش جانبیاولیه ارائه شده برای پیش چهار رابطه  -1جدول 
 نام محقق )سال(

                            

 معادله پیش بینی گسترش جانبی
 روش

  (1986هامادا و همکاران )
0.33ϴ0.5D=0.75H 

 Log(LSI)= -3.49-1.86-LogR+0.98M (1987) پرکینز یود و 

 log(DH ) = -15.787 + 1.178M - 0.927 log R - O.013R+ 0.429 logS + 0.348 logTI5 + 4.527 (1995یود و بارتلت )

log(100-FI5 ) - 0.922 D5015  
 سطح شیبدار

log(DH ) = -16.366 + 1.178M - 0.927 log R - O.013R+ 0.657 logW + 0.348 logTI5 

+4.527Iog(100-FI5) - 0.922D5015 

Free face 

 
MLR 

 log DH= -16.213+ 1.532M- 1.406 log R*- 0.012R +0.338 log S+ 0.540 logT15+3.413 (2002همکاران )یود و 

log(100-F15)- 0.795 log(D5015+0.1 mm)  
 سطح شیبدار

 

log DH= -16.713+1.532M -1.406 log R*-0.012R+ 0.592 log W+ 0.540 logT15 + 3.413 

log(100 - F15)   -0.795 log(D5015+0.1 mm) 

Free face 

 
MLR 

 
 ±5اثر ( 3( و )2)شکل  با توجه به. نشان داده شده است ( 3و ) (2چهار مدل اولیه در شکل ) جایی() جابه خروجیپارامترهای  تابع عضویت ضریب تعیین

یود و همکاران  و (1995یود و بارتلت ) هایمدل نسبت بهتاثیر کمتری ( 1987) پرکینز یود و ( و1986های هامادا و همکاران )جایی مدلعدم قطعیت در جابه
همچنین با مقایسه تابع  باشد.، یعنی حساسیت مدل در برابر عدم قطعیت کم میتر باشدهای ایجاد شده کوچکبه عبارتی هرچه قاعده مثلث. دارد (2002)

 قابل مشاهده است. ها میزان تاثیر عدم قطعیت در مدل خطا،عضویت ضریب همبستگی و 
 

 

(1987(، یود و پرکینز )1986هامادا ) هایمدلهای خروجیتوابع عضویت  -2شکل  
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  (2002(، یود و همکاران )1995یود وبارتلت )های مدل هایخروجیتوابع عضویت  -2شکل

 

نسبت به  توابع عضویت ضریب تعیینحساسیت . قرار گرفته است 6/0و  09/0بین  ی ارائه شده هامدلمقادیر ضریب تعیین در  ( نشان داده شده،3همانطور که درشکل )
نسبت به بقیه  Free face( در حالت 2002همکاران )  ویود  مدلولی  است خیلی کم (1987) پرکینز و یود سپس( و 1986) هامادا و همکاران هایمدلدر  عدم قطعیت

های مدل (RMSE) مربعات نیانگیجذر م یخطاو ( MAEمیانگین خطای مطلق ) تاثیر عدم قطعیت در( 5و )( 4شکل ) ارد.را د بیشتری، حساسیت هامدل
 های دیگر دارد. تاثیرکمتری را نسبت به مدل (1987) پرکینز( و سپس یود و 1986) هامادا و همکارانهای مدلدر دو شکل دهد که مختلف را نشان می

 

 
 های مختلف( مدلCC)توابع عضویت ضریب تعیین  -3شکل
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 های مختلف( مدلMAEتابع عضویت خطاهای ) -4شکل

 

 

 ( مدل های مختلفRMSEتابع عضویت خطاهای ) -5شکل
 

 

 گیرینتیجه .6
 

ها به در برخی زلزلهاین پدیده باتوجه به خسارات قابل توجهی که  .باشدعدم قطعیت پارامترهای ورودی میگسترش جانبی تحت تاثیر صحیح بینی پیش
های لحاظ کردن عدم روشای برخوردار است. یکی از از اهمیت ویژه هاهای ارائه شده در برابر عدم قطعیتبررسی حساسیت مدلهمراه داشته است، 

رابر عدم قطعیت مورد بررسی قرار ی ارائه شده در بدر این تحقیق حساسیت چهار مدل اولیه باشد.می تئوری فازیبکارگیری ، بینیها پیشقطعیت در مدل
 دردرصد عدم  قطعیت   ± 5%به میزان  سپسبینی شده و های موجود مقدار جابه جایی حاصل از گسترش جانبی پیشبا توجه به داده است. ابتدا گرفته

حداکثر و حداقل ، یعنی میزان α- cutدر هر مقدار بهینه پارامتر خروجی )جابه جایی(  د.شلحاظ توسط توابع عضویت مثلثی فازی  ورودی هایپارامتر
  .آمده استدست  هب (GAالگوریتم ژنتیک ) با استفاده ازجابه جایی 

ت به عدم ( نسب1987) ( و مدل یود و پرکینز1986مدل هامادا و همکاران )حساسیت ( نشان داده شده، 5( و )4، )(3) همانطور که در شکل                  
جذر  یخطاو  میانگین خطای مطلق. این نتیجه از مقایسه حساسیت سه پارامتر ضریب تعیین، باشدمیخیلی کم  های بررسی شدهمدلاز بین قطعیت، 

 نسبت به عدم قطعیت حاصل شد. مربعات نیانگیم
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