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  خالصه

 تياز اهم كياز نظر استراتژ كه يو وجود بنادر و سواحل ينيزمريبودن سطح آب ز باال يو از طرف رانيكشور ا يزيبا توجه به لرزه خ 
 رسدمي نظر به ،هياول يهاي. در بررسرسديبه نظر م ياز زلزله ضرور يخاك ناش يگسترش جانب دهيپد بررسي ،برخوردارند ييباال

ها فرمول آن شتريب مطرح شده است كه يا دهيچيپ يهاولفرم ،هاخاك يگسترش جانب زانيو م ييروانگرا ليپتانس ينيب شيپ يبرا
تر با وابط سادهره كرد. ات نرم استفادمختلف محاسب يهاشرو توان ازيقابل قبول م يهاتميالگور هئارا يباشند. برايم يتجرب يها

ه شده ب هئراار روابط اگ نهمچني، شده است هئاست كه تا به حال ارا يچندخط يدهيچياز روابط پمطلوب تر  اربسي، دقت قابل قبول
 نير اواهد بود. دختر رديكارب ،روابط ،افتيرا در ييهر پارامتر در پاسخ نها تيبتوان اهم يباشند كه از ظاهر آنها به سادگ ينحو

 گردد. هئها اراخاك يگسترش جانب ينيب شيپ يشده برا هئارا يروابط قبل با سهيبهتر در مقا يابر آن است كه رابطه يمقاله سع

 ها، روانگرايي خاكمحاسبات نرم  ي،گسترش جانب ليپتانسكلمات كليدي: 
 

 مقدمه  .1
 اليه برشي ستحكاما روانگرايي پديده سبب به كه افتدمي اتفاق وقتي و است زمين سطح موازات به سطحي خاك هاياليه حركت ي،جانب گسترش

 5/0و  3/0 ماليم هايبشي در روانگرايي از ناشي جانبي گسترش .باشد شده روان خاك مقاومت از كمتر استاتيكي تنش و برود بين از سطح زيرين

 روانگرايي و شدگي نرم ،يمنفذ آب فشار توليد مستعد هايينهشته چنين .دهدمي رخ د،دارن آب ايستابيكه بر روي ماسه سست قرار گرفته و سطح  

 تحتاني شده روان يتهنهش روي بر نخورده دست قطعات صورت به اشباع غير سربار خاك دهد رخ روانگرايي اگر د. هستن بزرگ هايزلزله حين در

  .]1[لغزدمي

موالً در رش جانبي معگست .تاس ها از چند سانتيمتر تا چندين متر در موارد مختلف متفاوت بودهها به صورت دائمي بوده و ميزان آناين تغييرشكل
ت و شرايط ح آب باال اسها سطنافتد. اين بدين دليل است كه در اين مكاها، و يا ديوارهاي ساحلي اتفاق مينزديكي مرزهاي آزاد زمين مثل رودخانه

هاي يانو ساير شر ،در زمين طوط لوله مدفونخ ،ها، خاكريزهاها، پلهاي زيادي به پي ساختمانمرزي مطلوب هستند. وقوع اين پديده تاكنون خسارت
 1989، يهونكيچوبون 1983سانفرناندو،  1971نيگاتاي ژاپن،  1964آالسكا،  1964سان فرانسيسكو،  1906در زلزله . حياتي وارد كرده است

ها بر اثر حركت جانبي زمين و ن عمده خسارتكوبه ژاپ 1995كاستاريكا،  1991منجيل در ايران و  1990لوزان فيليپين،  1990لوماپريتاي كاليفرنيا، 
   .]2[گسترش جانبي بوده است
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 گذشتگان يبر كارها يمرور  .2
 اين  .روندمي بكار جانبي هايمكان تغيير تخمين براي كه هستند  ايلرزه ژئوتكنيكي مهندسي در موجود هاي روش ي از بخش تجربي نيمه هايروش

- مكان تغيير تخمين براي واحتماالت آمار از آمده بدست تجربي نيمه معادالت شامل و هستند جانبي گسترش سوابق برگشتي تحليل مبناي بر هاروش
 ،)1997اچ(ر، )1992يود و بارتلت(، )1987يود و پركينز( ،)1986هامادا و همكاران(. محققان متعددي از جمله باشندمي جانبي هاي

  .دانه دادهئهاي مختلفي براي پيش بيني گسترش جانبي اراروش ،)2005ژانگ و ژو( ،)2002يود و همكاران( ،)1998شاموتو(

ي اصالحاتي بر مجموعه با اعمال) 2002(گرفت. يود ميتوسط محققين صورت  MLRي برازش خطي  به وسيله ،هاي تجربيي فرمولئهارا ،از ابتدا
ال رد و با اعمكا را تكميل همجموعه داده ،هامختلف و شواهد تاريخي ساير زلزلههاي لهن داده مربوط به زلزها و حذف و اضافه كردن چنديداده

 دوسته با ويژگي ها به دودهقسيم داتانبي دست يافت. او با هاي قبلي به دو رابطه با دقت قابل قبول براي پيش بيني پتانسيل گسترش جاصالحاتي روي مدل
 رخ آن امتداد در بيجان گسترش كه دارد وجود آزاد سطح يك آنها در كه مواردي ،ي اولفي كرد. دستهر دسته يك رابطه معرهاي مجزا براي ه

	Free Faceد(ده conditions( شيبدار سطح با اما آزاد سطح بدون موارد ،ي دومو دسته)Ground	 slope	 conditions( ]3[.  پس از
  والني بودند.سيار پيچيده و طب ،ي روابطي پرداختند كه با وجود دارا بودن دقت قابل قبولهئ) نيز به ارا2014) و گاه (2013بازيار ()، 2002يود(

  

  يو مدل درخت ميدرخت تصم  .3

هنگام  رند.آن وجود دا هايبرگ ،درپايين يك ريشه در باالي آن قرار گرفته و باشد به طوري كهشكل يك درخت وارونه ميگيري به درخت تصميم
ر نقدآين عمل ارد شود. اوتر هاي پايينشاخه داده بايد به كداميك ازگيرد تا مشخص شود كه اين وي آن يك آزمون انجام ميبر رداده  ورود يك
 اي آزمايش كههاز داده با يك سري نتايج، وقتي كه يك درخت تشكيل شد .قرار بگيرند و گروه هاي موجود در چندين كالستا دادهشود تكرار مي

ذف حگردد. گاهي  بررسي هاتا دقت درخت در پيش بيني داده شودها ساخته شده است ارزيابي ميهايي هستند كه درخت بر اساس آنمتفاوت از داده
  كند.هاي ضعيف تر به بهبود قدرت پيش بيني درخت كمك ميبرخي شاخه

ن بار توسط اولي M5  كند. الگوريتمه ميئبستگي ارايك سري معادالت هم، درخت تصميمي است كه به جاي پيش بيني يك عدد حقيقيمدل درختي، 
  ه دادند.ئرا ارا ’M5الگوريتم،  M5با بهبود   )،1997ونگ و ويتن ( گرفت.شكل  )1992 (كوين الن

ييرات دن تغداقل رسانح شود. اين تقسيمات براي بهيك درخت رگرسيوني ساخته مي ،با تقسيم فضاي نمونه  به صورت برگشتيم، در اين الگوريت
 شود.استفاده از رابطه زير محاسبه مي گيرد و كاهش انحراف معيار باهاي دروني صورت ميزيرمجموعه

 

                                                                                                                     (1) 

  

نيز انحراف   ،ها به دست آمده اندهايي هستند كه از تقسيم كردن گرهها مجموعه است كه به گره رسيده اند و  ييهامونهشامل ن در اين رابطه
 .]4[معيار است

 
 هامجموعه داده  .4

داده  448 ادند. ونگ و ويتن ازه دئو ژاپن مدل رگرسيون چندخطي ارا مورد از هشت زلزله در اياالت متحده 467يود و بارتلت با استفاده از اطالعات 
و همكاران  يود 2002ر سال د پرداختند.در دو دسته  ه مدلي براي پيش بيني گسترش جانبيئبه ارا  ANNاستفاده كردند و با اعمال مدل شبكه عصبي 

هاي عضي دادهاصالح كردند و به بود هاي زلزله ژاپن را كه به اشتباه وارد شددادهها بعضي از آناعمال كردند.   1992هاي سال سه اصالح مهم بر داده
  ودند. ها افزادهاي زلزله را نيز به مجموعه دههاي مربوط به بعضي تاريخچهمجاز را حذف نمودند. همچنين دادههاي خارج از محدوده

، 1964ه آالسكا سالمورد از زلزل 7، 1906وه سانفرانسيسكلمورد از زلز 2 سايت شامل 11مورد از  483شامل  ،)2002هاي يود (مجموعه داده
 نيهوكاي چوبونا در سالي لهمورد از زلز 72مورد از دره امپريال،  31، وسان فرانسيسك 1971مورد از زلزله  23، نيگاتا 1964زلزله از  مورد299

باشد. از ورد جديد ميم 24و  امبريسيسمورد از  19انتخاب شده و  1992سال  هايكه از مجموعه داده 1987سال  سوپراستيشنمورد از  6 ،1983
ي جديد داده 41تعداد  ،)2003ندي(و عزيزك بازيار .]5[باشدميها با همين تعداد ه شده بر اساس اين مجموعه دادهئاهاي اربه بعد اكثر مدل 2002 سال

 ،ه گرديدئرا)  ا2003ار(وسط بازيها كه تن مقاله از جديدترين مجموعه دادهه دادند. در ايئها اضافه نمودند و مدل جديدي اراادهي اين دبه مجموعه
  استفاده شده است.

  
  



 

 

 
   يعدد يمدلساز  .5

ه ه شد.  ابتدا هشتاد درصد دادئبي اراجانمدلي براي پيش بيني ميزان گسترش  ’M5در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار وكا و با بهره گيري از الگوريتم 
 ها صحت سنجي شد. از طرفي برايدرصد باقي داده 20ئه شده با ها مدلسازي انجام شد و سپس روابط اراها بطور تصادفي جدا شده و با استفاده از آن

ه استفاد ،ط مربوط استفاده نشده بودها براي ساخت رواباز آن ها كهدرصد داده 20از  ،ه شده توسط محققين قبليئها با ساير روابط ارامقايسه دقت فرمول
  ها نيز  استفاده گرديد.دادهكل ئه شده از گرديد. از طرفي براي صحت سنجي مجدد دقت روابط ارا

 ي زير  در اين تحقيق به دست آمده است:رابطه
  

 (2) 
اندازه    ،اي اشباعهاي خاك دانهضخامت تجمعي اليه ، فاصله افقي از سايت تا نزديكترين منبع انرژي  زلزله ه، بزرگاي زلزل ن، كه در آ

نرخ سطح آزاد كه عبارتند از   ين به درصد،شيب زم  ، ايهاي دانهبراي خاك متوسط ريزدانه خاك   ،هاي دانه ايها براي خاكمتوسط دانه
است و به معني جا به جايي افقي زمين بر  هخروجي معادل . است فاصله از ابتداي سطح آزاد تا محل مورد نظر  ،Lبه  ارتفاع مورد نظر، Hنسبت 

 برابر است   باشد كهمي  و  ه دادند. اين مقدار برابر حاصل جمع مقادير ئ) ارا2002و همكاران( مقداري است كه يود  حسب متر مي باشد.

 با مقدار زير:

                                                                                                                          (3) 

                                                                                                                                     (4) 
 

ي ز محاسبهاشود تا ه رابطه باعث ميبدن اين پارامتر مقادير منطقي و واقعي داشته باشد. اضافه كر ه،هدف از تعيين اين پارامتر اين است كه خروجي رابط
 . ]3[هاي بسيار كوچك) جلوگيري گرددمقادير بسيار بزرگ و غير منطقي در نزديكي منبع انرژي زلزله (

 
 و بحث  جينتا  .6

انطور كه باشد. هممي ي موجودطهترين رابترين و واضحاين رابطه خالصه ،ئه شده استاراديگر كه تا به حال توسط محققين  يمقايسه با ساير روابط در
ا درك بهتري كند تمك ميكهندسان ارتباط بين رفتار فيزيكي هر پارامتر  با خروجي معادله كامال واضح است و اين مساله به م، از ظاهر فرمول پيداست

شيدن ميزان و كر به تصوير د اند وضوح كافيه شدهئو روابطي كه تا به حال ارا اهاشند. فرمولخروجي مساله داشته ب از نحوه تاثيرگذاري هرپارامتر بر
  اهده است. قابل مش ،ابطههاي قبلي و اين رفرمول دقت يسهمقاي 1د. در جدول ني تاثير هر ورودي بر خروجي مساله را ندارنحوه

 
 و رابطه حاضر وابط ارائه شده توسط محققان قبليمقايسه دقت ر -1جدول 

  CC RMSE توضيحات  مدل
  954/0  56/53  داده 485  )1995بارتلت و همكاران(

  361/0  65/77  داده 485  )2002يود و همكاران(

  856/0  45/81  داده 525  )2013بازيار و همكاران(

  397/0  53/74  داده 485  )2014گاه و همكاران(

  355/0  46/78  داده 525  حاضرمطالعه 

 
كند و از يمل را تضمين عيت مدجام ،خودن مساله، حتي از تعداد بيشتري داده براي مدل كردن استفاده شده كه اي ،كر شده در اين رابطههمانطور كه ذ

  باشد. يمه ارائه شده هاي بسيار پيچيده محققين گذشته بيانگر جامع و كامل بودن رابططرفي دقت قابل قبول اين فرمول ساده در مقايسه با فرمول

ي ارائه شده توسط رابطه ،ستاقابل مشاهده  2) از اين رابطه بيشتر است؛ اما همانطور كه در جدول 2013( تنها دقت فرمول ارائه شده توسط بازيار
  وضوح مشخص نيست. ) بسيار طوالني و پيچيده بوده و رفتار هر پارامتر در اين رابطه به2013بازيار(

 
  

  



 

 

 
 

  ر اين مقاله) با فرمول ارائه شده د2013(مقايسه فرمول بازيار - 2جدول

  )2013بازيار(

 

 

 حاضرمطالعه 

  

 
  

  

باعث افزايش  باشند، كه به ترتيب بزرگاي زلزله و فاصله افقي از منبع انرژي زلزله مي و  باشد افزايش ه شده مشخص ميئهمانطور كه از رابطه ارا
ري از ر خالف بسيابه شده ئي ارادر رابطه ترش جانبي خاك خواهد شد. اين مطلب كامال از نظر فيزيكي نيز توجيه پذير است.تغييرمكان درحين گس

وحالت يك فرمول داز هم تفكيك نشده و براي هر    (Sloping ground)زمين شيبدار و) (Free faceروابط قبلي دو حالت  سطح آزاد زمين 
ده توسط ساير شه ئوابط اراار با رميزان تغيير مكان خاك را خواهيم داشت. اين رفت، افزايش حال با افزايش شيب يا سطح آزاده شده است. بهرئواحد ارا

افزايش ميزان شود. مي زان تغييرمكان محتمل براي خاكي خاك باعث افزايش ميمطابقت دارد. افزايش ضخامت اليه ،)2002محققين از جمله يود(
  باعث  كاهش تغييرمكان جانبي خواهد شد.   ها افزايش ميزان اندازه متوسط دانه و ه ريزدان

  

 گيرينتيجه  .7

وجه به جدول تباشد. با يمضروري  هاي ارائه شده براي پيش بيني ميزان گسترش جانبي، توجه به دو عامل دقت و كوتاه بودن فرمولدر استفاده از فرمول
اال و خطاي كمي ن، از دقت بر محققيي ارائه شده در اين مقاله نسبت به روابط ارائه شده در گذشته توسط سايه براي مقايسه دقت روابط، رابطهارائه شد

ر هر پارامتر بر اثير واضح از ته به طودهد تا هنگام استفاده از رابطبرخوردار است. از طرفي كوتاه بودن فرمول به نحوي كه به مهندسان اين امكان را مي
نه چندان پيچيده و با دقت قابل قبول را  روابطرائه ابه خوبي توانايي  ’M5مدل  باشد.هاي ديگر اين فرمول ميخروجي مساله آگاه باشند، از مزيت

  داراست.
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