نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،74شماره( 7زمستان 71-94 ،)6931

...پياپی 93

بررسی احتمال وقوع روانگرايی و تخمين اهميت نسبی پارامترهای مؤثر با استفاده از
خوشهبندی فازی و برنامهريزی ژنتيک
آرمین صاحبکرم علمداری  1و امیر

نجفی *4

 1دانشجوی دکترای مهندسی عمران خاک ،گروه مهندسی عمران ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
 4استادیار ،گروه مهندسی صنایع ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
(دریافت ،95/1/42 :پذیرش ،95/2/12 :نشر آنالین)95/2/11 :
چکيده
روانگرایی خاک در اثر حوادث طبیعی یا انساانسااز ه دییل وارد آوردن خسارا مایی و گا ی جانی ،جزء مباحث مهمی هوده است ک در چند د اخیر
توج محققین امر را ه خود جلب کرده اساات .در این هین هررساای احتمال وروا روانگرایی خاک در اثر تحرکا یرزهای زمین و ایبت شااناخت پارامتر ای مؤثر
هر این امر هسایار حائز ا میت میهاشاد .یذا در این ماایع  ،اهتدا ها اساتفاده از روش خوشا هندی فازی ،داده ای ماایع موردی ه گروه ایی از اعضای مشاه ها
خاصایت فیزییی ییساان تقسی گردیدند .سپس ها توج ه نتایج خوش هندی و هررسی داده ای طبق هندی شده در ر خوش میزان حساسیت و تأثیر ر یک
از پارامتر ای مؤثر در روانگرایی خاک پرداخت شاد .نتایج حاصال نشاان داد گروه سا خوش ای ههترین حایت را از نظر تفییک داده ا ها ویژگی ای نزدیک ه
در ر خوشا ارائ کرده اسات .نتایج تحلیل حسااسیت پارامتر ا نیز حاکی از تأثیر هاالی پارامتر ای عدد آزمایش نفوذ استاندارد ( )SPTاصالحی و حداکثر
شاتا زیزی و تأثیر ناچیز عمق خاک در روانگرایی خاک هود .مچنین سعی شد ها استفاده از داده ای محلی آزمایش  SPTجمعآوری شده از روانگرایی ای ه
وروا پیوساااتا در اثر زیزیا در نقال مجتلن جهان (نیگاتای ژاپن و چی -چی تایوان) ،مدیی ه منظور هررسااای احتمال وروا روانگرایی ها اساااتفاده از روش
هرنام ریزی ژنتیک توساع داده شاود .نتایج ه دسات آمده حاکی از درت راهل ربول تجمین انجام شده ه منظور احتمال وروا روانگرایی هوده ک مدیی ها درت
معادل  92/22درصد ارائ کرد.
کليدواژهها :احتمال وروا ،هرنام ریزی ژنتیک ،خوش هندی فازی ،روانگرایی خاک.

 -6مقدمه
در طی چند د گذشت محققین متعددی ماایعا خود را
در جهت توسع راها هین مقاومت روانگرایی و پارامتر ای یرزه-
خیزی خاک ای متعدد انجام دادهاند .ییی از روش ای ارزیاهی
روانگرایی ک ه صور گسترده از آن استفاده شده است روش
مبتنیهر تنش است ،ک هرای اویین هار توسط  Seedو Idriss
( )1921و  )1921( Whitmanارائ شده است .این روش تجرهی
هوده و هر پای مشا دا آزمایشگا ی و محلی استوار ستند.
 )1914( Castroها استفاده از آزمایش ای فیزییی در شرایط
ز یشی نشده اردام ه محاسب پتانسیل روانگرایی خاک تحت هار

سییلیک منحصره فرد ک تحریک زیزی را شبی سازی میکرد
نمود Seed .و میاران ( )1910راها روانگرایی را ها استفاده از
نتایج آزمون ای درجای  SPTو آزمایش نفوذ مجرول ( )CPTو ها
هررسی پارامتر ای تأثیرگذار در روانگرایی خاک ،رواهط جدیدی را
هرای ارزیاهی پتانسیل روانگرایی توسع دادند Mourad Zeghal .و
 )1992( Ahmet-W. Elgamalها استفاده از داده ای زیزی سال
 1912هرای تجمین راها مستقی میان تنش -کرنش هرشی
واهست ه زیزی و تأثیر تاریجچ مسیر تنش اردام نمودند.
 Olsenو  )1995( Koesterو  )1991( Ishiharaرواهط خود ها
استفاده از داده ای تجرهی اضاف شده از روانگرایی ای ه وروا
پیوست و داده ای آزمایشگا ی تعرین نمودند .در سال ای هعد

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس042-00241000 :
آدرس ایمیل( Armin.sahebkaram@gmail.com :آ .صاحبکرم علمداری)( asdnjf@gmail.com ،ا .نجفی).
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این روش بر اساس مطالعات جدید و اطالعات به دست آمده از
روانگراییهای به وقوع پیوسته توسط محققین دیگری اصالح شده
است ( 7991 ،NCEERو  Youdو همکاران Green .)1007 ،و
همکاران ( )1000مدل تولید فشار منفذی برپایه انرژی ) (GMPکه
یک مدل تجربی برای ایجاد رابطه بین پراکندگی انرژی برشی و
نسبت افزایش فشار منفذی پسماند  ruمیباشد ارائه نمودند.
 Cetinو همکاران ( )1002به بررسی روابط جدیدی برای ارزیابی
احتمال آغاز روانگرایی نمودند ،که منجربه حذف و کاهش مقدار
زیادی از عدم قطعیتها و مغایرتها در روابط قبلی شده است.
 Muhsiung Changو همکاران ( )1077به بررسی روشهای
تجربی موجود برای برآورد پتانسیل روانگرایی با استفاده از داده-
های مربوط به زلزله تایوان با هدف یافتن روشی مناسب برای
پیشبینی روانگرایی در کشور تایوان پرداختند و در نتیجه برای
عمقهای مختلف خاک میزان درستی هر یک از روشها بررسی
شده است Hadi Shahir .و همکاران ( )1071به بررسی تغییر در
نفوذپذیری خاک در طول روانگرایی و اثرات آن بر پاسخ لرزهای
خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل پویا را به طور کامل مورد مطالعه
قرار گرفته است .نتایج شبیهسازی عددی و اندازاهگیری با استفاده
از سانتریفیوژ نشان میدهد که در تمام مراحل اتالف و روانگرایی
رابطه مستقیمی ما بین ضریب نفوذپذیری و نسبت فشار آب
حفرهای وجود دارد Pijush Samui .و  )1072( Hariharanبا یک
مدل طبقهبندی متحد به نام ماشین احتمال مینیماکس ()MPM
برای مدلسازی پتانسیل روانگرایی لرزهای خاک مبتنی بر CPT
اقدام کردهاند KumarMuduli .و  )1072( SaratKumarDasبا
مدل عدم قطعیت روش مبتنی بر  SPTبرای ارزیابی پتانسیل لرزه-
ای روانگرایی خاک با استفاده از برنامهریزی ژنتیک چند ژن اقدام
کردهاند.
 Guoxing Chenو همکاران ( )1072اقدام به واسنجی یک مدل
 CRRبر پایه یک پایگاه داده مبتنی بر  SPTگسترش یافته برای
ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک کردهاند Chen .و همکاران
( ) 1072یک روش عددی برای آنالیز پایداری از راه حلهای
معادالت حاکم بر پایداری روانگرایی خاک با استفاده از یک روش
المان محدود بر پایه طرح گسسته جز ترکیبی را ارائه کردهاند.
 Zhangو همکاران ( )1072با استفاده از تغییران درون منطقهای
روش روبرتسون و راید برای آنالیز خطر روانگرایی خاک پرداخته-
اند.
به هر حال روابط توسعه داده شده با استفاده از روشهای سنتی
برپایه دادههای تجربی محدود شده و پیشبینی درست و پایداری
را فراهم نمیکنند و همچنین ضعف عمده روابط ریاضی ،ساختار
کامل و فضای ناهمگن از خاک و روانگرایی را نشان نمیدهند ،در

حالی که خاکها ساختارهای کامالً پیچیدهای دارند ،که از آن
جمله میتوان به مشخصات فیزیکی مبهم و تغییرات نامحدود
ایجاد شده توسط ساختار فیزیکی آنها اشاره کرد .بنابر این،
مشخصات مکانیکی و دینامیکی خاکها نشان دهنده رفتار غیر
قابل اطمینان و متمایز در مقایسه با بیشتر مصالح مهندسی دیگر
است .روشهای بررسی سادهتری وجود دارند که اجازه توسعه
نامحدود مدل برای تمام سیستمها را میدهند ،همانند برنامهریزی
ژنتیک ( ،)GPشبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNSو سیستم
استنتاج عصبی -فازی ( Shahin( )ANFISو همکاران،1002 ،
 Adel M. Hannaو همکاران Tutmaz ،1002 ،و ،1001 ،Tercan
 Katadelen ،1002 ،Kayadelenو همکاران.)1009 ،
در مطالعه حاضر سعی شده است تا در ابتدا با استفاده از خوشه-
بندی فازی که در طی آن ،دادهها به گروههایی که اعضای آن مشابه
و تقریبًا هم خاصیت یکدیگر باشند تقسیم شوند .بنابر این میتوان
دادههای با خصوصیات ژئوتکنیکی و لرزهای نزدیک به هم را در یک
خوشه قرار داد و همچنین امکان بررسی دقیقتر این دادهها به
منظور شناخت هرچه بهتر عوامل تأثیرگذار بر روانگرایی خاک فراهم
کرد .در ادامه مدلی برای تخمین زمانی احتمال وقوع روانگرایی
خاکها با روش برنامهریزی ژنتیک ارائه میشود .در انتها با توجه به
نتایج خوشهبندی انجام شده و بررسی دادههای موجود در هر خوشه
با استفاده از روشهای غیر خطی به تحلیل حساسیت پارامترهای
مؤ ثر در روانگرایی خاک و میزان اهمیت نسبی هر یک از آنها
پرداخته می شود .شکل ( )7به صورت خالصه بیانگر روند پیشران
مطالعه حاضر میباشد.

شکل  -6شماتيک پيشران تحقيق
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 -2روش انجام تحقيق
 -6-2خوشهبندی
خوشهبندی یکی از شاخههای یادگیری بدون نظارت و فرآیند
خودکاری میباشد که در طی آن ،دادهها به گروههایی که اعضای
آن مشابه و تقریباً هم خاصیت یکدیگر باشند تقسیم میشوند .به
هر یک از این دسته یا گروههای مشخص خوشه گفته میشود.
بنابراین خوشه مجموعهای از دادهها و اطالعات میباشد که در آن
اعضای مجموعه دارای خصوصیاتی مشابه و یکسان بوده و با نمونه
های موجود در خوشههای دیگر غیر همسان و نامشابه میباشند.
به منظور پی بردن به شباهت هر یک از دادهها و تشخیص چگونگی
آن میتوان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت (.)7927 ،Bezdek
طرز کار اغلب الگوریتمهای اجرایی در خوشهبندی بدین صورت
است که ،در ابتدا یک نماینده برای هر گروه به عنوان داده یا نمونه-
ای که میانگین خصوصیات را دارا باشد تعیین میشود ،و سپس
مقایسه دیگر نمونهها از آن جهت که به چه میزان با نمونه نماینده
شباهت داشتهاند ،صورت میپذیرد .نسبت به شباهت و یکسان
بودن نمونهها با نمونه نماینده و برگزیده تکلیف قرارگیری هر کدام
در دسته مربوطه مشخص میگردد .بعد از این مرحله نمایندههای
جدید از روی نمونههای متعلق به خوشه محاسبه شده و دوباره
نمونهها با این نمایندهها مقایسه میشوند تا مشخص شود که به
کدام خوشه تعلق دارند و این کار آنقدر تکرار میشود تا زمانی که
نمایندههای مشخص شده برای هر خوشه تغییری نکنند (،Bezdek
.)7927
هدف از خوشهبندی یافتن دستههایی مشابه از نمونهها در بین
دادههای ورودی میباشد .برای به دست آوردن یک معیار خاص
برای پیبردن به چگونگی کیفیت خوشهبندی و این که با چه تعداد
خوشه باید به کار ادامه دهیم میتوان گفت ،در واقع هیچ معیار
مطلقی برای بهترین خوشهبندی وجود ندارد بلکه این بستگی به
نظریههای تخصصی در بحث مربوطه و مقایسه نمونههای قرار
گرفته در یک خوشه دارد که آیا نمونهها به درستی در یک خوشه
قرار داده شدهاند یا خیر (.)7927 ،Bezdek
به طور کلی میتوان گفت تعداد خوشههای انتخاب شده برای
هر خوشهبندی ،تراکم نمونهها در هر خوشه را نشان میدهد.
همچنین قرارگیری نمونههایی با خصوصیات مختلف که میتوان از
مقایسه با حالت طبیعی دریافت شود ،معیار مناسبی برای خوشه-
بندی صحیح میباشد (.)7927 ،Bezdek
مهمترین ویژگی خوشهبندی فازی در آن است که ورودیها
اجازه حضور در خالل خوشههای متعدد با درجه عضویت متعدد را
خواهند داشت و این در حالی است که در خوشهبندیهای مرسوم

) ،(Hard clusteringهر ورودی تنها اجازه حضور در بین یک
خوشه را دارد (.)7927 ،Bezdek
در سالهای اخیر الگوریتمهای متعددی از انواع خوشهبندی
توسعه یافته است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الگوریتم خوشهبندی فازی ( Javadiو همکاران ،)1002 ،الگوریتم
خوشهبندی قلهای ( Yagerو  )7992 ،Filevخوشهبندی کاهشی
(.)7992 ،Chiu
 -6-6-2الگوريتم خوشهبندی

فازی C-Mean

روش  C-Meanیکی از مرسوم ترین روشهای الگوریتم خوشه-
بندی فازی و کاوش اطالعات میباشد که در ابتدا توسط دون
( ) 7912ارائه شده و سپس با استفاده از نظریات و به حالت کنونی
خود تبدیل گشت ( .)7912 ،Dunnمفهوم اصلی این خوشه توسط
روسپینی ( )7929در روابط زیر تعریف شده است (،Bezdek
.)7927
در حالی که } 𝑛𝑋  𝑋 = {𝑋1 , 𝑋2 , … ,مجموعه دادهها باشد و در
آن هر داده به صورت )𝑛  𝑋𝑘 (𝑘 = 1, … ,برداری از فضای 𝑝ℝ
محسوب گردد 𝑈𝑐𝑛 ،مجموعهای از ماتریس حقیقی 𝑛 × 𝑐 و  cیک
عدد صحیح به صورت 𝑛 < 𝑐 ≤  2خواهد بود .فضای در نظر گرفته
شده برای  Xبه صورت زیر میباشد:
()7

< 𝑀𝑓 𝑐𝑛 = {𝑈 ∈ 𝑈𝑐𝑛 ∶ 𝑢𝑖𝑘 ∈ [0, 1] ∑𝑐𝑖=1 𝑢𝑖𝑘 = 1, 0
}𝑛 < 𝑘𝑖𝑢 ∑𝑛𝑘=1

𝑘𝑖𝑢 عضوی به میزان 𝑘𝑋 در خوشه )𝑐  𝑖 (𝑖 = 1, … ,میباشد .پیدا
کردن بهینهترین گونه خوشهبندی فازی یکی از اهداف مهم برای
روش  C-Meanمیباشد .به طوری که تابع هدف این روش اختصاراً
به نحو زیر تشریح میگردد:
𝑐

𝑛

𝐽𝑚 (𝑼, 𝑽; 𝑿) = ∑ ∑(𝑢𝑖𝑘 )𝑚 ‖𝒙𝑘 − 𝑣𝑖 ‖2
𝑘=1 𝑖=1

()1
) 𝑐𝑣 𝑉 = (𝑣1 , 𝑣2 , … ,

ماتریسی برای مرکز
در رابطه فوق،
𝑝
ناشناخته خوشهبندی ‖. ‖ ،𝑣𝑖 ∈ ℝ ،نرم اقلیدس ،و در نهایت
توان وزن  mدر بازه )∞  ،[1,مقداری پیوسته در بین مقادیر دیگر
اعضای میباشد .به منظور سادهتر کردن رابطه 𝑚𝐽 ،در شرایط تعریف
شده رابطه ( ،)7بزدک ( )7927الگوریتم اجرایی زیر را به عنوان
متغیرهای ساده شده الگوریتم خوشهبندی فازی معرفی نمود
( .)7929 ،Ruspiniبا انتخاب  ،c ،mو 𝜀 هنگامی که  𝜀 > 0به
عنوان یک مقدار ثابت بسیار کوچک ،تولید نسل تفکیکی فازی به
صورت  𝑈0انجام میگیرد .با انتخاب میزان تکرار به اندازه  t = 0و بر
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اساس مقدار عضویت مشخص )𝑡( 𝑘𝑖𝑢 ،مرکز هر خوشه
)𝑐  𝑣𝑖 (𝑡) (𝑖 = 1, … ,به صورت زیر محاسبه میگردد:
𝑘𝑥 𝑚) )𝑡( 𝑘𝑖𝑢(∑𝑛𝑘=1
𝑚) )𝑡( 𝑘𝑖𝑢(∑𝑛𝑘=1

= )𝑡( 𝑖𝑣

()2
مرکز هر خوشه که در دورههای تکراری تغییر مییابد میزان

قبلی عضویت یعنی )𝑡( 𝑘𝑖𝑢 را به صورت زیر به روز خواهد کرد:
−1

2

c

‖xk − vi (t) ‖ 2
(∑[ =
] )m−1
(t) 2
‖ j=1 ‖xk − vj

)uik (t+1

()2
این روند در صورتی که به میزان مشخصی از تکرار یا
𝜀 ≤ |)𝑡(𝑈  |𝑈(𝑡+1) −رسیده باشد ،متوقف خواهد شد.
 -2-2برنامهريزی ژنتيک
برنامهریزی ژنتیک ) (GPیک ساختار آموزشی الهام گرفته از
علم زیستشناسی برای آنالیز دادههای آماری و الگوی تشخیص می
باشد GP .با موفقیت بسیار باالیی برای حل انواع مختلفی از مسائل
پیچیده مهندسی ژئوتکنیک استفاده شده است .از آن جمله میتوان
به مواردی اشاره کرد همانند :پیشبینی رونگرایی که منجربه جابه-
جاییهای افقی میشود ،نشست پیهای عمیق و نسبت Vmax/amax
برای حرکتهای شدید زمین ( Javadiو همکاران1002 ،؛ Rezania
و 1001 ،Javadi؛  Jafarianو همکاران)7991( Koza .)1070 ،
برای اولین بار این روش مفید را معرفی کرد ،که شاخهای از ژنتیک
الگوریتم ( )GAمتداول توسعه داده شده توسط )7912( Holland
میباشد.
تفاوت اصلی بین  GPو  GAنحوه ارائه روش حل میباشد .حلقه
ای از اعداد برای ارائه راه حل  GAایجاد میشود ،در حالی که مراحل
 GPدر برنامههای کامپیوتری در حالت عادی به صورت ساختار
درختی ارائه شده استGA .ها به صورت عمومی در بهینهسازی
پارامترها برای در نظر گرفتن بهترین مقدار برای تنظیمات داده شده
برای پارامترهای مدل استفاده میشوند ،در حالی که  GPاز سوی
دیگر ،یک ساختار پایه از مدل تقریبی با استفاده از مقادیر پارامترها
را نیز میدهد ( Torresو همکاران.)1009 ،
در  ،GPمسائل در ساختارهای درختی ارائه میشود و تا اندازه
ای جمعیت بزرگ اتفاقی از اجزا جدا از هم بر پایه درخت با میزان
اختالف باال ایجاد شده است .هر عضو جمعیت متشکل از عملکردها
و سرشاخهها هستند؛ در حالتی که عملکردها میتواند برپایه
عملکردهای ریاضی (جمع و ضرب و غیره) و همچنین عامل منطق
برلین ) Andو  ORو غیره) و یا هر نمایه تعریف شده دیگر انتخاب

شود ( Kozaو  .)1002 ،Poliبه هر حال ،تنظیم شاخه ممکن است
شامل تعدادی از اعداد ثابت و ورودیهای بیرونی برنامه باشد.
در  ،GPابتدا بلوکهای موجود که شامل متغیرهای ورودی و
هدف و نیز تابع ارتباط دهنده آنها میباشند ،تعریف گردیده و
سپس ساختار مناسب الگو و ضرایب آن تعیین میشود .این روش
شامل یک معادله ارتباط دهنده بین متغیرهای ورودی و خروجی
بوده ،لذا قادر به انتخاب خودکار متغیرهای مناسب الگو و حذف
متغیرهای غیر مرتبط است ،که این امر سبب کاهش ابعاد
متغیرهای ورودی خواهد شد .انتخاب ورودیهای مناسب ،یکی از
مهم ترین مواردی است که بایستی در این روش مورد توجه قرار
گیرد .این امر در شرایطی که از دادههای ورودی مختلفی بهرهبرده
میشود ،از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد شد .چرا که ارائه داده-
های ورودی غیر مرتبط ،سبب کاهش دقت الگو و ایجاد الگوهای
پیچیدهتری میشود که تفسیر آنها با دشواریهای بیشتری مواجه
است .فرآیند گام به گام برنامه ریزی ژنتیک به صورت مراحل زیر
است:
 )7یک جمعیت اولیه از توابع مرکب نشان دهنده الگوهای پیش-
بینی ،به صورت تصادفی در نظر گرفته می شود (ایجاد کروموزومها)
 )1معرفی جمعیت اولیه (کروموزومها) به رایانه و ارزیابی هر
یک از افراد (ژن) جمعیت مذکور با استفاده از توابع برازش
(شناسایی مؤثرترین افراد در ماهیت پدیده)
 )2انتخاب ژنهای مؤثر به منظور تکثیر ،جهش ،جفتگیری و
تولید مثل افراد جدید با صفات اصالح شده (فرزندان)
 )2اعمال فرآیند توسعهای تکراری بر روی فرزندان در هر تولید
گام چهارم به تعداد معین و یا تا حصول بهترین پا سخ تکرار خواهد
شد (1002 ،Koza؛  Liangو همکاران.)1001 ،
شکل ( )1نمایش دهنده روندی عمومی  GPاست ،که حاوی
روشهایی از برنامهریزی ژنتیک میباشد .جزئیات بیشتر در مورد
برنامهریزی ژنتیک و عملگرهای آن میتواند در  )7991( Kozaیافت
شود.
 -8-2تحليل حساسيت با لينگو
یکی از مواردی که در مسائل بهینهسازی مطرح است تحلیل
حساسیت سنجی تابع هدف و یا خروجی در نقطه بهینه نسبت به
پارامترهای ورودی است .با توجه به این که پارامترهای ورودی در
شرایط یکسان در نظر گرفته شدهاند و بدون هیچ پیش فرضی نسبت
به یک پارامتر مدلسازی شدهاند لذا میبایستی تحلیل حساسیت
نسبت به همه پارامترها صورت گیرد که این کار را نرمافزار لینگو
انجام میدهد (در قسمت رنج یا دامنه ایجاد شده است که به راحتی
میتوان انجام داد).
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ایجاد کروموزوم از جمعیت اولیه
بیان کروموزوم
اجرای هر برنامه
ارزیابی تناسب

پایان

تکرار
خاتمه

بهترین تولید

شده است ( Chenو همکاران .)1002 ،همچنین در این مطالعه از
نتایج  21آزمایش که در  22منطقه مختلف ثبت شده مورد استفاده
قرار گرفته است .این نتایج شامل  29داده روانگرا شده و  12داده
روانگرا نشده میباشد .این دادهها مربوط به زلزله به وقوع پیوسته
در سال  7999در منطقه چی -چی تایوان با بزرگای  Mw=1/2می-
باشد ،که منجربه تلفات بسیار و روانگرایی خاک در شهرهای
تایچونگ ،تانتوا ،ژانگهوا ،یانلین و جیایی در مرکز تایوان شده،
استخراج شده است ( .)7922 ،Boltonدر مجموع دادههای مورد
استفاده  712مورد میباشد.
جدول  -6دامنه تغييرات پارامترهای ورودی
max
Depth

انتخاب
باز تولید
کروموزوم جدید از نسل بعدی

شکل  -2فلوچارت برنامهريزی ژنتيک

در رویکرد بهینه سازی ما برنامهریزی خطی و غیر خطی داریم
که تابع هدف ما غیر خطی میباشد و در برنامهریزی غیر خطی ما
توابع محدود و غیر محدود داریم که تابع ما از جنس غیر خطی
دارای محدودیت است .نحوه کار بدین صورت است که ما یک تابع
هدف داریم که در این مدل برنامهریزی غیر خطی مقید است و
همچنین این تایع مبتنی بر یک سری محدودیتهای خطی حل
خواهند شد که برای حل آن از نرمافزار لینگو استفاده شده است.
در پیوست  7کدنویسی صورت گرفته برای تحلیل حساسیت در
نرمافزار لینگو نوشته شده است.
 -8-2منطقه و دادههای مطالعه موردی
در این مطالعه از نتایج  91آزمایش که در مناطق مختلف جهان
ثبت شده مورد استفاده قرار گرفته است .این دادهها شامل  21داده
روانگرا شده و  22داده روانگرا نشده میباشند .از جمله زلزلههای به
وقوع پیوسته که از دادههای آنها استفاده شده است میتوان به زلزله
به وقوع پیوسته در سال  7922در شهر نیگاتای ژاپن با بزرگای
 Mw=1/2اشاره کرد ،که به دلیل روانگرایی گسترده خاک در نواحی
کم عمق باعث بروز خرابیهای عمده در شهر نیگاتا شده است .مورد
دیگر زلزله به وقوع پیوسته در جنوب کالیفرنیا در منطقه سن
فرناندو که در سال  7917با بزرگای  Mw=2/2اتفاق افتاده است و
در اثر این رویداد انواع مختلفی از گسیختگیهای زمین را منجر

σ
‘σ
)FC (%
)N1 (60
amax
Mv
R

72
222/22
272/22
99
20
0/21
2
190

min

0/97
72/2
72/2
0
1
0/01
2/2
7

 -8نتايج و بحث
 -6-8تحليل خوشهبندی فازی
تحلیل خوشهبندی فازی بر روی تعدادی از دادههای روانگرایی-
های به وقوع پیوسته در اثر زلزله:
اطالعات بدست آمده از روانگراییهای به وقوع پیوسته ،با
احتساب پارامترهای تأثیرگذار بر روانگرایی و روابط بین این
پارامترها در مدل خوشهبندی فازی مورد تحلیل قرار گرفت.
در این بین سه گروه :سه ،پنج و هفت خوشهای مورد بررسی
قرار گرفته است که نتایج به دست آمده نشان میدهد که ،گروههای
پنج و هفت خوشهای به دلیل تفکیک موارد لغزش به خوشههای
متعدد ،موجب قرارگیری موارد مشابه و یکسان در خوشههای مجزا
گردیده است و بنابراین تفکیک مناسبی برای پارامترها با بازههای
مختلف ارائه نکرده است و باعث شده برخی از خوشهها دارای
تقسیمبندی مشابهی باشند و نتوان تفاوت چندانی بین برخی
خوشههای مذکور اشاره کرد .در جدول ( )1می توان جایگیری
موارد روانگرایی در گروههای سه خوشهای را مشاهده نمود .بنابر این
تنها گروه سهتایی دارای دقت کافی و مناسب در خوشهبندی می-
باشد .به طوری که در جدول ( )1نشان داده شده است ،در گروه
مذکور دادههای روانگرایی با تفکیک مناسب در سه خوشه مورد نظر
جای گرفته است .که در این سه خوشه دادهها به سه بازه مختلف
به صورت تقریباً مجزا از هر بازه قرار گرفتهاند.
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جدول  -2ترکيببندی خوشهها
شماره
خوشهها

خوشه
اول

خوشه دوم

خوشه سوم

دادههای
قرار گرفته
در سه
خوشه

D83,D7
7,D67,D
62,D66,
D69,
D87,D8
.. 6,

D168,D98,D105,D112,
D131,D38,D109,D89,
D45,D164,D51,D149,
D19,D49,D138,D162,
...D104,D13,D36,D113,

D117,D19,D1
28,D15,D37,D
129,D150,D24
,D120,D52,D1
...53,

با توجه به مطالب ذکر شده فوق و تصمیم بر انتخاب گروه سه
خوشهای به منظور تفکیک اصولی دادههای روانگرایی در دستههای
متعدد ،بررسی دقیقتر هر یک از خوشههای به دست آمده صورت
میپذیرد.
جدول  -8مشخصات دو داده از هر خوشه

Depth
σ
’σ
R
Mv
FC
amax
N1(6
)0

تأ ثیرگذاری و حساسیت باالی این پارامتر در روانگرایی و یا عدم
روانگرایی دادهها را نشان میدهد.
بیش از  %10دادههای موجود در دسته سوم رونگرا نشدهاند .با
بررسی دادههای موجود در این خوشه پارامتری که بار دیگر
تأثیرگذاری خود بر روی روانگرایی و یا روانگرا نشدن دادهها را نشان
میدهد پارامتر عدد نفوذ استاندارد اصالحی میباشد که همچون
دسته اول تأثیر به سزایی بر روی این گروه از دادهها داشته است،
ولی این پارامتر تنها پارامتر تأثیرگذار این دسته نمیباشد.
با بررسی دقیقتر و مقایسه دادهها ،تأثیرگذاری عامل محرک به
خوبی نمایان میشود ،یعنی دادهها با مشخصات ژئوتکنیکی کامالً
مشابه ولی به دلیل اختالف بزرگای زلزله ،شتاب حداکثر و یا حتی
فاصله تا کانون زلزله نیز که تا به اکنون زیاد مورد توجه نبوده است،
نتایج روانگرایی متفاوتی ارائه کردهاند.
پارامتر دیگری که تأثیر مستقیمی بر روی دادهها را به خوبی

خوشه

اول

خوشه

دوم

خوشه

سوم

نشان میدهد درصد ریزدانه موجود در خاک میباشد که تفاوت در

ناروانگرا

روانگرا

روانگرا

روانگرا

ناروانگرا

ناروانگر

2/02
710/2
21/02
720
2/1
0
0/7
71/2

2/2
710/2
21/02
772
1/2
0
0/1
71/2

1/07
721/7
22/12
20
1/9
2
0/21
77/2

2/22
22/21
22/2
20/21
1/2
11
0/19
77

71
122/2
722/9
22/11
1/2
71
0/79
77

72
719/7
202/2
22/71
1/2
72
0/79
10

میزان ریزدانه خاک عاملی برای روانگرایی و یا روانگرا نشدن خاک
شده است.
با توجه به این تفاسیر اشاره شده بررسی دقیقتر تأثیرگذاری
تمامی پارامترها که در روانگرایی خاک نقش دارند مهم و اساسی
جلوه میکند ،که سعی خواهد شد در بخش بعدی به این مسئله با
دقت و ظرافت بیشتری رسیدگی شود.

خوشه دوم از گروه سه خوشهای دارای بیشترین تعداد داده
روانگرایی میباشد .بیش از  %20دادههای موجود در این خوشه
روانگرا شدهاند .از مشخصات این خوشه میتوان به عمق کم (-0/97
 )2/12دادههای موجود در این خوشه و همین طور دارای تنش
( )722-72/2و تنش مؤثر ( )702-72/2کم میباشند .همینطور
شتاب حداکثر این خوشه بازه باالیی داشته که حتی در برخی موارد
که روانگرا شدهاند تا  7نیز میرسد .فاصله محلهای روانگرایی در
این خوشه با کانون زلزله ( )22-7کم میباشد (نزدیک به منبع
انرژی لرزهای قرار دارند) .بنابر این در این خوشه اکثر پارامترهای
تأثیرگذار نقش به سزایی در روانگرایی دادههای این خوشه داشتهاند.
بیش از  %20دادههای موجود در خوشه اول روانگرا نشدهاند.
مهمترین پارامتر این خوشه که تأثیر به سزایی در روانگرا نشدن یا
روانگرایی دادههای این خوشه مشخص است پارامتر ) N1(60یعنی
پارامتر عدد نفوذ استاندارد میباشد که به وضوح در مقایسه دادههای
روانگرا و غیر روانگرا تأثیر خود را نشان میدهد ،به طوری که داده-
های با مشخصات کامالً یکسان به دلیل داشتن ) N1(60متفاوت
روانگرایی و یا روانگرا نشدنشان مشخص شده است .همین مسئله

 -2-8مدلسازی تخمين زمانی روانگرايی با استفاده از
برنامهريزی ژنتيک
با استفاده از دادههای جمعآوری شده از زلزلههای به وقوع
پیوسته در مناطق مختلف جهان که دارای تمامی پارامترهای مدنظر
در تخمین زمانی روانگرایی خاک میباشد و با علم به روانگرایی و
عدم روانگرایی خاک با خصوصیات مورد نظر؛ مدلی برای تخمین
زمانی روانگرایی خاک توسط برنامهریزی ژنتیک نمودهایم .منظور از
زمان در مطالعه حاضر مدنظرگیری یک بازه زمانی نمیباشد و در
اینجا صرفاً برای تعریف و نسبی کردن وقایع مختلف به صورت هم-
زمان یا یک لحظه خاص استفاده شده است .به عنوان مثال منظور
از تخمین روانگرایی در زمان ( )nیعنی در نظرگیری امکان وقوع
روانگرایی در لحظه  nکه چند شرایط خاص به صورت همزمان در
همان لحظه  nمد نظر قرار گرفتهاند .مدل  GPتوسعه داده شده در
اینجا اساساً با هدف ایجاد عملکردهای ریاضی برای تخمین زمانی
پتانسیل روانگرایی صورت گرفته میشود .برای توسعه این مدل از
 2پارامتر ورودی عمق بحرانی ،تنش ،تنش مؤثر ،در صد ریزدانه
خاک ،عدد  SPTاصالحی ،شتاب حداکثر زلزله ،بزرگای زلزله و
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فاصله کانونی محل تا زلزله استفاده میشود .به منظور رسیدن به
مدل مناسب ،برنامه به تعداد متعددی و با تنظیمات اولیه مختلفی
اجرا میشود و عملکرد هر یک از مدلهای توسعه یافته مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته و براساس معیارهای آماری و مقایسه تخمین-
های انجام شده با واقعیت بهترین مدل انتخاب میشود.
پارامترهای الزم جهت تجزیه و تحلیل در این تحقیق که جزء
گامهای اولیه برنامهریزی ژنتیک میباشند به صورتی که در جدول
( )2نشان داده شده است انتخاب میشود.
شکل  -8نمودار مقايسه نتايج تخمين روانگرايی مدل برنامهريزی

جدول  -7مشخصات مدل ارائه شده
اندازه جمعیت ()Population size

ارائه شده  GPبا مشاهدات محلی

7200

تولید ()Generation

7200

ارتباط عملکرد ()Linking function

+

مجموعه تابع ()Function set

+,-,×,√,exp,log,ln

متقاطع )(Crossover

0/9
0/02
0/1
0/002
2

جهش ()Mutation
تکثیر )(Reproduction
جایگشت )(Permutation
ثابت های تصادفی )(Random constants

در این رابطه  :Depthعمق :σ ،تنش :σ’ ،تنش مؤثر:FC(%) ،
درصد ریزدانه خاک :N1,60 ،عدد  SPTاصالحی :amax ،شتاب حداکثر
سطح زمین :Mv ،بزرگای زلزله :R(km) ،فاصله کانونی زلزله تا محل
میباشند.
تابع تخمین زمانی ( )yایجاد شده به صورت زیر تولید شده است:

برای مقایسه هرچه بهتر و نشان دادن میزان مناسب درصد
پیشبینی از مدل ارائه شده توسط  ،GPدادههای آزمایش شده قبلی
با استفاده از روش تجربی و مقبولی که اکثراً مورد توجه مهندسین
و محققین میباشد (روش سید و ادریس) ،تخمین زمانی روانگرایی
انجام گرفته میشود .جوابهای به دست آمده از این روش در
مقایسه با واقعیت تنها برای  %20دادهها پیشبینی درستی از خود
نشان داده است .نتایج به دست آمده از مدل و روش تجربی با نتایج
مدل  Hannaو همکاران که در دسترس بود با استفاده از Fscore
مقایسه صورت گرفته است .نتایج به دست آمده از فرمول زیر را در
جدول ( )2مالحظه میفرمایید.
𝑝𝑡 ∙ ) (1 + 𝛽2
𝑝𝑓 (1 + 𝛽2 ) ∙ 𝑡𝑝 + 𝛽2 ∙ 𝑓𝑛 +
tp: true positive
fn: false negative
fp: false positive
= 𝛽𝐹

× y = (((8.2371 × (𝑁1 (60)) + (√𝑅 × 𝑀))) + ((3.4495
× (𝑎𝑚𝑎𝑥 )) × (log(Critical Depth))) + ((2.9473
× )((ln(𝐹𝐶(%)))) × (5.3279 × (𝑙𝑛𝜎 × 𝑙𝑛𝜎 ′ ))) + (((𝑁1 (60
× )) 𝑥𝑎𝑚𝑎( × 𝐹𝐶(%)) + (𝑅 2 )) + ((3.4495

()2

)))𝑀(

جوابهای به دست آمده که اعداد بین صفر و یک میباشد (که
صفر برای دادههایی که روانگرا نشدهاند و یک برای دادههایی است
که روانگرایی در آنها صورت پذیرفته است) با استفاده از همین مدل
ارائه شده به دست میاید ،با نتیجه دادههای واقعی از وقوع یا عدم
وقوع روانگرایی در دست است مقایسه میشوند %92/11 .تخمین
انجام شده توسط مدل درست بوده و جوابها با واقعیت همخوانی
دارد ،که میتوان گفت درصد مناسبی را برای تخمین ارائه نموده
است .نمودار ارائه شده در شکل (( )2محور قائم آن جوابهای به
دست آمده از مدل ارائه شده ما بین  0و  7و محور افقی شماره داده
ها میباشد) مقایسه تخمین بلند مدت نتایج حاصل از مدل برنامه-
ریزی  GPبا مشاهدات محلی را به وضوح نشان میدهد.

جدول  -5مقايسه نتايج مدلها توسط Fscore
Fscore

0/22

نتایج به دست آمده از روش تجربی سید و ادریس

0/912
0/921

نتایج به دست آمده از مدل  Hannaو همکاران
نتایج به دست آمده از مدل ارائه شده توسط

GP

نتایج حاصل از تخمین زمانی انجام شده توسط مدل نشان می-
دهد که در بین  712داده موجود که توسط مدل به دست آمده
مورد تخمین قرار گرفته است در مقایسه با دادههای واقعی موجود
تنها در  2مورد از دادههای روانگرا شده و در  1مورد از دادههای
روانگرا نشده تخمین درستی توسط مدل صورت نگرفته است .در
مقایسه ،تخمین انجام شده توسط روش تجربی در  70مورد از داده-
های روانگرا شده و در  12مورد از دادههای روانگرا نشده تخمین
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درستی انجام نشده است .با توجه به مقایسه صورت گرفته در مورد
دادههای به دست آمده از هر دو روش به نظر میرسد مدل ارائه
شده در تحقیق حاضر عملکرد بهتری نسبت به نتایج تخمین زمانی
روش تجربی سید و ادریس دارد .البته الزم به ذکر است شرایط
فیزیکی هر دو تحقیق متفاوت بوده که نتایج بر حسب آن گزارش
شده است.
در ادامه به آنالیز حساسیت پارامترهای مدل پرداختیم که نتایج
به صورتی که در زیر آمده است در مورد هر یک از پارامترهای دخیل
ارائه میشود.
یکی از پارامترهایی که تاثیرگذاری باالی آن اثبات شد عدد
 SPTاصالحی بود .در ابتدا بر روی تأثیر این پارامتر بر روی مدل
ارائه شده پرداختیم .با ایجاد تغییر این پارامتر باز هم تأثیرگذاری
آن بر روی مدل کامالً مشخص میشود .دادههای روانگرا شده به
دلیل کم بودن این پارامتر با تغییر اندک و افزایش مقدار این پارامتر
از حالت روانگرایی در آمده و ناروانگرا میشوند و بالعکس دادههای
روانگرا نشده به دلیل باال بودن این پارامتر با جایگزینی مقدار
کمتری روانگرا میشوند .این مسئله نشان دهنده این مطلب هم
میباشد که برای جلوگیری از روانگرایی خاکهای دارای پتانسیل
باال میتوان با ایجاد تغییر همین خصوصیت ژئوتکنیکی خاک از
پتانسیل روانگرایی آن کاسته شود.
پارامتر دیگر بزرگای زلزله میباشد که باز هم تأثیر باالیی بر
روی روانگرایی خاک دارد .در دادههای روانگرا شده ،کم کردن
بزرگای زلزله باعث عدم روانگرایی خاک می شود و همینطور برای
روانگرا نشدن خاکها کاهش این پارامتر ،تأثیر خود را کامالً نشان
میدهد .دیگر پارامتر عامل محرک حداکثر شتاب زلزله میباشد که
تأثیرگذاری همچون پارامتر بزرگای زلزله را نشان میدهد.
پارامتر دیگر که با تغییر آن تأثیرگذاری خود را بر نتایج مدل
نشان میدهد درصد ریزدانه خاک میباشد .نتایج مطالعات پیشین
نشان میدهد که میزان ریزدانه خاکهایی که دارای پتانسیل
روانگرایی باالیی میباشند از یک حد نساب خاصی تبعیت میکنند
ولی نتایج بررسیهای ما گویای این مطلب است که این پارامتر
تأثیرگذاری ثابتی بر روی نتایج مدل نشان نمیدهد ،یعنی ممکن
است افزایش این پارامتر باعث روانگرایی خاک شود و در شرایطی
دیگر از روانگرایی خاک جلوگیری کند.
دیگر پارامترهای دخیل در روانگرایی تا یک بازه خاصی افزایش
و یا کاهش آنها در نتایج مدل تأثیرگذار نبودهاند ولی در صورتی که
مقدار این پارامترها از یک میزان خاصی باالتر یا پایینتر میرود
تأثیرگذاری خود را در نتایج نشان میدهند.

 -8-8تحليل حساسيت پارامترها
همانگونه که در تحقیقات گذشته نیز اثبات شده است،
تأثیرگذاری بسیار باالی برخی پارامترها از جمله عدد  SPTاصالحی
و حداکثر شتاب زلزله در روانگرا شدن خاک مشخص میباشد .با
این وجود سعی بر آن شده است تا با استفاده از نتایج به دست آمده
از روشهای غیر خطی توسط لینگو که یک نرمافزار جامع طراحی
شده برای ایجاد و حل کردن آسانتر و با کیفیتتر مدلهای بهینه-
سازی ریاضی میباشد ،تحلیل حساسیت بر روی مدل ارائه شده
توسط برنامهریزی ژنتیک ،درصد حساسیت داخلی پارامترها در
نمودار میلهای نشان داده شود .نتایج به دست آمده از تحلیل
حساسیت انجام شده به صورت زیر میباشد:
همانگونه که در شکل ( )2مالحظه میشود دو پارامتر عدد SPT
اصالحی و حداکثر شتاب زلزله بیشترین تأثیر و پارامتر عمق خاک
کمترین تأثیر را در روانگرایی خاک در بین پارامترهای موجود
داشتهاند .این بدان معنی است که تأثیر مقدار پارامترهایی که
حساسیت بیشتری بر روی مدل داشتهاند ،در روانگرا شدن و یا عدم
روانگرایی خاکها نیز به همین منوال است .میتوان گفت تأثیری
که کم یا زیاد شدن به عنوان مثال پارامتر عدد  SPTاصالحی بر
روی روانگرا شدن خاک میگذارد ،پارامتر عمق خاک مورد بررسی
و یا تنش خاک نمیتواند تأثیرگذار باشد .میتوان به این مسئله نیز
اشاره کرد که در ارائه روشهای پیشگیری و مقابله با روانگرایی
بیشتر باید بر روی پارامترهای عدد  SPTاصالحی ،حداکثر شتاب
زلزله ،درصد ریزدانه خاک ،بزرگای زلزله و فاصله از کانون زلزله
توجه و تمرکز نمود و برای جلوگیری از پدیده روانگرایی ،اصالحات
و تدابیر الزم بر روی این پارامترهای مؤثر انجام داد.

شکل  -7مطالعه حساسيت پارامترها
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 نتيجهگيری و پيشنهادات-7
با توجه به دادههای در دسترس و پارامترهای دخیل انتخاب
شده تقسیم بندی دادهها به سه خوشه مجزا بهترین تقسیمبندی را
با توجه به جداسازی دادهها و عدم قرار گرفتن دادهها در خوشههای
 که این.تکراری و با ویژگیهای نزدیک به هم را به ما ارائه کرد
 در این تقسیمبندی.تقسیمبندی امکان بررسی بهتر را به ما داد
- اندازه تمامی پارامترها به خوبی به سه بازه جداگانه تقسیم،دادهها
 با توجه به جمعبندی و تفسیر هر یک از سه خوشه.بندی شده است
 اصالحیSPT  عدد،ارائه شده در بین پارامترهای ژتوتکنیکی
( تأثیرگذاری به مراتب بیشتری نسبت به دیگر پارامترها راN1(60))
 دیگر پارامتر تأثیرگذار عامل محرک یعنی بزرگای.نشان میدهد
. شتاب حداکثر زلزله و پارامتر فاصله تا کانون زلزله میباشد،زلزله
که در اینجا اثبات تأثیرگذاری فاصله تا کانون و نقش آن در تعیین
.روانگرایی خاک میتواند عامل مهم و قابل ذکر باشد
نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت دادهها نشان میدهد
 اصالحی و حداکثر شتاب زلزله بیشترین تأثیرSPT دو پارامتر عدد
و پارامتر عمق بحرانی خاک کمترین تأثیر را در روانگرایی خاک در
.بین پارامترهای موجود را دارند
 را به عنوان یک روشGP  روش،در مجموع مطالعه انجام شده
-دقیق و عملی برای مدلسازی رابطه تخمین زمانی روانگرایی خاک
 دقت باالی نتایج حاصل از این روش از یک سو.ها معرفی مینماید
 تخمین انجام شده توسط مدل درست بوده و جوابها با%92/11(
واقعیت همخوانی دارد) و سادگی استفاده از این روش و عدم نیاز
به دانش باالی مبانی ریاضی الگوریتم و برنامهریزی ژنتیک از سوی
دیگر مؤید قابلیت این روش به عنوان یک ابزار مفید و سریع در
 اگرچه با علم بر مبانی ریاضی.پیشبینی روانگرایی خاکها میباشد
الگوریتم ژنتیک و روشهای مدل برنامهریزی ریاضی غیر خطی
) میتوان معادله... الگوریتم روزن و،پیشرفته (برنامهریزی محدب
.صریح حاکم بر پیشبینی روانگرایی خاکها را نیز ارائه کرد
استخراج این رابطه و مقایسه دقت آن با نتایج حاصل از روشهای
بهینهسازی پیشرفتهتر میتواند به عنوان موضوع تحقیق دیگری
.مطرح شود
در ادامه تحلیل حساسیت انجام شده بر روی مدل تأثیرگذاری
 اصالحی و حداکثر شتاب زلزله را نشانSPT باالی پارامترهای عدد
 که این کار واند در ادامه به ارائه روشهای پیشگیری از.میدهد
وقوع روانگرایی خاک با توجه هرچه بیشتر به این دو پارامتر مهم
.کمک کند
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1. Introduction
During several past decades, many researchers have conducted studies to develop the relationship between
liquefaction resistance and seismic parameters of various soils. One of the methods to assess liquefaction which
is widely used is the stress-based method, which was presented for the first time by Seed and Idriss (1971)
and Whitman (1971). That is an experimental method and is based on experimental and local observations.
Anyway, the relationships developed by the use of the traditional method based on experimental data are
limited and don’t provide a proper and stable prediction, they also don't show major weaknesses in
mathematical relations, complete structure and heterogeneous space of soil and liquefaction, while soils have
quite complicated structures, there is simpler methods of examination that allow unlimited development of a
model for all systems, such as genetic programming (GP), artificial neural networks (ANNS) and Neuro-fuzzy
inference system (ANFIS) (Shahin et al., 2003). In this study, using fuzzy clustering, it has been initially tried to
divide data to groups whose members are similar and have relatively same properties. So data with similar
geotechnical and seismic properties can be placed in a cluster and hence, a closer study of the data to better
understand the factors affecting soil liquefaction can be possible. Next, a model was presented for time
estimation of the soil liquefaction probability using the method of genetic programming. Finally, considering
the results of the conducted clustering and the study of data in each cluster, the sensitivity of parameters
affecting soil liquefaction and their relative importance were analyzed using nonlinear methods.

2. Methodology
2. 1. Clustering
Clustering is one of the branches of learning without supervision and it is an automated process during
which the data is divided into groups whose members are similar and have the same properties. Each of these
specific categories or groups is called a cluster. Then, a cluster is a collection of data and information where the
members of the group have similar properties and are dissimilar with the samples in other clusters.

2. 1. 1. Fuzzy C-Mean clustering algorithm
The method of C-Mean is one of the most popular methods of fuzzy clustering algorithm and information
exploration which was represented initially by Duun (1973) and then using the theories, it was turned into its
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present state (Dunn, 1973, Bezdek, 1981. Bezdek and Hathaway, 1988).The main concept of the cluster has
been defined by Ruspini (1969) in some relations (Bezdek, 1981).

2. 2. Genetic Programming
Genetic programming (GP) is an educational structure inspired by biology to analyze statistical data and
recognition pattern. GP has been used very successfully to solve the various kinds of complicated issues of
Geotechnical engineering. Some of them include: prediction of liquefaction which results in horizontal
displacement, settlement of deep foundations and the Vmax / amax ratio for strong ground motions (Javadi et al.,
2006, Rezania and Javadi, 2007. Jafarian et al., 2010). Koza (1992) introduced this method as an effective
method for the first time, which is a branch of typical genetic algorithms (GA), developed by Holand (1975)
(Holland, 1975. Gandomi and Alavi, 2011).

2. 3. Sensitivity analysis with Lingo
One of the issues that are considered in optimization problems is the analysis of sensitivity of target function
or output at the optimal point with regard to the input parameters. Since the input parameters are considered
in the same condition and are modeled without any presumption concerning a parameter, then the sensitivity
analysis must be done with respect to all parameters, which is conducted by Lingo software (it has been
developed in the section of the range which can be done easily).

3. Results and Discussion
3. 1. Fuzzy clustering analysis
Information obtained from the occurred liquefaction was analyzed considering the parameters which affect
the liquefaction and the relationships between these parameters in the fuzzy clustering model. Among them,
three groups with three, five and seven clusters have been studied, which the obtained results show that the
groups with five and seven clusters have led to the placement of similar and same cases in separate clusters
due to the separation of slipping cases into multiple clusters, and therefore they have not provided an
appropriate separation for parameters with different intervals and have caused that some clusters have similar
classifications.
So, only the group with three clusters involved enough accuracy and was suitable for clustering. As shown
in table (2), in this group, liquefaction data has been placed with appropriate separation in the three given
clusters. In these three clusters, the data has almost separately been placed in three different intervals.

3. 2. Modeling of the time estimation of liquefaction using genetic programming
Using data obtained from earthquakes that have occurred in different regions of the world, which involve
all parameters needed for the time estimation of soil liquefaction and by knowing soil liquefaction and nonliquefaction with given properties, we have presented a model for the time estimation of soil liquefaction by
the genetic programming.
This time estimation function (y) has been developed as follows:
𝑦 = (((8.2371 × (𝑁_1 (60)) + (√(𝑅 × 𝑀)))) + ((3.4495 × (𝑎_𝑚𝑎𝑥)) × (log(Critical Depth))) + ((2.9473
× ((𝑙𝑛(𝐹𝐶(%)))) × (5.3279 × (𝑙𝑛𝜎 × 𝑙𝑛𝜎^′ ))) + (((𝑁1 (60) × 𝐹𝐶(%)) + (𝑅^2 )) + ((3.4495
× (𝑎_𝑚𝑎𝑥)) × (𝑀)))

The answers that are the numbers between zero and one (zero for the data in which liquefaction has not
occurred, 1 for the data in which liquefaction has occurred) are obtained by the presented model and are
compared with the real data which are available about the occurrence or non-occurrence of liquefaction.
94.77% of the stimation conducted by the model were correct and the answers were consistent with the reality,
which can be said that it has provided an appropriate percentage for estimation.
Time estimation of liquefaction has been done to compare better and to show the appropriate amount of
the prediction percentage of the model provided by GP and the previous data tested by experimental method
which is accepted by all engineers and researchers (the method of Seed and Idriss, 1971). The answers
obtained from this method in comparison with reality have shown proper prediction for only 80% of the data.
Using Fscore, the results of the experimental method have been compared with the model of Hana et al. (2006)
which was available.
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Table 1. Comparison of the models' results using Fscore
The results obtained from the experimental method of Seed and Idriss
The results obtained from the model of Hana et al
The results obtained from the model provided by GP

Fscore
0.88
0.976
0.982

3. 3. Analysis of the Parameters Sensitivity
Using the results obtained from the nonlinear method by Lingo, which is a comprehensive software
designed for easier and high quality development and solving the mathematical optimization models, it has
been tried to analyze sensitivity on the model presented by genetic programming and the percentage of
internal sensitivity of parameters has been displayed in the following bar graph.
Parameters sensitivity (%)

Fig 1. The study of parameters' sensitivity

4. Conclusion and Recommendations
According to available data and selected, involved parameters, dividing the data into three separate clusters
provided the best dividing with respect to the data separation and not placing data in repeated clusters with
similar properties. Totally, the present study introduces the GP method as an accurate and practical method
for modeling the time estimation of soil liquefaction. High accuracy of the results obtained from this method
on the one hand (94.77% of the estimation conducted by the method has been proper and the answers are
consistent with reality) and the simplicity of the use of the method and no need to high knowledge of the basic
mathematical principles of algorithms and genetic programming on the other hand approves the ability of the
method as an effective and quick instrument for predicting soil liquefaction.
Next, sensitivity analysis conducted on the model shows the high effectiveness of the parameters of the
corrected SPT number and maximum acceleration of earthquake, which can help to offer methods for
prevention of soil liquefaction by more attention to these two important parameters.
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