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 خالصه

در  ييروانگرا اشباع است. يهادر خاك ييمساله روانگرا يالرزه كيوتكنئژ مورد بررسي در مهندسي لئمسا نياز مهمتر يكي
كشور  يزي. با توجه به لرزه خدهديرخ م يو كاهش مقاومت برش ياشباع براثر باال رفتن فشار آب منفذ ياسست ماسه يهاخاك

 هايروش ،. تاكنونرسديبنظر م يضرور امري، ييوقوع روانگرا ليتانسپ ينيب شپي ،ييمستعد روانگرا يهاو وجود خاك رانيا

اكثر روابط  ولي ؛تها مشاهده شده اساز انواع مدل استفاده يمحاسبات يهاشده و در روش هئارا يمتفاوت يشگاهيو آزما يمحاسبات
بر آن است تا با استفاده از محاسبات نرم و  يمقاله سع نيد. در اباشنيم يو طوالن دهيچيپ اربسي، دارند  يشده كه  دقت قابل قبول هئارا

دارد تا  يساده و كاربرد تركيبيشود كه نه تنها از دقت قابل قبول برخوردار است بلكه  هئارا روابطي، شرو نيخاص ا يهاتميالگور
  باشد. ييپارامتر بر پاسخ نها هر ريتاث نزايم انگربي، روابط ساختار نكهيمهندسان باشد و هم ا يقابل استفاده يهم به راحت

 
  ، انرژي كرنشيمحاسبات نرم ٬هاروانگرايي خاك ليپتانسكلمات كليدي: 

 
 

   مقدمه  .1

 
 سريعا نتواند نهشته اين اگر. يابدمي كاهش آن حجم لذا و داشت خواهد نشد فشرده به تمايل اشباع شل ماسه نهشته ه،زلزل حركت نيرومند طي در

است.  برابر منفذي آب فشار و سربار فشار بين تفاضل با ماسه نهشته موثردر تنش .يافت خواهد افزايش منفذي آب فشار آنگاه كند تخليه را خود آب
 موثر تنش با مستقيما هچسبند غير خاك هر برشي استحكام چون يابد. افزايش سربار فشار مقدار تا تواندمي منفذي آب فشار ن،نوسا افزايش با

 برشي مقاومت كامل فتنر بين از و حتي كاهش پديده .شودمي روان ماسه حالت اين در كه داشت نخواهد برشي باربري استحكام ماسه است اسبمتن

 زمين و خاك نگرائيروا .شودمي ناميده خاك روانگرايي ،ياحفره فشار آب افزايش علت به اشباع و متراكم غير ايماسه هايزمين در خاك

 ه،چسبند غير و اشباع هايرخاكد مقاومت دادن دست از به روانگرائي مربوط ،عموماً. هستند بزرگ هايلرزه زمين آورياد معموالً  مربوطه يهاخرابي

پديده وي روانگرايي را  ؛ه دادئارا ي ترجامع و دقيق تعريف ،)1985( اسالدن. باشدمي ديناميكي گذاريبار طي در اي حفره آب فشار رفتن باال بعلت
اي ضربه بارهاي اي پريوديك يكنواخت معرض بارهاي در وقتيكه را خود برشي مقاومت از زيادي درصد خاك از جرمي آن در كهاي معرفي كرد 

 . ]1[دشومي جاري گونيعما جسم يك مانند د،باش برشي مقاومت حد از بيشتر برآن شده اعمال تنش تا هنگاميكه و دهد،مي دست از گيردمي قرار
 پيشنهادي مفهوم اساس و پايه كردند. غيرچسبنده معرفي هايخاك روانگرايي بررسي و آناليز براي را انرژي مفهوم ، )1979( نعمت ناصر و شكوه

 تحمسا از تواندمي ژيانر استهالك كه شودمي مستهلك خاك در زلزله از انرژي قسمتي ديناميكي بار اعمال طول در كه است استوار اصل براين
 تعداد و برشي كرنش منهدا پارامتر دو هر روانگرايي، حد تا حجم واحد در شده مستهلك انرژي د.شو مشخص) كرنش - تنش (حلقه هيستريسيس

  د.باشمي كرنش و تنش تاثير از تركيبي و دهدمي قرار پوشش تحت را هاسيكل

 پيدا توسعه) 1971ريس(سيد و اد توسط ابتدا در كه ،است تنش اساس بر يا شده ساده روش روانگرايي پتانسيل در رابطه حاصل شده رايج ترين

 .شد روزرساني به و بازنگري امروز تا به  سپس و كرد

  

                                                 
   كيوتكنئارشد ژ يكارشناس يدانشجو 1

 عمران يگروه مهندس يعلم اتيو عضو ه ارياستاد 2
 



 

 

 

ت درياف ،)2001دهد. گرين (يمفهم بهتري از مكانيزم پديده روانگرايي ارائه  ،هاي ارائه شده بر اساس تنش و كرنش، روش انرژيدر مقايسه با روش
  دچار ضعف هاي اساسي هستند.به جز روش انرژي، ها تر روششكه بي

 انرژي مقدار با زلزله يانرژ محتواي درآن كه كردند معرفي روانگرايي پتانسيل به يابيدست براي ي،انرژ پايه بر روشي، )1982(بريل و ديويس

 ارزيابي در مفهوم اين ييتوانا باالبردن ايبر د.شومي ميدهنا انرژي تقاضاي كه است شده استفاده خاك روانگرايي براي نياز مورد شده مستهلك

لو و  ،)1994( فيگوريا  ٬)2001( ديويس و بريل ٬)1985بريل و ديويس (از جمله  محققان از تعدادي توسط بعدي مطالعات روانگرايي پتانسيل
  .است گرفته صورت )،1985( توهاتا و ايشيهارا، )1983( سيمكاك و همكاران ٬)1990همكاران (

 ارزيابي. كردند هئارا را مفيد موضوع اين توسعه و تحقيقات ادامه پيشنهاد NCEER (Youd et al.,2001) كارگروه اعضاي اين، بر عالوه

  .]3و2[گيردمي نظر در همزمان را تنش و كرنش تاثيرات ي،كرنش انرژي بر مبتني روانگرايي پتانسيل

 
  ميتصم يمدل درخت  .2

 هيكل نكهيبا توجه به ا د.باشمي هاپردازش داده شيبراي پ يو ابزار ينيماش رييادگي هايتميالگور نيمجموعه اي از به روزتر WEKA نرم افزار
 خوداي هر روي دادهي مختلف را بمتدها تواننديكاربران م نيبنابرا ؛رديگيكاربران قرار م اريهاي كاربري مناسب در اختدر قالب واسط وكا امكانات

  .نديرا براي كار انتخاب نما تميالگور نيسازي كرده و بهتر ادهيپ

  Waikato Environment for Knowledge شده است و نام آن از حروف اول كلمات جاديا لنديوزين Waikato نرم افزار در دانشگاه نيا 

Analysis  يسينرم افزار به زبان برنامه نو نيباشد. ايم JAVA نوشته شده است.  

 نيه سمت پائب شهيه از رك كنديم يدسته بند يرا به نحوها است كه نمونه يها است. درختداده يمعروف طبقه بند يهااز روش يكي ميرخت تصمد
 كيه شامل شاخه و ك ميتصم يهاو گره (leaf) برگ ايپاسخ  يهاشامل گره  ميدرخت تصم. رسديبرگ م يهابه گره تيو در نها كننديرشد م

 نيمكن با ام يهاتعداد جواب به يهر گره داخل در .كنديمطرح م يرا در رابطه با مثال ورود يسوال ،يژگيو هر باشد.يهستند م  (attribute)يژگيو
ها دسته از جواب كي ايكالس و  كيدرخت با  نيا يهابرگ .شونديمشخص م ،با مقدار آن جواب كيوجود دارد كه هر  (branch) شاخه ،سوال
 يمثال ورود كيا گروه يدسته  نييتع يبرا يريگميتصم نديفرا ،درخت نياست كه ا نيا ،ميدرخت تصم ه عنوانآن ب ي. علت نامگذارشونديص ممشخ

  .دهديرا نشان م

ها داده يمتد طبقه بند ني). اNahm-Chunget al., 2010باشد (ي) مANN(يمصنوع يتر از شبكه عصبتر و قابل دركآسان اريبس ميتصم درخت
در نرم  ’M5 تميلگوراز ا قيتحق ني. در اكننديها استفاده مداده يرده بند يبرا يتومتفا يهاكيكه هركدام از تكن است يمتفاوت يهاتميشامل الگور

) مطرح شد. مدل 1997( ونگ و ويتنبار توسط  نيباشد كه اوليم M5 تميالگور يشده اصالح نسخه ،تميالگور نيافزار وكا استفاده شده است. ا
انجام  هاشاخه قيرطگره و از  به هر شهيروند از ر نيسازد. ايم يفضا به صورت بازگشت ميرا با استفاده از تقس ميدرخت تصم كيابتدا    ’M5 يدرخت

  .]4[دربه دست آو ار يدرصد قابل قبول ياصل يهاانحراف استاندارد از مجموعه دادهكه  ،ابدييها خاتمه مميتقس نديفرا ي. وقتشوديم

  

 هامجموعه داده  .3

سه  يكليس شيآزما 275 باشد كه متشكل ازيم يكليس يهاشزمايآ از داده 405  شامل ،استفاده شده است قيتحق نيكه در ا ييهامجموعه داده
ها و با داده نيتفاده از ا) با اس2007( انيو  جعفر اريكه باز؛ باشديم يكليبرش ساده س شيزماآاز  داده 14و  يبرش يچشيپ شيآزما 116ي، محور
ها  و داده يمجموعه نيستفاده از هم) با ا2011( انيو  جعفر اريباز .ددادن هئارا ييروانگرا ليپتانس ينيب شيپ يبرا مدلي، يشبكه عصب ستميس  يريبكارگ

 .]3[ددادن هئارا تر نيزبا دقت باال يمدل  ،كيژنت يسيبرنامه نو يريبا بكارگ
 
 

  جينتا ليو تحل يعدد يمدلساز  .4

چگالي نسبي اوليه بعد از تحكيم   ٬بر حسب كيلو پاسكال فشار متوسط محصور موثر اوليه خاك  هاي اين مطالعه شامل پارامترهايي از قبيل داده
تنش كرنش  هايمساحت تجمعي حلقه و هاي خاك بر حسب ميلي مترمتوسط اندازه دانه  ضريب يكنواختي خاك  درصد ريزدانه  ٬

شته يان و صحت سنجي كنار گذادرصد آنها براي ارزيابي در پا 20ها به طور تصادفي جدا شد و درصد از داده 80باشد. حدود تا شروع روانگرايي مي
با  ل قبول باشد.قاب ق،حقيتها با بيست درصد جدا شده تقريبا يكسان است تا دقت مدلسازي در ادههشتاد درصد دي شد. الزم به ذكر است كه بازه
   ،الا كه تا به حهداده يوليد شده با بيست درصد باقيماندهمدل عددي ت ت،در نهايمدلسازي عددي انجام شد و  ه،بكارگيري هشتاد درصد جدا شد



 

 

  
ي ايان نيز براپفاده شد. در هاي ديگر محققان قبلي نيز استمين بيست درصد در سنجش تمامي مدلارزيابي شد و ه، بوده ها را تست نكردآن ولفرم

ده هاي دا ،اي موجودهالوه بر داده ها مقايسه گرديد. عدقت فرمول در مقايسه با ساير مدلارزيابي و   ،ها با فرمول مذكوركل داده صحت سنجي دوباره
وع ناين  ته شد.كار گرفبي صحت سنجي در مرحله ،ها استفاده شده استوسط ساير محققان در صحت سنجي مدلت ،نيز كه در مقاالت قبل سانتريفيوژ

لزوما خطي نمي  ا برقرار استهاي كه بين اين داده ز طرفي رابطها ؛كنده مدل استفاده ميئهاي خطي براي اراها از سيستمي شبيه سيستمطبقه بندي دادهاز 
ها استفاده ش دادهاي برازز شكل لگاريتميك برها و نزديك شدن مدلسازي به حالت واقعي اموجود و  براي افزايش دقت مدل باشد. براي رفع مشكل

  اضافه شد. 50عدد  و به  5عدد  براي جلوگيري از صفر شدن مقادير داخل لگاريتم به  شد.

 باشد.مي ’M5تكنيك از روابط زير مدل عددي حاصل 
  	

  
                                                                                                                                                                          (1) 
  

                                                                                                                                                                           (2) 
 

 

                                                                                                                                                                           (3) 
 

 بيضر    زدانهيدرصد ر  ميبعد از تحك هياول ينسب يچگال  سكالپا لويبر حسب كخاك   هيفشار متوسط محصور موثر اول كه در آن 
  .باشديم ييتنش كرنش تا شروع روانگرا يهاحلقه يمساحت تجمع و متر  يليخاك بر حسب م يهامتوسط اندازه دانه  خاك يكنواختي

ن زيت ايمبول بوده و ققابل  ه شده توسط محققين گذشتهئه شده در مقايسه با روابط ارائهمانطور كه در جدول زير قابل مشاهده است دقت روابط ارا
ب از طي به مخايد كله دئارا با وجود مختصر بودن و ده،شروابط بيان  ،باشد. در واقعمي آنهاكوتاه و قابل درك بودن  روابط نسبت به ساير روابط قبلي،

 باشد.دقت قابل قبولي را نيز دارا مي ،رفتار هر پارامتر
  

 ه شده در اين تحقيقئقايسه دقت و خطاي روابط ساير محققين با روابط ارام -1جدول
     MODEL  CC MAE RMSE 

Alavi, (2012) 62.73 0.381 0.474 
Zhang, (2015) 74.6 0.248 0.42 

Zhang-Goh, (2015) 76.49 0.621 0.701 
Baziar, (2011) 94.36 0.116 0.16 
Current study 89.07 0.177 0.2264 

  

مقادير  اگر .آنگاه فرمول سوم پاسخگو خواهد بود باشد 66/1 ازبزرگتر  اگر مقادير ئه شده است. فرمول براي پيش بيني پتانسيل  روانگرايي ارا سه
 06/77 از  فرمول اول قابل استفاده بوده و درصورت بزرگتر بودن ،باشد  06/77كوچكتر و مساوي بوده و  66/1كوجكتر و يا مساوي 

  .شودفرمول دوم استفاده مي

براي استفاده بر ارراهنماي ك، ها بگنجددسته داده كه در اين شرطه شده است. هر ئارا  و   هايي بر اساس ين سه رابطه با شرايط مرزي و شرطا
 ،هاز فرمولاحاصل بيني شده پيشهاي را در مقابل لگاريتم داده هاي آزمايشگاهيلگاريتم داده نمودار زير، است. 3يا  ،2، 1هاي از هركدام از فرمول

  ها دقت خوبي را دارا هستند.هاي حاصل از فرمولداده ،ا توجه به نيمساز رسم شدهبدهد. نشان مي

  

  
  



 

 

  

  آزمايشگاهي هايدادهي خروج مقابل نمودار خروجي حاصل از فرمول در -1شكل

  

- نگرايي كاهش ميحتمال رواا فشار متوسط محصور خاك و چگالي نسبي اوليه بعد از تحكيمافزايش با  ها مشخص استفرمول شكلر كه از همانطو 
با ست كه يانگر اين ابرائه شده ي اي سه رابطهمجموعه. ي خاك الزم استژي زلزله براي روانگرا كردن تودهيابد يا به عبارتي ميزان بيشتري از انر

  ن كاهش مجدد مقاومت روانگرايي مشهود است.و پس از آ، ابتدا كاهش مقاومت روانگرايي و سپس افزايش آن را خواهيم داشت افزايش ميزان 

 كاهش روانگرايي مقاومت ميزان ابتدا مشخصي درصد تا ريزدانه افزايش با، ابقت دارد. طبق تحقيقات انجام شدهاين مساله با تحقيقات ساير محققين مط

- برمي شده اعالم مرزي درصد اوتتف به شده انجام مطالعات يجنتا تفاوت د.دار ادامه معيني حد تا نيز افزايش اين و كندمي پيدا افزايش آن از پس و
درصد مقاومت  10دهد كه با افزايش ميزان ريزدانه تا نشان ميها در بررسي اثر ريزدانه هاي چانگ و همكارانبراي مثال نتايج آزمايش گرددء
 به درصد 10 از سيلت درصد افزايش با كه عنوان كردند) 2000ي(وك اميني  ر،ديگ محقق دو .يابدي كمي كاهش و پس از آن افزايش ميروانگراي

 مقاومت درصد 10 تا لتسي مقدار افزايش با ثابت تخلخل نسبت در كه دريافت پيلتو. كندمي پيدا افزايش درصد 60 روانگرايي مقاومت درصد، 50

 غير دانه زري افزايش با ثابت، تخلخل نسبت در كه رسيد نتيجه اين به نيز كسنايا  .]5[يابدمي افزايش آرامي به آن از پس و كاهش روانگرايي

درصد  40تا  0قدار را ين مبوالخير و همكاران ا .]6[دشومي عكس بر اين روند آن از پس و يابدمي كاهش روانگرايي مقامت درصد 42 تا پالستيك
اند كه زمايشگاهي اعالم كردهآات ا مطالعنيز ب ،)2001، پوليتو و مارتين()2003كارارو و همكاران ( اند. بسياري از محققين ديگر از جملهاعالم كرده

اتج ژيربابا و ره طالعاتمگردد. نتايج اين تحقيق با نتايج آن مي افزايشمقاومت روانگرايي سپس  ريزدانه ابتدا باعث كمي كاهش افزايش درصد
مايشگاهي با خروجي فرمول، هاي آزي دادهمقايسه ،در مجموع .]3[دمطابقت دار  )2011بازيار ( )2001پوليتو و مارتين ( ،)2003كارارو ( )2009(

  باشد.بيانگر صحت فرمول در ارائه رفتار فيزيكي درصد ريزدانه و تاثير آن بر مقاومت روانگرايي مي

كته اشاره كرد و الزم به ذكر است كه تاثيرات ه اين ننيز در تحقيقات خود ب )1995ليانگ ( شود.باعث افزايش مقاومت روانگرايي مي افزايش
  .]7[باشدتر ميهاي ريزدانهاز خاكتر محسوس ،بزرگتري دارند كه  ،ترهاي درشت دانهبي بر مقاومت روانگرايي براي خاكچگالي نس

 ،هاي بزرگتر يابد. اما براي مقاومت روانگرايي افزايش مي زايش مقدار با اف 66/1هاي كوچكتر يا مساوي  ه شده براي ئهاي اراطبق فرمول
   واقع طبق تحقيقات ليانگ درو اين تحقيق مطابقت دارد.  2و  1فرمول هاي با  ،)2011) و بازيار (1995شود. تحقيقات ليانگ(اين روند برعكس مي

د كه اين نيز رفتار پارامتر مي باش   هايشتر از تاثير اندازه متوسط دانهتاثير چگالي نسبي روي مقاومت روانگرايي ب هابا افزايش اندازه دانه)، 1995(
   .]6[كندرا در فرمول سوم توجيه مي  و  
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با دقت  دالته معائابراي ار هاي متفاوتيها از روشكه هركدام از آن ،ده استي انجام شكنون مطالعات بسياري جهت پيش بيني پتانسيل روانگرايتا
  هندسان قادر نيستند تا اثر فيزيكي هر م. باشندبسيار پيچيده مي، دقت قابل قبول ه شده با وجود دارا بودنئاند. تمامي معادالت ارامناسب استفاده نموده

  

  



 

 

فرمول كامال ساده با دقت  هس ’M5 اين معادالت بيابند. اما در اين تحقيق به كمك نرم افزار وكا با بكارگيري  مدل پارامتر را به وضوح در هر يك از
  ردد.گر ميتآسان ،بوده و قضاوت مهندسيروشن  ،ه شد كه تاثير هر پارامتر بر مقاومت روانگرايي  به وضوحئبسيار قابل قبول ارا

هاي صحت سنجي ها مطابقت دارد ورامترپارامتر با تحقيقات محققان گذشته و با نمودارهاي مربوط به رفتار طبيعي پارفتار فيزيكي معرفي شده براي هر 
  باشد. ها ميي صحت  و دقت مناسب فرمولدهند كه اين نشانهه ميئهاي قابل قبولي را اراانجام شده دقت
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