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   چکیده 
ها بدون  کند، با جداسازی المانسازی ساختمان بر خالف تخریب که مقدار قابل توجهی ضایعات بالاستفاده تولید میمدل

های استفاده از مواد و مصالح حاصل شده  کند. از میان راه برداری دوباره از این مصالح را فراهم می آسیب جدی، امکان بهره 

ها  تر انرژی و مواد اولیه نسبت به دفع و یا بازیافت آنهزینه بودن، مصرف کم  دلیل کمها به  از واسازی، استفاده مجدد از آن 

  ی و قابل اعتماد از سازه ابزار   قیبه اسناد دق  یو دسترس  رهیذخ  لیاطالعات ساختمان به دل  یسازمدل .  باشدمی  بهتریروش  

شده در سازه ارائه    یواساز   یهااستفاده از المان   ی برا  ییهاراه حل   نیشیموفق است. در مطالعات پ  یواساز  یمؤثر در راستا 

 .کامل بررسی نشدطبق مطالعات انجام شده  به طور  دوم  نو و دست  حاز مصال  یبیانتخاب ترک  یبرا  یوجود روش  نیشد. با ا

این رو   با بهره از  این  بانک داده مدل اطالعات ساختمان و قابلیت گیری از  در پژوهش حاضر  برای دسترسی به  های آن 

ای واسازی شده ارائه شده است. در این چهارچوب با استفاده از  های سازه اطالعات، چهارچوبی برای استفاده مجدد از المان 

مقطع نو   گروهنه با استفاده از دو اطالعات ساختمان بر پایه الگوریتم ژنتیک، ترکیبی بهی ابزار طراحی شده در محیط مدل 

بررسی شده و در صورت نیاز تغییرات الزم  ای، عملکرد مدل پیشنهادی  شود. در پایان نیز با تحلیل سازه دوم ارائه می و دست 

فوالدی آزمایش شده و نتیجه حاکی از کاهش حدود    . این چهارچوب بر روی یک نمونه مدل سازه شوداعمال می روی آن 

تواند دید بهتری به طراحان جهت بررسی پتانسیل استفاده  می  چهارچوباستفاده از این  باشد.  نه اسکلت سازه می هزی  23٪

 را کاهش دهند.    های ساخت داده تا در صورت امکان هزینه  دوم در سازه از مصالح دست 
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 مقدمه - ۱
ترین ترین و پرمصرفکند، یکی از پرهزینه مان که در حال حاضر مشابه دیگر صنایع از رویکرد اقتصاد خطی تبعیت میتصنعت ساخ

,  Ghisellini, Cialani and Ulgiati)  از این رویکرد موجب رشد سریع اقتصادی شده  صنایع موجود در جهان است. استفاده

ولی در نقطه مقابل تاثیرات جبران ناپذیر زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته است. صنعت ساختمان سهم بسیار  (2016

؛ ضایعاتی  کندیعات تولید میضا دار قابل توجهی  قکه در ازای آن م  مصرف انرژی و مواد اولیه دارد  اقتصاد و همچنین  درباالیی  

  McKinsey Global, 2011; Iacovidou  ;13۹2,  یامان   و   ی )طاهرخان  هستند  مجدد قابل استفاده  ٪۹0که در مواقعی تا  

2017, .al et Adams ;2016, Purnell and) .   در نقطه مقابل با مدیریت بهینه مصرف منابع اولیه    1ای رویکرد اقتصاد چرخه

ترین میزان ضایعات تولید شده  د. بیشرداها گام برمیآن  و حفظ ارزش مواد و مصالح، در جهت کاهش این ضایعات و حفظ ارزش 

از این ریزی مناسب مقدار قابل تدر مرحله تخریب، در صورت برنامه  باشند که خصوصاًدر مراحل ساخت و تخریب می وجهی 

ها و مصالح،  دهد تا با جداسازی با دقت المانساختمان این اجازه را می 2برداری مجدد را دارند. روش واسازیمصالح قابلیت بهره

گیرد شامل  ها صورت میهایی که برای این المانترین اقداممهم  .(Kibert, 2003)ها فراهم شود برداری مجدد از آنامکان بهره

ترین  مصرف پایین انرژی و مواد اولیه بیشتوجه به  با    مجدد  استفاده  ، این بین  در.  باشد می  5و دفع   4بازیافت   ،3استفاده مجدد 

مکانیکی و    هایدر میان مصالح ساختمانی فوالد به دلیل خصوصیت .  دارد  هااز مصالح و المان  دوباره گیری  پتانسیل را برای بهره

باالی  باالییآن    دوام  استف  ظرفیت  عمر ساختمان داردبرای  پایان  ,  Akbarnezhad, Ong and Chandra)  اده مجدد در 

ها  های فوالدی، عدم اطمینان از مشخصات مکانیکی آنروی استفاده مجدد از المانهای پیشترین چالشیکی از اصلی  .(2014

گیری  اندازههایی برای  روش  (Fujita and Kuki, 2016; Keller et al., 201۹)  کلر و همکاران و فوجیتا و کوکی   که  تاس

., Brütting et al) روش ارائه شده توسط بروتینگ و همکاران اساس همچنین بر اند.  های غیرمخرب ارائه دادهها با آزمایشآن 

 ها است.  ها هم از لحاظ طول و هم از لحاظ تعداد، دیگر چالش انتخاب از میان آنمحدود بودن این المان (201۹

، نقش اطالعات و مستندات قابل اعتماد مربوط  استفاده حداکثری از مصالح حاصل شده  و  یابی به واسازی موفقبرای دست

آن برای مدیریت  باالی    به دلیل قابلیت  سازی اطالعات ساختمانمدرن نظیر مدل  هایابزاراست.    بسیار حائز اهمیتبه پروژه  

ها توسط روش سنتی انتخاب از میان المان کنند. میا یمه های پایان عمراستراتژی اطالعات شرایط مناسبی برای به ثمر نشستن  

ابراهیمی میمند, مصطفی؛ فرزاد جالیی  )کند  ها مشکل ایجاد میاستاندارد برآورد  طراح معموالً بهینه نبوده و در تأمین بودجه و  

دوم برای  دستهای  برای یاری طراحان جهت دسترسی و انتخاب المان  یکپارچه  وجود سیستمی  .(13۹7و مصطفی خانزادی،  

مصالح   این  از  استفاده  پتاسیل  پیش    بیشرا  سازه،    Addis, 2012; Ness et al., 2015; Densley)  دهد میافزایش  از 

Tingley, Cooper and Cullen, 2017).    دوم  های دستمند برای انتخاب المان چهارچوبی قانون  پژوهشاز این رو در این

 سازی اطالعات ساختمان توسعه داده شده است.  از انبار مصالح برای اسکلت یک سازه فوالدی، با استفاده از مدل
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 روش تحقیق  - ۲
المان از  از مدلسازه  ای فوالدی در های سازهدر پروژه حاضر چهارچوبی برای استفاده مجدد  سازی  ای جدید، با استفاده 

بعدی  در چهارچوب پیشنهادی در ابتدا اطالعات مورد نیاز از مدل سه   سازی ژنتیک ارائه شده است.کامپیوتری و الگوریتم بهنیه 

در سازه اولیه،  های قابل انتخاب برای هرکدام از اعضا  شوند. سپس گزینهدوم استخراج میهای دستو همچنین از بانک داده المان

ها فیلتر  ها بر اساس طول محدود شده و در ادامه بر اساس مدول مقطع پالستیک آن شوند. ابتدا المان در دو مرحله فیلتر می

شود. سپس با در نظر گرفتن قید اتصال تیر به ها یافت میشوند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، ابتدا ترکیبی بهینه برای ستونمی

افزار تحلیل سازه به نرم  ژنتیک  . مدل نهایی حاصل از الگوریتمشودتولید میها نیز  پهنای آن، ترکیبی بهینه برای تیر ستون و  

بازگردانده   BIM، مدل به محیط  شود. در صورت وجود المان تسلیم شدهمنتقل شده و محاسبات آن مشابه سازه اولیه انجام می

  6افزار رویت در محیط نرم بعدی  سهسازی  مدلشود.  دوم تعویض میاز انبار مصالح دستشده و این المان با جایگزینی مناسب  

  #C  یسیزبان برنامه نو  و  تینرم افزار رو  APIبرنامه نویسی با استفاده از  از    ، است. جهت دریافت اطالعات از مدل  انجام شده 

طراحی شده است. بانک    #Cرت یکپارچه با  وو به ص  MATLABو در ادامه الگوریتم ژنتیک با استفاده از    استفاده شده است

اند. در پایان نیز برای  هایجاد شد  SQL Server  افزارنرم  های موجود در سازه در در محیطدوم و المانهای دستداده المان

 استفاده شده است.   ETABSافزار تحلیل سازه از نرم

فرض  ها با  جا این دادههای واسازی شده، در اینهای واقعی برای خصوصیات مکانیکی الماندادهبا توجه به در دسترس نبودن  

همچنین از تغییرات مدول االستیسیته صرف نظر شده است. در اند.  ها در نظر گرفته شدهپوسیدگی یکنواخت و کاهش ضخامت

ها ذخیره شده  و در بانک داده، مشخصات هندسی و مقاطع این المان   در نظر گرفته شد  ستون  134تیر و    ۹3بانک داده تعداد  

جهت محاسبه هزینه   (Gorgolewski and Straka, 2006; Dunant et al., 2018)های پیشین  با استناد به پژوهشاست.  

مبلغ مد نظر فروشندگان    مت، یبا توجه به نوسانات ق( در هزینه نهایی موثر هستند.  1های اشاره شده در رابطه )مولفهها  این المان

دوم در محاسبات  دست  فوالد  نهیپژوهش( به عنوان هز  نیزمان انجام اتومان در    4800) مشخص  یمقطع زمان   کیفعال در بازار در  

 اعمال شد. 

 

افزار محیط نرمرویت و در    APIبه کمک    ،ها از بانک داده در مرحله بعد اطالعات مربوط به هندسه مقطع و مقاومت المان

دوم قابل انتخاب از بانک داده برای هرکدام از اعضای سازه جدا  های دست، المان1شکل  شوند. سپس طبق فلوچارت  استخراج می

,  Yeoh, Lee and Ong) پژوهش یوح و همکاران  شوند. دو معیار برای این کار در نظر گرفته شده است. اولین قدم مطابقمی

شوند. در قدم بعد برای محدود کردن تری از عضو مورد نظر داشته باشند، از لیست خارج میهایی که طول کمالمان  (2018

  ها اساس مقطع آن دوم بر اساس نسبت  مقاطع دست هایی که ظرفیت باربری نزدیک به عضو مد نظر داشته باشند،لیست به المان 

مرحله   تر به واقعیت، یکیکنزدایجاد شرایط  برای  . همچنین  شوندزه محدود میبه مقدار این مولفه در محل مورد نظر در سا

دوم فیلتر شده بر اساس نسبت های دست. جهت در نظر گرفتن قید اتصال، تیردر نظر گرفته شده استها  فیلتر برای تیر مازاد  

ها پیدا  م ژنتیک ترکیب بهینه را برای ستون شوند. در نتیجه ابتدا الگوریتها محدود میعرضشان به پهنای ستون متصل به آن 
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شود. این  روز شده در مدل پیدا میهای بهها با استفاده از دادهکند. در ادامه ترکیب مناسب تیر کرده و در مدل جایگذاری می

لگوریتم ژنتیک  های گلچین شده در جداولی جداگانه برای هر عضو در سازه ذخیره شده و در نهایت به شکل ماتریسی در االمان 

نماینده مقطع اولیه در سازه است که در    صفرعدد  شناسه المان دست دوم بوده و    i,jn  .(2شکل  گیرند )مورد استفاده قرار می

 دوم، همان مقطع اولیه به شکل بازگردانده شود.  های دستب از المان صورت یافت نشدن گزینه مناس
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 الگور تم ژنتیک  ۱ -۲

های هر تکرار،  های متعدد و با استفاده از بهترین جواب است که در تکراری  فرا ابتکارهای  الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم

وجود های موجود در انبار  با توجه به منحصر به فرد بودن المان رو  دو قید مهم برای مسئله پیشیابد.  جوابی بهینه برای مسئله می

 :دارد

 م ها در داخل هر کروموزواولین قید مربوط به غیر تکراری بودن المان (1

 باشد.  های قابل استفاده در هر ژن میبودن داده یکتا قید دوم مربوط به  (2

 اند.  های اشاره شده با در نظر گرفتن این دو محدودیت طراحی شدهاز این رو عملگر

تر و  های سبکموجب انتخاب المان  ،با هدف کاهش هزینه  که طراحی الگوریتم صرفاً  ندنشان داد در این تحقیق  ها  بررسی

از دو بخش تشکیل الگوریتم  تابع هدف  شود. در نتیجه خروجی الگوریتم عملکرد مطلوبی نخواهد داشت. از این رو  تر میضعیف 

وه  باشد. این تابع و نحدر اینجا هدف کمینه کردن تابع هدف میای را مد نظر قرار دهد.  شده تا عالوه بر هزینه، عملکرد سازه

 : های آن در ادامه شرح داده شده استمحاسبه مولفه 

(2) 𝐹𝑉 = 𝑤1𝑓𝑐 + 𝑤2𝑆𝐹 
ضریب  امتیازی برای  نماینده    SFهزینه و    امتیاز در نظر گرفته شده برای  cfباشد،  ( که نشان دهنده تابع هدف می2در رابطه )

 باشند.  نیز وزن این دو مولفه می 2wو  1wضرایب باشند. بعد میهردو این مقادیر بیباشد.  ها میایمنی المان

 ای جریمهضایعات،    افزایش مقدارتری دارند، برای جلوگیری از  طول بیش  قابل انتخابهای  هزینه: با توجه به این که المان_ 

 :نیز برای این طول اضافی در نظر گرفته شده است

(3) 𝑓𝑐 = (
(𝑅𝐶 + 𝑃𝐶) − 𝑁𝐶

𝑁𝐶
) 

باشند که از روابط هزینه اسکلت نو می  NCجریمه بابت ضایعات و    PCهای دست دوم،  هزینه خرید المان  RC(  3)  رابطهدر  

 آیند: دست میبه (6) و  ( 5)، (4)

0 n 1,2 n 1,3 n 1,4 NaN NaN NaN NaN

RecElm= 0 n 2,2 n 2,3 NaN NaN NaN NaN NaN
.         . .. . .
.       . .

0 n 3,2 n 3,3 n 3,4 n 3,5 NaN NaN NaN

 هیدر سازه اولهر المان  یقابل انتخاب برا یهانه از جدا كردن گز  یشما. ۲شکل 



 

 

  iA،  (5)باشد. در رابطه  های نو میهزینه خرید المان  NewCostدوم و  های دستهزینه خرید المان  RecCost  در روابط باال،

دوم، با توجه ها )نو یا دستتعداد المان  nجرم واحد حجم مصالح آن،    iɣطول مازاد آن المان،    iELدوم،  دست  سطح مقطع المان

باشد.  دوم میهزینه هر کیلوگرم مصالح دست  RecoveredCostهزینه هر کیلوگرم مصالح ضایعاتی و    ScrapCostبه رابطه(،  

یب پیشنهادی، صورت کسر منفی  تر بودن ترکن اهای دست دوم، در صورت ارزبا توجه به مبالغ در نظر گرفته شده برای المان

 کند.  در محاسبات ایجاد نمی  اشکالینشان از جواب مطلوب الگوریتم بوده و  (  6منفی بودن خروجی رابطه )خواهد شد. با این حال  

 است:  (7)رابطه  ق: نحوه محاسبه این امتیاز مطاباساس مقطع_ 

(7) 𝑆𝐹 = (∑
𝑍𝑥𝑅 − 𝑍𝑁𝑖

𝑍𝑁𝑖

𝑛𝑅

𝑖=1

+ ∑ 1

𝑛𝑁

𝑖=1

)/𝑛𝑇  𝑆𝐹 = (∑
𝑍𝑥𝑅

𝑍𝑁𝑅

𝑛𝑅

𝑖=1

)/𝑛𝑅  

در اینجا فرض بر این است که سازه به صورت خمشی طراحی شده است. همچنین در سازه اولیه تا جای ممکن از ظرفیت باربری  

ممکن  ترین ظرفیت باربری خمشی  د که نزدیکنشوای انتخاب میدوم به گونهها استفاده شده است. از این رو المان دستالمان 

های فوالدی کشور به صورت کلی مطابق رابطه راحی سازهطد. ظرفیت باربری در آیین نامه  نرا به المان موجود در محل داشته باش

دوم و نو به عنوان مقدار دست  آید. با فرض ثابت بودن تنش تسلیم و ضریب کاهنده، نسبت اساس مقطع دو الماندست می( به8)

ای  هدف در نظر گرفته شده است. در پایان از این مقادیر میانگین گرفته شده تا مقدار نهایی در بازهبرازندگی بخش دوم تابع  

 گی هزینه قرار گیرند.  دمشابه برازن

(8) 𝑀𝑝 = ∅𝑍𝑥𝑅𝐹𝑦𝑅 
 

 

 

 

(4) 𝑅𝐶 = ∑ 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(5) 𝑃𝐶 = ∑ 𝐴𝑖𝐸𝐿𝑖𝛾𝑖 × (𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡) 

𝑛

𝑖=1

 

(6 ) 𝑁𝐶 = ∑ 𝑁𝑒𝑤𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 3شکل 

Solution= 

Crossover( ), Mutation( ) 



 

 

 

 

هایی برای هر ژن مربوطه انتخاب های موجود در هر سطر، الماناز میان گزینه   3شکل  جهت تولید جمعیت اولیه مطابق  

باالیی در تولید جواب جدید نداشته و در صورتی   تواناییعملگر تولید مثل    ،رو به دلیل قیود اعمال شدهدر مسئله پیششود.  می

.  آید میهای بعدی بسیار پایین  در نسل  آن های موجود در جمعیت اولیه حضور نداشته باشد، احتمال استفاده از  که المانی از گزینه

جمعیت اولیه به    از این رو   ندارد.   ی با تنوع باالهایتولید جواب  توان  همچنین جهش نیز به دلیل احتمال پایین آن، به تنهایی 

از تمام  ای تولید میگونه اولیه  گزینهشود که  انتخاب  های برای هر ژن در جمعیت  استفاده شود. برای این کار با فرض تعداد 

ماتریس   هر سطر  برای  درایه،  RecElmمساوی  انتخاب  باراحتمال  هر  از  بعد  و  هر سطر محاسبه شده  به  ها در  روز انتخاب 

شرط پایان کار این است که اختالف  کند.  پس از این الگوریتم تا برآورده شدن شرط پایان جواب بهینه را جستجو می  شوند. می

  4شکل  .  الگوریتم از حداکثر تکرار مجاز عبور کندبوده و یا    %10تر از  تکرار متوالی کم  300میان برازندگی بهترین جواب در  

اطع  قهایی از سازه است که گزینه مناسبی از مهای صفر نشان دهنده الماندهد. درایهای از خروجی الگوریتم را نشان مینمونه 

 باشند.  دوم در بانک داده میهای دستهای غیر صفر نیز شناسه المانها یافت نشد. الماندوم برای آندست

    

. در  شودتولید می  ها ها و ستون متشکل از تیر  ترین جواببهینهدر نهایت  ها انجام شده و  برای تیر  فرآیند ذکر شده مجدداً

با استفاده از اطالعات موجود در بانک داده شکل گرفته و    دومهای دستهایی برای المان  FamilyTypeبعدی  داخل مدل سه

FamilyType  و  جهت تحلیل  .  یابند( تغییر می4دوم در جواب نهایی )شکل  های دستبا استفاده از شناسه المان  مقاطع سازه

دوم  ظرفیت مقاطع دستمعیار    با توجه به این کهشود.  منتقل می  ETABSروز شده در رویت به  مدل بهای،  کنترل عملکرد سازه

الزم را نداشته باشند. در این شرایط با استفاده   مقاومتها که تعداد محدودی از المان شودبینی میپیش است،تخمینی در اینجا 

 برای رویت طراحی شده توسط شرکت سازنده ی دیگری که و به کمک افزونه ETABSاز خروجی تحلیل سازه دریافت شده از 

شود. با توجه به  جایگزینی مناسب از بین مقاطع قابل انتخاب، برگزیده می  شوند. سپس ی تسلیم شده شناسایی میهااست، المان

، این  ها داردهای فوالدی در روش طراحی حالت حدی رابطه مستقیم با اساس مقطع پالستیک آنظرفیت خمشی الماناین که  

خوبی برای   توان حدس نسبتاًده از این پارامتر میبا استفا.  ظر گرفته شده استپارامتر به عنوان معیار انتخاب المان جایگزین در ن

 باشد: می (۹شرط تعریف شده برای المان جایگزین مطابق رابطه )المان جایگزین زد. 

(۹) 
𝑍𝑝𝑟

≥ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 × 𝑍𝑝 

تسلیم شده است. با توجه به  اساس مقطع پالستیک المان  pZاساس مقطع پالستیک المان جایگزین و  prZ ،(۹در رابطه )

  pRatio×Zترین اساس مقطع پالستیک  به  با نزدیک  مقطعکنند،  هایی که شرایط قید باال را برآورده میاین رابطه، از میان المان

 شود.  انتخاب می

انتخاب پایین  الگوریتم بهینهبا توجه به تعداد  به  های  سازی نبوده و با تولید تمام ترکیب جوابها در این مرحله، نیازی 

 تم الگور یاز خروج یانمونه. 4شکل 

Solution= 0 n 2 n 3 n 4 0 n 6 . . . n n



 

 

کنند مرتب  شان دریافت میهای تولید شده با توجه به امتیازی که بابت هزینهجواب  شود.ترین ترکیب انتخاب میممکن، بهینه

به ها اعمال شده بودند نیز  هایی که در الگوریتم ژنتیک برای جوابشود. قیدمحاسبه می  (3)ه  شوند. این هزینه مطابق رابطمی

دوم از انبار جایگزین شده و در صورت در دسترس اند. در پایان المان تسلیم شده یا با مقاطع دستدر اینجا اعمال شده  طور مشابه

روز شده مجدداً تحلیل شده و در صورت نیاز روند اشاره شده  مدل به  شود.یتر، المان اولیه به محل بازگردانده منبودن مقطع قوی

 شود تا جایی که سازه عملکرد مطلوب را داشته باشد.  تکرار می
 

 تفسیر نتا ج  - 3
در  6شکل مطابق برای هر طبقه متر  3/3ای به ارتفاع اسکلت فوالدی دو طبقه جهت بررسی عملکرد چهارچوب ارائه شده، 

در ابتدا در رویت طراحی شده و    مدل سه بعدی  دارد.  IPEتیر با مقطع    34و    BOXستون با مقطع    24  سازه  نظر گرفته شد.

به رویت بازگردانده    مدل به همراه تغییرات صورت گرفته مجدداً  شود. سپس منتقل می  ETBASجهت تحلیل و طراحی اولیه به  

هزینه هر کیلوگرم   های مرده، زنده و زلزله و به روش استاتیکی تحلیل و طراحی شده است. سازه تحت باردر این پژوهش  شود.  می

تومان در نظر گرفته شده   3000تومان و هر کیلوگرم فوالد ضایعاتی  4800دوم تومان، هر کیلوگرم مقطع دست 6800طع نو مق

 باشد.  ها مربوط به زمان انجام تحقیق میکه این هزینه است

تکرار  تعکداد  حکداکثر  و  در هر نسکککل    300و جمعیکت    crossover  احتمکال  %۹0جهش،    احتمکال  %10ژنتیکک بکا    الگوریتم

های تسکلیم شکده طراحی  که برای جایگزینی المانچهارچوب  جهت نمایش کاربرد بخش دوم  شکده اسکت.   اجرا 1000 مجاز برابر

تر  ضکعیف  احتمال انتخاب مقاطعدر نظر گرفته شکد. همچنین برای در نظر گرفتن   2wو  1wهای  برای وزن  1شکده اسکت، مقدار 

به عبارتی دیگر اجازه نیز وارد محاسبات شدند.    ترکم ٪20های مقاطعی با اساس مقطع در محاسبات، در مرحله دوم فیلتر المان

ها با الگوریتم ژنتیک و فرآیند انتخاب المانشکود. در این قسکمت، تر از مقطع اولیه به الگوریتم داده میهای ضکعیفانتخاب المان

روند پیشککرفت الگوریتم ژنتیک بر اسککاس تعداد دفعات تکرار و دقیقه زمان برد.  10  بعدی حدودب در مدل سککهجایگذاری جوا

 داده شده است.  نمایش 5شکل مقدار برازندگی بهترین جواب برای تیر و ستون به صورت جداگانه در 

همگرا شده است. دلیل این  جواب بهینهبه   هابرای تیرتکرار  ۹00حدود  و ها تکرار برای ستون 800الگوریتم پس از حدود  

موجود در بانک  های  . با توجه به تعداد دادهباشدهای قابل انتخاب و تعداد المان در سکازه اولیه میگزینه، تفاوت در تعداد  اختالف

ترکیب جواب ممکن وجود دارد. البته این  34/1×3710و برای تیرها   4/4×3610ها در مجموع  داده و در سکازه اولیه، برای سکتون

 هاتولید و بررسی تمام جوابباشکد. طبیعی است که های غیر قابل قبول )حاوی مقادیر تکراری( نیز میمقادیر شکامل تعداد جواب

کمک گرفتن از مهندسی باتجربه برای انتخاب ترکیبی مناسب برای سازه همچنین  ست. بر او بسیار زمان بهینه غیر  ،غیر منطقی

مانند الگوریتم ژنتیک بسکیار   سکازیهای بهینهدر نتیجه اسکتفاده از الگوریتم شکود.نمی بهینهجوابی یابی به موجب دسکتنیز لزوماً  

   .کندفراهم می  ترمحاسباتی به مراتب کمبا  ینه راها بهیابی به جوابدستکاربردی بوده و  



 

 

با استفاده    بعدی مدل سه   . (7شکل  )  شد   دادهدست آمده در داخل مدل قرار  جواب به  ،پس از اتمام محاسبات الگوریتم ژنتیک

المان تسلیم    دو  8شکل  توجه به  شود. با  افزار منتقل مینرم  جهت تحلیل سازه، با پسوند مناسب بهبرای رِویت    ETABSاز ابزار  

الماناند.  شده این  نتایج    هاجهت جایگزینی  اکسل منتقل می  تحلیل سازهخروجی    ReplaceIDبا فراخوانی دستور    .شودبه 

که تعدادی  با توجه به این  . (وسط ۹ شکل) یرند گجایگزین انتخاب شده و در داخل مدل قرار می های( المانسمت چپ ۹ شکل)

ها وجود نداشته و در  اند، انتخاب دیگری برای آنتسلیم شده در نقاط دیگری از سازه انتخاب شده  المان  دو های این  از انتخاب

  طور کههمان.  شد  ارسال  ETABSسازه برای تحلیل مجدد به  در ادامه    اند. نتیجه این مقاطع به حالت اولیه خود بازگردانده شده

درصدی    23حدود  کاهش    گربیان آید، سازه نهایی عملکرد مطلوبی دارد. هزینه برآورد شده برای اسکلت این سازه  برمی   ۹  شکلاز  

 است. نسبت به هزینه سازه اولیه

 

  

 

 سازه  یبعدمدل سه. 6شکل  های تعو ض شده انتخاب خودركار المان . 7شکل 

 ها ستون هاریت یبرا کیژنت  تم الگور  ینحوه همگرا. 5شکل 

 پیشنهادی  نتیجه تحلیل سازه  .8شکل 



 

 

برای اساس مقطع های مختلف  های تسلیم شده در بازهدر ادامه آنالیز حساسیت جهت بررسی تغییرات هزینه، جرم و تعداد المان

و    1اختالف قابل توجهی میان بازه    11و    01های  بر اساس شکلانجام شده است.    2wو    1wهای  وزنبرای    متفاوت و با مقادیر  

باشد. این اختالف در  ها میبازه  بودنتر  تر در نتیجه گستردهتر و ارزان آن وجود مقاطع سبکهای دیگر وجود دارد که دلیل  بازه

دست آمده از الگوریتم  ، نتایج به1wبا افزایش    12. در شکل  شدتر مشاهده  شود، کمدوم مازاد که بریده میمیزان فوالد دست

ای مشاهده  به غیر از یک مورد، المان تسلیم شده ۹/0و  1در دو بازه  13دهد. بر اساس شکل افزایش میزان ضایعات را نشان می

هزینه های تسلیم شده به مرور افزایش یافت. با این وجود  و بازتر شدن بازه اساس مقطع، تعداد المان  1wنشد. ولی با افزایش  

های تسلیم شده  دلیل این است که این المان های مختلف نشان داد.  درصد اختالف را میان بازه1نهایی اسکلت تنها در حدود  

با  که  نکته قابل توجه این است  شود.  تر جایگزین شده و در نتیجه اختالف هزینه جبران میالزم است مجددا با مقطعی قوی

هرچه المان  یابد.فراخوانی شود، افزایش می  ReplaceIDتعداد دفعاتی که الزم است تا تابع  شده،  های تسلیم  افزایش تعداد المان

تری اجازه ورود به جواب نهایی را پیدا کند، تحلیل اولیه سازه نیز دچار تغییرات زیادی شده و در بعضی مواقع، مقطع اولیه ضعیف 

   های وارده نخواهد بود. گو نیرونیز دیگر پاسخ

 

 و تحلیل سازه تغییر  افته  شده میتسل یهاالمان ض تعو یبرا شده یطراح  دستور  یاجرا.  9 شکل

تا   7/0تغییرات هز نه نها ی در بازه با كرانه پا ین متغیر از   .۱۱شکل 

 1wبرای وزن  ۱

  ۱تا  7/0تغییرات جرم نها ی در بازه با كرانه پا ین متغیر از . ۱0شکل 

 1wبرای وزن 
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با افزایش  . تومانی بررسی شد  300تومان به ازای هر کیلوگرم و در فواصل    6600تومان تا    4500ها از  هزینه الماندر پایان 

افزایش میدوم به ازای هر کیلوگرم، هزینه نهایی  های دستمبلغ المان یابد. نکته جالب توجه این است که در  اسکلت طبیعتاً 

تر از سازه اولیه خواهد تر شود، سازه پیشنهادی گران تومان به ازای هر کیلوگرم بیش  6500ها از حدود  صورتی که مبلغ این المان

 نظر گرفته شده بود.تومان در  6800بود. الزم به ذکر است که در سازه اولیه هزینه هر کیلوگرم مصالح نو  

 
 

تغییرات فوالد مازاد بر ده شده در بازه با كرانه پا ین   .۱3شکل 

 1wبرای وزن  ۱تا   7/0متغیر از 

های تسلیم شده در بازه با كرانه  تغییرات تعداد المان. ۱۲شکل 

 1wبرای وزن  ۱تا  7/0پا ین متغیر از 
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 یاسکلت در مبالغ مختلف برا  ینها نه هز راتییتغ. ۱4شکل 

 دوم دست یهاالمان

 هزینه اسکلت اولیه 



 

 

ترین تأثیر را در نتیجه نهایی سازه و  دوم و همچنین اختالف آن با هزینه ضایعات فوالد، بیشهای دستهزینه تهیه المان 

روند افزایش داشت. با این    2wو    1wهای مختلف و مقادیر مختلف  دارد. مشاهده شد که هزینه نهایی در بازههزینه اسکلت آن  

درصد(.    1تر از  آنچنان قابل توجه نیست )کم  1تر از  های نسبت اساس مقطع کوچکدر بازههای نهایی  وجود اختالف میان جواب

تر( نیز در محاسبات  درصد ضعیف  20تر )تا حدود  در نتیجه در این تحقیق حالت بهینه زمانی است که مقداری از مقاطع ضعیف 

ها در  های امروزی تمامی از تمام ظرفیت باربری المانر سازهها را داشته باشد. ددخیل شده تا الگوریتم اجازه انتخاب از میان آن

ای،  تواند عالوه بر برآورده کردن قیدهای سازهتر میدومی با ظرفیت پایینهای دستشود. در نتیجه انتخاب المانسازه استفاده نمی

 هزینه اسکلت را نیز کاهش دهد. 
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شده    واسازی  ایهای سازهبرای استفاده مجدد از المانیکپارچه با مدل اطالعات ساختمان  در مطالعه انجام شده چهارچوبی  

طوری که از ، بهآمددست  های نو بهالماندوم موجود و  های دستالگوریتم ژنتیک، ترکیبی بهینه از المان  با استفاده ازارائه شد.  

  تحلیل شده تا از عملکرد   باشد. در پایان نیز سازه پیشنهادی مجدداًای آن قابل قبول  بهینه بوده و عملکرد سازه  اقتصادیلحاظ  

  امکانتواند با استفاده از چهارچوب پیشنهادی،  می  اولیه  آن اطمینان حاصل شود. در نتیجه طراح پس از طراحی سازه  ایسازه

شد و    پیادهدو طبقه فوالدی    سازهیک  بر روی    چهارچوبدوم را برای پروژه خود بررسی کند. این  های دستاستفاده از المان 

در پایان نیز آنالیز حساسیت بر  بود.   با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده  درصدی هزینه اسکلت 23نتیجه حاکی از کاهش حدود  

الح  های واقعی برای مصدلیل در دسترس نبودن دادهالبته به .  دوم انجام شد ضرایب وزنی در الگوریتم و هزینه فوالد دستروی  

های واقعی برای این  وجود دادهطبیعی است که  دوم فرض شده است.  های دستالمانفیزیکی  واسازی شده، در اینجا خصوصیات  

همچنین افزودن معیار تاثیرات زیست محیطی   تری از روش پیشنهادی ارائه دهد. تواند خروجی به مراتب قابل اطمینانمصالح می

. با توجه خواهد دادهای انتخاب، دید بهتری نسبت به خروجی الگوریتم  اکسید به معیارربن دیمانند مصرف انرژی و یا انتشار ک

المانبه این که   این  توان با بررسی این  ، در مطالعات آتی میها نداردصنعت ساخت در حال حاضر دیدگاه مطلوبی نسبت به 

در جهت تغییر نگرش عموم نسبت به مصالح حاصل از پایان  ثر  مؤهایی نظیر مطالعه انجام شده، گامی  ها و ارائه راه حلدیدگاه

 عمر ساختمان برداشت.
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A BIM-based framework to reuse structural elements in the 

construction industry 



 

 

 

Abstract 

Deconstruction of buildings provides usable materials through carefully dismantling of building 

elements, despite conventional demolishing that generates a considerable amount of waste. Less cost, 

less energy, and less consumption of raw materials make reusing these dismantled elements a more 

attractive option compared to disposing of or recycling. Building Information Modeling, because of its 

capabilities in storing accurate building data and accessibility, proved to be an effective tool for a 

successful deconstruction and reuse. Methods have been proposed in previous studies for reusing 

reclaimed elements. However, ways to properly select a combination of new and recovered elements, to 

the best of our knowledge, hasn’t been investigated. Therefore, in this study, a framework is proposed 

for reusing structural elements using the information and features provided by Building Information 

Modeling. Considering this framework, a tool is developed inside the BIM software that uses the Genetic 

Algorithm. Using this tool, an optimum design is suggested for a building using both new and recovered 

elements. Additionally, the new building’s structural performance is evaluated, and any possible failed 

elements are replaced. As a case study, the optimum design for a two-story steel frame building is 

obtained using the proposed framework and developed tool. The result indicates a 23% decrease in the 

total cost of elements. By using the proposed framework, designers can get an understanding of the 

potentials of using second-hand materials in the building in order to lower the overall costs. 
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