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  خالصه
 

 اطالعات ساختمان سازیمدل. کارها شده است نمودنافزاری باعث بازشدن درهایی برای آساننرمولوژی و رشد تکن ظهور
(1BIM) بسیار مفید واقع شود تواند در صنعت ساختمانمیباشد که ها مییکی از این تکنولوژی .BIM  نمایشی مجازی از

تمام  BIMباشد. امل از تمام اجزای ساختمان میک منبع اطالعاتییک دهد که قرار میما ساختمان واقعی را در اختیار 

های مختصاتی و موقعیت، طراحی داخلی، ای، تأسیسات، دادههای معماری، محاسبات سازهاطالعات ساختمان شامل نقشه

این اطالعات از اولین مرحلة ساخت دهد. برنامة زمانی، برآورد هزینه و تعداد کارکنان را در یک فایل در اختیار ما قرار می
گیری برای تصمیمبرداری و حتی بازسازی و تخریب ساختمان منبعی قابل اعتماد پروژه تا اتمام پروژه و همینطور در طول بهره

اخت در طراحی، سباشد. هدف از تحقیق و توجه به این موضوع، رسیدن به نتایج بهتر می کارفرماصحیح اعضای تیم پروژه و 

که  مقاله در مورد ایننیست. در این  دسترسدارد، دور از  BIMهایی که است که با توجه به قابلیت مدیریت یک پروژه و

BIM  صنعت در مدیریت این چگونه قرار است به چیست، در حال حاضر چه جایگاهی در صنعت ساختمان کشور دارد و
ر دامید است که اطالعات موجود در این مقاله در راستای دست یافتن به نتایجی بهتر  شود.وساز کمک کند، بحث میساخت

 مفید واقع شود.در کشور با صرف زمان و هزینة کمتر ساخت یک پروژه 
 

 صنعت ساختمان، مدیریت پروژه. اطالعات ساختمان، سازیمدلکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   .1

 

توان بخشی از زندگی خود را تصور کنیم که تکنولوژی تکنولوژیکی قرار دارد. به سختی میصنعت ساختمان در قلب تحوالت 
سال اخیر صنعت  05در طی . ]2[ ساز نیز صادق استواین موضوع در صنعت ساخت. ]1[ در آن تأثیری نداشته باشد

در  است. البته تعداد زیادی نوآوری شماری نوآوری تکنولوژیک در مقایسه با دیگر صنایع داشتهساختمان فقط تعداد انگشت

پذیر و طراحی تخریبصرف انرژی مثل بازیافت مواد زیستسازی مهای نصب کردن، بهینهتحقیقات مربوط به مواد، روش

هایی که توسط تیم پروژه برای مدیریت ساخت ، وجود دارند که قابل ستایش هستند. در حالیکه تکنولوژی2ساختمان سبز
. اما امروزه نوآوری در حال تبدیل به روشی است که ]3[ ای بدون تغییر مانده استشود به طور گستردهیبه کار برده م

هد برند. در نتیجه ما کم کم شاها برای اینکه خودشان را از رقیبان متمایز کنند و نتیجة بهتری بگیرند، به کار میسازنده
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های مدیریت ساخت که قصد های تکنولوژی و شرکتر بین فروشندهمحیطی سالم در عرضه و تقاضا برای ابزارهای بهتر د
توان به افزایش تمایل سازندگان های این اتفاق می. به عنوان یکی از نشانه]1[ دارند سود بیشتری را دریافت کنند، هستیم

  .]1،1[ اشاره کرداطالعات ساختمان  سازیمدلبه استفاده از 

شود: نمایش دیجیتالی قابل به المللی اینگونه تعریف میستانداردهای بیناطالعات ساختمان در ا سازیمدل

فراهم  گیریای که منبع قابل اعتمادی را برای تصمیمساخته شدهخصوصیات فیزیکی و کاربردی هر شئ  گذاری ازاشتراک
های ریزی و ساخت ساختمانبرنامهها در طول طراحی، در دهة گذشته به سبب سودهای زیاد و کاهش هزینه .]0[ کندمی

های ساختمانی و شرکت. ]6،7[ مند شده استهای اطالعات ساختمان عالقهجدید، بخش ساختمان به استفاده از مدل

دهد، باید آشنایی و استفاده از آن را در برنامة خود در اختیارشان قرار می BIMگذاران این صنعت به دلیل مزایایی که سرمایه
قبل از  1هاتعارض ، کشفمحل کار بندی دقیق، برآورد هزینة کامل، امنیتتوان به زمانند. از جملة این مزایا میقرار ده

  .]0[ شروع ساخت و مدیریت پروژة آسان اشاره کرد

. در ]2[ در چندین صنعت با کمک کامپیوترهای اولیه شروع شد 1791( در دهة 3Dبعدی )سه سازیمدلتوسعة 

ش اند، بخپارامتریک موضوعات اساسی توسعه یافته سازیمدلحالی که صنایع زیادی در یکسان کردن ابزارهای آنالیز و 
در  اطالعات ساختمان سازیمدل. ]1[ ( سنتی محدود شده است2Dساختمان برای مدت طوالنی به طراحی دوبعدی )

برای حمایت از معماران و مهندسان طراح ساختمان معرفی شده است. بنابراین  ]8[ 2555های آزمایشی در اوایل دهة پروژه

ریزی و طراحی، کشف برخوردها، تجسم، تعیین مشخصات، برآورد هزینه و های تحقیقی روی توسعة برنامهاکثر گرایش
های مهندسی به قابلیتهای . اخیرا ابزارهای مخصوص طراحی، معماری و حرفه]15،1[ اندمدیریت اطالعات متمرکز شده

 . ]11[ اندبندی، پیگیری پیشرفت پروژه و امنیت محل کار مجهز شدهاساسی مانند آنالیز انرژی، آنالیز ساخت، زمان

های بزرگ و پیچیده برای ساختمان مخصوصاًرا  BIM، شانهای اخیربراساس بررسی ]13،12[بکریک و همکارانش 

های درگیر نیاز دارد ولی سود حاصل از به تغییرهای فرایندی عمیق در بخش BIM. اگرچه اجرای دانندمیبسیار مناسب 
بعد از تحقیقاتی که  ]2[ولک و همکارانش . ]17،10،11،1[ گذاران آن را تأیید کننداجرای آن باعث شده که اکثر سرمایه

طراحی و تجسم سازه، برآورد هزینة دقیق، کشف برخوردها افزایش سود به یکپارچگی اند که انجام دادند به این نتیجه رسیده

های اند که در سالمنتشر شده 2558بعد از سال  BIMگذار وابسته است. اکثر مقاالت مربوط به و پیشرفت همکاری سرمایه
 دارند BIMی . معماران، مهندسان و پیمانکارها نقش اصلی را در توسعة تکنولوژ]1[ اخیر افزایش قابل توجهی داشته است

های جدید های تحقیق و پژوهش برای ساختمانو روش BIMشماری در مورد اجرای در نشریات، نظرات و انتقادات بی. ]12[

گیری را در فرایندها و اطالعات در ساخت پروژه تغییرات چشم BIMبا اینکه اجرای . ]27،20،11،16،10،11،1[ وجود دارد

  ]2،1[کند ولی فواید بسیاری دارد. )به عنوان مثال، کاهش ریسک ساخت و پیشرفت مدیریت اطالعات( تحمیل می

 

 

 آشنایی با مدل اطالعات ساختمان   .2

 
BIM سازی به کار که به صورت گسترده در صنایع پتروشیمی، خودرو و کشتی ]18،16[شود های ساختاری میشامل مدل

های ثابت، نمایشی مجازی از ساختمان واقعی در طی تمام مراحل چرخة عمر سازه به صورت مدل BIM. ]11،1[ رودمی

های پارامتریک شود و از شیءخوانده می 2محور –افزارهای شیء با نرم BIM. ]21،25،1[ دهدسازگار و دیجیتالی نمایش می
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توانند خصوصیات هندسی یا غیر هندسی . این اشیا می]23،22،16[ شودکه نمایشگر اجزای ساختمان هستند، تشکیل می
توانند برآورد هزینه یا . به عنوان مثال اطالعات کاربردی می]11،1[ همراه اطالعات کاربردی، معنایی و مکانی داشته باشند

کند و آوری میها یا برخوردها جمعمان ساخت باشند، اطالعات معنایی، اطالعاتی در مورد ارتباطات، تراکم، محدودیتز

 . ]2[ کنندجواری آنها فراهم میترازی و همصفات مکانی، اطالعاتی در مورد مکان اشیاء، هم

BIM عاتی الکیفیت بهتر است، یک منبع اط بعدی بابعدی نیست. عالوه بر اینکه یک ابزار سهفقط یک مدل سه
 پارامتریک سازیمدلکند. این خاصیت معموالً با نام باشد که به اجزای مدل متصل شده و آنها را کنترل میکامل نیز می

، توانایی آن در کنار هم گذاشتن BIMارزش زیادی دارد ولی ارزش اصلی  BIMبعدی بودن جنبة سه. ]1،1[ شودشناخته می

 .]21[ ش، مدیریت و جمع آوری کردن این اطالعات برای رسیدن به نتایج بهتر در طراحی و ساخت استیات و ویرااطالع
بعدی )مدل فضایی سه BIM( 1: )]16،1[ که عبارتند از -را مشاهده نمایید  1شکل  - وجود دارند BIMاز مشتقات مختلفی 

وابسته  برآورد هزینه(. همراهبعدی )پنج BIM( 3)و  ؛مدیریت زمان ساخت( همراهچهاربعدی ) BIM( 2) ؛با جهش کیفیت(

ای مانند آنالیز انرژی و های حرفهی سرویسهئتواند برای ساپورت و ارامی BIMداران و پروژه، یک مدل به نیازهای سهام

( 1)کاربرد داشته باشند:  BIMتوانند با ای میافزار حرفه. بنابراین دو نوع نرم]1[ محیط زیستی نیز به کار برده شود
افزارهای ورودی اطالعات، کاربرد: وارد کردن اطالعات، ثبت و نمایش آنها روی مانیتور، پردازش اطالعات و انتقال آنها به نرم

BIMای مانند آنالیز ساختاری، آنالیز انرژی یا آنالیزهای حرفهافزارهای خروجی اطالعات، کاربرد: فراهم کردن گزارش ( نرم2) ؛

داران، نیاز پروژه یا ساختمان و مراحل چرخة ساخت پروژه بستگی . این اطالعات خروجی به سهام]2[ و ردیابی برخوردها
کشی و ختمانی، لولهبا به عنوان مثال قابلیت معماری، سا BIMها، گذاران و پروژه. بسته به نیازهای سرمایه]7،2[ دارد

 . ]2،1[ ای یا کنترلی مورد نیاز استالکتریکی، سازه

 

 

 
 سازی اطالعات ساختمانمدلمختلف  ابعاد -1 شکل

 
 

BIM م نظیر را بشناسیم تا بتوانینظیری دارد. خیلی مهم است که این تکامل بیساز تاریخ بیودر مدیریت ساخت

گرا پارامتریک شیء سازیمدلهای به صورت عمده براساس تکنولوژی BIMبه بهترین شکل ارزش و خط سیر آن را بفهمیم. 

برای صنعت  BIM .]1،2،1[ ده استآن را به وجود آور 1185های پارامتریک در دهة تکنولوژی که موسسة باشدمی



 

 

 
wwwCAUP.ir         4 

عدی بهای سهگیری مقدار و پردازش نیازهای مدلبه عنوان یک ابزار که به کامپیوترها توانایی اندازه 1115ساز در دهة وساخت
1CAD برای  2556در سال  3سکتودِاُتوسط شرکت  2رکسوُیویسنِافزار . تولید نرم]1،1[ داد، در دسترس قرار گرفترا می

عمل کرد که این به خاطر توانایی این ابزار در پشتیبانی از انواع  4دهندهمانند یک سرعت BIMسازندگان در استفاده از 

ای فراگیرتر شد، ساخت مجموعه 2515تا  2556های از سال BIMکه استفاده از . بعد از این]1[ بود BIMهای مختلف فایل

 . ]1،1[ افزارهای مرتبط با این ابزار جدید به طور قابل توجهی افزایش یافتها و سختافزارها، سرویساز نرم
به هدف متمایز کردن شرکت خود از رقیبان اینکار را کردند. استفاده از  BIMهای اولیة تکنولوژی کنندهاستفاده

و روند  BIMهای اولیه، ارزش دهکننتکنولوژی و ابزارهای آن بیشتر جنبة رقابتی گرفت که این باعث شد بسیاری از استفاده

د، درخواست ش BIMکنندگان اولیه از دلیل دیگری که باعث افزایش تعداد نوآوران و استفاده .]2[ کار آن را زیر سوال ببرند
، 6الت متحدهاشاخة مهندسین ارتش ای، 5های عمومی آمریکاسازمان سرویسساز مطرح مانند وهای ساختگستردة شرکت

ساز ارتباط خود را وهای ساختبرای اینکه شرکت .]1،2[ های خریدار بزرگ بودو بقیة شرکت 7کوکا کوال، 8گوگل، 9دیزنی

 . بودکاری بسیار مهم  کنند، وجود تکنولوژی در برنامة این خریداران حفظ

استفاده  BIMهایی که از رفتند ولی بعد از مدتی تعداد شرکتهای اولیه به کندی پیش میکه تالشدرحالی
های اولیه از جنبة تبلیغاتی خارج شدند کننده. استفاده]26[ رسید 2512در سال  %61به  2556در سال  %28کردند از می

ساز شروع به بررسی ارزش تکنولوژی وهای صنعت ساختایحرفهتر قرار دادند. سرانجام، و این ابزارها را مورد تحقیق عمیق

آوری این اطالعات به وجود های زیادی انحصاراً به دلیل جمعها و سازمانرا تشخیص دادند. شرکتکردند و ابزارهای مناسب 
شد، درخواست صاحبان برای استفاده از این  BIMاولین موردی که باعث افزایش استفاده از  2556. در سال ]28[ آمدند

، به نظر  BIMتر ارزشهای بیشتر و باربردها و قابلیتکا. امروزه با روی کار آمدن ]21،1[ های خود بودتکنولوژی در پروژه

 .]2،1[ ساز قرار داریمودر صنایع ساخت BIMرسد که در باالترین درجة استفاده از می

ساز ادامه ودر ساخت BIMبه تحقیقات دقیق روی پتانسیل جهان در تمام نقاط  های صنعت ساختمانایحرفه
ایندها و ابزارهای ساز است. ما شاهد ورود فروافزارهای مربوط به ساختو نرم BIMنگیز برای ادهند. امروزه زمانی هیجانمی

برای مثال، نسخه  .]2[ ها تمرکز دارندکار هستیم که روی ارتباط درست بین فرایندها و پایدار کردن کاراییجدید به بازار

که نیاز برای کار روی  11لوگِ 375اتودسک آورد، های زمان و هزینه را به اجرا در میکه کارایی 11افزار ویکو آفیسنرمجدید 
  .]2،1[ کندریزی را اجرا میی اجرایی و برنامهکه مدل و برنامه 12ویترِکند و را حذف می WANیا  LANهای با فرمت فایل

با این حال  .]1[ هنوز در اطالعات است BIMامروزه در چیست؟ به طور ساده باید گفت که ارزش  BIMپس ارزش 

ی ارتباط بهتر و تمرکز روی نتایج مفیدتر هستند که باعث استفادة این ارزش بیشتر از قبل شناخته شده است و االن جنبه

 کنیم که قادر استاستفاده برای یک مدل واقعی فکر می های مورداند. وقتی به پتانسیلشده BIMبهتر و بیشتر از اطالعات 
این نتیجه آوری کند، به ها، مصالح مورد استفاده و ... اطالعاتی را جمعدر مورد هر کدام از اجزای ساختمان مانند درها، سقف

صنعت . ]35،1[ ارزش استبا وساز بسیارها و هماهنگی برای ساختریزیامهها، برنگیریآوردن اندازهرسیم که به اجرا درمی

های به هایی در حال تحقیق در مورد روشتیمها ادامه خواهد داد. لساز در تولید و استفاده از این مدوطراحی و ساخت

قادر  BIMها هستند تا بتوانند اطالعات ورودی اضافه و مشکالتی که بدون استفاده از کارگیری اطالعات ایجاد شده از مدل
  .]1،2[ آنها نبودیم، حذف کنندبه تشخیص 
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 BIMهدف استفاده از  . 1 .2

  
مدلی که تمام اطالعات ساختمان  .]31،1،2،1[ ساختن یک ساختمان مجازی قبل از ساخته شدن واقعی آن است BIMهدف 

دهد پروژه این اجازه را میاین مدل مجازی به همراهان (. نماییدمالحظه را  2دهد )شکل را در یک فایل در اختیار ما قرار می

احی، تر است، طرهزینهل تغییرات نسبت به فضای واقعی کمکه پروژه را به کمک یک فضای دیجیتالی که به مراتب اعما
 BIMافزارهای و نرم 1هاامروزه این هدف در حال تحقق است. یک سری اپلیکیشن .]1،2،1[ بندی و کاوش کنندآنالیز، ترتیب

با توجه به پیشرفت تعدادی از ابزارها به ندرت پیش  .]2،1[ دهددهند که ریسک ساخت را کاهش میل مینتایجی را تحوی

ا دتوانیم به کمک ساختمان مجازی مشکالتی را پیآید که عملکردی به کمک تکنولوژی امکان پذیر نباشد. امروزه ما میمی

 . ]1[ به تشخیص آن نیستند های سنتی قادرساز با روشوهای ساختکنیم که خیلی از تیم
 

 
 سازی اطالعات ساختمان تمام اطالعات ساختمان در یک فایل به کمک مدل -2شکل 

 

 
توان آورد. به عنوان مثال، مییکپارچگی و همکاری بین اعضای تیم به طور قابل توجهی نتایج بهتری را به وجود می

بندی استفاده کرد و اطالعات ارزشمندی از قبیل زمان تهیة مصالح، تعداد از تجربه و مهارت پیمانکاران خرد در فرایند زمان

. همچنین زمانی که به ]1[ سازی اضافه کرد و مدل قدرتمندتری را به وجود آوردبه مدل شبیهرا های اجرا کارکنان و روش
ها قادر خواهند بود که ببینند شود که در جلسة مرور طراحی معماری شرکت کنند، آنتیم مدیریت ساخت اجازه داده می

یکپارچه  .]2،1[ پروژه استفاده کنندچه عواملی برای تیم طراحی و مشتری مهم هستند و از این دانش در آینده هنگام ساخت 

 BIM. ]32[ سازد که با یکدیگر به سوی یک هدف مشترک کار کنندها را قادر میها آنسازی یک تیم از طراحان و سازنده

هایی بهتر دست یابند. تیم تر به جوابدهد که کارآمدتر عمل کنند و سریعها میبا تمرکز روی پروژه این اجازه را به تیم
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های بهتر و با ریسک کمتر برای پروژه های اطالعاتی غنی به دنبال کشف انتخابیکپارچه با تمرکزی باال و به کمک مدل
  .]32،2،1[ است

هایی که بدون کمک های جدید و پیشرفت در ابزارهای ابداعی تا جایی ادامه دارد که در روش تیمجریان پایدار ایده

. در میان همة این تغییرات، هدف پیدا کردن راهی بهتر برای ]1[ کنند، چالش ایجاد کندمیتکنولوژی و با همکاری کم کار 

افزارهای آن ، نرمBIMکار کردن کنار یکدیگر با اطالعات مفید بیشتر است تا محیط ارزشمندی به وجود آید. پس از معرفی 
در روشی که تعداد زیادی در صنعت ساختمان  BIMاند. همچنین های جدید و کاربردهای مختلف پیشرفت کردهبا ویژگی

کردند، چالش ایجاد کرده است و آنها را مجبور کرده است که متناسب با قبال دربارة طراحی کردن و ساختن پروژه فکر می

 های جدید و بهتر را آغازگذاری در تکنولوژیبه عنوان نتیجه، صنعت ساختمان سرمایه .]10،13[ پیشرفت علم، رشد کنند
ساختمان بر صنعت توان حضور علم و تکنولوژی را در تمام مراحل ساخت پروژه مشاهده کرد. امروزه می. ]1[ کرده است

سال گذشته به خوبی پیش نرفته  15های هوشمندسازی و تکنولوژیکی در طول خالف صنایع دیگر در توجه به پیشرفت

جدید برای صنعت ساختمان سریع است و میدان سودمندی را برای است. به همین دلیل است که امروزه پیشرفت تکنولوژی 

  .]1،2[ دهند، به وجود آورده استهای بهتری را برای کار کردن پیشنهاد میابزارهای جدید و تولیداتی که راه

 

 

 در صنعت ساختمان BIMارزش  .3
 

باشد، توانایی آن در گرفتن اطالعات مدل و ساز که صنعت ساختمان باید متوجه آن ودر مدیریت ساخت BIMارزش مرکزی 

. فرایندهایی که روی ]1[ وسعت دادن به کاربردهایش با معنی دادن به اطالعات، برای استفادة آنها در دیگر فرایندها است
ه را برای ورود های جدید را. این توانایی]1،1[ و امنیت تأثیر دارد 1زی، تدارکاتیرگیری، برنامهکاربردهای پایه مانند اندازه

در استفاده  .]1[ ها و دریافت کار به صورت سریعتر با امنیت و کیفیت بیشتر باز کرده استسریعتر حجم اطالعات به سیستم

ابزارهای جدید پخش فایل  .]0،1[ های همکاری و افزایش تبادل اطالعات هستیمما شاهد یک جهش بزرگ در روش BIMاز 

و بقیة  BIMساز، ودر مجموع، در بازار ساخت .]1[ کنندگذاری اطالعات را تسهیل میاشتراکبهاساس وب، فرایند بر
ساز دارند و استفاده از آنها به سرعت در حال افزایش ومهمی در تقریباً همة مراحل ساخت های مربوطه جایگاهتکنولوژی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ن شده است، میافزارهای مربوط به آو نرم BIMاز کاربردهایی که سبب خاص شدن  است.

 

 

3. 1  .BIM وسازبندی ساختو زمان  

 

ت ی و نظارت بر روند پیشرفدهف شده، ترتیبیهای تعرها با فعالیتهای زمانی چگونگی گردآوری پروژههدف از تنظیم برنامه

دی بنهای زمانایبسته به کمک یک یا تعدادی از حرفههای زمانی به طور سنتی در یک فضای باشد. برنامهکار میدر محل
بندی عالمانه براساس اجراهای گذشته و آمده است، کسانی که نقششان در پروژه انتخاب یک زماناختصاصی به وجود می

برتر محسوب بندی برای مدت طوالنی استاندارد با وجود اینکه این روش زمان .]1[ اطالعات قابل دسترس از صنایع دیگر است

مواقع اشتباه  %65های زمانی در باشد. این نوع برنامهشده است، به این معنی نیست که بهترین روش است و کارآمد میمی

 . پس چرا ما به استفاده کردن از این روش ادامه دهیم؟]33[ اندبوده
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ها در اند. در نتیجه، شرکتداده بندی را تشخیصتعداد زیادی از پیمانکاران ارزش اجرای مدلی با اطالعات زمان
 .]31،1[ هایی با همکاری پیمانکاران خرد برای معتبر ساختن و تضمین دقت برنامة زمانی هستندسازیحال تولید شبیه

( را 4D، فضایی چهاربعدی )BIMدهی داخل های ترتیبسازی و انیمیشنهای زمانی بعالوه مطالعات مدل شبیهاجرای برنامه

  .]31[ ه استابداع کرد

ند، چون توانند انیمیشن شده باشآنها می شود.های گوناگون استفاده میبندی به روشهای اطالعاتی زمانمدل
. با پیوند ]1،1[ قابل رویت هستند 1سینچروو رکس وُیویسنِافزارهایی مانند عنصرهای مجازی یا اجزاء هندسی در محیط نرم

های سازی. همچنین، این شبیهسازی کردتوان یک ویدیو از ساخت پروژه شبیهبرنامة زمانی، میها به اطالعات دادن این گروه

ی هئدر ارا BIM .]1[ بندی کشف کندهای زمانی نادرست را به کمک ردیابی برخورد در ترتیبتواند برنامهپیوسته میبهم
ترتیب پروژه را به وجود آورد و ثابت شده است که یک روش بندی ادامه خواهد داد تا مرحلة باالتری از نظم و های زمانروش

. ابزارها در ]31،1[ باشدکارآمد برای ایجاد ارتباط با یک تیم اساساً برای اینکه یک پروژه چگونه قرار است ساخته شود، می

ها به فازها و وظایف دلهایی از قبیل توانایی تقسیم محال رشد و پیشرفت در مهارت هستند و تعداد زیادی از آنها ویژگی

 .]1[ انده دادهئهای بهینه سازی ارابرنامة زمانی و همچنین معرفی ویژگی

BIM اند به طوری که ابزارهای زیادی امروزه مستقیماً به بندی در یک رابطة نزدیک و عمیق قرار گرفتهو زمان

افزارهای . این ابزارها شامل نرم]1[ کننده میئارابندی را در کنار هم و زمان BIMهای اند و قابلیتیکدیگر پیوسته

دهند و خیلی ها را انجام میشوند که فرایندهای به روزرسانی و ویرایش هر دو نوع فایلمی 2ویکوو  سینچرو، رکسوُیویسنِ
کارکنان ترکیب شوند توانند با اطالعات هزینه و های زمانی میهمچنین برنامه .]1،1[ کنندبندی میسریعتر و دقیقتر زمان

ن قبل از شروع کار ئکه نتیجة این اقدام آگاهی در مورد مقدار دقیق مصالح و تعداد کارکنان به صورت تضمینی و مطم

  .]31[ باشدمی

 

 

3. 2  .BIM سازوو برآورد هزینة ساخت 

 
در مرحلة  BIMترین بخش مدت به طالییرا به وجود آورده است که در دراز)بعدپنجم( این باور  BIMناشی از هزینة برآورد 

های پشتیبان از پایگاه داده BIMبه طور مفهومی، تخمین هزینة حاصل از  .]1[ ریزی برای ساخت یک پروژه تبدیل شودبرنامه

د برآورکند تا هر کدام از اجزای مدل را مستقیماً به میزان هزینه پیوند دهد تا یک یک مدل اطالعات ساختمان استفاده می
باشد، به یک دستورالعمل هزینة منحصر مترمربع پنل گچی می 15555. برای مثال، یک مدل که شامل ]1[ هزینه تولید کند

. ]6[ به فرد شامل اطالعاتی از قبیل تعداد کارگران، نرخ ساعتی، هزینة مصالح و مقدار سود حاصل پیوند داده خواهد شد

به ندرت با شوند و اندازی میرنامة زمانی و برآورد معموالً در دو فایل مستقل راههای قبلی به این صورت است که بروش
ای که شما باید در یک مرحلة خاص استفاده ولی در این روش برنامة زمانی یک نتیجه از هزینه شوند؛یکدیگر ترکیب می

مدل اطالعات ساختمان را در نظر گرفته و همة  ،3ویتسک رِتودِاُافزار . محصوالتی از قبیل نرم]31،1[ دهدکنید، تحویل می

 . ]1[ دهد( را در داخل یک ابزار قرار می5D( و اطالعات هزینه )4D(، برنامة زمانی )3Dاجزای ساختمان )

امروزه  .]1[ به طور قابل توجهی در مهارت و سهولت استفاده از آن پیشرفت کرده است BIMجنبة برآورد هزینة 
های قابل توجهی از قبیل شرایط عمومی اند. همچنین جنبهکرده BIMتر کردن فرایند برآورد هزینة پارچهابزارها شروع به یک
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باید در دو  BIMکه بدون استفاده از توان در داخل یک برآورد یکسان انجام داد در حالیها و اجارة تجهیزات را میهزینه
هستند  ها قابل دسترسهای کاربری و شرکتها، گروهزیادی از فروشندههای عالی راهنمایی .]6[ فضای جداگانه انجام شوند

گذاری عمده برای برپایی پایگاه برآورد بر پایة مدل هنوز به سرمایه .]1[ دهندکه چگونگی برآورد بر پایة مدل را توضیح می

. ]6،1[ ، نیاز داردBIMخراج شده از رسانی اطالعات استروزتفاده شده برای برآورد کردن و بهدادة هزینه و فرایندهای اس

بینند. به کمک تکنولوژی، فرایندهای بودن و دقت میروزوری را در بهها کارایی و بهرهتحال، تعداد زیادی از شرکهربه
 .]30،1[ اند که این اثر، رسیدن به نتیجة بهتر استبندی شروع به ایجاد اثری معین کردههمکاری، برآورد و زمان

 

 

3. 3  .BIM 1سازی محل کارو آماده 

 
های کاری به عنوان محلی برای حرکت وسایل نقلیة مربوط به کار، ایجاد امنیت، انبار مصالح، تجهیزات مورد نظر و محیط

های ترکیب شده و روشی جدید در ایجاد محیط 2سامانة اطالعات جغرافیاییبا  BIM. ]1[ شوندافزایش دسترسی استفاده می

کنند، محیط کاری را ها ارتباط برقرار میتالف تجهیزات هوشمند و اشیایی که با انسانئا .]37[ کاری به وجود آورده است
و تکنولوژی ادامه خواهند داد تا به عنوان منبعی  BIM .]1[را مالحظه نمایید(  3دمندتر خواهند ساخت )شکلتر و سوامن

بندی شدة محل کار با شرایط طبقه .]6،1[ برای کاهش خطر و تصور بهتر از شرایط محل کار مورد توجه و تأیید قرار گیرند

ن اطالعات تری را به وجود آورد. در نتیجه استفاده از ایتواند محیط کاری امنو موقعیت دقیق تجهیزات می BIMاطالعات 

  .]11[ تر برای ساخت پروژه طراحی کنندکه روشی امن دهددر مراحل اولیة ساخت یک پروژه به اعضای تیم این اجازه را می
 

 

 
 3ساعت اپل -3شکل
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  BIMهای دیگر .  قابلیت4 .3
  

کاربردها و مزایای دیگری نیز برای صنعت ساختمان دارد. هر کدام از این  BIMعالوه بر موارد اساسی فوق، استفاده از 

باشد. ساز الزم میوبه آنها برای هر عضو از بخش ساختها شامل توضیحات و اطالعات بسیاری است که آگاهی نسبت قابلیت
 در اینجا توضیح مختصری از هر کدام داده خواهد شد:

 ها در آنالیز دادهBIM  به اینکه : با توجهBIM  یک منبع اطالعاتی غنی از تمام اجزاء ساختمان در اختیار دارد پس
  ؛]8[ ها استفاده کردتوان از آن برای آنالیز دادهمی

 با توجه به وجود اطالعات مکانی، زمانی و مدیریتی در 1هماهنگ کردن ساخت :BIM منبع مناسبی برای هماهنگی ،
  ؛]15[ باشدمراحل ساخت پروژه می

  کنترل ساخت: با کمکBIM های زمانی و های انجام شده مانند برنامهریزیتوان روند ساخت پروژه را با برنامهمی
 ؛]1[ ای مقایسه کرد و از بروز اشتباه در طول ساخت پروژه جلوگیری کردهزینه

 با استفاده از مدل مجازی که 2مدیریت تغییرات :BIM های توان برخوردها در نقشهمیدهد، در اختیار ما قرار می
الزم را در طرح  توان تغییراتمعماری، سازه و تأسیسات را ردیابی کرد و مشکل آنها را حل نمود. همینطور می

 ؛]16[ نهایی اعمال کرد

 آگاهی نسبت به مقدار مورد نیاز دقیق مصالح و زمان تهیة آن، قبل از شروع پروژه، این توانایی را3مدیریت مصالح : 
 BIMدهد که قبل از شروع هر فرایند نسبت تهیة مصالح مورد نیاز آن اقدام کنند که با استفاده از به تیم پروژه می

  .]17[ باشداین قابلیت با دقت تمام قابل اجرا می

 

 

 در کشور BIM ضرورت استفاده از  .4

 

، باشدناشی از رفع مشکالت در طول پروژه میهای اضافی که صرف هزینهکشور ساالنه مبالغ زیادی در صنعت ساختمان 

اطالعات کافی در مورد پروژه نداشته باشند. گاهی اوقات  دهند که تیم ساختت زمانی رخ می. این مشکال]2،1[ شوندمی
به  توانگیرند. از این قبیل مشکالت میها و اسناد مورد توجه قرار نمیاطالعات وجود دارند ولی به علت پراکندگی نقشه

بندی اشتباه، یبهای نادرست، ترتبندی، زمانمشاهده شود( 1)شکل  ای، معماری و تأسیساتهای سازهها در نقشهتعارض

دادن از دست مانند. موارد دیگری ]6[ تجهیزات و مصالح مورد نیاز و ... اشاره کردتأخیر در روند ساخت به علت عدم آمادگی 

نیز به علت کمبود اطالعات در مورد پروژه رخ  ،های مختلف مشغول در پروژهنبودن تیمکار، هماهنگزمان، عدم امنیت محل
 دهند.می

                                                 
1
 Coordinating Construction 

2
 Managing Change 

3
 Material Management 
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  ]1[ای و تأسیساتی با هم تعارض اعضای سازه -4شکل

 

 
BIM به صورت یکپارچه و متحد  ،تمام اطالعات مورد نیاز برای ساخت پروژه را تهیه و در گام بعد ،در اولین قدم

ها دهد که به نقشهاین فایل کامل و یکپارچه به اعضای تیم پروژه این توانایی را می. ]1[ دهددر اختیار تیم ساخت قرار می

ای پروژه با مشاهدة اطالعات های دیگر درگیر در پروژه دسترسی داشته باشند؛ به عنوان مثال طراح سازهو اطالعات بخش

گیری نماید و اهداف معماری پروژه را نیز مد نظر ای جلوهای معماری و سازهتواند از بروز مشکالتی مانند تعارضمعماری می
 .]30[ دهدهای سنتی، به تیم پروژه میشاین قابلیت، توانایی ساخت پروژه را به مراتب سودمندتر از ساخت به روقرار دهد. 

 هها و افراد درگیر در این حوزه ببا توجه به اهمیت صنعت ساختمان در کشور و رکود حاکم بر این بخش، شرکت

های طول ساخت را کاهش دهند. کشور ابزارهایی نیاز دارند که رسیدن به نتایج بهتر را تضمین و ریسک ساخت و خسارت
گام همژاپن و ...  آمریکا، آلمان، مانندهای نوین با کشورهای پیشرفته در این حوزه ما نیاز دارد که در استفاده از تکنولوژی

وساز شود. بخش ساختهر حال در صنعت ساختمان رایج می باشد که استفاده از آن بهها مییکی از این تکنولوژی BIMشود. 

همین منبع  BIMبرای ساخت یک پروژه به یک منبع اطالعاتی کامل و یکپارچه برای رسیدن به نتایج بهتر نیاز دارد. 

 باشد.اطالعاتی کامل موردنیاز صنعت ساختمان می
توسط شود که چرا این تکنولوژی تاکنون به طور عمده مورد توجه قرار نگرفته و میجا این سوال مطرح در این

در بازار  BIMدستیابی به یک درک جامع از وضعیت ؟ برای پاسخ به این سوال نشده استهای ساختمانی استفاده شرکت

 کشور مورد نیاز است.

 

 

 در کشور BIM فعلی.  وضعیت 1. 4

فعال بخش ساختمان در کشور به نتایجی رسیدند که در ادامه  11نامه از براساس یک پرسش ]36[حسینی و همکارانش 

های ساختمانی تعداد محدودی از مراحل درصد از شرکت 0/21شوند. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان می

ای برای درصد حتی هیچ برنامه 1/37و  BIMدرصد هیچ آشنایی نسبت به  8/07که را انجام داده بودند در حالی BIMاجرای 

 BIMاند بازار خاورمیانه به استفاده از بر خالف تحقیقات انجام شده که بیان کرده دیک نداشتند.زای ندر آینده BIMاتخاذ 

 BIMای برای ها هیچ برنامهدرصد از شرکت 1/37ساختند براساس این واقعیت که  ، نتایج در ایران آشکار]38[عالقمند است 

دهد که تجربة استفاده از . تحقیقات نشان می]36[ اند، حرکت به سمت این تکنولوژی در کشور بسیار آهسته استنداشته
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BIM  38[ ده در نظرسنجی در خاورمیانهکنندرصد از پیمانکاران شرکت 15در خاورمیانه از ایران بیشتر است زیرا حدود[ 
 0های ایرانی در بیش از درصد از شرکت 7/13که تنها اند در حالیپروژه استفاده کرده 0در بیش از  BIMادعا کردند که از 

در و  باشدمیتجربه کم BIMکند که بازار کشور در استفاده از . این نتایج بیان می]36[ استفاده کرده بودند BIMپروژه از 

 .مانده است عقب و تا حد زیادی از دیگر کشورهای خاورمیانه است ها آهسته عمل کردهدر پروژه BIMبرداری از بهره

در کشور را تقریباً به طور کامل  BIMنتایج به دست آمده از تحقیقات حسینی و همکارانش، بزرگترین موانع اجرای 
گذاران و دولت وابسته با ساختار بازار ایران، طبیعت صنعت ساختمان و فضای تجاری حاکم بر کشور و عدم توجه سیاست

های مناسب، عدم حمایت مدیران ، در دسترس نبودن زیرساختBIMداند. عدم آگاهی و آموزش مناسب در فرایند اتخاذ می

در کشور  BIM پذیرشهای فعلی و عدم وجود استانداردهای عملی و مناسب در کشور، نیز به عنوان موانع در تغییر شیوه
برای فعاالن بخش ساختمان کشور، عدم حمایت و عدم ایجاد انگیزه برای  BIMمهمترین مانع اتخاذ  .]36[ اندشناخته شده

در  BIMنتایج به مطالعات انجام شده در مورد موانع  وساز بوده است. اینگذاران صنعت ساختتوسط سیاست BIMترویج 

در صنعت  BIMباشد که در آنها نیز به نقش برجستة دولت در ترویج استفاده از بسیار نزدیک می ]15[و نیجریه  ]31[مالزی 

های ساختمانی در ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه معموالً باید با الزامات . شرکت]36[ ساختمان اشاره شده است
ص های ساختمانی اختصاای که ایشان به پروژهوکارشان به شدت به بودجهگذاران مطابقت داشته باشند زیرا کسبسیاست

های توسط شرکت BIMمحرک اصلی برای استفاده از  توانند به عنوان یکگذاران میدهند، وابسته است. بنابراین، سیاستمی

در کشور اشاره  BIMتوان به عدم شناخت، آگاهی و تجربه در اتخاذ . از مهمترین موانع دیگر می]36[ ساختمانی عمل کنند
ساختمانی در برخورد با آن محتاطانه عمل کنند. حل این موانع دوباره بر عهدة  هایشود شرکتکرد که باعث می

 BIMباشد که با تهیة اسناد آموزنده و استانداردهای مناسب به گسترش آگاهی نسبت به گذاران صنعت ساختمان میاستسی

خالصه کرد که نتیجة تحقیقات انجام شده توسط  1توان در جول شمارة در کشور را می BIMکمک کنند. موانع اتخاذ 

 باشد.حسینی و همکارانش می
 

  ]33[در کشور براساس تحقیقات انجام شده  BIMاتخاذ موانع موجود در  -1جدول
 ردیف )براساس درجة اهمیت( موانع

 1 گذاران صنعت ساختمانعدم حمایت و ایجاد انگیزه توسط سیاست

 BIM 2شروع  چگونگی عدم آگاهی نسبت به

 3 های الزمعدم وجود آموزش

 BIM 1در دسترس نبودن استانداردها و کدهای تکنولوژی 

 0 افزارهای الزمها و نرمهای مرتبط با خرید بستههزینه

 7 هاها و روشبه تغییرات اساسی در گردش کار، شیوه BIMنیاز 

 6 بازدهگذاری دیربه عنوان یک سرمایه BIMدر نظر گرفتن 

در دسترس نبودن امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات و ساختار اینترنت 

 در کشور

8 

 1 افزارهاروزرسانی سختبههزینة 

 15 عدم خرید از معامالت دیگر در بازار

 11 در دسترس نبودن کارکنان ماهر

 BIM  12ثابت نشدن قطعی مزایای 

 BIM 13گذاری در رضایت از روش فعلی و عدم نیاز به سرمایه
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، رسیدن به کندمیتر ای که به مراتب کار را آسانشود که چرا از چنین تکنولوژیجا این سوال مطرح میدر این

های روزشدن و استفاده از تکنولوژیآورد، استفاده نکنیم؟ بهنماید و سود بیشتری را به ارمغان میاهداف پروژه را تضمین می

وساز نسبت به آن مسئول هستند. طراحان، مهندسین، ای است که تمام اعضای درگیر در بخش ساختوظیفه BIMنوین مانند 

نگاهی دقیق داشته باشند و اقدامات الزم برای پیشرفت در این بخش  BIMکارفرمایان و مدیران شاغل در این بخش باید به 
در کشور بدون وجود یک فضای نظارتی  BIMکه اتخاذ گستردة  البته پیام روشن نتایج به دست آمده این است را انجام دهند.

 .]36[ گذاران اتفاق نخواهد افتادکننده و مساعدت مالی سیاستو حمایت

 

 

 گیرینتیجه  .5
  

 هایاند. همانطور که ظهور کامپیوتر و نقشهدر بسیاری از کشورها به یک استاندارد تبدیل شده BIMهایی نظیر تکنولوژی

ترسیمی با مداد روی کاغذ از حالت را ها و نقشه ( تحولی را در بخش صنعت ساختمان ایجاد کردCADکامپیوتری ) دوبعدی
ین ننیز قرار است همچ BIMبرای ساخت یک پروژه به یک الزام و استاندارد تبدیل شد، ظهور  CADو وجود طرح  خارج کرده

سفری است که به صنعت ساختمان تحمیل شده  BIM ،نکتة مهمبه عنوان یک  تحولی را در صنعت ساختمان ایجاد کند.

 . ]1،6،2،1[ های تکنولوژی و افزایش همکاری باشد، نیازمند استهایی که شامل پیشرفتاست. صنعت ساختمان به نوآوری

ة وظیفکرد که هر کدام از اعضای تیم پروژه به طور جداگانه ، صنعت ساختمان در فضایی کار میBIMقبل از ظهور 
عدم وجود همکاری مناسب بین اعضا سبب ایجاد  .]1[ دادند و میزان همکاری در بین اعضا بسیار کم بودخود را انجام می

یکا آمرة شود. در بررسی انجام شده در ایاالت متحدهای معماری، سازه، تأسیسات و ... میدر طراحی تعارضمشکالتی از قبیل 

ای به کار . اگر با دید حرفه]33[ میلیارد دالر ارزیابی شده است 055خسارت ناشی از این قبیل مشکالت،  2556در سال 
 نگاه کنیم، باید از خودمان بپرسیم که چرا باید به خاطر اشتباهات پول بپردازیم؟

رآوردهای اشتباه بباشد. مشکالتی از قبیل حل مشکالت امروزة صنعت ساختمان میراه BIMتکنولوژی و مخصوصاً 

اشتباه در مراحل ساخت و بندی هدر رفتن زمان و هزینه به دلیل برخوردها در زمان ساخت پروژه، ترتیبدر زمان و هزینه، 

فایل  اطالعات کامل یک پروژه را در یک BIM. باشدقبل از شروع پروژه می ،موارد بسیار دیگر که ناشی از کمبود اطالعات
ای، تأسیسات، زمان و هزینة ساخت هر کدام از اجزای های معماری، سازهاطالعاتی از قبیل نقشه دهد.در اختیار ما قرار می

پس از ساخت د. نباشراهنمایی قابل اطمینان برای اعضای تیم ساخت پروژه می مراحل اولیهکه این اطالعات در  ساختمان

برای مدیریت تأسیسات و نگهداری از ساختمان مخصوصاً گیرد تا از آن رما و مالک قرار میدر اختیار کارف BIMفایل  ،پروژه

مر افزایش عهای پیچیده استفاده کنند که فواید روشنی مانند پیشرفت در جریان اطالعات و مدیریت پروژه، در ساختمان
 . ]11،2[ گذاری شده داردکاهش ریسک و بازگشت مبالغ سرمایهسازه، 

در کشور، سطح پایین پذیرش و عدم عالقه  BIMنتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در مورد وضع فعلی 

گذاران و دولت در کنترل محیط . با توجه به نقش بزرگ سیاست]36[ در صنعت ساختمان را تأیید کردند BIMبه استفاده از 
در کشور  BIM، مدیران باید توجه خاصی نسبت به ترویج BIMوکار در صنعت ساختمان کشور و مزایای استفاده از کسب

های های ساختمانی بزرگ، تعلق بودجه به طرحدر پروژه BIMتواند شامل الزامی شدن ارائة . این می]36،1[ داشته باشند

گذاری دانش به دست آمده در طول یک پروژه برای اشتراکو به BIMپژوهشی برای انجام مطالعات آزمایشی در استفاده از 
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نعت ساختمان کشور به سوی گذاران، تغییر صایت و توجه سیاست. در صورت عدم وجود حموساز شودتمام صنعت ساخت
 .]36[ ه با نتایج نامشخص خواهد بود، یک فرایند آهستBIMاستفاده از 

 وساز کشور، شاهد شکوفایی و افزایشکارگیری تکنولوژی در صنعت ساختدر نهایت امید است که با پیشرفت و به

رگیر د هموار کرده است و این وظیفة افرادسود در این بخش باشیم. استفاده از تکنولوژی راه را برای رسیدن به نتایج بهتر 

های ساختمانی، مدیران، مهندسان و طراحان است که استفاده از کارفرمایان، شرکتگذاران، سیاستدر این بخش همچون 
 آن را در برنامة خود قرار دهند. 

 

 

 قدردانی  .6
 

 آهنی که همواره مشاور و راهنمای من بودند، نهایت تشکر را دارم.کالتهدکترمحسنآقایاستاد بزرگوار جنابدر پایان از 
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