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  چكیده

های جدید در صننعت سناخت رییکی از نوآو  "مدل سازی اطالعات ساختمان"

اری را در این زمینه به همراه داشته است و از باشد که تحوالت بسیمی

-عنوان انقالبی در عرصه معماری، مهندسی و ساخت نام بنرده منیه آن ب
در راسنتای   سازی اطالعنات سناختمان"استفاده از تکنولوژی "مدلشود. 

و در  ها پدیدار گردیدل در فرایند طراحی و اجرای پروژهبهبود و تسهی

  بعد قبلی اضنافه 3مان و بعد پنجم هزینه به این فناوری بعد چهارم ز

مدیران پروژه قادر خواهند بنود بنا صنرم زمنان کمتنری بنه  .دیگرد

در این تحقیق به دنبال اطالعات مورد نیازشان دستیابی داشته باشند. 

بنه نسنبت  BIMمعرفی پارامترهایی هستیم که موجب برتری طراحی توسن  

ت شنده ش از این صورت میگرفته اسسایر انواع مدلهای طراحی که تا پی

در صننعت بنا مندلهای سننتی پیشنین  BIMاست و به بررسنی و مقایسنه 

 پرداخته شده است.معماری،مهندسی و ساخت 

 اطالعات ساخت، عوامل هوشمندمدیریت ساخت،  ،BIM كلیدي: هايواژه

  مقدمه -1

وساز در جهت در صنعت ساخت (BIM) 1اطالعات ساختمان سازیمدل کاربرد

 ییو کمبودها ازهاین .بود که در گذشته وجود داشت ییهاازیپاسخ به ن

 رفع یدر پ BIMد و با نوساز وجود دارو ساخت یطراح یکه در روند کنون

که کاربرد  ییای. در مقاالت متعدد در مورد انواع مزامیباشمی هاآن

BIM در صنعت ساخت داشته باشد  نفعیذ تلفمخ یهاگروه یبرا تواندمی

شده  دهیاند. درا برشمرده ییایمزا کیو هر است شده  یادیز ییهاصحبت

 ،هامتعاقب آن یهاو البته چالش ایمزا نیمنابع ا یکه در برخ است

طراحان، مشاوران،  ان،یازجمله کارفرما یمختلف کار یهاگروه یبرا

به  یاما نگاه. شودمی مطرحبه صورت جداگانه  مانکارانیو پ نیمهندس

 ز ابتدای پیدایش تا کنون پشت سرگذاشته است،ا BIMاتفاقاتی که 

  های این شاخه از علم واقف نماید.یشتر به ارزشتواند ما را بمی

 بررسیبه  مشاهده و تجربهکمک به  2113در سال  ]1[گو پِن ِشنگیو

ساخت  حینساخت در  فیوظا یریادگیابزار  کیبه عنوان  BIM دیفوا

 BIMساخت با وجود  فیوظا، تیموقع در دو یریادگی یهایپرداختند. منحن

در  یزیآنال یهاپروسه یسر کیبا استفاده از  ،BIMساخت بدون  فیو وظا

شدند و  سهیمقا یریادگی یشدند. دو منحن ترسیمطول عمر پروژه 

مدل شد.  BIMطول تأثیرگذاری با عنوان  BIMبه کمک  یریادگی تأثیرات

                                                 
1 Building Information Modeling  
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 یمدل کل نیخودشان، از ا با وارد کردن اطالعات توانندمی کارورزان

 ماناطالعات ساخت سازیمدلبه کمک  یریادگی راتیتأث یریگاندازه یبرا

با نشان دادن شواهد  تواندمی مدل نیاستفاده کنند. ا هادر پروژه

مر ثمر ثکنندگاِن بالقوه آن ماستفاده قیدر جهت تشو BIM دیفوا یِ تجرب

مدل بتواند  نیاشتند که اد دیو همکارانش ام ِشنگیو یواقع شود. آقا

. به دیفزایب AEC1 تدر صنع BIMارزش  یارتقا یمتمرکز برا یهابر تالش

آن را در  دیاز فوا یکیکار آمارگونه  کیداشتند با  یسعها آن واقع

  ند.رسانمرحله ساخت به منصه ظهور ب

و  ییآب و هوا راتییاز تغ یآگاه شیافزا لیبه دلاز نگاه دیگر، 

به طور  دیات ساخت در سرتاسر جهان، طراحان سازه بامقرر شیافزا

. رندیخود در نظر بگ یهایرا در طراح یعملکرد انرژ یاندهیفزا

. ردیگمی صورت یپس از مرحله طراح انرژی عملکرد یهایسازهیشب رًا،یاخ

. به منظور شودیختم نم یدر مرحله طراح یریگمیکار به تصم ن،یرابناب

 فرم کار، مواد، یروبر  یعملکرد یارهایمع یاهیوابستگ یابیارز

 چگونهیبدون ه دیعملکرد ساختمان با یهایابیارزو  یفن یهاستمیس

 وارد گردند.  یدر پروسه طراح یدرز

 یهامدل تیاز ظرف 2112در سال  ]2[نگیآرنو ِاسکلوتر و فرانک تسل

به  یبایدست یبرا معیارهاطالعات چند یسازرهیساختمان در ذخ یاطالعات

ها آن استفاده کردند. ،انرژی محاسبات عملکرد یضرور یپارامترها

به منظور  زیرا ن یاکسرژ یمحتوا ،یعالوه بر محاسبات تعادل انرژ

امر  نیمورد استفاده قرار دادند. که ا یمنابع انرژ تیفیک یابیارز

 کی ینهیبه هاییریگدر اندازه شتریب یریپذمنجر به انعطام تیدر نها

ابزار  کی تیاسکلوتر و همکارانش در نها یساختمان شد. آقا یاحطر

 کپارچهیاطالعات ساختمان  سازیمدلافزار که با نرم نالیجیاور نینماد

 یو اکسرژ یکردند که امکان انجام محاسبات انرژ فیتوص را شده است

 یهاشاخص یکیمشاهده گراف تیو قابل ساختمی رس  می را به صورت همزمان

 کیبا اضافه کردن ها آن . در واقعکردمی منتج شده را فراهم یعملکرد

خدمت خود را به ، یدر بخش محاسبات انرژ BIMافزار به نرم تیقابل

  ها عرضه داشتند.ساختمان داریدر جهت توسعه پا AECجامعه 

در تحقیق پیش رو به دنبال مقایسه عناصر اما در یک نگاه کلی تر، 

که تا  هاییرا از سایر طراحی BIMه طراحی در یی هستیم کهاو ویژگی

 هایکند. همچنین روندی که در دورانمی متمایز پیش از آن وجود داشت

مختلف طی شده است تا کامیابی کنونی پدید آید مورد بازنگری قرار 

 . جلوه کندتر ملموسکار ارائه شده  تا ارزش است گرفته

 

 در صنعت ساختمان  BIMجایگاه  -2

 یهایفناور نیدتریاز جد یکی BIM ای اطالعات ساختمان سازیمدل

در ابتدا  سازیمدلنوع نگرش به  نی. اباشدمی ساخت ۀشده در عرصارائه

قرن حاضر  لیگرفته و در اوا صورت یهمچون خودروساز یگرید عیدر صنا

 یاریبس ریاخ یها. در ساله استافتیراه  AEC ای یبه صنعت ساختمان

را در  IT2بر  یمبتن یاعمده راتییتغ AEC ۀمشغول در حوز یهاکتاز شر

 هاشرفتیپ نیا نیتریاز انقالب یکیاند. خود درک کرده یاتیعمل ۀحوز

 شناخته BIMساخت بوده که با نام  ۀاطالعات در عرص سازیمدلکاربرد 

  .شودمی

BIM محدود که تنها مدل  فیتعر کیاست که از  یدیجد دهیاCAD  و

 یفیشروع شده و به تعر گرددمی آن را شامل با ت مرتب اطالعا

                                                 
1 Architecture, Engineering & Construction  
2 Information Technology  
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را  BIM 1ایستمن. شودمی لیسازمان تبد اتیتر در امتداد چرخه حگسترده

 یستبه در BIMکه اگر  کندمی اما اضافه کندمی فیمشابه تعر یقیاز طر

 کرده و دچار تغییراتپروژه را  یها و ارتباطات شرکااجرا شود، نقش

 .]3[و زمان انجام پروژه را کاهش دهد نهیهز تواندمی

 در طراحی به کمک کامپیوتر  BIMهای سرچشمه -3

دولت  1291 ۀ. اواس  دهستین یاساختمان مسئله تازه سازیمدل ۀشیاند

 تیاختصاص داد که در نها نهیزم نیبه ا یقاتیتحق یاهیسرما سیانگل

 یطراح ستمیس هساختمان از جمل سازیمدل هیاول یهاستمیبه س منجر

در انگلستان و  هاییمیشد که توس  ت 3روکاپس( و BDS) 2ساختمان

 سازیمدل یهاستمیس نیمورد استفاده قرار گرفت. ا 1291 هدر ده کایآمر

را  یامروز BIM کپارچهی یافزارهانرم یاصل یهادهیاز ا یساختمان برخ

 یامترپار فیتعرهمچون:  یشامل موارد میمفاه نیادر خود داشت. 

چندگانه )مثل  یهای(، مرکز اطالعات اجزاء و معرف4دیوارها اجزاء )مثل

 یهاگزارش ای ییبه عنوان نماها ها( و نقشهیزیو آنال یکیگراف

 . ]4[ بود شدندمی استخراج کپارچهیمدل  کیکه از  یکیگراف

 سازیمدل ستمیخود را به نسل دوم س یجا 1291در  یپس از چند روکاپس

 یشتریبا اقبال بسوناتا داد.  شدمی خوانده 5که سوناتا ساختمان

 تیمحدود نیافزار با انرم نیخصوصًا در انگلستان مواجه شد، هرچند ا

داشت  یوتریکامپ ۀشبک کیبه  ازین تیاجرا و فعال یمواجه بود که برا

 یشخص یوترهایکامپ یبر رو CADبر  یمبتن یافزارهانرم ریکه سایدرحال

 یطراح یبرا یکی)زبان گراف GLIDEموازات  به ودند.اجرا بقابل

بودند که توس  البراتوار  ییهاستمیس CAEADSو  GLIDE II( وینتراکتیا

CAD Graphics  در حال رشد بود.  6ِملون گیکارندر دانشگاه 

موجب  اما عرضه نشدند، یدر قالب محصول تجار هاتیفعال نیا هرچند

 یاحجام برا کپارچهی سازیمدلز ساختار ا یترشرفتهیپ سازیمدل یمعرف

 یبرا کپارچهیداده  گاهیپا یهاکیها و تکنساختمان یاستفاده در طراح

 و مدل ساخته یکه ارتباط حجم واقع ندشد تردهیچیپ یهااز مدل تیحما

 یبعدها در محصوالت تجار هاکیتکن نی. اددامی از آن را گسترش شده

 . (1)شکل  شد یسازهیشب ایاستفاده  BIMمانند 

 

                                                 
1 Eastman 
2 Building Design System  
3 RUCAPS  
4 Walls  
5 Sonata 
6 Carnegie Mellon University 
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ی اولیه ساخته هاو روش هابر پایه یک بنیاد قوی از فناوری BIM: 1شكل 

 شده 

 

توس  مداد، خودکار و کاغذ  یمعمار یهانقشه شیسال پ 41از  شیب

 وجود داشت از نقشه یدر قسمت رییبه تغ نیازو اگر  شدندمی هیته

-می مجدد رسم ن بخشآو  شدمی استفاده یکیالکتر یهاکناز پاک ستیبامی
 نقشه یهاقسمت ریدر سا رییشده موجب تغ جادیا ریی. اگر تغگردید

و  گردیدهاصالح  دیجد یهان قسمتآ یبه صورت دست به اجبار باید شدمی

شده در نقشه  جادیا ریی. اگر تغمجدد دنیپاک کردن و کش یعنی نیا

ک کردن، کل نقشه پا یتر بود که بجاسانآ اریبود، بس یاعمده رییتغ

توس   ی، طراحمیالدی 91 دهه لیاوا درتا اینکه . یددرمیگ میترس اً مجدد

خود را در ورود به بازار آغاز نمود. در  ری( مسCAD) وتریکامپ

قابل اجرا بود  وترهایکامپراب یتنها بر رو یتکنولوژ نیا ،ابتدا

و دفاتر  یشخص یهاستمیوارد س CAD یهابرنامه 91دهه  یاما در ابتدا

 . ]5[ شدند یو معمار یمهندس

 ییهاتیو فعال گرید عیمشابه در صنا یهاسازیمدل، 1291 ۀده یط

ها و گروه نیمشترک ا یازهایو ن یریگ. جهتافتندیتر راه یتخصص

و گسترش و ( PIM) 1مدل اطالعات محصول یریگبه شکل تیها در نهاپروژه

 ISO 11313( و استاندارد STEP) مدل یتاهایاستاندارد تبادل درشد 

 PIM ۀدیکاربرد ا ستیبامی را BIM ای. مدل اطالعات ساختمان دیانجام

ساختمان  کی در آنمورد نظر  دانست که محصول یسازدر صنعت ساختمان

 است.

 نیمحصول ا یسابق بر آن در جهت معرف یهانسبت به روش PIM تیمز

بدان معناست  نیا وات است اطالع ای از کپارچهی یهامجموعه PIMاست که 

 نیکه تکرار شوند. ا نیشوند تا امی ارجاع داده شتریکه اطالعات ب

 ستیبامی تواند ومی تاهایاز د مجدد استفاده تکرار و کردنمحدود 

 هانیا ۀشود که هم تیفیو ک ییدقت، کارا ،یمنجر به بهبود سازگار

 د. نشومی یورمنجر به بهبود محصوالت و بهره

 

 

                                                 
1 Product Information Model  
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  CAD یگذر از دوره -4

در  یر تکنولوژیاثتبر  یمبن یبه علت موجود نبودن اطالعات آمار

اطالعات در  یکه فناور یاثر ینهیدر زم یکم اریصنعت ساخت، اطالعات بس

. موجود استصنعت ساخت داشته است  یسال گذشته بر رو 31 ای 21 یط

اند، بطور ردهک یگذارهیسرما BIM یتکنولوژ یکه بر رو ییهایکمپان

فراتر  یزیچ BIM یاند. تکنولوژآن بهره برده یایاز مزا یاقابل مالحظه

را  یطراح یهاو شرکت هاسازمان یو مرزها باشدمی CADتوس   یاز طراح

 تصرم وقت و دق   ازمندین نآ یهایژگیو و BIMاست. درک  دهیدر نورد

زش پرسنل قابل موآو  افزارنرم یداریخر یهانهی. اگرچه هزباشدمی

 یورآسود بر تواندمی که یبرابر اثرات مثبت دراما  باشدمی توجه

 یانهیاست و هز یمصرف یکاال افزارنرماست.  زیشرکت داشته باشد ناچ

  .]1[ شودیمحسوب نم یگذارهیسرما شودمی نآکه صرم 

 BIM یسازادهیپ سکیاست، اما ر سکیاز ر لوءمم شهیهم ینوآور اگرچه

 راستاهم رایز باشدمی CAD یسازادهیدوران پ سکیاتب کمتر از ربه مر

سازمان  یکسب و کار داخل یندهایآبا فر BIMموجود  یهاینمودن تکنولوژ

 CAD یبه سو یکاغذ یهاکه گذر از نقشههمانطور .باشدینم یکار سخت

در  زین BIMبه  CADگذر از  رفت،می بشمار یدر صنعت طراح یجهش بزرگ

  بشمار رفته است. یدستاورد بزرگ ر،یاخ یهادهه

 بیشتر تغییرات تکنولوژیکی نظیر تلفن، مسیرهای ریلی، هواپیماها

های زیادی را از زمان پیدایش تا مقبولیت پشت کامپیوترها نسل و

صان معتقد بود که حرکت متخص   2112در سال  1ِدنیس نیلیاند.  سرگذاشته

رعتی دو برابر انتقال از طراحی با س BIMطراحی در انتقال به سمت 

 12چیزی در حدود   CADبکارگیریشود. می انجام CADدستی به سمت طراحی 

ابزار منتخب  BIM . همچنینهای دستی زمان گرفتبرای جانشینی نقشهسال 

کنون شامل تا BIMمحصوالت (. 2)شکل  باشدمی 2111صان تا سال غالب متخص

 2)َکتیا(، ِبنتلی، ِوکتورُورکس و ِتکالِرویت، آرچیکد، پروژه دیجیتالی 

 . ]9[ باشدمی

 

 
 یبا سرعت CAD .BIMدر برابر  BIM دوران مقبولیتنمودار : 2شكل 

  ]7[ به رسمیت شناخته شده است CADدوبرابر 

 

ها نقشه هیبه ته یسانآکه به  دندیطراحان قادر گرد CAD توس 

افزودن متن به  ایدر نقشه و  راتییتغ جادیا نینبپردازند و همچ

بهتر  ییهابه طراحان کمک نمود تا طرح CAD .دیسان گردآ اریبس انها

ها آن میکه ترسای دهیچی. اشکال پندینما هیته شتریو با سرعت ب

. اشکال شدندمی میترس قهیحال در چند دق دیکشمی لطو هاساعت یزمان

د، چرخش در استفاده شون یگرید یدر جا توانندمی یسانآشده به  جادیا

                                                 
1 Dennis Neeley 
2 Revit, ArchiCAD, Digital Project (Catia), Bentley, VectorWorks, Tekla  
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 CAD یهابرنامه یاز دستاوردها گریامکانات د یاریو بس یاشکال، کپ

به  یبعد3 سازیمدل تیکرد و قابل شرفتیپ یبوده است. سرانجام تکنولوژ

 توانستندمی یبعد2 یهاطرح یتمام جتاً یکه نت دیاضافه گرد هابرنامه

 یهابرنامهبه  شنیمیان تیکه قابل یگردند. هنگام هیارا یبعد3بصورت 

شخص  ،امکان فراهم شد تا تنها با لمس موس نیا دیاضافه گرد یطراح

ها حرکت کرده وارد اتاق یدر ورود یبتواند در داخل نقشه از جلو

 یایزوا یتمام از باال" دیدا توس  "ی باال رود و هااز پله، شود

  کند. تیسازه را رو یخارج

 1یکی از مقاالت رابرت گرینای از یک پیمایش است که در خالصه 3شکل 

 CADکنند، صان تأکید میمتخص   کهطورهمانآمده است.  2در مجله کادالیست

رسد که عمل نیست. با وجود این، منطقی به نظر می BIMی ابعدی به معن3

 شکل باشد. بنابراین، BIMمی از تجس  یک  ،بعدی3 طراحی سویحرکت به 

با آوری کرده بود ی که او جمعهایاز شرکت %41گوید که حدود گرین می

جدی پیشروی هایشان، بعدی در حداقل نیمی از پروژه3لت قرار دادن حا

 . ]4[ داشته اند در این جهت
 

 
)رابرت  2212بعدی، آمریکا، 3بعدی و 2در حالت  CAD: نحوه توزیع 3شكل 

  ]4[گرین( 

 ندتواینم CAD، هنوز CADدر  یساز یبعد3 یهاتیبا وجود قابل یتح

 شودمی هیته CADکه توس   یمدل گرید یباشد. به عبارت BIM یبه معنا

به  .باشدمی بعدی2طرح  کیاز  بعدی3 یاهئو تنها ارا ستیهوشمند ن

خطاها و اصالح  ییخود قادر به شناسا یبه خود بعدی3مثال مدل  عنوان

 BIM مفهوم .میباشدمدل ن گریقسمت به بخش د کیاطالعات از  کیاتومات

 سازیمدل یهااز برنامه یمتفاوتی و گونه باشدمی CADفراتر از  یزیچ

استفاده  در .باشدمی داده گاهیبر اساس پا سازیمدل ستمیس BIMاست. 

که  یهوشمند اءیمدل متشکل از اش کی جادیبا ا یطراح ی، پروسهBIMاز 

 رها،ی، تها، پنجرههاسقف وارها،ی: دلیاجزاء پروژه از قب یتمام

 داندمی که کندمی هی... را ارا مطبوع و هیتهو یها، دستگاههاپله

 .شودمی غازآمدل دارند  یاجزا ریبا سا یچه هستند و چه ارتباطها آن

داشته است نشان  کشیدر نقشه BIMتأثیراتی را که مجموع  1جدول 

 دهد. می

                                                 
1 Robert Green  
2 Cadalyst  
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 ( 1شرکت ساخت هولدر )مایکل ِلِفور، BIM: تأثیرات 1جدول 

شی                            نقشه ک

BIM 

بعدی                                2

 بعدی xبعدی/ 5بعدی/ 4بعدی/ 3

وضعیت نقشه                          

 متغیر

پرینت                                  

 الکتریکی

دستی                                   

 اتوماتیک

                               ها      آن

 ما

آهسته                                  

 سریع

آنالوگ                                  

 دیجیتال

منفصل                                 

 یکپارچه

 

در  وارید کیدر مورد  یاطالعات بهنیاز که  یمثال هنگام به عنوان

ها، : پالنلیمختلف از قب یجاها یبررساینکه به  یبجااست ها نقشه

ن آتمام اطالعات مربوط به  ،پرداخته شود یزمان یهاجدول ایمقاطع و 

اطالعات  ی. آن عضو خودش تمامردمشاهده ک BIM مدل در توانمی را وارید

... را در  مصالح بکار رفته، وزن مخصوص و ت،اندازه، ضخام لیاز قب

عضو خودش را با  د،یده رییو اگر شما طرح را تغ داندمی مورد خودش

 ریعالوه بر آن، سا .(4)شکل  کندمی میتنظ دیجد راتیینقشه و تغ

 BIM و برق در مدل کیمکان نیسازه، مهندس نیاز جمله مهندس نیمتخصص

با رشته خودشان  رتب عناصر پروژه م توانندمی کیو هر شوندمی وارد

 یعناصر با عناصر معمار نیا نندیتا ببوارد نموده  سازیمدل را در

 یفرصت وجود دارد تا تمام نیا BIMباشند. با کمک می چگونه در ارتباط

صر اتمام عن یکیزیمشخصات ف رایشود ز یسازکپارچهی یطراح یهاجنبه

امر موجب  نی. اشوندمی اطالعات داده ضب  گاهیفرمت پا کیتحت  پروژه

 پروژه میت یاعضا ریعات پروژه با سادر به اشتراک گذاشتن اطال لیتسه

 لی: مسالیاز قب مانکاریمربوط به پ لی. عالوه بر آن مساشودمی

پروژه  شرفتیپ نیدر ح تواندمی زیساخت و نصب ن ،یوربهره ،ییاجرا

 درنظر گرفته شوند.

 

                                                 
1 Michael LeFevre, Holder Construction Co.  
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، از عمل خط BIMو  CADترین بیان برای تفاوت کار در : واضح4شكل 

 عدی ب3بعدی به 2بحرانی 

 

 یو عملکرد یکیزیف یهایژگیاز و یبعد3 تالیجید هی، اراBIMمدل  کی

شده  هیمرسوم ته یبعد3مدل  کی نیساختمان است. بطور خالصه تفاوت ب کی

 یاتیاطالعات ح تواندمی BIMاست که  نیدر ا BIMمدل  کیو  CADتوس  

را ضب  کند. به  نآ یاجزا یمراحل ساخت و تمام یتمامدر مورد 

 یمدل مجاز نیاست که ا نیدر ا یتکنولوژ نیقدرت ا گرید یترعبا

که  کیاز اطالعات الکترون تیهر ب توانن میآاست که توس   یمانند ظرف

اطالعات در  یکرد که به معنا یرین بارگآشود را در  یورآجمع تواندمی

مواد )وزن، اندازه، رنگ، استقامت در برابر آتش،  اتیمورد خصوص

 ینصب برا یها...(، دستورالعمل ساختمان و یبازساز ،یارداطالعات نگه

 BIM. در اصل باشدمی یمحصول و الزامات نگهدار یهانامهمونتاژ، ضمانت

که در آن هر  باشدمی 1اطالعات داده گاهیمرتب  با پا CADمدل  کی

 یبر رو BIM. تمرکز دیوارد کن دیتوانرا می دیخواهکه می یاطالعات

در  یوربهره شیاطالعات است که بطور حتم موجب افزا یساز کپارچهی

شکل ) گرددمی تیفیو پروسه ساخت، کاهش خطا و اتالم و بهبود ک یطراح

 . ور مفصل به این موضوع پرداخته خواهد شددر بخش بعدی به ط .(5

 

                                                 
1 Database  
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 )ب(
 

 (الف)

 
 )پ(

ی یت کنندهحرکت به سمت یک گردش کار تیمی در پروژه که حما (الف): 5شكل 

 یوقت BIMدر  یهمکار رهیزنج( ، پ)ب .است BIMدر و طراحی یکپارچه همکاری 

  .به اتمام برسد BIM تیکه دوره مقبول رسدیبه اوج م

 

  AEC صنعت در BIMاستفاده از  هایها و فرصتچالش -5

نیز شناخته  ی پیش روی آنها، چالشBIMهمانند فواید کار در فضای 

کنید تند. بطور خالصه تغییر در مسیری که کار میشده و برجسته هس

ع برای تر از سایر موانکه قدری آسانکند موانعی را معرفی می

بینی کرد و توان پیشهای شناخته شده را میکردن است. چالشغلبه

ی کاری خود به کار هارا برای نیرو BIMبنابراین همانطورکه در ابتدا 

. امروزه و بررسی عملکرد ان بپردازیمی به شناسای یمتوانگرفتیم، می

خاطر اینکه به  قسمتی از انتعریف نشده است،  BIMهای خیلی از پردازش

به تمام بستگی ها اینکه تالش مشی جدید است و بخش دیگر ان به دلیل

ه یک مشتری کنند. به هنگامی ککه با یکدیگر کار میدارد نفعانی ذی

پیاده را BIM  مدلمعمار بتواند اگر ، درخواست خود را ارایه میکند

چه چیزی را فراهم  BIMولی نتواند بطور کامل بفهمد که  سازی کند

چیست و  BIMشود که بگوید ، باید به یک مشاور معتمد تبدیل آوردمی

فایده برساند. به  پروژه نفعانچطور قرار است به امر پردازش و ذی

اولین قبل از زمان و  این دلیل که مهم است تکلیفتان را ماورای

افزار جدید یکی از انجام دهید. اما نرمنمایش عمومی برنامه 

سازی اطالعات ساختمان است که باید مطمئن بود تمام های مدلمقوله

در (. 1)شکل  های این مشی جدید در چرخه ساختمان فهمیده شده استچالش

 کنیم. را جداگانه بررسی می BIMادامه هرکدام از نتایج اجرای 
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    هاگرایش   

 رهبری  
 

   منابع

 
عالقه 

 مشتری

 
 

انحطاط  

 و رکود
 

  اقتصاد
سازی پیاده 

BIM 
 

نیروی  

 انسانی

 
دسترسی 

 پروژه
 

      
 آموزش

 

  

         
های مدل

 وظیفه، 
 هامربی

 

  
 هامهارت

  

 

 

موفقیت نتایج اجرای بالقوه بر بصورت ای که : عوامل چندگانه6شكل 

BIM گذارنداثر می 

 

و  شودسازمان قلمداد می کیملموس  یی، دارااطالعات داده گاهیپا کی

 گاهیپا کی .گرددمی یو مهندس یطراح میراندمان ت شیموجب افزا

 یهاامکان را به گروه نیا مدل اطالعات ساختمانیا یک اطالعات داده 

ن دسته آکه بتوانند به  دهدمی (AECمعماری، مهندسی و ساخت )مختلف 

مدل  کیداشته باشند. اما  یست دسترساها که مد نظر آن یاز اطالعات

  ممکن است نداشته باشد. رانیمد یبرا یارزش چندان CAD یبعد2

 دهیگرد جادیو ساخت ا یطراح ندیآکه در طول فر یاز اطالعات یاریبس

در منابع  تواندمی که باشدمی ییارزش بسزا یدارا رانیمد یاست برا

 یاجرا و نگهدار یهادستور العمل ،یوارانت یهاای مانند برگهپراکنده

ها به آن یو هر اطالعات موجود در اسناد ساخت موجود باشد اما دسترس

در انبار  یکردن سوزن دایو مانند پ باشدینم یمدآو کار سانکار آ

ثرتر مؤتر و سانآ، انتقال اطالعات BIM یهایژگی. از وباشدکاه می

امر  نیا یمشکالت باشد. برا بسیاری از یراه گشا تواندکه می باشدمی

شده و  یورآگرد کیاطالعات بصورت الکترون ،یدر مدت طراح ستیبامی زین

 یبه راحت ازیشوند تا به هنگام ن رهیذخ دهاطالعات دا گاهیدر پا

  باشند. افتیقابل در

و  مانکاریکه پ کندمی ن را فراهمامکا نیا ،ساخت یوتریکامپ  یمح

 زینالآو  یسازهین بتوانند روند ساخت پروژه را شبآ ییاجرا یهامیت

 ردهک ریزیبرنامهمراحل را ، ساختی پروسه یاز شروع واقع شیکنند و پ

اجرا احتمالی پیش رو درو بتوانند از رخ دادن مشکالت و موانع 

 نفعانیاغلب به عنوان ذ ن و معمارانیکنند. اگرچه مهندس یریشگیپ

است که صنعت ساخت  نیا تیاما واقع شوندمی در نظر گرفته BIM یاصل

است. بخاطر اطالعات موجود  میسه BIM یریبه همان اندازه در بکارگ زین

 نیبوده و به معمار ابعدی CAD 3ن فراتر از آ یهاتی، قابلBIMدر 

 یبه کار طراح نیصتخص  م ریکه با ارتباط با سا دهدمی امکان را

و  (زمان) تا بعد چهارم دهدمی امکان را به ما نیا BIMبپردازد. 

 . اضافه گرددبه مدل  زین (نهیهز)پنجم بعد 

و  CPM یهاتیفعال یجدول زمان تواندمی پروژه ریمعنا که مد بدان

به  هانهیاز هز ینیو تخم یزمانجدول  هیته یرا برا هانهیاطالعات هز

واقفند که با  موضوع نیب  کند. بدون شک سازندگان بر امرت یبعد3مدل 
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 حاصل شانیبرا یادیز یایمزا، ساخت تیریمد ندیآدر فر BIMاستفاده از 

 یهاتیفعال نیب تواندمی مانکاریپ کی BIM. با استفاده از شودمی

 نهیدر زمان و هز ییجوکند که موجب صرفه جادیا یبهتر یمختلف هماهنگ

بردن اتالفات، کاهش  نیامن، از ب یکار  یمح جادیا میگردد و سبب

 جتاً یو نت یدهسود شیها، وجود خطا و اصالحات کمتر، افزایدوباره کار

گردد. در می نهیهز نیترنییو پا تیفیک نیتربا باال یمحصول دیتول

اگر  یدارد حت BIMکه استفاده از  یادیز اریبس یایواقع به علت مزا

شوند باز  هیو معماران ته نیتوس  مهندس یبعددو CADبصورت  هانقشه

  استفاده کند. BIMدارد که از  لیتما مانکاریهم پ

ساخت  تیریمدی پروسه یجنبه ها نیاز مهمتر یبندو زمان یزیربرنامه

به منظور  ماً ئو دا ابندییکه در طول مدت پروژه ادامه م باشندیم

 یبندزودن اطالعات زمان. با افشوندیم نگیتوریکردن پروژه مانیریگیپ

ک یکه زمان بعد چهارم است  ییدر جا توانیم ،یبعد3مدل اطالعات  کیبه 

ه . افزودن بعد چهارم به مدل اطالعات ساختمان بردک جادیا یبعد4مدل 

از برنامه  یبهتر تا تجسم کندیاندرکاران پروژه کمک متمام دست

مناسب کارها  یدهبیموضوع که ترت نیداشته باشند و درک ا یزمانبند

به اهمیت خود را  باشد میپروژه سه یکل تیدر موفق تواندیچقدر م

اجرا،  یبرا مندقدرت یابزار یبعد4 یبند. زماننشان میدهدوضوح 

شده به  ریزیبرنامه یارتباط و انتقال کارها یبرقرار ،یهماهنگ

. باشدیپروژه م نفعانیذ ریو سا نیجزء، طراحان، مالک مانکارانیپ

 تیریامور ساخت و مد یده بیکردن ترت نهیدر به BIMتوس   یبندزمان

  .کندیتدارکات پروژه کمک م

 یدارا، درون مدل در یاست که هر عضو نیا BIM یاصل یایاز مزا یکی

در  هانیکه تمام ا باشدیدر خصوص طول، عرض و ارتفاع خودش م یاطالعات

. استفاده از باشدیم ازین مورد هکار متر یپروژه برا یجهت توسعه کم

BIM یبرا ازیاز مصالح مورد ن یحیصح برآوردتا  سازدیما را قادر م 

از  یقیدق نیمنجر به تخم جتاً یکه نت میساخت پروژه داشته باش

به  یابگونه نهیهز برآوردو  ی. عالوه بر آن طراحگرددیها منهیهز

 رییها به علت تغنهیدر هز رییکه هرگونه تغ باشندیمرتب  م گریکدی

 تیدر پروژه به سرعت رو لیدخ یاعضا یتوس  تمام تواندیدر طرح م

 یمال یورشکستگ مالاحت BIMتکنولوژی  با استفاده از همچنین  و گردد

  .باشدیم دیبع اریپروژه بس

 اتموضوع ی ازکی پروژه تیسامناسب جهت محل  یو طراح ریزیبرنامه

پروژه  یکل تیدر موفق ییبسزا ریثأکه ت باشدیم یاتیمهم و ح اریبس

به  گریکدیپروژه قادرند با  ریسرپرست و مد BIMاستفاده از  با دارد.

پروژه  ازینچه که مورد نآب و برق موجود در محل و آمطالعه منابع 

 یمنیا ت،یبه سا یدسترس یهانهیگز نیبپردازند و همچن باشدیم

و  یزهکش ،یزنمعو ش یحفار یبرا ازیمورد ن یکارگاه، نقشه ها

 یوهای. سنارردیقرار گ یمورد مطالعه و بررس زین لیجرثق ییجانما

 یینها میکه تصم یو هنگام رندیگ قرار یمورد بررس توانندیم یمختلف

طرح  تواندیم یاصل مانکاریساخت پروژه گرفته شد پی ادامه یبه چگونگ

 گانیمساه یحت ای، مالک پروژه و 2دسته  مانکارانیرا به اطالع پ

  برساند. ازیندر صورت پروژه 

ثر ؤبطور کامل بتواند م BIM یسازادهیپ یاستراتژ اینکه یبرا

آن  یسازادهیحداقل همراه با پ ایقبل و  دیبا افزارنرم آموزشباشد، 

چگونه  BIMخواهند آموخت که با کمک  یطراح میباشد. پرسنل تهمراه 

بهبود روند سازمان تنها  ایو  رییخود را انجام دهند اما تغ فیوظا

فراهم  یبرا .باشدمی ارشد سازمان ریرهبر و مد اراتیدر حدود اخت
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ثر ؤم یاستراتژ کی، BIM یثر آموزشؤم یهابرنامه یبرا یکردن چهارچوب

  .باشدمی یو مستند ضرور

 پرسنل رییشده است، تغ نهیکارکنان هز موزشآ یکه برا ییاز آنجا

قطعات و  قیمجدد گردد. اگر در مورد عمر دق نهیموجب صرم هز تواندمی

در مورد عمر دقیق  یگاهآو  مینداشته باش یاتساختمان اطالع یاعضا

 ن سازهآ اتیح یزده شده سازه موجود نباشد، ادامه نیتخم دیمف

 ر این است کهشود. از همه بدت نیفرآن خطر آ نیساکن یبرا تواندمی

 برآوردر کامل انتظارات را د که به طواستفاده شو صالحیاگر از م

  ورد.آرا به بار جبران ناپذیر  یصدمات مکن استم، نکند

ساخت  یمدل توانیمسازی اطالعات ساختمان مدلبا حرکت بر روی نردبان 

 (. 9)شکل  ما کار کند یکه در سطوح چندگانه برا

 

 
  BIM: بر روی نردبان 7شكل 

 

 گیرينتیجه -6
اطالعات ساختمان در  سازیمدلتفاده از گذشته، اس یهادر طول سال

 افتهیبهبود  یادیز زانمی ( بهAECو صنعت ساخت ) یمهندس ،یمعمار

 کیبه عنوان  یبه طور متفاوت تواندمی اطالعات ساختمان سازیمدلاست. 

مدل  کی نفعان،یذ نیارتباط ب لهیوس کی ،یساخت مجاز  یطرح و مح

 ها استفادهکه در دانشگاه یآموزش یسکو کی ایاطالعات طول عمر و 

ر د یریادگیابزار  کیبه عنوان  تواندمی نیشناخته شود. همچن شودمی

 . کمک کند فهیقبل از آغاز آن وظ فشانیبا وظاپروژه  میت ییآشنا

 یهاهمچنان رو به توسعه و تکامل است، شرکت BIMاگرچه انقالب 

 BIMاز  یاقل بخشو حداند نموده یگزار هیسرما نهیزم نیدر ا یاریبس

که  ینسل جوان یبرا یخبر خوب نیو ااند را در تجارت خود گنجانده

 یهنوز برخ گرید یی. از سوباشدمی قصد ورود به صنعت ساخت را دارند

 نیمواجه شدن با ا یکامل برا اقیو معماران اشت مانکارانیاز پ

است تنها گذر زمان  نیو ااند را از خود نشان نداده دیشد راتییتغ

 اثبات یمیقد یساخت را نسبت به روشها تیریروش در مد نیا یکه برتر

 دنتوانمی BIMساخت با استفاده از  تیریمد یهاتی. تمام فعالکندمی

 هاپروژه یدر تمام تواندمی امر نیا و شوند نهیو به افتهیبهبود 

 کوچک بکار گرفته شود. ایاعم از بزرگ 
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