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 چكیده
باشد. به منظور استفاده از این ررسی ظرفیت شمع تحت بار جانبی مییکی از روش های ب p-yاستفاده از منحنی های 

را اصالح کرد. این  تک شمع p-yروش برای بررسی گروه شمع تحت بار جانبی به دلیل وجود اثر گروه، باید منحنی های 
-Pمی باشد که در این پژوهش از آن به  p-yیک ضریب ثابت کوچکتر از یک به کل منحنی  اصالح به صورت اعمال

multiplier  یاد شده است. عوامل مختلفی بر مقدارP-multiplierشماره ردیف شمع از جمله این عوامل  ، موثر هستند؛
، مقاومت برشی گروه شمعتعداد ردیف های ، شرایط مرزی سر شمع، ها در گروه شمع، نسبت فاصله به قطر شمع

ی شماره ردیف شمع ها در گروه شمع و زهکشی نشده و... است. این در حالی است که پژوهش های قبلی تنها پارامترها
و پارامتر های ذکر الگوریتم ژنتیک را در نظر گرفته اند. همچنین در این پژوهش با کمک از  نسبت فاصله به قطر شمع
ارائه شد. در انتها به منظور بررسی صحت روابط نیز با در خاک رسی  P-multiplierپیش بینی شده در باال، روابطی برای 

نتایج حاصل از روابط را با نتایج حاصل از آزمایش و سایر روش ها مقایسه  آنالیز حساسیتو  استفاده از روش های آماری
شده در این پژوهش از دقت بیشتری برخوردار  گردید. با توجه به خطا های محاسبه شده روش های مختلف، روابط ارائه

 هستند.
 

 نتیک؛ الگوریتم ژp-y؛ منحنی P-multiplierگروه شمع؛  هاي کلیدي:واژه
 
 مقدمه -1

گیرند، با اعمال ضریبی رفتار صورت گروهی مورد استفاده قرار میاز آنجایی که در مهندسی ژئوتکنیک شمع ها بیشتر به 
دهند. شمع ها اغلب اوقات عالوه بر بار قائم تحت اثر نیروی جانبی و لنگر خمشی تعمیم میشمع تکی را به گروه شمع 

شود و ک باشد از نیروی جانبی صرف نظرمیقراردارند. چنانچه نسبت نیروهای جانبی به نیروهای قائم اعمال شده به شمع کوچ
ی با روش های مناسب اثر بار جانبی بر رفتار شمع تحلیل در غیر اینصورت تحلیل شمع تحت اثر بار جانبی الزامی بوده و بایست

ساحل که تحت  از جمله سازه هایی که تحت اثر نیروی جانبی هستند می توان به مواردی نظیر، اسکله ها و سازه های فرا شود.
و سازه های مستقر بر روی  شودلندکه نیروی باد بر آنها وارد میاثر نیروی امواج و جریان های دریایی قرار دارند، سازه های ب

 شمع در مناطق زلزله خیز و... اشاره کرد.
آید که این مناطق برشی با جلو شمع ها منطقه برشی بوجود می بدلیل وجود اندرکنش خاک و شمع، در محدوده خاک

ی دهد که فاصله شمع افزایش بار جانبی، بزرگتر شده و با یکدیگر همپوشانی پیدا خواهند کرد. همپوشانی بیشتر زمانی رخ م
اثر مناطق همپوشانی بین شمع های موجود در یک ردیف اثیر یکدیگر باشند. ها از یکدیگر کمتر بوده و در نتیجه بیشتر تحت ت
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تلف با عنوان اثر طولی اثر جانبی نامیده شده و همچنین اثر مناطق همپوشانی بین شمع های موجود در ردیف های مخ
 .[1] دشوشناخته می

 
 یریز اندازه گاها  یمنحن نید. اکنیخاک را مدل م یخط ریهستند که رفتار غ یتجرب یها ی، منحنp-y یها یمنحن

 ن رسم شدهبر آ وارد یافق یرویشمع بر حسب ن ییبدست آمده اند، که جابجا یواقع طیدر شرا یرفتار شمع ها تحت بار افق
اک در خه به نوع ا توجباست.  جیرا اریبس یحرفه ا یخاک در کارها یافق اررفت یساز هیشب یها برا یمنحن نیاند. استفاده از ا

ار اطراف شمع قر در یخط ریغ یها به عنوان فنرها یمنحن نیشود. آنگاه ایم نییمربوط به آن تع p-y یعمق، منحن هر
 یبا منحن یر افقشمع  تحت با لیتحل ژهیوجود دارند که و ییبرنامه ها لینوع تحل نیا یشود برایم لیو شمع تحل رندیگیم

 اشاره کرد.  زین  ALPILEو GROUP یها توان به برنامه یمثال م یهستند. برا p-y یها
 تیرفقدار ظمبا  یشمع تک کی یباربر تیدارد. مقدار ظرف تیاهم اریتعداد و فاصله شمع ها از هم در گروه شمع بس

ک تحت از خا یشوند، محدوده ایکه چند شمع در مجاور هم اجرا م یگروه شمع متفاوت است. وقت کیهمان شمع در  یباربر
 شمع یاربرمجموع ب گروه شمع، برابر با کی یشود که باربر یباعث م دهیپد نی. ارندیگیشمع قرار م کیاز  یشتنش نا ریتاث
. اصالح ندیسم نماگروه شمع ر یآن را برا ،یشمع تک یبرا p-y یها یکنند با اصالح منحنیم ینباشد؛ لذا سع یتک یها

شده  شنهادیپ [2] 1988در سال روون و همکارانش بکه توسط  P-multiplier(Pm)تک شمع با استفاده از   p-y یها یمنحن
 .ردیگیاست، انجام م

 P-multiplier بیبا ضر دیروش با نیتوجه داشت که اثر کاهش گروه شمع را در ا دیتوجه به مطالب گفته شده، با با
 یمساو کوچکتر یاصالح بیضر نیا ،یباربر تیاز گروه شمع اعمال کرد. با توجه به کاهش ظرف فیهر رد یبرا 1ل مطابق شک

 خواهد بود. کی
 

 
 P-multiplier مفهوم: 1شكل 

 
به شماره  پارامتر ها می توان از جمله این در طراحی گروه شمع به پارامترهای زیادی بستگی دارد، P-multiplierمقدار 

شده هکشی ندر گروه شمع، نسبت فاصله به قطر شمع ها، تعداد کل ردیف های شمع در گروه شمع، مقاومت برشی ز ردیف
ر ا در نظرمع ها خاک و... اشاره کرد. مراجع مختلف از این میان فقط شماره ردیف در گروه شمع و نسبت فاصله به قطر ش

 P-multiplierب ضری 2مطابق شکل  کند.را بررسی می ن پارامترهاگیرند، این در حالی است که این پژوهش اثر تمام ایمی
 .[3] دباشتفاوت بدلیل اثر طولی می که این است، انتهاییردیف های  P-multiplierبزرگتر از ضریب  ردیف جلویی برای
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 معرفی ردیف هاي گروه شمع با توجه به راستاي بار جانبی: 2شكل 

 
P-multiplier جام مین صورت انآزمایش با مقیاس واقعی بدست آورد، که پژوهش های زیادی به هتوان با انجام را می

ی توانند براوژ میف دیگر آزمایش های سانتریفیاما انجام آزمایش با مقیاس واقعی سخت و پر هزینه است. از طر .شده است
، مدلسازی های مبتنی P-multiplierبه حاسم. از جمله روش های دیگر برای دمورد استفاده قرار گیرن P-multiplierمحاسبه 

خاک  ع ها وبر مکانیک محیط های پیوسته است. در این روش امکان حل کردن مسائل متنوعی شامل حاالت مختلفی از شم
ه های برنام وجود دارد ولی کاربر باید وقت زیادی را صرف مدلسازی و صحت سنجی مدل کند. در واقع مدت زمان اجرای

روه ا در گهحلیل گروه شمع نسبتا طوالنی است. رویکرد دیگری که برای پیش بینی ضرایب کاهش ردیف مدلسازی برای ت
ین پارامترهای باین روش ها می توانند با پیدا کردن روابطی  .شمع وجود دارد که مبتنی بر روش های محاسبات نرم است

متر ثرات پارااا لحاظ پژوهش، با استفاده از این روش و بورودی، پارامتر خروجی را با دقت مطلوبی پیش بینی کنند. در این 
آنالیز حساسیت و خطاهای آماری ظر نآن مدل از ارائه می شود. در ادامه  P-multiplierهای مختلف، مدلی جهت تخمین 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 الگوریتم ژنتیک -2
در زمینه رم محاسبات ن از مشکالت پیچیده مهندسی است. مجموعه ای از روش های مفید برای حل بعضی  محاسبات نرم

ریتم الگو، میکی از رایج ترین روش های محاسبات نرهای مختلف مهندسی عمران توسط محققانی به کار برده شده است. 
مفهوم  زاگرفته  یک شاخه از الگوریتم تکاملی است که بر الگوریتم ژنتیکاست؛ که یک روش برای حل مشکالت است.  ژنتیک

 تیکلگوریتم ژناباشد. اولین بار بر مبنای اصول تکاملی داروین می الگوریتم ژنتیکباشد. در حقیقت تولید مثل بیولوژیکی می
 کنیک،سی ژئوتاز طریق الگوریتم ژنتیک معمولی توسعه داده شد. در بعضی مسائل مهندسی عمران بخصوص مهند کوزاتوسط 

 .[7-4]و به کمک آن فرمول هایی ارائه شد  موفق بوده است الگوریتم ژنتیک
، برای یافتن راه حلی برای مشکالت مهندسی بسیار مفید است. در الگوریتم ژنتیکدرک فرآیند داخلی یک مدل مبتنی بر 

می شوند که می توان با استفاده از یک نرم برنامه های کامپیوتری به عنوان ساختار درختی معرفی  الگوریتم ژنتیکتکنیک 
تولید جمعیت تصادفی با  الگوریتم ژنتیکآن را توسعه داد. اولین گام فرآیند مدلسازی متلب افزار برنامه نویسی کاربردی مثل 

توابع مبنای  توانند به کمک آن توابع انتخاب شوند. اینباشند که میعضو از این جمعیت شامل توابعی میتنوع باال است. هر 
ریاضی دارند و می توان هر نوع تابع دیگری را برای آن ها تعریف کرد. در گام بعدی این توابع انتخاب می شوند و ساختار 

اندازه گیری همان مورد تعریف  درختی را تشکیل می دهند که به صورت موردی بیان می شوند. نهایتا یک تابع متناسب با
اس کمینه سازی خطا ها هستند؛ یعنی اختالف بین مقدار اندازه گیری شده با پیش بینی شده را شود که این توابع بر اسمی
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خته کند. بعد از انتخاب بهترین مورد ها و پرورش آن ها با همدیگر، یک جمعیت جدید با بهترین مورد ها می تواند ساکمتر می
را نشان می  الگوریتم ژنتیک استانداردروند  3شکل د برسند. شود تا به تعداد مشخصی از تولیشود. این روش آنقدر تکرار می

 دهد.
 

 
 : فلوچارت الگوریتم ژنتیک استاندارد3شكل 

 
ر دانشگاه دهایدن ط است که برای اولین بار توسالگوریتم ژنتیک استاندارد یک شاخه جدید از الگوریتم ژنتیک چندگانه 

یر خطی غدلسازی برای م را الگوریتم ژنتیکیه ویژگی جدید است که روش  الگوریتم ژنتیک چندگانهیافت.  گسترش نیوکاستل
خالف دارد. بر ی بر درختشود که ساختار مبتنعنوان برنامه کامپیوتری بیان می به الگوریتم ژنتیک استانداردکند. قوی تر می

به  ک چندگانهتم ژنتیالگوری( در ژنتیک الگوریتم، هر برنامه کامپیوتری )یعنی هر عضو از جمعیت الگوریتم ژنتیک استاندارد
نتیک وریتم ژالگشوند که هر کدام نماد یک رگرسیون هستند. تفاوت اصلی دادی از ژن های جداگانه ارائه میعنوان تع
از  تفادهگیرد. اس اده قرارتواند مورد استفتار های مبتنی بر درخت است که می، مقدار ساخالگوریتم ژنتیک چندگانهو  استاندارد
دهد که ازه میبخشد و اجرا بهبود می الگوریتم ژنتیک استانداردبه طور قابل توجهی توانایی  الگوریتم ژنتیک چندگانهویژگی 

 اده شده است.نشان د الگوریتم ژنتیک چندگانهشکل ریاضی یک رگرسیون مبتنی بر  ،1نتایج بهتر بدست آید. در معادله 
 

(1                           )        nn geneCgeneCgeneCCY  ...22110  
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ژن شامل  هر ندگانهالگوریتم ژنتیک چمتفاوت است، در  الگوریتم ژنتیک استاندارداز  الگوریتم ژنتیک چندگانهمعماری 

فرم  فید بهیک ترکیب م الگوریتم ژنتیک چندگانهشرایط غیر خطی و ترکیبی از ژن ها با فرم خطی هستند. از این رو 
 .و شرایط غیر خطی است رگرسیون خطی کالسیک

 
 داده ها -3

که بستر آزمایش از  آزمون آزمایشگاهی جمع آوری شده است 10داده از نتایج  67در این پژوهش مجموعه داده ها شامل 
 Rollins, Olsen [8] ،Rollins, Peterson؛ این آزمایشات حاصل پژوهش های محققینی نظیر خاک رس تشکیل شده بود.

[9] ،Rollins and Sparks [10] ،Snyder [11] ،Brown, Reese [12] ،Huang, Hsueh [13] ،Taghavi and 

Muraleetharan [14] ،Meimon, Baguelin [15] ،Ilyas, Leung [16]  وChandrasekaran, Boominathan [17] 
 در این آزمایشات چندین پارامتر مطابق زیر اندازه گیری شده اند؛باشد. می

nشماره ردیف در گروه شمع : 
S/Dنسبت فاصله به قطر شمع ها : 

BCشرایط مرزی سر شمع : 
mتعداد ردیف های گروه شمع : 

uSمقاومت برشی زهکشی نشده خاک بر حسب کیلوپاسکال : 
φزاویه اصطکاک خاک بر حسب رادیان : 

ر ردیف ارائه برای ه P-multiplierپارامتر های فوق به عنوان ورودی به مدل داده شده و نهایتا خروجی آن به عنوان 
 دهد.تر های ورودی و خروجی را نشان میپارام 1 شود. جدولمی

 
 پارامترهاي ورودي و خروجی الگوریتم ژنتیک: 1جدول 

 
 
 
 

P-multiplier یذاردر بارگ تیمحدود یبدست آورد. از طرفکامل  اسیشمع ها در مق یبارگذار شاتیتوان از آزمایرا م 
م هکمتر از  ا فاصلهکوچکتر و شمع ها ب اسیدر مق شاتیگران بودن آن باعث شده تا آزما کامل و اسیگروه شمع ها با مق یرو

 در جدول نیهمچن. کامل هستند اسیبا مق شاتیآزما یبرا یمناسب نیگزیجا وژیفیسانتر شاتیآزما .رندیقرار بگ شیمورد آزما
قسیم شده ت زمایشآ داده های آموزش و داده های در این پژوهش داده ها به دو دسته آمده است. موجود یمحدوده داده ها 2

 می باشد.آزمایش بوط به داده ها مر %20و آموزشداده ها مربوط به  %80اند که
 

 محدوده داده هاي موجود براي تمام پارامترها: 2جدول 

 n, S/D, BC, m, Su پارامترهای ورودی

 P-multiplier پارامترهای خروجی

 Min Max Mean Std. dev پارامترها

n 1 5 2.19 1.13 

S/D 3 7 3.49 0.93 
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 نتایج تحلیل -4

پارامتر  نیب یبدست آوردن رابطه ا یاست. برا P-multiplier نیتخم یبرا یپژوهش بدست آوردن فرمول نیا یهدف اصل
 ه آموزشدست یها فقط از داده الگوریتم ژنتیکارائه فرمول حاصل از  یبرا کمک گرفته شد. الگوریتم ژنتیکاز  یورود یها

اده تایج استفقایسه نبرای م فقط آزمایش از داده های دسته کنار گذاشته شد. دسته آزمایشمربوط به  یاده شد و داده هااستف
 ارائه شد. 2رابطه  فرمول تاینها شد.
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کنند. یتمام خاک ها استفاده م یبرا یکل ضابطه کیاز  FEMA [19] و AASHTO [18] مراجعکه است  یدر حال نیا

 .دیکنیمشاهده م 3 فرمول ها را در جدول نیا
 

 P-multiplierراجع براي پیش بینی توصیه هاي م: 3جدول 

 
اثر فاصله شمع ها یا  (S/D)شود در خاک رسی با افزایش نسبت فاصله به قطر شمع مشاهده می 2همانطور که در معادله 

یابد. از افزایش می P-multiplierیابد و ه کاهش مییابد، بنابراین اثر گروتر اثر شمع ها بر یکدیگر کاهش میبه عبارت به
است. علت آن کم شدن  آزادبیشتر از حالت  P-multiplierمقدار  گیرداردر حالت  (BC)رایط مرزی سر شمع طرفی برای ش

 (m)است. همچنین با افزایش تعداد ردیف های گروه شمع  آزادنسبت به حالت  گیردارشمع ها در حالت  اثر جانبیو  اثر طولی
یابد. از طرفی با افزایش می P-multiplierشود، پس بیشتر می جانبیاثر و  اثر طولیشود در نتیجه اندازه گروه بزرگ تر می

*BC 1 2 1.49 0.5 

m 2 5 3.38 1.08 

(kPa) uS 7 150 59.58 49.89 

Pm 0.38 1 0.65 0.17 

 زی سر شمع آزاد و گیرداربه ترتیب برای شرایط مر 2و  1*

 رابطه پیشنهادی مرجع

 

AASHTO 

 ردیف سوم و باالتر ردیف دوم ردیف اول فاصله شمع ها در راستای اعمال بار
3D 0.8 0.4 0.3 

5D 1 0.85 0.7 

 

FEMA 

 

 Pm = 0.26 Ln(S/D) + 0.5 ≤ 1 ردیف اول

 Pm = 0.52 Ln(S/D) ≤ 1 ردیف دوم

 Pm = 0.6 Ln(S/D) - 0.25 ≤ 1 ردیف سوم و باالتر
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یابد و یا به عبارت بهتر نیز کاهش می P-multiplierی برویم، انتهایو یا اینکه هرچه به ردیف های  (n)افزایش شماره ردیف 
P-multiplier  کمتر از ردیف های انتهاییP-multiplier در ردیف جلویی به دلیل  است. زیرا شمع های موجود ردیف جلویی

را به  ، اثر گروه کمتریطولیمجاورت تنها از پشت با شمع های دیگر و وجود نداشتن شمعی در جلوی آنها برای تداخل اثر 
کاهش  multiplier-Pتوان گفت که می )uS(گیرند. بطورکلی برای خاک رس با افزایش مقاومت برشی زهکشی نشده خود می

نش بین انتقال بهتر اندرک، باعث رسی در خاک )uS(ت آزمایشگاهی افزایش مقاومت برشی زهکشی نشده طبق مشاهدا. یابدمی
 یابد.کاهش می P-multiplierیابد و ود؛ در نتیجه اثر گروه افزایش میششمع ها و خاک می

 نییز آل احاص جیتانبا  مدل آزمایش داده های دستهو  آموزش داده های دسته جیروابط ارائه شده، نتا یاعتبار سنج یبرا
 بیضر لیز قبا ییپارامتر ها زین سهیمقا نیا ی. برادیگرد سهیمقا یآمار یها اریبه کمک مع FEMAو  AASHTO ینامه ها

که  مورد استفاده قرار گرفت (MAE)مطلق  یخطا نیانگیمو  (RMSE)مربعات  نیانگیجذر م ی، خطا(CC) یهمبستگ
 است: ریروابط آن به صورت ز

 (3                )                                       
   22









yyxx

yyxx
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ii

ii  

(4                                )                                21
ii yx

N
RMSE  

(5                                           )                               
N

xy
MAE

ii 
  

 
 yو  xباشد. یم ریتعداد مقاد Nشده هستند و  ینیب شیشده و پ یریاندازه گ ریمقاد بیبه ترت iyو  ixدر معادالت فوق 

کل  التحا یاال براب یآمار یپارامتر ها 4 شده هستند. در جدول ینیب شیشده و پ یریمتوسط اندازه گ ریمقاد بیبه ترت زین
 ارائه شده است. آزمایش اده هایدآموزش و  اده هایدداده ها، 

 
 شاخص هاي آماري فرمول حاصل از الگوریتم ژنتیک: 4جدول 

 
 یاامه هن نییآ یبرخوردار است. از طرف یشتریروش ها از دقت ب ریپژوهش نسبت به سا نیروابط ارائه شده در ا

AASHTO  وFEMA نیکه در اآن شمع ها در نظر گرفته اند، حال فیکاهش را فاصله شمع ها و رد بیتنها عامل موثر بر ضر 
اده د یسته بندددو  یبرا کیتوان به تفک یرا م سهیمقا نیاست. ا تهمورد استفاده قرار گرف یشتریموثر ب یژوهش پارامتر هاپ

 مشاهده کرد. 6و  5در جداول  آزمایش داده های آموزش وهای 
 

 داده ها

 پارامترهای آماری

CC RMSE MAE 

 0.05 0.06 0.93 کل داده ها

آموزشی هایاده د  0.94 0.05 0.04 

آزمایشی ایهاده د  0.9 0.08 0.06 
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 شاخص هاي آماري در روش هاي مختلف براي داده هاي آموزشی: 5جدول 

 
 شاخص هاي آماري در روش هاي مختلف براي داده هاي آزمایشی: 6جدول 

 
. ستارائه شده ا همه داده ها یشده برا ینیب شیشده و پ یریاندازه گ ریمقاد نیب P-multiplierاز  یا سهیمقا 4در شکل 
 جیه نتاب اریسببرخوردار هستند و  یشده از دقت قابل قبول ینیب شیکه نقاط پ دیکنیشکل ها مشاهده م نیبا توجه به ا

 هستند. کینزد یشگاهیآزما
 

 

 : نمودار مقدار اندازه گیري شده به پیش بینی شده4شكل 
 

 آنالیز حساسیت -4

 روش های مختلف
 پارامترهای آماری

CC RMSE MAE 

AASHTO 0.79 0.18 0.14 

FEMA 0.8 0.1 0.07 

 0.04 0.05 0.94 الگوریتم ژنتیک

 روش های مختلف
 پارامترهای آماری

CC RMSE MAE 

AASHTO 0.71 0.2 0.17 

FEMA 0.79 0.11 0.08 

 0.06 0.08 0.9 الگوریتم ژنتیک
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رت گیرد. به عبار میدر مدلسازی مورد استفاده قرااستفاده شده  آنالیز حساسیت به منظور درک اهمیت نسبی پارامتر های
 شود.ته میمدل آماری، تحلیل حساسیت گفدیگر، به مطالعه تاثیر پذیری متغیر های خروجی از متغیر های ورودی یک 

، پارامتر های ، آنالیز حساسیت رابطه پیشنهادی برای خاک رس ارائه شده است. با توجه به نتایج ارائه شده7 در جدول
، مقاومت برشی زهکشی نشده (S/D)، نسبت فاصله به قطر شمع ها (n)موثر به ترتیب اهمیت برای خاک رسی شماره ردیف 

شود کم اهمیت . همانطور که مشاهده میاست )BC(و شرایط مرزی سر شمع  )m(، تعداد ردیف های گروه شمع )uS(خاک 
توان گفت حذف آن ها از است که می (BC)و شرایط مرزی سر شمع  (m)شمع  ترین پارامتر ها، تعداد ردیف های گروه
 مدلسازی اثر قابل توجهی نخواهد داشت.

 
 آنالیز حساسیت پارامتر هاي حاکم بر فرمول: 7جدول 

 
 نتیجه گیري -4

یکی از  p-yدارند. استفاده از منحنی های  شمع ها اغلب اوقات عالوه بر بار قائم تحت اثر نیروی جانبی و لنگر خمشی قرار
ت بار . به منظور استفاده از این روش برای بررسی گروه شمع تحباشدظرفیت شمع تحت بار جانبی میروش های بررسی 

را اصالح کرد. این اصالح به صورت اعمال یک ضریب ثابت کوچکتر از  p-yجانبی به دلیل وجود اثر گروه، باید منحنی های 
از  P-multiplierیاد شده است. برای تعیین  P-multiplierباشد که در این پژوهش از آن به می p-yیک به کل منحنی 

را در نظر رس و گروه شمع رابطه ای ارائه شد که پارامتر های مختلفی از خاک  ای آن. نهایتا براستفاده شدالگوریتم ژنتیک 
در روابط آن ها تنها اثر دو  FEMAو  AASHTOاین در حالیست که در پژوهش های گذشته و مراجعی نظیر  ؛گیرندمی

کامل تری  داده هاین پژوهش دیده شده است. از طرفی ای (S/D)و نسبت فاصله به قطر شمع  (n)پارامتر، شماره ردیف 
 نسبت به پژوهش های قبلی و مراجع ذکر شده دارد.

در حالی که با  یابد،کاهش می P-multiplier ، (n)خاک رس با افزایش شماره ردیف  در نتایج بررسی شده، با توجه به
یابد. همچنین افزایش می P-multiplier، (S/D)و نسبت فاصله به قطر شمع ها  (m)افزایش تعداد ردیف های گروه شمع 

است. از طرفی با افزایش مقاومت  آزادبیشتر از حالت گیردار  در حالت (BC)برای شرایط مرزی سر شمع  P-multiplierمقدار 
 اصلی یابد. تمام این تغییرات مطابق با نتایج آزمایشگاهی است، که دلیلکاهش می multiplier-Pخاک،  )uS(زهکشی نشده 

 باشد.می اثر طولی و اثر جانبی شمع ها در گروه شمع افزایش یا کاهش حاصل ازت این تغییرا

های مختلف التح  

 پارامترهای آماری

CC RMSE MAE 

 0.04 0.05 0.94 الگوریتم ژنتیک

n لگوریتم ژنتیک بدون ا  0.72 0.12 0.1 

S/D 0.07 0.1 0.82 الگوریتم ژنتیک بدون 

BC 0.04 0.06 0.93 الگوریتم ژنتیک بدون 

m 0.06 0.07 0.91 الگوریتم ژنتیک بدون 

Su 80.0 0.88 الگوریتم ژنتیک بدون  0.06 
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در این الگوریتم ژنتیک نتایج خطاهای آماری ارائه شده در بخش های قبلی حاکی از دقت باالی روابط ارائه شده توسط 
پارامتر، شماره  سه مطابق آنالیز حساسیت صورت گرفتههمچنین . است FEMAو  AASHTOپژوهش نسبت به مراجع 

نسبت به بقیه پارامتر ها از اهمیت بیشتری  )uS( خاک مقاومت زهکشی نشدهو  )S/D(نسبت فاصله به قطر شمع  ،)n(ردیف 
نسبت به بقیه  (BC)و شرایط مرزی سر شمع  (m)برخوردار هستند. در حالی که پارامتر های، تعداد ردیف های گروه شمع 

 .برخوردار هستندی اهمیت کمتر از پارامتر ها
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