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                                                                                                                  چکیدُ

 هی علت پیؾ اص ثیؾ سا ػبختبسی اكالح ٍ تحَل ثِ ًیبص هؼىي ثخؾ ٍیظُِ ثػبختوبى،  عشاحی هؼوبسی ثخؾ دس افضٍى سٍص ًیبصّبی

َیي دس ػشكِ فت سٍص افضٍى داًؾ ٍ فٌبٍسی ّبی ًّبی دیدیتبل دس كٌؼت ػبختوبى، دس ساػتبی پیـش ایدبد ػیؼتنثذیي ػجت، . ًوبیذ

ّبی هختلف صًذگی ثـش هی ثبؿذ. اص خولِ ػیتؼن ّبی هْن دس ایي صهیٌِ هی تَاى ثِ عشاحی ّبی دیدیتبل ٍ َّؿوٌذ ثب اػتفبدُ اص ًشم 

ثشسػی دس دٍ ثخؾ  هؼوبسی دیدیتبل ٍ ػیؼتن ّبی َّؿوٌذ دس ایي پظٍّؾ،ًوَد. افضاس ّبی پیـشفتِ ٍ هلبلح َّؿوٌذ ػبختوبًی اؿبسُ 

ثذیي ٍػیلِ  .اسائِ هی گشددثخؾ دٍم ثشسػی هلبلح َّؿوٌذ  دس ٍ َّؿوٌذػبصی ٍدیدیتبل ثخؾ اٍل عشاحی هؼوبسی لزا دس . هی ؿَد

 آى هحلَل ختػب فشاّن ػبختوبى كٌؼت هختلف ّبی ثخؾ دس سا ّبیی ػیؼتن چٌیي اص گؼتشدُ اػتفبدُثْجَد  شی دس هی تَاى گبم هَث

 .پشٍطُ ّبی هؼوبسی ٍ ػوشاًی ثىبس ثؼتاخشایی  وبسثشدّبی دس سا 

 

 .هؼوبسی، دیدیتبل، ػیؼتن ّبی ًَیي، َّؿوٌذ، ػبختوبى :  کلیدی ّای ٍاشُ 
 

 

 هقدهِ 1

دًیبی پش سلبثت كٌؼت، اسائِ خذهبت هٌْذػی ثب ثْتشیي ویفیت، ًِ تٌْب یه اػتثٌبء هحؼَة ًوی ؿَد، ثلىِ یه اهش حتن     

ٍ ّوبٌّگی هشاحل عشاحی ٍ ػبخت، ّوَاسُ یه ػبهل ثؼیبس هغلَة ٍ  ٍ هؼلن للوذاد هی گشدد. دس ایي ساػتب، یىپبسچِ ػبصی

تؼییي وٌٌذُ هحؼَة گشدیذُ ٍ تىٌَلَطی ّبیی وِ ثتَاًٌذ، ًِ تٌْب هشحلِ عشاحی، ثلىِ ّوضهبى هشاحل ػبخت ٍ ثْشُ ثشداسی 

 سا ًیض استمبء ثجخـٌذ، اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد.

گیشًذ.  دٌّذ ٍ اص آى ثْشُ هی ای اص تىٌَلَطی ّؼتٌذ. آًْب خَد سا ثب تىٌَلَطی ٍفك هی خَد گًَِ ی وًٌَیػبختوبًْب

ػبختوبًْب ثِ ػٌَاى یه ػبصُ ثِ هحض ایٌىِ تَاًبیی وبهپیَتش سا دس اختیبس ثگیشًذ، َّؿوٌذ خَاٌّذ ؿذ. ًخؼتیي ثٌبی 

ثشد. ایذُ یه ػبختوبى َّؿوٌذ، استجبط ٍ  ًشطی صا ثْشُ هیَّؿوٌذ اص تىٌَلَطی دس خْت هْیب ػبختي هحیغی اهي ٍ ساحت ٍ ا

دّذ. یه ثٌبی َّؿوٌذ، ثٌبیی  پیَػتگی هیبى دػتشػی، ًَسدّی، اهٌیت، ًظبست، هذیشیت ٍ استجبط ساُ دٍس سا پیؾ سٍ لشاس هی

ووتشیي «: ٍ ثب یهاػت وِ وبسآیی ٍ ساًذهبى ػبوٌبًؾ سا افضایؾ دادُ ٍ اهىبى هذیشیت هَثش سا ثش اػبع همتضیبت خبف 

 (.1391)الـبسی،  ّضیٌِ فشاّن آٍسد

دس  احل ٍ سٍؽ ّبی ؿىل گیشی ػبختوبًْبی ثب عشاحی دیدیتبلهش ثِ اسصیبثی پظٍّؾ حبضش ثب ثشسػی هؼوبسی دیدیتبل، 

 دٍ ثخؾ عشاحی هؼوبسی دیدیتبل ٍ هلبلح ًَیي ٍ َّؿوٌذ پشداختِ ؿذُ اػت.
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 دیجیتالهعواری  -2

تَاى توبم خضئیبت تلَس ؿذُ یه عشح سا پیـبپیؾ ثِ تلَیش وـیذ.  اػتفبدُ اص فضبی دیدیتبلی ثِ خَثی هیاهشٍصُ ثب 

هْبثب هـىلی  گیشد. ثی ؿَد. خاللیت ؿىل هی وبسی وِ دس گزؿتِ تمشیجب غیشهوىي ثَد. فشم دس فضبی وبهپیَتش تشػین هی

ایي فضب یبس دیشیي اػت. ایي ّوبى فضبی وبهپیَتشی ٍ خَسد دس فضبیی وِ ًِ چٌذاى آؿٌبػت اهب  تَػظ دػتی سلن هی

ّبیی وِ اػدبص  دٌّذ عشح الـؼبع لشاس هی ّب سا تحت ّبػت. هؼوبسی ثِ ّوشاُ فضبی دیدیتبل عشح ایی ثشای خلك ًَآٍسی ػشكِ

ست، اثذاع ٍ ًَآٍسی ثب ثبوی ثِ ّوشاُ خؼب عشاحی ٍ پشداخت دیدیتبلی دس هؼوبسی ثشاثش ثب ثی».هؼوبسی دیدیتبل سا ًوبیبًگش اػت

دس ثِ پیؾ بهؼوبسی َّؿوٌذ ثِ اؿىبل ػبختِ ؿذُ وِ ثلَست ّبی یىپبسچِ ل «افضاسّبی ٍیظُ هؼوبسی اػت.  وبهپیَتش ٍ ًشم

 تبثیشگزاس خَاّذ ثَد.ٌیي آى ووِ ثش ػولىشد ػبختوبى ٍ ػب اؿبسُ داسد ثیٌی ٍ پبػخ ثِ پذیذُ ّب، اػن اص داخلی ٍ یب خبسخی،

  تبلدیدیعشاحی 

  ّبی َّؿوٌذ ٍ ًَیياػتفبدُ هٌبػت اص تىٌَلَطی 

 وبسثشد هلبلح َّؿوٌذ 

 اص خولِ ثبسصتشیي هضایبی یه ػبختوبى َّؿوٌذ ػجبستٌذ اص:

 عشاحی هٌبػت ٍ خذیذ 

 ایوٌی ثبال دس ؿشایظ ثخشاًی 

 ساحتی حبكل اص وبسثشد اتَهبػیَى 

 اًؼغبف پزیشی دس اخشا ٍ اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ٍ هلبلح َّؿوٌذ 

 كشفِ خَیی دس هلشف اًشطی 

 

 هعواری دیجیتالطراحی -3

عشاحی هؼوبسی یه ػبصُ ثِ ػٌَاى ثخؾ هْن ٍ حؼبع پشٍطُ ّوَاسُ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت. ًشم افضاسّبی عشاحی 

دس ػبلْبی سٍص ثِ سٍص دچبس تغییش ٍ تحَل ؿذُ ٍ اهىبًبت خذیذتشی اسائِ ًوَدُ اًذ. عشاحی دیدیتبل یىی اص هجبحثی اػت وِ 

اخیش ثؼیبس هَسد اػتمجبل لشاس گشفتِ اػت. دس اداهِ ثِ ثشسػی هذل ّبی هشتجظ ثب عشاخی دیدیتبل ٍ هؼوبسی َّؿوٌذ پشداختِ 

 .هی ؿَد

 سازیدیجیتال ٍ رابطِ آى با َّشوٌد هعواریهدل ّای طراحی  -3-1

 ٍاثظ،ثبؿذ. ػلی سغن ادػبی ثشخی ثشای ایي سّش ًظشیِ هؼوبسی َّؿوٌذ ثبیذ ثش سٍاثظ ثیي هفبّین ًظشی ٍ ػولی هٌغجك 

ًظشیِ عشاحی ثب تئَسی هؼوبسی،  ػبهل اكلی سٍاثظ ثیي تئَسی عشاحی ٍ تئَسی هؼوبسی خَاّذ ثَد. تحمیمبت اخیش، ثش ساثغِ 

سا اسائِ  ثیي هؼوبسی ٍ تىٌَلَطی تبویذ وشدُ ٍ یه هدوَػِ ای هشتجظ ثب تبثیشات فٌبٍسی ّبی ًَیي ثش تئَسی هؼوبسی ٍ عشاحی

 (.Braham, W and Hale, J (eds) ,2007) هی دٌّذ

 هدل ّای فرایٌد طراحی-3-2

ثشای هذل  1تؼشیف تبوؼًََهی تَكیف وٌذ،عشاحی دیدیتبل سا   اسخحیت ٍ یه ؿىل ثَدىیىی اص ساّْبیی وِ هی تَاًذ 

ّبی عشاحی دیدیتبل هی ثبؿذ. دس ایي سٍؽ، هذل ّبی هَخَد، لبثل اكالح ثَدُ ٍ ٌّگبم دسًظش گیشی عشاحی دیدیتبل ثىبس 

چبسچَثی وِ هذل ّبی عشاحی َّؿوٌذ سا ؿٌبػبیی وشدُ ٍ ساثغِ سٍؽ ّبی دیدیتبل آى، دسن سٍاثظ ثیي خٌجِ  ،هی سًٍذ
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ل ّب، سٍؽ ّب ٍ تىٌیه ّب  هی ثبؿذ. چبسچَة اػبػی ٍ عجمِ ثٌذی هذل ّبی ّبی هختلف عشاحی ٍ هفبّیوی هبًٌذ هذ

هذل ّبی اًتخبثی وِ  (.Oxman, R, Hammer, R and Ben Ari, S ,2007) اسائِ ؿذُ اػت Oxman  ،2117 دیدیتبل تَػظ

ّبی تَلیذی ٍ هذل  ػبختبسی، هذل ٍیظگی عشاحی هغلَة اكلی سا دس عشاحی َّؿوٌذ پـتیجبًی هی ًوبیذ، ؿبهل هذل ّبی

 .ّبی ػولىشدی هی ثبؿٌذ وِ دس اداهِ هؼشفی هی گشدًذ

 هعرفی-3-2-1

2 اهشٍصُ ایدبد تفبٍت ٍ هؼبفت ثیي
CAD (ًِعشاحی ثِ ووه سایب ٍ )DAD 3( ضشٍسی ثٌظش هی )عشاحی هؼوبسی َّؿوٌذ

 ,CAD Oxman, R ) ًظشیِ ّب ٍ سٍؽ ّبیفشاتش اص تؼشیف ٍاطُ ای هی ثبؿذ. اگشچِ، لَاًیي،  CAD  ٍDAD ثیي سػذ. تفبٍت

Hammer, R and Ben Ari, S 2007   ) ،اػبػب ثش پبیِ عشاحی سٍی وبغز هی ثبؿذ، خٌجِ ّبی خذیذ هذل ّبی عشاحی َّؿوٌذ

یه حبلت هتفبٍتی اص هفَْم ػبصی، ثلَست خبیگضیٌی ثب عشاحی وبغز سا هؼشفی هی ًوبیذ. اهشٍصُ سٍاثظ خذیذ ثیي ػبختبس 

وِ دس اداهِ ثِ تؼشیف آًْب  ووه هی وٌذ یدیدیتبل ٍ فشایٌذّبی دیدیتبل ثِ ظَْس ٍاطگبى هفَْهی خذیذ ٍ داهٌِ ػلوی ثیـتش

 پشداختِ هی ؿَد.

 هدل ّای ساختاری-3-2-2

 ، فشایٌذّبی عشاحی َّؿوٌذ ثؼیبس خزاة تش اص ایذُ ّب هی ثبؿٌذ. فشایٌذ تَلیذ، وِ ثلَستZaero-Polo   عجك هغبلؼبت

ثتذسیح هفبّین (  Kalay, Y E ,2004) ًَػی حشوت ؿتبة یبفتِ ؿىل گشفتِ، اعالػبت یىپبسچِ ثِ ػبخت ٍ ػبص اضبفِ هی وٌذ

 ٍ ؿیَُ ّبی ػٌتی ٍ هشػَم هحجَثیت خَد سا اص دػت دادُ ٍ داًؾ ٍ فٌبٍسی عشاحی دیدیتبل خلَُ ثْتشی هی یبثذ.

اسائِ هی دّذ وِ ایي ًَع دیگشی اص تفبٍت الگَیی  ( formation)ت ػبختبسسا ثلَس( form) تئَسی عشاحی دیدیتبل، هفَْم فشم

هی ثبؿذ. دس وٌبس تَلیذ فشم ّبی ػبدُ ٍ پیچیذُ،  وبًؼپت هذل ّبی ػبختبسی دیدیتبل حبلتی اص هفَْم ػبصی هی ؿَد. 

هی ثبؿذ. ایي خٌجِ فشایٌذ ػبختبس ثِ حبلت دیٌبهیىی ٍ ًبّوگَى تَپَلَطیه هشثَط هی ؿَد وِ  یهل اًتمبل گشفیىبػبختبس، ؿ

فشاتش اص تفبٍت دس ثؼذ خَاّذ ثَد. دٍ تىٌیه دیدیتبل ثب ایي هذل هشتجظ اػت: عشاحی اًیویـي ٍ پبساهتشیه. دس ّش دٍ، 

ي، خٌجِ عشاحی دیٌبهیىی، ٍ ػبختبس پبساهتشیه هفَْم تَپَلَطی ًمؾ هْن ٍ اػبػی سا ایفب هی وٌذ: ػبختبس ثَػیلِ اًیویـ

تفبٍت ّبی تَپَلَطیه سا اسائِ هی ًوبیذ. دس ػبختبسّبی پبساهتشیه، پبساهتشّبی یه عشح خبف ؿفبف ػبصی هی ؿَد ًِ ؿىل 

تمبلی تؼشیف ؿذُ آى. تىٌیه پبساهتشیه، سٍاثظ تَكیفی ٌّذػی هشتجظ، ثیي اؿیبء،  ٍاثؼتگی ّبی هتمبثل ایدبد ؿذُ ٍ سفتبس اً

 اؿیبء سا ثْشُ ثشداسی هی وٌذ.

 هدل ّای تَلیدی-3-2-3

هىبًیضم هحبػجبتی فشایٌذّبی تَلیذی، ؿٌبػبیی هی گشدًذ. دس ایي لؼوت، اسائِ هذل ّبی تَلیذی عشاحی دیدیتبل ثب 

جل فشهَلِ ؿذُ دس ًظش گشفتِ ّوبًٌذ همبیؼِ هذل ّبی ػبختبسی، اؿىبل ٍ فشم ّب ثِ ػٌَاى هحلَلی اص فشایٌذّبی تَلیذی اص ل

 .ٍ ضَاثظ ؿىل (Korner M, W. 1997)، هی ؿًَذ. دٍ ًوًَِ ثبسص دس هؼوبسی ػجبستٌذ اص هذل ّبی تىبهلی

ٍ ضَاثظ اؿىبل ثش اػبع ػیؼتن ثَدُ هبًٌذ خْؾ ٍ ثبصتَلیذ ت هذل ّبی تىبهلی ثش اػبع لَاًیي تملیذی اص سؿذ عجیؼ

 عشاحی فشهَلِ، هی ثبؿٌذ.

 عولکردی هدل- 3-3

هذل ّبی هجتٌی ثش ػولىشد، اص ؿجیِ ػبصی هـتك گشفتِ ؿذُ اًذ. اهشٍصُ، هحذٍدُ ٍػیؼی اص اثضاسّبی دیدیتبل ثشای ؿجیِ 

ّیچ یه اص آًْب ثذسػتی تَاًبیی ّبی اكالح ٍ  .(Korner M, W. 1997) ػبصی، تدضیِ ٍ تحلیل ٍ اسصیبثی ػولىشد هَخَد اػت
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تىٌَلَطی ّب ٍ ًظشیِ ّبی سایح عشاحی دیدیتبل، یه تغییش اص ؿجیِ ػبصی تحلیلی ثِ تَلیذ سا پیـٌْبد  تَلیذ سا اسائِ ًوی دّذ.

هی دّذ. ایي سٍیىشدّب، فشایٌذّبی تَلیذی سا ثب ػولىشدؿبى ؿٌبػبیی هی وٌٌذ.  ثدبی تحلیل ػولىشد عشاحی، ٍ اكالح آى 

َس هؼتمین هی تَاًذ عشح ّب سا اكالح ًوبیذ. دس چٌیي سٍیىشدی هغبثك ثب هحلَل، ؿجیِ ػبصی هجتٌی ثش ػولىشد ثشاحتی ٍ ثغ

دس ایٌدب . ػولىشد هغلَة هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه هىبًیضم ػولىشدی ثِ هٌظَس تَلیذ ٍ اكالح َّؿوٌذ عشح ّب فؼبل ؿَد

هـخلِ ّبی  ػولىشد، تَاًبیی فؼبلیت هؼتمین دس ثشاثش هـخلِ ّبی ػولىشدی فیضیىی یه عشح خبف هی ثبؿذ. دس ًْبیت

، تفبٍت ثیي فشایٌذ سایح  ٍ هذل ػولىشدی هی 1ؿىل  ثب ػَاهل هىبًی ٍ ػولىشدّبی ػبصُ ای  هی تَاًٌذ تَػؼِ یبثٌذ. ووی

 (.Chao-Ying Chiu, Alan D. Russell, 2011) ثبؿذ

 

 )بر اساس ٍاشگاى تَلید، عولکرد، ارتقا(دل ّای عولکردی: ه1شکل

 پاییٌی شکل (: هدل عولکردی الگَریتن)،  CAD باالیی شکل( : هدل رایج شبیِ سازی الگَریتن)

هذلؼبصی ضؼیف، تب لَاًیي ٍ ػیؼتن ّبی خبف لبثل تغییش ٍ استمب اػت. فشم ٍالؼی اص یه فشایٌذ ثشای  صعشاحی هؼوبسی ا

ایح هٌغجك ًجَدُ  اهب ثب ػبهبًذّی اػضب ٍ ػولىشد ثْیٌِ پذیذاس هی ؿَد. ساُ حل ّبی ایي فشایٌذ ثب ػیؼتن ّبی ػبصُ ای س

 .لفِ ّب ػولىشد هغلَة حبكل هی ؿَدهَ

ثؼیبس  ،ًیشٍّبیی اص لجیل ًیشٍّبی فیضیىی، ثبد ٍ ... دس صهیٌِ ای خبف، دس ؿىل گیشی فشم ٍ عشاحی ثش اػبع ػولىشد

حبئض اّویت هی ثبؿٌذ. ًیشٍّبی خبسخی ثِ ػٌَاى ػَاهل هحیغی هبًٌذ ثبس ػبصُ، كَت، حول ٍ ًمل ٍ ػبیت ٍ ... دس ًظش گشفتِ 

 هی ؿًَذ.

ثب تَخِ ثِ الگَسیتن فَق هی تَاى ثیبى ًوَد وِ دس هذل ّبی هشػَم، چشخِ عشاحی ثذیي كَست اػت وِ عشاحی ثب تَلیذ 

غ دس هشحلِ ػولىشد لشداس گشفتِ ٍ دس ًْبیت هی تَاًذ استمبء یبثذ اهب دس هذل عشاحی دیدیتبل ٍ ٍ عشح اٍلیِ، آغبص، ػپ

 ػولىشدی، عشاحی ثش اػبع ػولىشد كَست هی گیشد.

ؿىل صیش ًَػی اص عشاحی َّؿوٌذ تَپَلَطیه سا ًـبى هی دّذ، ثش اػبع ایي عشح اٍلیِ یه ػبصُ ثب ػولىشد چٌذگبًِ 

 .(3 دس ایالت هتحذُ ؿىل Peter B. Lewis ذ )ّوبًٌذ ػبختوبىلبثل ؿىل گیشی هی ثبؿ

 

 : طراحی تَپَلَشیکی عولکردی2شکل 
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 )اٍّایَ ایاالت هتحدُ( Peter B. Lewis:  ًوای بیرًٍی ساختواى 3شکل 

 

عشاحی یه پشٍطُ ثش اػبع ػیؼتن پبساهتشیه، ثِ ػبصُ اهىبى اػوبل ػَاهل ػولىشدی هی دّذ.  ّوچٌیي، تدضیِ ٍ تحلیل ثش 

 (.4اػبع اًشطی خَسؿیذی ًیض لبثل ثشسػی اػت. )ؿىل 

 

 

 : هدل ّای پاراهتریک هصالح ٍ عولکرد آى ّا4شکل 

 

 (BIMهدلسازی اطالعات ساختواى ) سیستن ًَیي-4

دس ٍالغ یه ػیؼتن  Building Information Modeling هذلثَدُ ٍ  CAD ٍسای هذلؼبصی اعالػبت ػبختوبى هفَْم

فشآیٌذ عشاحی ثب ػبخت یه هذل، هتـىل اص اخضاء َّؿوٌذ وِ  BIM ػیؼتن ثبؿذ. دسهذلؼبصی ثشهجٌبی پبیگبُ دادُ هی

ؿَد. ایي اخضاء ّن خَدؿبى ثبؿٌذ، ؿشٍع هیوـی ٍ ... هیهؼشف دس ٍ پٌدشُ، ػمف، تیشّب، پلىبى، ػیؼتن تَْیِ هغجَع، ػین 

هَسد یه خضء  ثشای وؼت اعالػبت دس عشاح ٍ هدشی ؿٌبػٌذ. ثٌبثشایيهیثِ عَس دلیك ٍ ّن استجبعـبى ثب ثمیِ اخضاء سا 

 . سا صیش ٍ سٍهـخق هثل پٌدشُ اص لجیل اًذاصُ، خٌغ ؿیـِ، چْبسچَة ٍ ... الصم ًیؼت چٌذیي ًمـِ پالى، ثشؽ، ًوب ٍ ..

ذ. ایي خضء توبم اعالػبت هشثَط ثِ ٍیظگیْبیؾ سا دس خَد رخیشُ وشدُ وٌهؼتمیوبً ثِ خَد خضء هشاخؼِ  وِ وبفی اػتًوبیذ ٍ 

ثِ ػٌَاى یه ّؼتِ هشوضی دس  BIM هذل دس. دّذهی تغبثمهٍ ثب اػوبل ّش تغییشی دس خَاف آى، خَدؽ سا ثب عشح خذیذ 

ّبی هىبًیىی ٍ ٍ ػبیش ػَاهل هشتجظ ثب آى ّوچَى هؼوبساى، هٌْذػیي ػوشاى، ػبصُ، ػیؼتنتَلیذ ػبختوبى ػول ًوَدُ 

-ای اػتفبدُ وٌٌذُ اص آى دس ًظش گشفتِ هیالىتشیىی، ػبصًذگبى ٍ هدشیبى عشح ٍ دس ًْبیت هبلىبى ثِ ػٌَاى الوبًْبی حبؿیِ

 ثبؿٌذ.ّوبٌّگ ثب آى دس استجبط هیؿًَذ ٍ ثِ كَست 
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ٍُ ثش ایدبد استجبط َّؿوٌذ ثیي اخضاء هختلف عشاحی، اهىبى ثشسػی ػٌبسیَّبی هختلف عشاحی سا ػال BIM یه هذل

تَاًذ چشخؾ هذل ػبختوبى ٍ . ثِ ػٌَاى هثبل یىی اص ػٌبسیَّب، هیًوبیذفشاّن هیّب، ثِ كَست هدبصی  ثشای توبم گشٍُ

ّبی دیگش عشاحی  عَس گشٍُ ؿیذ ثبؿذ. ّویيثشسػی تغییشات هیضاى هلشف اًشطی آى، ثشحؼت صٍایبی هختلف تبثؾ خَس

هـتول ثش ػبصُ ٍ تأػیؼبت ًیض لبدسًذ ثب اػوبل تغییشاتی دس هذلـبى، اثشات ایي ػٌبسیَّب سا ثش هؼوبسی پشٍطُ ثجیٌٌذ ٍ ثبالخشُ، 

ت سا ثِ كَست یی، ػبخت ٍ ًلآ، وبسءپیوبًىبساى لبدسًذ دس حیي عشاحی ٍ تَػؼِ هذل ػبختوبى، هَاسدی اص لجیل تَالی اخشا

وٌٌذ. دس ایي ػیؼتن هذلؼبصی ػِ ٍ ثؼضبً چْبسثؼذی ًَیي ػبختوبًی، ػبختوبى ثِ ػٌَاى یه ّؼتِ هشوضی ٍ هدبصی تدشثِ 

ّب، ًوبیذ ٍ ػبیش اؿیبء یب اخضای هشتجظ ثب ػبختوبى )هثل ػمف، پٌدشُاكلی دس ًظش گشفتِ ؿذُ وِ ثِ كَست هؼتمل ػول هی

 ًوبیٌذكش ٍ الوبًْبی ٍاثؼتِ لحبػ ؿذُ ٍ پیشاهَى ّؼتِ هشوضی ػولىشد ٍ ًمؾ خَد سا ایفب هیدسّب، ٍ ...( ثِ ػٌَاى ػٌب

(Smith.D, 2007.) 

 در ساخت ٍ طراحی BIMبا سیستن ّای ًَیي سِ بعدی  CADای از تفاٍتْای اصلی هدل ّای هرسَم گسیدُ:1جدٍل 

 

 

 

 

 BIMسِ بعدی ّای ًَیي سیستن  2D-CADسیستن دٍبعدی 

ّبی دٍثؼذی، هؼشفی هَضَع ثب اػتفبدُ اص ػیؼتندس  -1

ای اص خغَط، ًوبّبی دٍثؼذی هختلف ثِ كَست هدوَػِ

 ًمبط ٍ ... هـخق هی گشدد.

هؼشفی هَضَع ثب یه حدن  BIMدس ػیؼتن  -1

ؿَد ٍ یىپبسچِ هؼٌبداس دس یه هحیظ هدبصی اسائِ هی

 اهىبى اػتخشاج پالًْب اص ولیت حدن ّؼت

دس یه ػیؼتن دٍثؼذی تٌْب ؿبهل  اعالػبت هَخَد -2

ّبی گشافیىی ثَدُ ٍ ثبس هؼٌبیی صیبدی ًذاسد. هثالً دس دادُ

ای اص خغَط ثَدُ ٍ هفَْم ٍالؼی یه ًمـِ، دیَاس هدوَػِ

 دیَاس سا دس ثش ًذاسد.

ثخـْبی هختلف ػیؼتن ثب  BIMدس ػیؼتن  -2

یىذیگش دس استجبط تٌگبتٌگ ثَدُ ٍ تغییش دس یىی اص ایي 

، هوىي اػت ثبػث ایدبد تغییشات خضئی ٍ گبّبً ثخـْب

 اػبػی دس ػبیش ثخـْبی هشتجظ ؿَد.

ّبی هختلف یه حدن دس حبلت دٍثؼذی ًوبّب، ًمـِ -3

ّب، استجبعی ثب یىذیگش ًذاؿتِ ٍ ثب تغییش دس یىی اص ًمـِ

 تغییشات الصم دس ػبیش ًمـِ ّب ثبیذ دػتی اخشا ؿَد.

ثشحؼت َّؿوٌذی هذل، وٌتشل وشدى  BIMدس  -3

ثخـْبی هختلف ًبؿی اص تغییشات حتی دس ثخؾ 

 گیشد.هحذٍدی اص ػولیبت، ثب یىپبسچگی هذل كَست هی

ثشاػبع ػذم استجبط ثخـْبی هختلف دس یه ػیؼتن  -4

ّبی دٍثؼذی، ًمـِ ّبی هختلف ّوچَى تأػیؼبت، ًمـِ

شل ؿًَذ تب ای، هؼوبسی ٍ ... ثبیذ ثِ عَس هذاٍم وٌتػبصُ

 سًٍذ تغییشات ثِ عَس وبهل دس توبم آًْب لحبػ گشدد.

، ّشیه اص BIMهذلؼبصی دس ػیؼتن ػِ ثؼذی  -4

اخضاء حبٍی اعالػبت ٍ هفبّین اخشایی ٍالؼی )ّوچَى 

دیَاسّب، فضبّب، ػتًَْب ٍ ...( ّؼتٌذ. تلَیشػبصی ٍ 

اهىبى اسائِ تلبٍیش ٍالؼی ػبختوبى پشٍطُ اص ٍیظگیْبی 

هذلؼبصی اعالػبت ػیؼتن ػِ ثؼذی  دیگش یه

 اػت. ػبختوبى

ّبی دٍثؼذی تٌْب اعالػبت هشتجظ ثب ثیبى دس ًمـِ -5

گشدًذ ٍ اهىبى تلَیشػبصی گشافیىی هَضَع هـخق هی

 ٍالؼی اص ػبختوبى پشٍطُ همذٍس ًیؼت.

توبم اعالػبت  هذلؼبصی اعالػبت ػبختوبىیه هذل  -5

هشتجظ ثب ػبختوبى اصخولِ اعالػبت فیضیىی ٍ وبسثشدی 

 ًوبیذ.سا دس لبلت یه ثبًه یىپبسچِ ٍ َّؿوٌذ اسائِ هی
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 فٌاٍری ّای ًَیي هصالح َّشوٌدساز -5

ؿىل تلَیش ًَیي ػبختوبى ّبی وًٌَی وِ هتٌبػت ثب ًیبصّبی اًؼبى اهشٍص اػت تٌْب ثذلیل عشاحی هتفبٍت ًیؼت، ثلىِ 

 اخشا ٍ ًَع هلبلح ثىبس سفتِ دس ثٌبّب ًیض دس هتفبٍت ثَدى ثٌبّبی اهشٍصی تبثیش ثؼیبسی داسًذ.

ًمؾ هلبلحی وِ دس ػبخت ثٌب اص آى اػتفبدُ هی ؿَد اص اسصؽ ٍ خبیگبُ خبكی ثشخَسداس اػت. صیشا ثذٍى هلبلح هؼوبسی 

ثْن ثخَثی احؼبػبت ثِ ًوبیؾ هی گزاسًذ ٍ دس ثؼیبسی اص تحمك ًوی یبثذ. ّوچٌیي هلبلح دس ّش عشاحی اكَل ػث=للی سا 

 تخلق ّبی فشاّن وٌٌذُ یه هؼٌی ثشای الْبم احؼبػبت هی ثبؿٌذ.

هلبلح ثِ ػٌَاى ػٌلش اػبػی یه پیىشُ ثٌیبى ٍ اػبع یه ػبختبس سا هی ػبصد، ثِ ػجبستی تذاٍم دٌّذُ ؿىل اٍلیِ 

 (.1391هْش، )ٍفبهحلَل ٍ عشح دس عَل دٍسُ هلشف آى هی ثبؿذ 

هلبلح َّؿوٌذ ثب ػولىشدی َّؿوٌذاًِ دس ثشاثشتغییشات هحیظ هی تَاًٌذ هبًٌذ هَخَدات صًذُ خَد سا ثب ؿشایظ هحیغی 

هٌغجك ػبصًذ. چٌذ ٍیظگی ایي هلبلح هبًٌذ ؿىل، هیضاى ػختی، فشوبًغ ٍ سًگ آًْب دس یه حبلت وٌتشل ؿذُ ثلَست لبثل 

 تَخْی تغییش پزیش اػت.

خذیذ ثشای هلبلح ٍ فشاٍسدُ ّبیی اػت وِ تَاًبیی دسن ٍ پشداصؽ سٍیذادّبی هحیغی سا  حٌذ یه اكغالهلبلح َّؿو

 داؿتِ ٍ ًؼجت ثِ آى ٍاوٌؾ هٌبػت ًـبى هی دّذ.

 ُهلبلح َّؿوٌذ تغییش ؿىل دٌّذ 

دس ؿىل ٍ اثؼبد خَد  ایي گشٍُ اص هلبلح داسای لبثلیت تغییش خَاف دسًٍی خَد ّؼتٌذ ٍ دس پبػخ ثِ هحشوبت خبسخی تغییشاتی

ایدبد هی وٌٌذ. پشوبسثشد تشیي ایي هلبلح ػجبستٌذ اص دهب ٍاوٌـی، پیضٍالىتشیه، الىتشٍ ٍاوٌـی، ؿیوی ٍاوٌـی وِ دس حبل 

 حبضش ثیـتشیي تَخِ سا دس صهیٌِ هؼوبسی ثِ خَد هؼغَف ًوَدُ اًذ.

 لح تغییش سًگ دٌّذُبهل 

 دٍ ًَع هْن آى ػجبستٌذ اص فتَوشٍهیه ٍ الىتشٍوشٍهیه ایي هلبلح دس ثشاثش ًَس تغییش سًگ هی دٌّذ.

 هلبلح َّؿوٌذ ػبعغ وٌٌذُ ًَس 

 ّوبًٌذ ال ای دی، ػلَل ّبی خَسؿیذی )تجذیل ًَس خَسؿیذ ثِ ثشق (

  کٌٌدُ اًرشی رخیشُهصالح 

، گشهب ٍ ّیذسٍطى یب ایي هلبلح لبدسًذ اًشطی سا چِ ثلَست ًوبیبى ٍ چِ دس ًْبًی دس خَد رخیشُ ًوبیٌذ هثال ثِ ؿـىل ًَس

 .هی ثبؿٌذ( PCM) الىتشیؼیتِ. پشوبسثشدتشیي آًْب دس هؼوبسی ثب ػٌَاى هلبلح تغییش حبلت دٌّذُ پی ػی ام

 هلبلح داسای لبثلیت تغییش ٍ هجبدلِ هَاد دسًٍی 

هبیغ ٍ یب خبهذ دس ایي هلبلح داسای تشویجبت لبثل ثبصگـت هی ثبؿٌذ وِ هی تَاًٌذ هَاد سا دس فشم هَلىَل ٍ ثِ ؿىل گبص، 

خَسد هحلَس ٍ یب آصاد ًوبیٌذ. ایي هلبلح دس ًوبی داخلی یب خبسخی ػبختوبى  اػتفبدُ هی ؿًَذ وِ هؼشٍفتشیي آًْب هلبلحی 

ّؼتٌذ وِ خَد ثِ خَد تویض هی ؿًَذ ٍ ّوچٌیي پَؿؾ ّب ٍ الیِ ّبیی ػؼتٌذ وِ ثب لشاس گیشی سٍی ػغَح ػبختوبى 

 .سا ثی اثش وشدُ ٍ اص ثیي هی ثشًذ هبًٌذ ثٌتًَیت ٍ دی اوؼیذ تیتبًیَمآالیٌذُ ّبی هَخَد دس َّا 

 ؿیـِ ّبی َّؿوٌذ 

 ایي ؿیـِ ّب ثذٍى هؼذٍد وشدى ًَس، گشهب سا هؼذٍد هی وٌٌذ.هْوتشیي آًْب ػجبستٌذ اص:

 تشهَوشٍهیه ؿیـِ، الىتشٍوشٍهیه ؿیـِ، گبصٍوشٍهیه، هبیغ وشیؼتبل ؿیـِ، خَدؿَّبی ؿیـِ.
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 لکرد شیشِ ترهَ کرٍهیک: عو6شکل 

 گیری ًتیجِ -6

سٍ اػت. اگش چِ  اهشٍصُ حشفِ هؼوبسی ثیؾ اص ّش صهبى دیگشی ثب گؼتشُ ػظیوی اص هَاد ٍ هلبلح ٍ ًشم افضاسّب سٍ ثِ

وِ ووتشیي اثشات هخشة صیؼت هحیغی سا ثِ دًجبل داسًذ، هْوتشیي هؼبلِ دس اًتخبة ایي فٌبٍسی ّب ٍ  اًتخبة هحلَالتی

دس دػتشع  هلبلح اػت دس ػیي حبل ثبیذ چٌجِ ّبی دیگش آى ّوچَى، صیجبیی، ویفیت ثلشی، لبثلیت هشهت ٍ ًگْذاسی ثَدى،

ش هلبلح ٍ فٌبٍسی ّبی ػبختوبًی هشتجظ ثب آى تىبهل یبفتِ اًذ وِ ًْب سا ًیض هذ ًظش داؿت. دس ػبلْبی اخیثَدى، ٍ اسصاى ثَدى آ

 ًیبصهٌذ اػتبًذاسدّبی ٍیظُ ّش هٌغمِ ًیض هی ثبؿٌذ.

دس ثخؾ عشاحی هؼوبسی ًیض، ثب پیچیذُ ؿذى عشاحی دیدیتبل ٍ تمبضبی ثیـتش ثِ وبسثشد ًشم فضاسّبی ثیـتش ٍ لَیتش، آهَصؽ 

 َسد ًیبص خَاّذ ثَد.ّبی گؼتشدُ تشی ثشای ایي ًَع عشاحی ه

دس ًْبیت هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّبی ًَیي ٍ َّؿوٌذ ػبصی ػبختوبى ساّىبسی اػت خْت افضایؾ 

ػوش هفیذ ػبختوبى ّب، آػبیؾ ػبوٌیي، وبّؾ صهبى ػبخت ٍ عشاحی، كشفِ خَیی دس هلشف اًشطی ٍ دػتیبثی ثِ تَػؼِ 

ضشٍسی هی  ،خض الیٌفه ػبختوبى َّؿوٌذ ثَدُ ٍ ثب هحیظ صیؼت ًیض دس تؼبهل ّؼتٌذوِ ٌذ اػتفبدُ اص هلبلح َّؿوپبیذاس. 

ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن ّبی ًَیي َّؿوٌذ، وٌتشل توبهی ًمبط ػبختوبى اص اثتذای عشاحی تب هشحلِ ثْشُ ثشداسی ٍ  ثبؿذ.

ػیؼتن ّب كَتی ، تَْیِ ای ٍ ... ثلشٍت وبسثشدی اص لجیل سٍؿٌبیی ػیؼتن گشهبیی، اهٌیت ٍ ػیؼتن ّبی ّـذاس، وٌتشل 

 َّؿوٌذ خَاّذ ؿذ.

 

 

 

 

 تشکر فراٍاى از ّوسر عسیسم کِ در ایي هقالِ هرا ّوراّی ًوَدًد. تقدیرٍ با   7-
  

 ٍسپاس گسارم از فرزًداًن سید ٍحید حسیٌی ، سید هحود حسیٌی.  
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