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 چکيده



اًذازُ گیری ٍ کٌترل تاثیرات هحیطی ساختواى در دِّ اخیر تَجْات بسیاری را بِ خَد جلب کردُ است. عالٍُ بر 

اًرشی هصرفی تَسط یک ساختواى در طَل دٍرُ بْرُ برداری، هقادیر قابل تَجْی از اًرشی در فرآیٌذ ساخت هَرد 

اغلب ابسارّا ٍ رٍش ّای ارائِ ضذُ تا کٌَى ًاهیذُ اًذ.  فاز تَلیذ 1را اًرشی ًْفتِ استفادُ قرار هی گیرد کِ ایي اًرشی

. با تَجِ بِ لسٍم اصالح الگَی بَدُ اًذبر فاز بْرُ برداری هتورکس ُ گیری تاثیرات هحیطی ساختواى برای ارزیابی ٍ اًذاز

 تَلیذ ساختواى،گردد تا با بررسی فرآیٌذ هصرف اًرشی در ایراى بخصَظ در بخص ساختواى، در ایي تحقیق تالش هی 

را ارائِ ًوَدُ ٍ ًتایج را بصَرت ساهاًِ ای  آىٍ رٍش هحاسبِ هقذار هجاز  تَلیذرٍش اًذازُ گیری اًرشی ًْفتِ فاز 

را تعییي  تَلیذتا با استفادُ از آى بتَاى اًرشی ًْفتِ هجاز فاز  ایینکاربردی هطتول بر الگَریتن ّایی هعیي تذٍیي ًو

را در حذ هجاز کٌترل ، اًرشی ًْفتِ ٍاحذ سطح بَسیلِ ایي ساهاًِ ًوَدُ ٍ با تجسیِ ٍ تحلیل ٍ اصالح اجساء ساختواى

 . ًوَد

را از حاصل جوع اًرشی ًْفتِ هصالح ساختواًی، هیساى اًرشی هصرفی  تَلیذبرای ایي هٌظَر، اًرشی هصرفی در فرآیٌذ 

در  تَلیذ هَرد استفادُ در هراحل تواهی صَرت ّای اًرشی هاضیي آالت ساختواًی ٍ  اًرشی هصرفی ول هصالح،برای ح

بْرُ برداری  هجاز سالیاًِ سایت ساختواى اًذازُ گیری ًوَدُ ٍ اًرشی ًْفتِ هجاز ٍاحذ سطح ًیس بصَرت ًسبتی از اًرشی

جسیِ ٍ ساى تاثیر جسء بِ جسء هَارد تتعییي هی گردد. سپس با بکارگیری الگَریتن طراحی ضذُ هی عور ساختواىدر طَل 

ٍ جایگسیٌی اجساء پر اًرشی ساختواى با هَارد کن اًرشی تر ٍ تجسیِ ٍ تحلیل تحلیل ضذُ ٍ با هرتب سازی، ضٌاسایی 

 .تَلیذ تا هیساى هجاز کاّص هی یابذهجذد، اًرشی ًْفتِ ٍاحذ سطح فاز 

، هیساى اًرشی هصرفی هجاز ساختواى ّای هسکًَی 3041ال با تَجِ بِ لسٍم اصالح الگَی هصرف در افق چطن اًذاز س

درصذ اًرشی هصرفی بازُ پٌجاُ سالِ بْرُ  24کیلٍَات ساعت در هتر هربع در ّر سال تعییي ضذُ است. بر اساس  321

برداری ساختواى برای ساختواى ّای با هصرف اًرشی هتعارف، هیساى اًرشی ًْفتِ هجاز ٍاحذ سطح ساختواى ّای 

گیگاشٍل بر هتر هربع هحاسبِ ضذ. با قرارگیری ًوًَِ ّای هَردی در ساهاًِ تذٍیي ضذُ ٍ اًجام  71/0ًی در ایراى هسکَ

کاهل فرآیٌذ ساهاًِ هطاّذُ گردیذ کِ با بکارگیری الگَریتن ّای اًذازُ گیری، هرتب سازی، اصالح ٍ ارزیابی هجذد هی 
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آى کاّص داد. بِ ایي ترتیب هی تَاى از ّذر رفت هقادیر قابل تَجْی از را تا هیساى هجاز  تَلیذتَاى اًرشی ًفْتِ فاز 

 اًرشی ٍ سرهایِ هلی جلَگیری ًوَد.
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