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 چکیده  واژگان کلیدی

در سطوح  یو طراح یزیراز اهداف برنامه یمهم یبه عنوان بخش عاملریغپرداختن به موضوع پدافند  

طرح  یآن بسته به درست یجهیاست که اثبات نت یداتیتمه یساختمان، دارا ینهیدر زم خصوصبمختلف، 

شده  یزیرو برنامه حیبه صورت صح دیصورت که ساختمان در ابتدا با نیدارد؛ بد یاصل ینهیدر زم یینها

با  یدر صورت هماهنگ جهیگردد و در نت تیموفق یکند و سپس در سطح خود داراخود عمل  تیبا سا

 یعیباشد و چه طب یکننده چه انساندیکند. عوامل تهد نییرا تع یورعامل بهره تواندیم یخارج طیشرا

دهد و باعث کاهش خسارات گردد.  قرار ریرا تحت تأث ندهیآ یهایابیتواند ارزیها میابیارز نیکه ا است؛ چرا یاز طراح شیدر پ یابیارز ازمندین

با استفاده از  گرددیدنبال م  ییایفناوری اطالعات جغراف یمرتبط با پدافند در دامنه یکه در جهان امروز توسط مبان هایابیارز نیاز ا یکی

پژوهش مشخص  نی. ادینمایم یو پس از ساخت طرح بررس شیرا در پ هایابیزروش ار نیاطالعات ساختمان در حال انجام است، ا یسازمدل

 یو بررس صیمؤثرند و سپس تشخ ییایبا توجه به اطالعات جغراف تیعامل، ابتدا عناصر موجود در سا ریپدافند غ یکه در مسئله دینمایم

از ساخت را  شیدر پ یدقت طراح زانیاول؛ م یاطالعات ساختمان، در مرحله یسازتوسط مدل یشنهادیپ یطراحگوناگون  یوهایآلترنات

را با استفاده  ریمس نیو ا کندیم نییخسارات را تع نیو تخم یدر زمان بازساز زاتیتجه یابیاز رد نانیدوم اطم یو در مرحله دهدیم شیفزاا

 از یابا گستره ،تکنیک یکعنوان  بهمدل را  نیبا ا ارزیابی نیو همچن کندیدنبال م یلیتحل -یفیتوص انیب قیاز طر یااز مطالعات کتابخانه

 .شماردیم تیاهم یدارا آن نظایر و اجرا ،طراحی ،ریزیبرنامه قبیل از مدیریت گوناگون ابعاد

 اطالعات ساختمان یسازمدل

 ییایفناوری اطالعات جغراف

 رعاملیپدافند غ

 یابیارز

 

 مقدمه -1
خصوص در کشورهای در حال توسعه، به بمناطق شهری 

ها، ریزی، طراحی نامناسب ساختماندلیل ضعف برنامه

های عمرانی، عدم مراقبت دقتی در اجرای اصولی پروژهبی

کافی به تعمیر و نگهداری و اسکان در اراضی در معرض 

پذیری در برابر زلزله تبدیل های آسیبخطر، به مکان

نامه عمران سازمان ملل متحد در اند. بر اساس گزارش برشده

کشور سانحه خیز دنیا  15یکی از ء جز، ایران 200۴سال 

شود که بیشترین تلفات را در اثر زلزله متحمل محسوب می

در کنار  .(SayahMofazali & sahafi, 2010) شده است

چه از  ژهیو یتیاهم یدارا ییربنایز ساتیها، تأسساختمان
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ساخت  یهانهیه از نظر صرف هزو چ یریطرپذخ ینظر بررس

های شبکه ی،یربنایز ساتیدارند. در واقع تأس یو بازساز

که در  باشدیرسانی و فاضالب، گاز، مخابرات و برق مآب

و  دهیگرد بیاز موارد بر اثر حمالت دشمن دچار آس ارییبس

شهری و ساکنان آن   یرا بر حوزه یگستردها راتیتأث

 میتواند به دو گونه تقسخود می راتیتأث نیگذارد. امی

است که از نبود و قطع  راتیینخست تأث یگردند؛ گونه

به عنوان مثال  د؛یآیم دیمذکور پد ساتییتأس هایستمیس

حوزه شهری سبب بروز  کیانهدام شبکه آبرسانی در 

ناشی از کمبود آب در منطقه مذکور  یدهیمشکالت عد

تواند سبب واردآمدن می راتیثدوم تأ یگردد. اما گونهمی

گردد؛ که از آن  ارییبس هیو تلفات ثانو نیخسارات سنگ

برق و گسترش  ایتوان به انهدام شبکه گاز و می جمله

 آن اشاره نمود امدیسوزی، انفجار و تلفات و خسارات پآتش

(Mohammadpoor & Zarghami, 2014)ی.  لذا طراح 

با عامل  رعاملیپدافند غ لبر اساس توجه به مسائ کپارچهی

  سکیر تیریبه منظور مد عتیانسان و طب یهکننددیتهد

را  ریاهداف ز توانیم کپارچهی یطراح ی. برادیآیالزم م

 برشمرد:

 پروژه؛  یاهداف کل -

 ؛یدسترس تیاهداف مربوط به قابل -

 ؛یشناختییبایاهداف ز -

 ؛یاثربخش ینهیاهداف هز -

 ؛یاهداف عملکرد -

 ؛ینگهدار /یابیباز /یاهداف بازساز -

 ؛یوراهداف بهره -

 ؛یتیاهداف امن -

 ,.Golabchi, et al)ی نگهدار تیاهداف قابل -

2016) 
 سایت امنیت توانمى بناهاى جدید، ساخت هنگام در

نمود.  ساختمان، تقویت معمارى با یکپارچه عناصر بوسیله را

 اىسازه غییراتت ایجاد با توانمى نیز موجود تسهیالت در

 به منحصر طرح هر براى که هایىروش به بناها، براى تقویت

 در ها،روش این داد. البته را افزایش امنیت باشند، فرد

 بسیار به طور معمول باشند، داشته هم امکان که صورتى

 در که دیگرى افراد و منظر بود. معماران خواهند پرهزینه

 هستند، درگیر خارجى فضاهاى ساخت ریزى وبرنامه

کنند. مى توجه ...و چون ایمنى مسائلى به که هاستمدت

 و منظر خبره معماران براى شده گرفته نظر در ملزومات در

 فضاهاى طراحى براى افراد این شایستگى از طراحان، دیگر

 حاصل اطمینان مناسب، سازماندهى و ساخت ایمن با

این درک  .(Maleki & Berandkam, 2010)شود مى

ها و بررسی آلترناتیوهای گوناگون فضاها، تعیین هزینه

سازی سازی با مدلی و یکپارچهطراحی با روش بهبود دهنده

تواند به سرعت قابل پیگیری باشد. اطالعات ساختمان می

عامل فرایند طراحی یکپارچه کارفرما است. چرا که این 

ای فرایند به شکلی طراحی شده است که نیاز به کارفرم

ها و صنایع نزدیک و متعهد به پروژه دارد. اگر به شرکت

ساخت و ساز مراجعه شود، بیشتر مطالعات بیانگر آن است 

که کارفرما یکی از مهمترین فاکتورها در موفقیت پروژه به 

آید. داشتن یک کارفرمای فعال یکی از مهمترین حساب می

ن یک آید. داشتفاکتورها در موفقیت پروژه به حساب می

کارفرمای فعال موضوع بسیار مهمی برای اجرای یک پروژه 

 & Golabchi) (Golabchi, et al., 2016)موفق است

Faraji, 2010). 

 هـجمل از و عهـتوس حال در کشورهای از بسیاری در

 عمل در گستردگی چندان دارای موضوع این وزـهن رانـای

 و نشده شناسایی درستی به نیز تئوری نظر از حتی و نبوده

 ها،یریزبرنامه از بسیاری انجام که گشته موجب امر همین

 دهـش روبرو بسیار خطاهای و پیچیدگی با ،اقدامات و هاطرح

. نگردد انجام واقعی یهاینههز صرف با و مناسب زمان در و

 ساده بعدی سه مدل یک ساخت از فراتر پژوهش این هدف

 تبادل جهت در هوشمند روشی معرفی آن هدف و است

 . باشدمی اطالعات

سازی اطالعات مدلاین پژوهش با فرض اینکه، 

تواند تأثیر مثبت و روشنی در ساخت و ساز ساختمان می

مبتنی بر پدافند غیرعامل داشته باشد؛ با پاسخ به سؤاالت 

 اطالعات سازیمدل دانش تأثیر تا است این زیر، درصدد

 طراحی با تأکید بر پدافند بر را آن تأثیر و زمان ساختمان

 دهد؛ نشان غیرعامل

 سازی اطالعات ساختمان چیست؟مدل

سازی اطالعات ساختمان بر روند طراحی تأثیرات مدل

 مبتنی بر دانش پدافند غیرعامل چگونه است؟
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 پدافند غیر عامل -2
 "آفند"و  "پد"پدافند از دو جزء  یاز نظر واژه شناسی، واژه

 "پد"یـا "پـاد"در فرهنگ و ادب فارسـی تشکیل شده است.

بوده  "ضد، متضاد، پی و دنبال "پیشوندی است که به معانی 

معکوس  ای قـرار گیـرد معنـای آن راو هر گاه قبـل از واژه

جنگ، جدال، پیکار و "نیز به مفهوم  "آفند"نماید. واژه می

 .(Dehkhoda, 1995) تاس "دشمنی

تواند در برابر انسان باشد یا طبیعت. در این جدال می

کلیه اقدامات و تدابیری که مستلزم به کارگیری سالح واقع 

سازی کشور و کاهش و جنگ افزار نبوده و موجب ایمن

}انسانی و یا پذیری، افزایش پایداری در برابر تهدیدآسیب

در شود. پدافند غیرعامل با مفهوم کلی دفاع  غیر انسانی{

برابر تهاجم، بدون استفاده از سالح و درگیرشدن مستقیم 

که این  .(Mostafaee & Farahmand, 2014) باشدمی

)تهدیدات(؛  ی اختاللموضوع در برابر دو عامل بوجودآورنده

انسان و طبیعت دارای دو مفهوم جداگانه است، پدافند 

رابر غیرعامل در برابر انسان دارای مفهوم دفاعی است و در ب

 طبیعت دارای مفهوم تأمین ایمنی و حفاظت است.

به منظور  مهم و حیاتی حساس، اماکن شناسایی

ها و طراحی بر اساس شاخصه ها دربندی توجه به آناولویت

 پدافنـد در امـاکن عمومی صورت پدافند غیرعامل بهاهداف 

 بایـد کـه هستند تقسیم قابل ذیل دستهسـه بـه غیرعامل

 حـریم و قـانونی یمحدوده در جامع هایطرح مطالعـات

 شـوند: مطرح جداگانه اینقشه در موارد، شـهرها این

کـه  هسـتند مراکـزی: حیـاتی تأسیسات و اماکن -

 و وجود و باشندمی ملی فعالیت گستره دارای

  کشـور از منـاطقی برای هاآن فعالیت استمرار

 باعث دشمن بوسیله هاآن آسیب و اسـت حیـاتی

 .  است کشور ی اموراداره در کلـی اختالل

 کـه هسـتند مراکـزی: حساس تأسیسات و اماکن -

 و وجود و هستند ایمنطقه فعالیت گستره دارای

 ضـروری کشـور بـرای هـاآن فعالیت استمرار

 دشـمن بوسـیله هـاآن تصـرف یا آسیب و اسـت

 .  است کشور از بخشی در بـروزاختالل باعـث

 دارای هستند، مراکزی: مهم تأسیسات و اماکن -

 و وجـود و باشـندمـی محلـی فعالیـت یگسـتره

 کشـور از بخشـی برای هاآن هایفعالیت استمرار

 بوسیله هاآن تصرف یا آسیب و دارای اهمیت

 کشور از بخشی در اختالل باعـث بروز دشـمن

  .(Andalib & Akhgar,2015) گرددمی

ی شناسایی اماکن حساس، بررسی پس از مرحله

 آید؛ دری مدیریت پروژه پیش میمدیریت ریسک با مشخصه

 شده آوریجمع موجودهایداده ریسک، مدیریت فرآیند آغاز

 حیطه به توجه با سپس شود،می تهیه اطالعاتی بانک و

 انجام ریسک مدیریت برای گذاریهدف شده،تعیین عملکرد

 مثال برای) گرددمی تعیین فرآیند این انجام از هدف و شده

 جان حفظ سوانح، در و بیشتر سود کسب اقتصادی، امور در

 سپس ،(هستند شده گرفته نظر در اهداف جمله از افراد

 هستیم روبرو آن با فرآیند این در که هاییخطرپذیری

 قرار تحلیل و تجزیه مورد کیفی نظر از و شده شناسایی

 تدوین به هاخطرپذیری کردنکمی با آن از پس گیرند،می

 نهایت در و پرداخته هابرنامه بندیاولویت و پاسخ برنامه

 بازبینی از پس. گیردمی صورت فرآیند این کنترل و بازبینی

 به بازخوردی برنامه این اجرای و توسعه جهت در و کنترل و

 با ریسک مدیریت یزیربرنامه و ارسال مراحل تمامی

 & SayahMofazali)گردد می اجرا مستمر فرآیندی

sahafi, 2010)).  در این مسیر فناوری اطالعات جغرافیایی

ریزی بوده و دارای اولویت اول بررسی در سطح وسیع برنامه

سازی اطالعات ساختمان با سپس در سطح دوم مدل

مدیریت منابع )انسانی و غیر انسانی( و تسهیالت مدیریت 

 اید.نمفنی می

 

 (BIM) مدل سازی اطالعات ساختمان -3

سازی اطالعات های گذشته، استفاده از مدلدر طول سال

به   (AEC)ساختمان در معماری، مهندسی و صنعت ساخت

سازی میزان زیادی گسترش یافته است و همچنین مدل

شناخته شده و مورد قبول در  اطالعات ساختمان یک روش

. (Przybyla, 2010) باشدسازی میساختمانصنعت 

سازی اطالعات ساختمان با سرعت بسیار زیادی در حال مدل

ها تصمیم به استفاده از این گسترش است و سازمان

اند های عمومی و فضاهای شهری گرفتهتکنولوژی در محیط

و این خود باعث گسترش این ابزار در جهت افزایش کیفیت 

بیم  .(Boguslawski, 2015:1)و سرعت آن خواهد داشت 

تواند به طور متفاوت به عنوان یک طرح و محیط ساخت می
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مجازی، یک وسیله ارتباط بین ذینفعان، یک مدل اطالعات 

ها استفاده طول عمر و یا یک فرآیند آموزشی که در دانشگاه

تواند به عنوان یک ابزار شود، شناخته شود. همچنین میمی

ها با وظایفشان قبل یادگیری که به تیم پروژه در آشنایی آن

توان از آغاز آن وظیفه در سایت کمک کند، استفاده شود. می

گفت در دنیای امروز بیم یک پیشرفت و بهبود روند کار 

 های کاری استنیست، یک تحول اساسی در زیرساخت
(Golabchi, et al., 2016) 

سازی اطالعات ساختمان، جزئیات سه بعدی مدل مدل

کند فاهیم طراحی است را ارائه میهندسی که بیانگر م

(Boguslawski, 2015)، ای که مبنای آن بر مدل سه بعدی

باشد. جزئیاتی که به طور پایه نمایش و اشتراک اطالعات می

 باشد.ها نمیمعمول در دسترس سایر روش

انتقال عناصر از یک پروژه به پروژه به دیگر و امکان 

مصالح و خصوصیات پروژه از تغییر پارامترهای آن بنا بر 

در  های ساختمانسازی دادهنمونههایی جمله ویژگی

ها باالبردن سرعت طراحی و توسعه مدیریت اطالعات پروژه

تواند به صورت دو سویه مابین این انتقال اطالعات می است.

دو پروژه یا چند سویه مابین چند پروژه بصورت آنالین انجام 

در   Objectاند باالتر از مقیاسشود. این ارتباط می تو

ها اتفاق مقیاس یک سیستم یا یک مجموعه از سیستم

ترین نرم که یکی از اصلی  Revitبه عنوان مثال بیافتد. 

است با   سازی داده های ساختماننمونهافزارهای محیط 

زمینه ای  Revit (API) بکارگیری برنامه رابط استفاده از

طریق آن امکان یکسو نمودن درخواستکند که از ایجاد می

را فراهم می Revitهای خارجی برای استفاده در نرم افزار 

سازی نمونهو محیط   CADنماید. تفاوت دیگر محیط

با   CAD در این است که در محیط  های ساختمانداده

ایجاد تغییر در یک دریچه دید، نیازمند تغییر در دیگر 

ها است. این حالت ترسیم در آنها و به روز رسانی دریچه

 در محیط ( Prone-Error) بودن  مستعد خطا قابل توسعه

CAD ای است که سبب برترییکی از مسائل عمده 

شده است.  CADنسبت به  های ساختمانسازی دادهنمونه

با  های ساختمانسازی دادهنمونهبدین معنی که در محیط 

کلیت جسم اعمال تغییر در یک دریچه این تغییر بروی 

های دید منعکس شود و نتیجه آن در کلیه دریچهمی

نمونه سازی  گردد. وجود و توسعه این قابلیت در محیطمی

 ضعف مدیریت اطالعات در محیط  داده های ساختمان

CAD  نمایدرا اصالح می (Lahourpour, 2014). 

 

مزایای استفاده از بیم در مراحل طول  -3-1

  عمر پروژه
ای از سازی اطالعات ساختمان، برای توصیف مجموعهمدل

های پارامتری و فرآیندهای ایجاد و نگهداری از یک ابزار

ای مشترک از اطالعات چند بعدی در خصوص پایگاه داده

ساز از یک ساختمان، با هدف بهبود وطراحی، ساخت

همکاری بین ذینفعان، کاهش زمان مورد نیاز برای مستندات 

 ,Broquetas)استو تولید نتایج قابل پیش بینی تر  هپروژ

2010). 

مزایای استفاده از بیم را  (Eastman, et al., 2014)یستمنا

 کند:بخش معرفی می ۴در 

 پیش از ساختمزایای  -3-1-1

پذیری و مزایای طراحی: تعیین امکانمفاهیم،  -

ای و بودن پروژه با توجه به امکانات بودجهپذیرامکان

 های عملکردی و کیفی.ی در بنا رعایت محدودهزمان

افزایش کیفیت و عملکرد ساختمان: ارزیابی اولیه طرح  -

سازی پارامتریک، کیفیت با استفاده از ابزارهای شبیه

 کند.بنا را به صورت کلی مطرح می

 مندافزایش همکاری با استفاده از تحویل پروژه نظام -

IPD)): ساخت و  درگیری تمامی متخصصین در امر

و ( (FRI های کاغذیساز و همچنین کاهش درخواست

 تأخیرات حاصل از آن.

 

 طراحیمزایای  -3-2-1

تر از طرح: استفاده از نرم تر و سریعتجسمات دقیق -

با  revit افزارهای مرتبط با این زمینه؛ به طور مثال

ترسیم در دو بعد، ترسیمات سه بعدی به صورت 

 گیرد؛پارامتریک و دقیق صورت می

خودکار در سطح پائین در زمان اعمال  الحاتصا -

تغییرات در طرح: به دلیل پارامتریک بودن اعضاء، هر 

عضو از طرح اگر دچار تغییر شود در نما، برش و 

 گردد؛همچنین سه بعدی تغییرات اعمال می

تهیه ترسیمات دو بعدی دقیق و هماهنگ در هر  -

ای غیر عمد های سنتی، خطاهمرحله از طرح: در روش

پذیرفت، ولی در و گاهی به صورت عمدی صورت می

1 
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افزارهای مربوطه این خطاها را کاهش فرایند بیم، نرم

داده و در نتیجه این کاهش باعث کاهش سایر خطاها 

های طراحی )سازه و تأسیسات( در دیگر قسمت

 شد.خواهد

همکاری اولیه چندین رشته مختلف طراحی: استفاده از  -

یم، متخصصین در امر طراحی اعم از معماری، فناوری ب

سازه و تأسیسات را به صورت همزمان دخیل کرده و از 

همان ابتدای طراحی در یک قالب پیوسته بکار 

توان پیش از تکمیل بندد. در این مرحله از طرح میمی

بخشی از کار به دلیل دقت بخشی باال به محصول، 

 مود؛ن( Value Engineering) مهندسی ارزش

تأیید آسان هماهنگی با هدف طراحی: این فرایند  -

سازد های کمی و کیفی را بر آورده میخواسته

صورت که اهداف کمی را به طور مثال مانند بدین

مصالح و ... بیان کرده و اهداف کیفی را مانند درک 

 سازد؛تر از فضا با ارائه سه بعدی ممکن میصحیح

ای طی مراحل طراحی: های هزینهاستخراج ارزیابی -

مدل مجازی قابلیت متره شدن دارد؛ بدین صورت که با 

نمودن مصالح، میزان سطح  ترسیم یک دیوار و مشخص

 گیرد؛و ... صورت می

افزارهای پذیری و بازدهی انرژی: در نرمبهبود تداوم -

مربوطه تحلیل انرژی مرتبط با مصالح تعریف شده در 

 هر فضا قابل تحلیل است.

 

 مزایای ساخت و تولید -3-1-3

استفاده از مدل طراحی به عنوان مبنایی برای تولید  -

قطعات: مدل طراحی شده توسط بیم، به دلیل داشتن 

اطالعات دقیق و جزئیات کافی، ارائه دقیقی از اشیاء 

 دهد؛ساختمانی می

 واکنش سریع به تغییرات طراحی: به دلیل قواعد -

گونه بر اثر انقالبتغییراتی که دارای پارامتریک، 

 طراحی نداشته باشد به صورت خودکار اعمال می

 گردد؛

کاهش اشتباهات و طراحی پیش از ساخت: با توجه به  -

نظام یکپارچه طراحی، کلیه امور با داشتن مجموع 

اطالعات دارای قابلیت بازیابی بوده و تمام افراد 

متخصص در امر ساخت، اعم از پیمانکاران کل و جزء با 

رسی تمام امور، به صورت بصری تداخالت را بررسی بر

 پردازند؛ها می و به تصحیح آن

 

 
نمایش تجهیزات آتش نشانی در کنار تأسیسات به  -1شکل 

 منظور همخوانی و جلوگیری تداخالت )مأخذ: نگارندگان(

 

ریزی ساخت و طراحی: در طراحی تقارن برنامه -

خواسته های بعدی مزایای افزایش هماهنگی با سه

کارفرما وجود دارد که از لحاظ درک فیزیکی مجازی 

شود حال آنکه اگر تمامی موارد اعم از محیط میسر می

سازه و تأسیسات نیز در مدل دیده شود مزایای 

 بیشتری خواهد داشت؛

ساز ناب: این مزیت از طریق ارتباط وهای ساختتکنیک -

انکاران جزء و پیم هدفمند و یکپارچه میان پیمانکار کل

ها قابل در این صورت تمامی فعالیتپدید می آید، 

 پیگیری بوده و تلفات مصالح و ... کاهش می یابد؛

همزمانی تدارک با طراحی و ساخت: افزایش هماهنگی  -

 ی ارائه دقیق و متره همزمان در زمان طراحی.بواسطه

 

 مزایای بعد از ساخت -4-1-3

بهبود نصب و تحویل اطالعات تسهیالت: در روند بیم،  -

 باشد؛در این مرحله، در کاملترین حد خود میاطالعات 

بهبود مدیریت و بهره برداری از امکانات: در این مرحله،  -

کنترل امکانات به شیوه سریع و بدون خطا انجام 

 شود؛می
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نمایش مشخصات تجهیزات و محل دقیق آن ها در  -2شکل

 )مأخذ: نگارندگان(ها بخش

 

های مدیریت و عملیات تسهیالت: در ادغام با سیستم -

بعد از ساخت، با داشتن اطالعات جامع تصویری  مرحله

های توان در زمان واقعی از سیستمدر مدل می

ساختمانی پشتیبانی نمود و رابط طبیعی به منظور 

 کنترل از راه دور را فراهم آورد.

 )ترسیم از نگارندگان( صنعت ساخت و ساز مزایای بیم و اثر مثبت آن در -1جدول 

اثر مثبت  مسیر محدوده دانش

 AECدر 

مدیریت 

 تسهیالت

اندازی تسهیالت به های ساختمان از طریق تعمیر و نگهداری و راهبهبود عملکرد و طول عمر سیستم

 شکل مؤثر و مناسب؛ 

 سازی استفاده از فضا؛مدیریت فضا بصورت کارامد برای بهینه

 رساندن اختالالت؛کردن فرایند به حداقلساده

 نظارت و کنترل تجهیزات و اثاثیه؛

 های سفارش کار؛ردیابی و مدیریت تعمیر و نگهداری و درخواست

 .های معوقه تعمیر و نگهداریتسریع احیاء و ارتباطات معوقه در صورت وقوع یک فاجعه و مدیریت بدهی

 سازیشفاف

 ساخت؛چوناسناد   مدیریت اسناد

 دفترچه راهنمای راه اندازی و نگهداری؛

 های جزئیات اجرایی؛نقشه

 ها؛عکس

 های مقیاس کوچک؛ برنامه

 .های منطقهاسناد خاتمه کار؛ مدل های ثبت و استاندارد

 سازیشفاف

مدیریت 

 تجهیزات

 نگهداری؛ و اندازیراه راهنمای دفترچه

 .نامهضمانت اطالعات و اجرایی جزئیات هاینقشه

 سازیشفاف

مدیریت 

حوادث 

 مترقبهغیر

 ها؛دفترچه راهنماهای فلکه

 های هشدار؛سیستم

 های تخلیه اضطراری؛طرح

 .های اضطراری و احیاءهای مواد خطرناک و شماره تماس تیمطرح

 سازیشفاف

مدیریت تعمیر 

 و نگهداری

 های کاری؛ایجاد و بروزرسانی درخواست

 پیگیری وظایف کاری تعمیرات توسط کارکنان؛

 .خرابی تعمیرات و تجزیه و تحلیل جایگزینیپیگیری هزینه واقعی در مقابل بودجه نگهداری و تعمیر و 

 سازیشفاف
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 (GIS)فنااااوری اطالعاااات جغرافیاااایی -4

 ریزی بستر مناسب طراحی رنامهب
ای از نرم افزارها، سخت افزارها، داده مجموعه ی ازسیستم

سازی، هاست که جهت اخذ، ذخیرهمدل متخصصات و ها،

سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل، انتقال و بازیابی، بهنگام

گیری های مرجع شده، برای حمایت از تصمیمنمایش داده

سامانه، داده و تحلیل  .شودبرای حل کل مشکل استفاده می

مهمترین مفاهیم در سامانه اطالعات جغرافیایی است. این 

اء منسجمی تشکیل یافته است که هر یک برای سامانه از اجز

هدف خاصی طراحی شده است. اطالعات موجود در این 

سامانه به دو دسته تقسیم می شود: اطالعات توصیفی یعنی 

اطالعات غیرفضایی و مکانی در مورد پدیده و اطالعات 

فضایی که ارتباط با موقعیت و مکان یک پدیده دارد و 

سامانه نگهداری و بازیابی شوند.  توانند در محیط اینمی

همچنین این سامانه با قدرت تجزیه و تحلیل خود، امکان 

های فضایی و غیر فضایی را برقراری ارتباط منطقی بین داده

ترین ویژگی سیستم اطالعات جغرافیایی دارد و این مهم

 سازدمی های اطالعاتی متمایزاست که آن را از سایر سامانه

(Mostafaee & Farahmand, 201۴) این دانش، ؛

 عبوری هایشبکه مسیرهای و خطوط کامل انطباق یبوسیله

 امکان مختصات، دارای مکانی هایداده به زیربنایی تأسیسات

 جغرافیایی اطالعات های سیستم به را هاداده  این ورود

 این گسترده استفاده امکان بر عالوه و نمایدمی فراهم

 های سازیمدل و بحران ریزیبرنامه دهایفرآین در اطالعات

 آسیب و حمالت وقوع هنگام به ویژه شرایط در متفاوت،

 احتمال و تسهیل را وارده خسارات کنترل و مهار شبکه

 با مکان انتخاب به ریزیبرنامه مرحله ثانویه در خطرهای

 .رسید پروژه بستر مناسب شرایط

 

و  فناوری اطالعاات جغرافیااییپیوند بین  -5

 سازی اطالعات ساختمانمدل
باعث بوجود آمدن ابزاری هوشمند  GIS & BIMپیوند بین 

و پیشرفته در مواقع اضطراری خواهد بود. پیشرفت در 

اطالعات مکانی، یک محیط انعطاف پذیر در تجزیه و تحلیل 

از جمله مسیر  GISبا پتانسیل انجام مطالعات سه بعدی 

ها ابزاری برای د. اینخروجی اضطراری را ارائه می کن

های ساختمانی سنجی محیطسنجش رفتار محیطی و قابلیت

و مدل شبکه سه بعدی قدرتمندی از رفت و آمد داخل 

این شبکه  ،(Kwan, 2005)کند ساختمان را ارائه می

دسترسی قابلیت استفاده در مواقع اضطراری مانند 

ی سوزی را دارد که این موضوع باعث افزایش کارآیآتش

 ,Boguslawski)ساختمان در مواقع بحران خواهد شد

های صورت بیشتر تحقیق (. این  در حالی است که2015:1

گرفته با تأکید بر فضاهای داخلی که معموالً در پالن های دو 

بعدی صورت گرفته است. در واقع این امکان با بررسی 

امکانات سایت در واقع خروج مد نظر است. مثال دیگر را 

توان در مورد سیل بررسی کرد، بررسی زمینه ساخت می

شود و ارزیابی میزان خسارات احتمالی نیز ابتدا انجام می

 شود.قابل بررسی می

آسیب به ساختمان و اجزای آن در مورد مطالعه در 

و اطالعات جغرافیایی با هم و  BIMبا استفاده از  3تصویر

ه مورد مطالعه و سازی توابع نشان داده شده است. منطقپیاده

بعدی و دو GISسازی سیل در های شبیهتجسم از خروجی

 نشان داده شده است. بعدیسه

 

 
مطالعه موردی برای یک خانه )الف( منطقه مورد  -3تصویر 

سازی سیل در منطقه، )ج( مطالعه، )ب( خروجی شبیه

پارامترهای سیل در اطراف خانه، )د( تجسم سه بعدی از 

 (Amirebrahimi et al., 2015)سطح آب گرفتگی خانه 

 

بر مبنای  GISگی سیستم اطالعات مکانی چیکپار

مدل اطالعات ساختمان به عنوان یک بستر مهم تحقیقات 

نوظهور برای خدمات شهری هوشمند در حال گسترش 

های مدل یکی از قابلیت (Kang and et al, 2016)است. 

اطالعات ساختمان، ارائه جزئیات بصورت سه بعدی با کیفیت 

 GISباال می باشد و این قابلیت در سیستم اطالعات مکانی 

به عنوان یک نیاز جهت تجزیه و تحلیل امری انکار ناپذیر 

است. مدل اطالعات ساختمان و سیستم اطالعات مکانی در 

عین اینکه در برخی موارد مشابه هستند ولی در برخی 
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قسمت ها تفاوت های بارزی بین این دو ساختار وجود دارد 

(Wood, 2013)  که در جدول زیر مقایسه بین این دو

 ارائه شده است: ساختار

 
 مأخذ: نگارندگان()  BIMو  GISمقایسه  -2جدول

 BIM مدل اطالعات ساختمان GISسیستم اطالعات مکانی 

 بعدی اطالعات 3نمایش کامل  بعدی اطالعات 2نمایش 
 های اشیاءدسترسی به ویژگی های اشیاءدسترسی به ویژگی

های مربوط به دنیای ویژگی

 واقعی

 به مدل های مربوطویژگی

 بعدی معمولی 3دید  بعدی معمولی 3دید 
مدل اطالعات بدون  پذیرمدل اطالعات انعطاف

 پذیرانعطاف
دارای ساختار استاندارد  OGCدارای ساختار استاندارد 

 ساختمان هوشمند
 کید بر اطالعات ساختمانأت تأکید بر اطالعات جغرافیایی

 

های شهری دید سه بعدی داخلی یا خارجی مدل

اطالعات کلیدی برای اهدافی از جمله ارزیابی برنامه ریزی، 

مدیریت بحران و امکانات مورد استفاده قرار می گیرد. مدل 

اطالعات ساختمان و سیستم اطالعات مکانی به طور 

گسترده به عنوان منابع اطالعاتی مورد استفاده قرار می 

ای از زیر مجموعه BIMدرواقع . (Hor, 2016)گیرد 

 است. GISاطالعات 

 
 ,GIS & BIM  (Hutsell& Bushارتباط بین  -4تصویر 

2016) 

 

سازی اطالعات ساختمان باه عناوان مدل -6

یک ارزیاب در معماری با تأکید بر پدافند غیر 

 عامل
 ثیرأتبا  بحران مدیریت یزنجیره از بخشی الف: بعنوان

 نظارت و بـمناس زیـریهـبرنام ،ریـگیتصمیم در مستقیم

 عملیات:  بر

 :دارد را زیر مزایای GIS- BIM در واقع در

  برداری؛خاک و تخریب هایهزینه کاهش -

 و سیل مانند طبیعی اتفاقات با برخورد ریسک کاهش -

 و شیب و زیرزمینی هایآب سطوح و خاک بررسی با... 

...، 

 سانحه، از بعد هایهزینه تخمین -

 و شده اجرا مناسب محل در پروژه اینکه از اطمینان -

 است، ساخته برآورده را انتظارات حداقل

 و تجهیزات قرارگیری محل سازیهماهنگ -

 .پروژه شروع از پیش زیرزمینی هایکشیلوله

گر پیچیده با در بیشتر مواقع نیاز به یک مدل تحلیل

های مختلفی که در مدل اطالعات ساختمان توجه به فعالیت

شود، امری های مختلف به کار گرفته میبرای فعالیتکه 

های رسد. یکی از این زمینه ها که جنبهضروری به نظر می

دهد سیستم مختلف مدل اطالعات ساختمان را پوشش می

تواند ابزاری پیشرفته را باشد که میمیGIS اطالعات مکانی 

 علم اطالعات (Ball, 2015)ها فرآهم آوردبرای این تحلیل

ها یک دامنه وسیعی از مفاهیم، ابزارها و سیستم GISمکانی 

شود که نوع دانش مورد استفاده در آن تأکید بر را شامل می

( Goodchild, 2010)های علمی اطالعات مکانی دارد جنبه

سازی اطالعات ساختمان که و در ترکیب با دانش مدل

ی ریزی طراحی معماری برنامهتر است، در مرحلهجزئی

 دارای اهمیتی بیشمار است. 

های سه بعدی شده به دو دسته تقسیم در واقع مدل

های واقعی. های طراحی ب( مدلشوند: الف( مدلمی

های صنعتی های طراحی معموالً برای اهداف ساختمانمدل

و به منظور رعایت حداکثری الزامات جزئیات طراحی، 

ار می گیرد، مورد استفاده قر AECمهندسی و ساخت و ساز 

های واقعی سیستم اطالعات مکانی است که فضای اما مدل

دهد. طراحی، مهندسی و نشان می GISپیرامون را در 
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در نتیجه مدل اطالعات ساختمان که  AECساخت و ساز 

یک فرآیندی برای مدیریت اطالعات در چرخه عمر 

 (El-Mekawy, 2010) ساختمان را فرآهم می آورد.

های طراحی به منظور نافرجامی دهندهب: کاهش

 افزایش راندمان ساختمان با تأکید بر پدافند غیر عامل: 

های مختلف درگیر های مشخص پروژه در بین گروهارتباط

ست. بسیاری تأخیرات در هاسازی این شاخصهنیازمند مستند

های های مابین گروهی اجرا ناشی از ناهماهنگیمرحله

طراحی است.  یها در مرحلهنقصانطراحی و عدم شناسایی 

این ناهماهنگی ها در برخی موارد منجر به عدم کارایی 

گردد و در برخی موارد های ساختمان میمناسب سیستم

ی هاشود. در پروژهگیر میمنجر به تغییرات پر هزینه و زمان

ها الزم است هماهنگیصنعتی مقیاس بزرگ جهت شناخت نا

قبل از شروع مراحل ساخت انجام  ایگیرانهاقدامات پیش

شود. این اقدامات توسط مدیران پروژه و پیمانکاران ویژه 

پذیرد تا اطمینان حاصل شود در مرحله اجرا و انجام می

که به  ها در مقیاس فضاهابرداری شاهد ناهمخوانیبهره

های نامیده می شود و یا نقصان 1اصطالح برخورد سخت

از برخورد سیستم ها که به  های ناشیناشی از درگیری

)Lahour شود، نخواهیم بودگفته می 2اصطالح برخورد نرم

pour, 2014). 
 ماندهیسا عملیات اصالح جهت بازخوردیب: بعنوان 

بازسازی پس از سانحه فرایندی پیچیده و پویا با بازسازی:  و

های بازسازی بایستی انعطاف ابعاد چندگانه است و سیاست

 Sartipy)کامل را جهت تغییر و سازگاری با اوضاع محلی 

pour, et al., 2015   ،کل در واقع بازسازی؛ تأمینباشد 

 کالبدی جایگزینی شده، تخریب هایزیرساخت و خدمات

 مجاری ساختنتوانمند و کردنءاحیا شده، منهدم بناهای

 زدهمصیبت جامعه زیست شرایط بهبود نهایت در و اقتصادی

(Aysan & Davis, 2006) بر باید بازسازی است که برنامه 

در بازسازی  ؛(Ibid)باشد استوار توسعه مدت طوالنی اهداف

و ساماندهی، ردیابی و شناسایی تجهیزات در موقع سوانح، 

چه از نظر عامل انسانی و غیر انسانی دارای اهمیت بسیاری 

است، این اهمیت از دو نظر قابل پیگیری است؛ اول؛ 

دیده و دوم؛ تخمین شناسایی سریع نقص و عضوهای آسیب

 بودجه است. ها و زمان بازسازی که پیش نیاز تخصیص هزینه

 هایشبکه اساسی بسیار به عنوان مثال، نقصان

 عدم در توان می را ایران در شهری زیربنایی تأسیسات

 شبکه یک قالب در آنها واحد گزینی مکان و انسجام

 برای واحدی مجاری اگر حقیقت در. دانست واحد تأسیساتی

 بسیاری تنها نه گردد احداث شهری مختلف هایشبکه عبور

 تأسیساتی های پروژه اجرای زمان و هاهزینه مشکالت، از

 و خسارت گونه هر آمدن وارد هنگام به بلکه شودمی کاسته

 یحوزه سریع یافتنامکان ها،شبکه قبیل این به آسیب

 بیشتری سهولت با وارده آسیب کنترل و رفع و دیده آسیب

 توجه با که است ضروری نیز نکته این ذکر. گرددمی میسر

 و تأسیسات از سیستم این نصب برای شده حفر زیاد عمق به

 احتمال خاک با تأسیساتی مجاری روی شدن پوشانیده

 از بیش بسیار بحران شرایط در هاشبکه این دیدن آسیب

 & Mohammadpoor) یابدمی کاهش گذشته

Zarghami, 2014).  
 کوتاهی زمان در طبیعی طور به بازسازیدر مجموع، 

 کوتاه زمان این در ریزیبرنامه و شودمی آغاز سانحه از پس

با داشتن  .(Sartipy pour, et al., 2015)بود نخواهد جامع

های انبوهی از اطالعات جامع که در زمان ساخت در نقشه

توان جامعیت دسترسی به است، میحین ساخت تهیه شده

های نیروی انسانی و اطالعات مانند میزان تخریب، هزینه

بینی با دقت باال در صالح مورد نیاز در زمان بازسازی، پیشم

آالت و تجهیزات و همچنین جانمایی هر یک از مورد ماشین

 ها در بنا جهت متره بدست آورد. تأسیسات با ردیابی آن

 

 گیرینتیجه -7
سازی اطالعات ساختمان در واقع فرآیندی مدیریتی مدل

ساز را در مسیر توسعه وبوده که برنامه ریزی و صنعت ساخت

سازی اطالعات دهد. در واقع مدلو دانش نوین قرار می

ساختمان تعریف یک زبان مشترک بین تمامی متحصصین 

های بوده تا در صورت استفاده از اطالعات ساختمان در زمان

آتی و توسط دیگر متخصصین قابل استفاده و شناسایی 

ازماندهی اسناد است باشد. این مدیریت تسهیالت، نوعی از س

که در زمان پیش از طراحی، طراحی، دوره ساخت و پس از 

 شود.ساخت به کار گرفته می
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 استفاده با غیرعامل پدافند اهداف نمودن دنبال -3جدول 

 اطالعات )مأخذ: نگارندگان( سازیمدل از

 پدافند اهداف

 غیرعامل

 سازی اطالعاتتأثیر مدل

کاهش 

 پذیریآسیب

دقیق مدل سه بعدی و همچنین بررسی 

امکان بررسی دقیق آلترناتیوهای طراحی 

 در راستای پدافند غیر عامل

تسهیل 

مدیریت 

 بحران

امکان شناسایی اعضای آسیب دیده در 

بانک اطالعاتی ساختمان و همچنین 

تخمین میزان خسارت در توصیف بودجه و 

 زمان مورد نیاز ایجاد تسهیالت و بازسازی 

استمرار 

های فعالیت

 ضروری

ها و های ایجاد پناهگاهدنبال نمودن ایده

همچنین امکان بررسی سازو کارهای 

مناسب هر شرایط در مدل با استفاده از 

حرکت در فضا و تمهیدات مرتبط با مصالح 

 مورد نیاز در هر بخش

افزایش 

 پایداری

ترین حوزه مهندسی جزئیدقت و توجه به 

و جـنس  مانند ساخت درب و پنجـره

با توجه به نوع تهدید ساختمان  مصـالح

 جانبه و متعادل صورت همهاحتمالی؛ 

بازدارندگی 

 دفاعی

ریزی و بررسی و آنالیز در مرحله برنامه

طراحی به نحوی که در ساختمان طراحی 

 خود باعث تهدید نباشد.

 

سازی اطالعات در مجموع در دو مرحله مدل

راستای اهداف پدافند غیر عامل وارد تواند در ساختمانی می

 شود؛

بخشی پیش از ساخت: از طریق دقت یدر مرحله -

ها با طراحی مناسب با هدف کاهش به ساخت ساختمان

سازی سه بعدی ساختمان و ریسک؛ بدین صورت که با مدل

ساختن نیازهای حداقلی و بررسی درک فضاها از نظر برآورده

ریزی، ی برنامهدر مرحلهآلترناتیوهای گوناگون طراحی 

ی فضایی توان تجسمات ابتدایی را فراهم آورد و محدودهمی

تر هزینه و زمان بررسی کرد، برای بناهای را ارزیابی دقیق

فنی مانند تأسیسات زیربنایی هدف طراحی اغلب به صورت 

ها و شود و اهداف کیفی مانند دسترسیکمی بررسی می

ل سه بعدی به صورت خودکار همجواری فضاها و ... در مد

 شود؛کنترل می

 

در مرحله پس از ساخت: ارزیابی میزان خسارت  -

در زمان پس از سانحه با استفاده از بانک اطالعاتی ایجاد 

  شده در زمان ساخت.

 

 هاتپی نوش -8
 1 Hard Clash 

 

جزء از  کیدهد که یرخ م یسخت زمان یبرخوردها

 یگریبه جزء د یکیزیساختمان به طور ناخواسته به صورت ف

افتد که دو یاتفاق م یزمان نیاز ساختمان نفوذ کرده باشد. ا

نظر قرارفضا مد ایمحدوده  کیاستقرار در  یچند جزء برا ای

 شده باشد. گرفته

 2 Soft Clash 

 

از  یاست که فاصله اجزا مورد بررس ینرم زمان برخورد

مقدار از  نیباشد  و ایکمتر از فاصله استاندارد م گر،یهمد

 a minimumشده حداقل قابل قبول( ) نییفاصله تع

clearance که فاصله  یعدول کرده باشد. بعنوان مثال زمان

است که امکان  یزانیکابل از سطح تمام شده به م ینیس

 دهد.یرا به کارکنان نم رعبو
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