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 چکیده:

نهایی است. ها می باشد. این طراحی وابسته به ارضاء دو شرط نشست و ظرفیت باربری  از مهمترین مسایل مهندسین ژتوتکنیک، تعیین ظرفیت باربری نهایی پی
ز روش های اخیرا، نیز محققان ا محققانی مانند ترزاقی، میرهوف، هانسن و دیگران در گذشته  از روش های کالسیک، جهت تعیین ظرفیت باربری نهایی استفاده کردند.

پارامترهای بکار نامه نویسى ژنتیک  ارائه شده است. بر و ’M5ترکیب دو روش الگوریتم مدل درختی  در این مطالعه، تکنیکی جدید ازهوش مصنوعی استفاده می کنند. 
داده  961داده های استفاده شده در مدل سازی شامل . ی باشدمشخصات هندسی پی، وزن مخصوص خاک و زاویه اصطکاک داخلی خاک م گرفته جهت توسعه مدل،

د. مطالعه مقایسه گردیده انکالسیک و هوش مصنوعی با نتایج حاصل از مدل های  ترکیبینتایج بدست آمده از روش  آزمایشگاهی جمع آوری شده از مقاالت علمی است.
 موجود است.مقایسه ای، نشانگر عملکرد بهتر مدل ارائه شده در مقایسه با سایر مدل های 

 کلمات کلیدی: ظرفیت باربری، پی سطحی، مدل ترکیبی، محاسبات نرم

 

 .مقدمه1
نشطسطت و ظرفیت باربری نهایی قرار دارد. به حداک ر تنو وارد شده از پی به خاک زیرین آن که    تحت تاثیر دو عامل سططحی  های طراحی پی

 4یا مساوی  کتروچپی های سططحی نسطبت عمب به عرک ک  در  خاک بدون گسطیختگی برشطی آن را تحمل می کند، ظرفیت نهایی باربری گفته میشطود.   
، میرهوف [9](9141) ترزاقیآنها  ررسطططی قراردادند که مهمترین ی نهایی پی ها را مورد بمحققطان مختلفی در گذشطططته پیو بینی ظرفیت باربر  . اسطططت
روش های محاسططبات نرک که توان یافتن روابپ پیدیده مسططسططتتر در پدیده های مختل  را  نیز در سططال های اخیر .هسططتند [1]( 9191هانسططن ) و [2](9161)

نویسی ژنتیک،  ، برنامهوش محاسبات نرک شبکه عصبی مصنوعیمهمترین شاخه های ر د. ازدارند برای مدل سطازی ظرفیت نهایی باربری پی استفاده میشون 
فازی، مدل های درختی و... هسطتند. از محققانی که در سال های اخیر از این روش ها برای تعیین ظرفیت نهایی باربری پی استفاده   الگوریتم ژنتیک، منطب
شاه نرری ، هچندگانرسیون خطی گو ر ژنی چند نویسی برنامه روش از استفاده با [4](2199رهای صطورت گرفته توسپ، شاه نرری ) نموده اند میتوان به کا

 بکارگیری برخی از این روش ها بیان شده است. معادالت حاصل از 9به کمک روش برنامه نویسی خطی و... اشاره نمود. در جدول  [5](2191)

 : معادله برخی روش های پیش بینی ظرفیت باربری نهایی پی سطحی در خاک دانه ای 1جدول 

 

                                                           
 اسی ارشد دانشگاه شاهد تهراندانشجو کارشن 1

 استادیار گروه آموزشی عمران دانشگاه شاهد تهران 2

 رابطه منبع

𝑞𝑢 (1691میرهوف ) = 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 + 12 𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 
 𝑁𝛾 = (𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 1.4𝜑, 𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛 (45 + 𝜑2)2 𝑒𝜋 𝑡𝑎𝑛 𝜑 
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خاک  ، وزن مخصططوص(L)، طول پی (D)، عمب مدفون پی (B)در تعیین ظرفیت نهایی پی های سطططحی ریر چسططبنده پارامتر های عرک پی 
(γ)   و زاویه  اصططکاک داخلی خاک(φ) ،روشی ترکیبی به ناک  ازدر این پژوهو  .(2116موثر میباشند )فویه و همکاران"M5’- GP"  برای پیو بینی

و ساخت  ΄M5. مبنای روش، دسته بندی اطالعات ورودی توسپ مدل درختی ی بر روی خاک دانه ای استفاده شده استظرفیت نهایی باربری پی سططح 
مدل درختی، برنامه نویسی ژنتیک و مدل ترکیبی  ( می باشطد. در ادامه این مقاله در بخو دوک توضطیحاتی در باره  GPمدل توسطپ برنامه نویسطی ژنتیک )  

داده شطده است. در بخو سوک شر  داده های جمع آوری شده آمده است. بخو چهارک شامل توضیحاتی درباره ساخت مدل و نتایج بدست آمده از آن  
اسیت مدل نسبت به پارامترهای ورودی مورد و بحث بر روی نتایج است. در بخو پنجم ضرایب اطمینان معادالت آورده شده است و در بخو ششم حس

شده  هتحقیب قرار گرفته اسطت. در بخو هفتم مقایسطه بر اسطای سطیستم رتبه بندی آورده شده است و در بخو هشتم جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارائ    
 است. 

 شرح مدلسازی ترکیبی. 2

 مدل درختی. 2-1
 یدرخت تصمیم گیردرخت تصمیم گیری است.  مدل های درختی حالت خاصطی از  اده دارد.توانایی باالیی در تجزیه و تحلیل دمدل درختی 

. به درخت تصطططمیمی که  مترییر های عددی را پیو بینی میکند درخت رگرسطططیونی میگویند.  ها اسطططت داده های تجزیه و تحلیل الگوریتم  زا نوعی 
نوعی از الگوریتم های  M5خطی ظاهر میشوند مدل درختی گفته میشود. الگوریتمهمدنین به درخت رگرسطیونی که در بر  های آن توابع رگرسطیونی   

انشعاب داده ها بر اسای کاهو مورد انترار   M5’ در الگوریتمبیان شطده اسطت.     [6](9112)1کوئینلن مدل درختی اسطت. این الگوریتم اولین بار توسطپ  
ماندن یا  و صفر نزدیکی به ها داده میانگین از انحراف مجذور مجموعتا رسیدن  فرآینداین انجاک میشود. ( هر داده ی ورودی SDRانحراف اسطتاندارد ) 

اخه شبا حذف  سپس درخت یک مدل رگرسیون خطی ایجاد میشود. ، برای هر بر درخت ساخت از بعد .یابد می ادامه مقدار کمی نمونه برای انشعاب
 .پذیرد می نجاکا هموارسازی عملیات ایجاد شده ناپیوستگی هاییبرای جبران  در آخر های اضافی هری میگردد.

 ی ژنتیکبرنامه نویس. 2-1
این  . کند می اسططتفاده و تک یر جهو و بازترکیبی جمله از آن عملگرهای و از بوده ژنتیک الگوریتم از نوعی خاص ژنتیک نویسططی برنامه

 یک عنوان به عبارت های درخت این روش، در . اسطای این روش بر مبنای تووری داروین می باشطد.  گسطترش یافت  [9] (9112 )4کوزاتوسطپ  تکنیک 

 قبل نسل روی جمعیت بر ژنتیک عملگرهای اعمال توسپ افراد، از جدید نسل تولید .باشند می جمعیت از یعضو تولید میشوند که کامپیوتری برنامه

 گره ای تصادفی درخت، بازترکیبی در .شطود  می اجرا که باشطند  میو تک یر   درخت و جهو درخت بازترکیبی ژنتیک، عملگر دو .گیرد می انجاک

 یک گره جهو، کنند. در تولید جدید فرزند دو تا کنند می جا جابه را خود مربوطه نسططبی شططاخه های و شططود می انتخاب والدین درخت دو هر از

در تک یر  شود. می جایگزین جدید تصادفی درخت یک انتخابی حذف می شود و یا توسپ زیردرخت شود. سپس می انتخاب الدو درخت از تصادفی
                                                           

1 Quinlan  

4 Koza  

𝑞𝑢 (1691هانسن ) = 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 + 12 𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 
 𝑁𝛾 = 1.5(𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 𝜑, 𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛 (45 + 𝜑2)2 𝑒𝜋 𝑡𝑎𝑛 𝜑 

 MLR-شاه نظری
(2112) 

𝑞𝑢 = 103 (−2.6264 + 0.0592𝐵 + 1.9714𝐷 − 0.0135 𝐿𝐵 − 0.0305𝛾 +0.0827𝜑)  

 MGP-شاه نظری
(2112) 

𝑞𝑢 = 2 × 10−12𝜑7(𝐵 + 𝐷) (𝐿𝐵 + 𝜑)2 + 10−8𝐷2𝜑6(𝐵−𝛾)2𝐿𝐵   

 LGP-صدرالسادات

(2111) 
𝑞𝑢 = 𝜑 ((𝛾 + 𝜑 + 3.95(𝜑−35)2𝐿𝐵 ) 𝐷2 + 2.5(𝐵(𝜑 − 35) + 1))  



 

 
یک عبارت یا معادله اسططت که بصططورت درخت نمایو داده میشططود. در  برنامه ریزی ژنتیک در هر کورموزک افراد برتر در جمعیت جدید کپی میشططوند. 

 متفاوت هستند. گره های شکل و ها اندازه با مراتبی سطلسطله   سطاخته شطده با   های( کامپیوتری)گراف های درخت جمعیت، دبرنامه نویسطی ژنتیک افرا 

 :باشد می مراحل زیر شامل ژنتیک نویسی برنامه هستند. ها ثابت یا برگها، متریرها یا پایانه ای های گره و توابع، ای، پایانه ریر های

 میکند. تولیدN اندازه با هایی( حل راه) برنامه که ها پایانه و توابع تصادفی بترکی از اولیه جمعیتی ایجاد -9

 .حل راه برازندگی مقدار آمدن بدست و آن شدن ارزیابی و جمعیت در برنامه هر اجرا-2

 .احتمالی صورت به ژنتیک تولید جمعیت جدید از افراد )برنامه( بر اسای انتحاب عملگر-1

 نتیجه به اگر و مییابد ادامه مطلوب حل راه به رسططیدن تا ،4 تا 2 مراحل و مییابد ادامه عضططو Nبه  جدید عیتجم رسططیدن تا 3 مرحله -4

 اصل در و مطلوب نتایج و آمده دست به نتایج بین تفاضل قدر مطلب مجموع برازندگی، .مییابد خاتمه معینی تکرار تعداد از بعد نیابد، مطلوب دسطت 

   .دمیباش اقلیدسی فاصله همان

   M5’-GPمدل ترکیبی . 2-3

در مطالعات قبلی این به حل مسائل پیو بینی میپردازد.  GPو’M5روش جدید ترکیبی بر مبنای استفاده از توانایی ها و نقاط قوت دو مدل  
جهت مدل سازی مقادیر پیو بینی استفاده شده است. در روش مدل ترکیبی ابتدا داده های ورودی مسوله به کمک  [8](2199روش توسپ درخشانی )

بر روی  هریک از  شاخه ها  اعمال میشود تا مدل نهایی  GPی الگوریتم مدل درختی به شاخه های مختل  تقسیم بندی میشود. سپس مدل قابلیت شاخه زن
 شده است.  در زیر بیانمراحل کلی انجاک این مدل  ی نهایی پی سطحی بدست آید.با دقت باالدر پیو بینی مقادیر ظرفیت باربر

 ’M5ها توسپ الگوریتم  گاک اول : شاخه بندی داده

، داده ها بر اسططای معیارهای انشططعاب انتخاب شططده توسططپ الگوریتم مدل     ’M5در این مرحله با معرفی داده های ورودی موجود به الگوریتم 
ود و در ریر نجاک میشدرختی به چندین شاخه مختل  تقسیم بندی میشوند. در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب در هر کداک از شاخه ها مجدد شاخه زنی  ا

 اینصورت شاخه زنی متوق  میشود.

 گاک دوک: ایجاد روابپ پیو بینی توسپ برنامه نویسی ژنتیک

در مرحله دوک مقادیر داده های ورودی هر شطاخه بصطورت جدا گانه به مدل معرفی میشطود. این مقادیر هم شطامل داده های آموزشی و هم داده     
ی داده ها به مدل تنریمات مورد نیاز برنامه نویسطی ژنتیک نیز به مدل معرفی میشطود. سطپس مدل برنامه نویسططی ژنتیک بر    های ارزیابی میشطود. پس از معرف 

 روی هر شاخه اجرا شده و معادالت پیو بینی آنها بدست می آید.

 گاک سوک : ارزیابی مدل

ر یها و مقادیر اندازه گیری شطططده، مد نرر قرار گرفته و مقادبرای ارزیابی مدل، مقادیر پیو بینی شطططده بر روی هر شطططاخه توسطططپ معادالت آن 
 خطاهای آن اندازه گیری میشود.

 داده های جمع آوری شده برای توسعه مدل . 3
آکبای و کولهاوی  ،[1](2199عادک کالینی )منتشطططر شطططده توسطططپ   آزمطایشطططگاهی داده  961از  "M5’-GP"جهطت توسطططعطه مطدل ترکیبی    

داده موجود به  961اسططتفاده شططده اسططت. این آزمایشططات در دو مقیای کوچک و بزر  انجاک شططده اند. از     [99](9119، بریاوودو گیبنس)[91](2111)
( جهت توسططعه %21( و ارزیابی )%81داده ها به دو بخو آموزشططی ) زمایو های کوچک و بزر  مقیای می باشططند.داده مربوط به آ 914و  65ترتیب 

   آورده شده است. 2مدل و ارزیابی آن تقسیم میشوند. مشخصات آماری داده ها در جدول

 

 



 

 

 

 و بحث روی نتایج "M5’-GP"ی ساخت مدل ترکیب. 4
 ساخت مدل  .4-1

الگوریتم مدل درختی  توسطططپ معیار شطططاخه بندی با انتخااب .معرفی شطططدنطد  ’M5برای سطططاخطت مطدل ابتطدا داده هطای ورودی بطه الگوریتم      
B بصطورت  ≤ 𝐵برای شطاخه اول و    0.275 > برنامه نویسی ژنتیک  به سازیهر یک از شاخه ها به طور جدا گانه برای مدل برای شاخه دوک، 0.275

  بعد از اجرای برنامه نویسی ژنتیک، مدل پیو بینی کننده ظرفیت باربری نهایی بصورت معادالت زیر بدست آمد: معرفی شدند.

For: B ≤ 0.275                                                                                                                                     (9) 

 𝑞𝑢 = 4.83𝜑2(𝐵 + 𝐷) + 298(𝐵 + 𝐷)(𝛾 − 𝜑) − 1.08 𝛾 (𝐵 − 𝐷)𝐿  + 63.35 

For: 𝐵 > 0.275                                                                                                                                                                      (2) 𝑞𝑢 = 58.2 𝐵 − 447𝜑 + 505 𝐷(1 − 𝜑) − 752𝐷(𝐿 + 𝛾) + 6.35𝜑(𝐵 + 𝜑) + 11.9𝐷𝜑(𝜑 − 𝛾) + 7666 

 ارزیابی مدل  . 4-2
متوسططپ  (،RMSEریشططه میانگین مربعات خطا) (،CCاز سططه شططاخا آماری ضططریب همبسططتگی) "M5’-GP"جهت ارزیابی مدل ترکیبی 

𝑪𝑪 معادالت سه شاخا ارزیابی بصورت زیر می باشد: ست.( استفاده شده اMAEخطای مطلب) = ∑(𝒙𝒊−�̅�)(𝒚𝒊−�̅�)√∑(𝒙𝒊−�̅�)𝟐 ∑(𝒚𝒊−�̅�)𝟐 (1                           )                                                                                                                                                  

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √𝟏𝑵 ∑(𝒙𝒊 − 𝒚𝒊)𝟐                                          (4)  

 𝑴𝑨𝑬 = ∑(𝒙𝒊−𝒚𝒊)𝑵            (5)  

مقادیر متوسپ اندازه گیری شده و  �̅�و  𝒙تعداد مقادیر اندازه گیری شده و  Nر پیو بینی شده، مقادی𝒚𝒊مقادیر اندازه گیری شده،  𝒙𝒊در معادالت باال 
 بیان شده است. 1نتیجه ارزیابی مدل ترکیبی با شاخا های آماری در جدول  پیو بینی شده هستند.

ربری پی سطحی : بازه مشخصات آماری داده های ورودی به مدل درختی  برای پیش بینی ظرفیت نهایی با2جدول  

Parameters B (m) D (m) L (m) γ  (kN/m3) ϕ (rad) qu (kPa) 

Maximum 3.02 0.89 3.02 20.80 0.80 2847 

Minimum 0.03 0 0.03 9.85 0.56 14 

Mean 0.53 0.12 0.80 15.63 0.68 483.90 

Standard 

deviation 

0.56 0.21 0.68 2.93 0.06 472.38 

 شاخص های آماری نتیجه ارزیابی مدل ترکیبی بوسیله : 1جدول

Data Error measure 

 CC (%) RMSE MAE 

Train 93.61 168.23 99.87 



 

 

مدل ترکیبی جدید با روش های کالسططیک و روش های مبتنی بر هوش مصططنوعی قبلی ارائه شططده جهت پیو بینی ظرفیت باربری   4در جدول 
 نهایی پی سطحی در سه شاخا ارزیابی مقایسه شده است.

مشطخا اسطت عملکرد مدل پیشنهادی برای پیو بینی ظرفیت باربری نهایی پی سطحی بر روی خاک دانه ای از روش    4همانطور که از جدول 
میزان همبسططتگی بین مقادیر پیو بینی شططده و اندازه گیری شططده مدل   4کل شطط های کالسططیک و هوش مصططنوعی قبلی بهتر  بوده و دقت باالتری دارد. 

 ترکیبی را در مقادیر کل داده ها نشان می دهد.

 

 نقاط داده : 1شکل 

نزدیک بودن نقاط به خپ ایده آل )پیو بینی شطده  اندازه گیری شده( نشان دهنده توانایی مدل در پیو بینی ظرفیت باربری نهایی   9در شطکل  
بصورت زیر می  iDRمی باشد. رابطه داده ها   iDR محاسبه شده، یریو اندازه گ ینیب یوپ یرمقاد مطابقتمشخا شدن  برایها از راهکار یکی . اسطت. 
 باشد:  

(6)                                  𝐷𝑅𝑖 = 𝑦𝑖𝑥𝑖  
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Test 97.1 111.61 67.83 

All   94.2 158.48 93.42 

 : مقایسه بین مدل ترکیبی و دیگر مدل ها4جدول

Approach Error measure 

 CC (%) RMSE MAE 

Classic 

Meyerhof (1963) 94.50 147.04 106.95 

Hansen (1970) 94.48 191.98 137.80 

Artificial intelligence  

Shahnazari-MLR (2012) 72.00 349.86 292.20 

Shahnazari-MGP (2012) 93.70 256.72 132.83 

Sadrossadat-LGP (2013) 95.90 177.99 120.11 

M5΄ - GP (Current study) 97.10 111.61 67.83 



 

 
تر باشد نشان از دقت  یکنزد یکبه مدل   یها iDR یانگینم چقدر مقادیر پیو بینی شده است. هر𝑦𝑖مقادیر اندازه گیری شده و  𝑥𝑖در معادالت باال 

 داده ها نمایو داده شده است. DR، نمودار هیستوگراک 2. در شکل دارد یباربر یتظرف ینیب یومدل در پ یشترب

 

 DR: نمودار 2شکل 

 بهتر تندهس25/9تا  95/1آنها در بازه   یشده داده ها یریشده به اندازه گ ینیب یوپ یر نسطبت مقاد یشطتری که تعداد ب یی، مدل ها DRنمودار  در
 .بازه قرار دارند ینداده ها در ا %81 حدود ترکیبی،مشخا است در مدل  6. همانطور که از شکل نمایند بینی پیو را باربری نهایی ظرفیت اند توانسته

 حساسیت . تحلیل5 
پارامتر و ثابت  یکدادن  یریتر با ترکیبی، وشرارائه شده توسپ  یسطح یپ ی نهاییباربر  یتظرف ینیب یوبر فرمول پ پارامترها تاثیر میزان بررسی جهت

ارامترها و مقدار انحراف پ یتمام برای یانگینم مقدارباشد. در ابتدا  می مشاهده قابل یبر خروج مد نرر متراپار ییرتر یرتاث یزانمترها ماپار یگرنگه داشتن د
𝑆𝐴𝑖1 .گردید محاسبه یرز بصورت 𝑆𝐴𝑖2 و  𝑆𝐴𝑖1 مقادیر سپس. دش کاسته آن از یکبار و شد افزوده میانگین هب یکبارستاندارد  مقدار انحراف ا سپسو  شد گرفتهدر نرر  نرر مد پارامتر برایاستاندارد  = 𝑉(𝑀 + 𝛿𝑖) − 𝑉(M)                                                                                                                                                              (6) 𝑆𝐴𝑖2 = 𝑉(𝑀 − 𝛿𝑖) − 𝑉(𝑀)                                                                                                                                                             (9)  

𝑆𝐴𝑖 ابطه زیر محاسبه میشود:برای هر پارامتر از ر SAپس از آن مقدار  = |𝑆𝐴𝑖1 − 𝑆𝐴𝑖2|                                                                                                                                                                         (8) 

بیشتر بودن  .باشدیم یینها یباربر تیظرف نییتعهم معادله  Vمدنرر( است. ی)ورود یورود نیام i اریمع انحراف𝛿𝑖 داده ها است. یتمام نیانگیم Mکه 
برای هر پارامتر در هر شاخه جدا  𝑆𝐴𝑖نشان دهنده تاثیر بیشتر پارامتر بر معادله تعیین ظرفیت باربری نهایی پی است. مقدار برای هر پارامتر  𝑆𝐴𝑖مقدار 

یزان تاثیر و م  R1ر تگانه حساب میشود و میزان تاثیر پارامتر بر معادله پیو بینی هر شاخه بدست می آید.  میزان تاثیر پارامترها در شاخه اول بوسیله پارام
بدست می  RI=R1+R2رتبه بندی میشود. سپس میزان تاثیر پارمترها بر هر دو معادله شاخه ها بوسیله پارامتر  R2پارامترها در شاخه دوک بوسیله پارامتر 

  5لجدومشخا شده است.   Rارامتر کمتر باشد نشان دهنده تاثیر بیشتر پارامتر است. رتبه بندی نهایی تاثیر پارامترها بوسیله پ RIآید.  هر چه میزان 
 دهد. یپارامترها نشان م یرا برا 𝑆𝐴𝑖 مختل  ریمقاد
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نتایج تحلیل حساسیت مدل ترکیبی:  5جدول  

parameter B D L φ γ 

Formula1 58 64 0.72 95 74 



 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری. 6
و برنطامه نویسطططی ژنتیک با در نررگرفتن نقاط قوت و کنار   ’M5هو از مطدل ترکیبی جطدیطدی مبتنی بر روش هطای مطدل درختی      در این پژو

د. یگذاشطتن نقاط ضع   هر یک از روش ها جهت ارائه معادله جدید پیو بینی ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی بر روی خاک دانه ای استفاده گرد 
داده آزمایشططگاهی ازتحقیقات محققان قبلی جمع اوری شططده اسططت. این داده ها ابتدا توسططپ مدل درختی شططاخه بندی  961د جهت سططاخت این مدل تعدا
برای هرشاخه به کار رفته و معادله پیو بینی ظرفیت باربری نهایی ارائه شده است. نتایج روش ترکیبی نوین توسپ سه شاخا  GPشطده اند. سطپس مدل   

زیابی شطد. همدنین این مدل با روش های کالسیک و هوش مصنوعی بکار رفته در زمینه تعیین ظرفیت باربری نهایی پی  ارRMSE,CC,MAE اماری 
 های سطحی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از بررسی های انجاک شده در مطالعه حاضر به شر  زیر می باشد:

ی پی سطحی در خاک های دانه ای با استفاده از مدل ترکیبی ارائه گردید. معادله ای دو ضابطه ای جهت پیو بینی ظرفیت باربری نهای -9
و توانایی مدل سازی ریر خطی برنامه نویسی  M5نتایج ارزیابی این مدل نشان می دهد، این مدل با استفاده از توانایی شاخه زنی الگوریتم 

رابطه  %19مدل سازی کند و با ارائه معادله ای با ضریب همبستگی ژنتیک می تواند به خوبی مقادیر آزمایشگاهی ظرفیت باربری نهایی را 
 همبستگی قوی ای بین مقادیر اندازه گیری شده و پیو بینی شده ایجاد کند. 

، MLR و مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی کالسیک میرهوف و هانسن با روش های  ”M5-GP“مقایسه ای بین مدل ترکیبی   -2
Multigene GP وLGP یین ظرفیت باربری نهایی پی سطحی انجاک گرفته  است. این نتایج مشخا می کند مدل ترکیبی در جهت تع

 مقایسه با روش های قبلی  توانسته عملکرد بهتری در هر سه شاخصه آماری نشان دهد.

ر روی مدل دارد. اثیر را ب( بیشترین تφبر اسای تحلیل حساسیت انجاک گرفته بر روی مدل ترکیبی پارامتر زاویه اصطکاک داخلی خاک ) -1
( و γ(، وزن مخصوص خاک )B( نیز تاثیر بسزائی بر روی مدل ترکیبی دارد. پس از آنها پارامتر عرک پی )Dپارامتر عمب مدفون پی )

 ( به ترتیب در تعیین ظرفیت باربری نهایی مدل اهمیت دارند.Lطول پی )
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