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 چکیده

مورد نظر مهندسين  روش های نوین اجرای ساختمانها جهت بهبود کيفيت ، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری آنها همواره

هر تکاملی در فن آوری با پيشرفت در علوم کامپيوتر بدست آمده است. مدل سازی  91معمار، عمران و ساخت بوده است. در قرن 

( در واقع یک مدل چند بعدی شبيه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطالعات BIMاطالعات ساختمان )

اص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر است. این فن آوری رویکردی جدید در زمينه جغرافيایی، مقدار و خو

طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت همزمان با کيفيت و هماهنگی بسيار باالست. در این مقاله ضمن معرفی قابليت 

پس از مذاکره با پيش ساخته سعی شده  یبتن ساختمانهای معرفی ننرم افزارهای مربوطه و همچني وهای پيشرفته این فن آوری 

( یک پرسش ACI( و اعضای انجمن بتن امریکا )ASCEاعضای چندین انجمن و موسسه از جمله جامعه مهندسين عمران امریکا )

ای ساختمان های بتنی پيش افراد با صالحيت و شرکت هایی که در زمينه اجر از طریق سایت لينکداین در اختيار تهيه شده و نامه

ها  پرسشنامه این با انجام تحقيقات و جمع آوری اطالعات از طریقاستفاده می کنند قرار داده شود و  BIMساخته از فن آوری 

 مورد ارزیابی قرار گيرد.در این روش ساخت و ساز  BIMاستفاده از  روند

 

 

، فن آوری های نوین سااختمان ، رویکردهای نوین ساختبتن پيش ساخته ،BIMمدل سازی اطالعات ساختمان، کلمات کلیدی:  
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 مقدمه -1
پيچيدگی ها و تغييرات از اجزای جدانشدنی در پروژه های ساخت به روش بتن پيش ساخته هستند و این تغييرات و پيچيدگی هاا  

اغلب در فاز ساخت به ویژه در پروژه های ساریع باا توجاه باه تاداخح طراحای و سااخت         تنها به مرحله طراحی مربوط نمی شوند

مشاهده می شود. بنا بر این مدیریت موفق طراحی در این پروژه ها در جهت انجام کار با کيفيت در زمان معين و با بودجه مشخص 

ه و وجود دید کامح از زوایای طراحی و سااخت یاک   از اهميت حياتی برخوردار است. در چنين شرایطی مدل های اطالعاتی از پروژ

ساختمان با بتن پيش ساخته به مدیران پروژه کمک شایانی می کند. با توجه به روند رو به رشد استفاده از فن آوری های ناوین در  

یک پاروژه را باه    که مراحح طراحی، ساخت و بهره برداری BIM1طراحی و مدیریت پروژه های عمرانی، استفاده از مدل سه بعدی 

و  BIMطور کامح شبيه سازی می کند در روند دستيابی به یک پاروژه موفاق بسايار ماوسر اسات. در ایان مقالاه پاس از معرفای          

کاربردهای آن و همچنين معرفی ساختمان های بتن پيش ساخته، با طرح یک پرسش نامه و تحليح جوابهای آن این فان آوری در  

 ررسی شده است.ب پروژه های بتن پيش ساخته

 

2- BIM چیست؟ 
( روند توسعه و استفاده از یک مدل شبيه سازی شده از برنامه ریزی، طراحی، سااخت  BIMپيکره سازی اطالعات ساختمان ) 

و بهره برداری از ساختمان است که مجموعه ای از داده ها و اطالعات غنی از تمام اجزای مربوط به ساختمان در طول چرخه حيات 

اط هوشمند تمام اعضا با یکدیگر را داراست. به طوری که با ایجاد تغيير در یک عضو کوچک از این مجموعه تمامی اعضای آن و ارتب

دیگر خود را با آن مطابقت می دهند و بدین ترتيب این تکنولوژی برای تصميم گيریها در جهت بهبود روند ساخت و بهاره بارداری   

ذخيره اطالعات مهم کح فرایند ساخت با تماام اجازای آن    9CADبا یک مدل سه بعدی  BIMمورد استفاده قرار می گيرد. تفاوت 

مواردی از قبيح مشخصات مصالح ) وزن، رنگ، اندازه، ميزان مقاومت در برابار حریاق و ...(، راهنماای     می باشد. این اطالعات شامح

باه عباارت دیگار     نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصوالت، الزامات نگهداری و تعميرات، اطالعات قيمت اجازا  و .... خواهاد باود.   

BIM  یکCAD و به عنوان یک منبع مشاتر  اطالعاات باين کاح تايم طراحای و        سه بعدی است که به پایگاه داده متصح است

فقط در جهت تجسم و تجزیه و تحليح ماوارد ایمنای و یاا حفا  و      BIMاجرای ساختمان عمح می کند. گاهی اوقات ممکن است 

 نگهداری پروژه برای یک ساختمان طراحی شود.

که معرف در و پنجاره، ساق ، تيرهاا، پلکاان، سيساتم       فرآیند طراحی با ساخت یک مدل، متشکح از اجزا  هوشمند BIMدر 

تهویه مطبوع، سيم کشی و ... می باشند، شروع می شود. این اجزا  هم خودشان و هم ارتباط شان باا بقياه اجازا  را مای شناساند.      

زم نيست چندین بنابراین برای کسب اطالعات درمورد یک جز  مشخص مثح پنجره از قبيح اندازه، جنس شيشه، چهارچوب و ... ال

نقشه پالن، برش، نما و ... را زیر و رو کنيم. کافی است مستقيماً به خود جز  مراجعه کرد. این جز  تمام اطالعات مربوط به ویژگای  

 هایش را در خودش ذخيره کرده و با اعمال هر تغييری در خواص آن، خودش را با طرح جدید تطابق می دهد.

BIM  هوشمند بين اجزا  مختل  طراحی، امکان بررسی سناریوهای مختل  طراحی را برای تمام گروهها، به  عالوه بر ایجاد ارتباط

. به عنوان مثال یکی از سناریوها، می تواند چرخش مدل ساختمان و بررسی تغييرات ميزان مصرف ارائه می نمایدصورت مجازی 

گروه های دیگر طراحی مشتمح بر سازه و تاسيسات نيز قادرند با انرژی آن، بر حسب زوایای مختل  تابش خورشيد باشد. همينطور 

اعمال تغييراتی در مدلشان، اسرات این سناریوها را بر معماری پروژه ببينند. و باالخره، پيمانکاران قادرند در حين طراحی و توسعه 

 .تجربه کنندمدل ساختمان، مواردی از قبيح توالی اجرا، کارایی، ساخت و نصب را به صورت مجازی 

 

 

 

 
                                                 

1 Building Information Modeling 
 2 Computer Aided Design  



 

 BIMنرم افزارهای  -2-1

نرم افزارهای زیادی از شرکت های مختل  سازنده برای اجرای این تکنولوژی در ساختمان به کار گرفته شده اند. در این        

که معيار این تقسيم بندی مراحح مختل  در تهيه مدل کامح پروژه بر پایه  تحقيق این نرم افزارها به هشت گروه تقسيم شده است

BIM  است. اینکه کدام نرم افزارها در کدام پروژه استفاده شوند بنا به انتخاب تيمBIM  می باشد و همچنين باتوجه به اینکه

در پروژه، نوع این نرم افزارها را برای  BIMخواست کارفرما برای اجرای چه مراحلی از پروژه با این روش و به چه ميزان استفاده از 

 مشخص می کند. BIMتيم 

 

 نرم افزارهای طراحی اولیه و امکان سنجی -2-1-1      

در ابتدای شروع کار و برای تهيه  BIMه روی نرم افزارها در این تحقيق، این گروه از نرم افزار های طبق تقسيم بندی انجام شد     

یک طرح اوليه از پروژه بنا به نيازهای پروژه برای مهندسين کاربرد دارد که با استفاده از آن مدل کلی و اوليه از معماری و سازه 

 ار کارفرما قرار می گيرد. پروژه به همراه برآورد هزینه های آن در اختي

 

 نرم افزارهای تهیه بدنه اصلی پروژه -2-1-2      

این گروه از نرم افزارها وظيفه طراحی بدنه اصلی پروژه با تمام جزیيات آن را بر عهده دارند. در حقيقت در این قسمت پس از آنکه 

طراحی می شود. جزیيات مربوط به معماری، سازه،  BIMمبنای طرح اوليه پروژه تهيه شد و به تایيد رسيد پروژه با جزیيات آن بر 

تاسيسات مکانيکی، تاسيسات برقی، سيستمهای اعالم حریق و ... در این قسمت طراحی می شوند تا تمام پروژه به صورت یکپارچه 

يری جرسقيح ها، محح های در اختيار مدیران اجرایی قرار گيرد و با این دید باز محح های مربوط به دپوی مطالح، محح قرارگ

 .خروج و تخليه کارگاه در زمان اضطرار و مطالبی از این دست توسط ایشان مشخص شوند

 

 BIMنرم افزارهای تحلیلی  -2-1-3      

عموما وظيفه کنترل قسمتهای مختل  سازه و سيستمهای تاسيساتی را بر عهده دارند به نحوی که  BIMاین گروه از نرم افزارهای 

توان رفتار سازه را در شرایط مختل  مورد بررسی قرار داد. ضمنا این گروه نرم افزار ها در جهت رعایت اصول توسعه پایدار در می 

پروژه به کار گرفته می شوند از این رو تحليح های مربوط به ميزان مصرف انرژی ، ميزان توليد کربن، استفاده از انرژی های پا ، 

 وری از نور روز و ... در این قسمت انجام می گيرد. نحوه پوشش گياهی، بهره

 

 نرم افزارهای مشخصات فنی و ابزارهای ساخت -2-1-4      

پس از تهيه بدنه اصلی پروژه و اعمال مشخصات مربوط به آن و همچنين کنترل های الزم در سازه و تاسيسات، در این گروه نرم 

را به طور بسيار دقيق با تمام جریيات مربوط به آن مشخص می گردد و در حقيقت نقشه افزارها نوع مواد و مصالح مورد نياز در اج

 های فنی شکح می گيرند. 

 

 نرم افزارهای مدیریت ساخت -2-1-5      

نرم افزارهای مدیریت ساخت گروهی از نرم افزارها هستند که مراحح و توالی و نحوه اجرا را در پروژه ها کنترل می کنند. یعنی 

شخص می کنند که کدام مرحله از اجرا باید بر دیگری تقدم یا تاخر داشته باشد و یا اینکه در کدام قسمت از پروژه نقشه های م

سازه با معماری و یا تاسيسات بر هم منطبق نيستند و باید تصحيح شوند. به طور کلی یک برنامه ریزی دقيق از نحوه و مراحح 

  م افزارها ایجاد می گردد.اجرای پروژه با این دسته از نر

 

 



 

 نرم افزارهای برآورد میزان مصالح مورد نیاز و هزینه های پروژه -2-1-6      

نرم افزارهای برآورد مصالح همانطور که از اسمشان پيداست برای مشخص کردن مقدار مصالح مصرفی در پروژه به کار گرفته     

می شوند با این کار مدیران کارگاه مصالح مورد نياز را درست به ميزان مورد نياز سفارش می دهند و در نتيجه ميزان پرتی مصالح  

ی آید و همچنين نرم افزارهای برآورد هزینه، ميزان نيازهای مالی پروژه را در مراحح مختل  مشخص تا حد بسيار خوبی پایين م

می کند تا برنامه ریزی دقيقی برای تامين مالی پروژه انجام گيرد و نيز با مشخص بودن نياز مالی پروژه در هر قسمت از اجرا، 

 کارهای اجرایی اولوبت بندی می شوند.

 

 رم افزارهای زمان بندی پروژهن -2-1-7      

نرم افزارهای این گروه کار برنامه زمان بندی پروژه را بر عهده دارند. در حقيقت مدل شبيه سازی شده پروژه و داده ها  را به برنامه 

Primavera  یاMS Project برنامه ها  متصح کرده و زمان بندی پروژه را انجام می دهند. که از مهمترین و پر کاربرد ترین این

 است. Autodeskساخت شرکت  Navisworksبرنامه 

 

 نرم افزارهای منتقل کننده اطالعات  و برقرار کننده ارتباط بین نرم افزارها -2-1-8      

و یکپارچه سازی اطالعات و در حقيقت ایجاد یک مدل هوشمند نياز است که داده ها  BIMبرای انتقال اطالعات بين نرم افزارهای 

 از هر کدام از این نرم افزارها به دیگری قابح انتقال و اطالعات در تقابح با هم باشند 

 

 BIMفواید استفاده از فن آوری  -2-2
امروزه پروژه های بسيار زیادی در دنيا با این فن آوری اجرا می گردند که این موضوع خود گواه فواید بيشمار استفاده از آن     

 اشاره می کنيم. BIMاست. در این قسمت به تعدادی از فواید استفاده از 

 

 صرفه جویی در زمان اجرای پروژه -2-2-1       

ازی و ساخت یک پروژه با ذکر زمان دقيق اجرای آن در برنامه گنجانده شده است و ایان یعنای   تمام مراحح آماده س BIMدر       

آماده بودن مصالح پای کار قبح از زمان مشخص شده برای استفاده آن و توالی در عمليات ساخت که باعث صارفه جاویی در زماان    

ز شروع به کار، مهندس مجری می تواند پيشاپيش محح های انجام پروژه می گردد. از طرفی به دليح وجود تجسم کلی پروژه قبح ا

مخصوص به نصب باالبرها، جرسقيح ها، محح دپوی مصالح را مشخص کرده و عمليات تجهيز کارگاه را پيش بينی نماید تا در زماان  

 اجرا بدون صرف وقت به این امور بپردازد.

 

 صرفه جویی در هزینه اجرای پروژه -2-2-2       

تماامی   BIMمحيط کار پروژه همواره به صورت سه بعدی در دسترس خواهد بود و از طرفی خود  BIMبا اجرای پروژه بر پایه      

قسمتهایی از پروژه که با هم تداخح دارند را شناسایی و جهت رفع آن گوشزد می کند. یعنی اگر به طور مثال یک کانال تاسيسااتی  

بگيرد، آن را تشخيص داده و اعالم می کند. که این خاود باعاث جلاوگيری از دوبااره کااری هاا در        در مسير یک تير سازه ای قرار

یک تخمين بسيار دقيق از ميزان مصالح مصرفی پاروژه ارائاه مای کناد کاه       BIMساخت و صرفه جویی در هزینه می شود. ضمنا 

 هزینه ها می گردد.      باعث جلوگيری از خرید مازاد و کمبود مصالح و در نتيجه صرفه جویی در

 

 افزایش ایمنی در ساخت -2-2-3       

محح تمامی اجرا و جزیيات پروژه مشخص شده است، لذا مسئولين سایت می توانناد محاح هاا و نقااط پار خطار در        BIMدر      

ی تخليه کارگااه و خاروج   کارگاه را شناسایی کرده و در جهت رفع این خطر از این مکان ها چاره ای بياندیشند و همچنين محح ها

در هنگام اضطرار را شناسایی و به کارگران گوشزد می کنند. با این فن آوری مجریان پروژه می توانند مصالح و تجهيزاتی را کاه در  



 

به  پروژه مورد نياز است از دیدگاه ایمنی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم جایگزین کنند. مدل شبيه سازی شده پروژه بسيار

واقعيت نزدیک است لذا ميتوان از آن برای آموزش کارگران استفاده کرد و نکات ایمنی را در مکاان هاای مختلا  پاروژه باه آنهاا       

 گوشزد نمود.

 

 کاهش ادعا -2-2-4       

د. پيچيادگی کاار،   بروز ادعا در پروژه های عمرانی همواره جز  جدایی ناپذیر آنها بوده است و تقریبا در تمامی پروژه ها رخ می دها 

طوالنی بودن زمان اجرا و تفسيرهای متفاوت طرفين قرارداد از پروژه بسترهای بروز ادعا هستند. در اختيار بودن مادل ساه بعادی    

پروژه قبح از اجرا  نزد طرفين قرارداد، تمام موارد مربوط به پيچيدگی کار و صرف زمان اضافه و تفاسير گونااگون از کاار را منتفای    

د. لذا این استراتژی مناسب در فرآیند واگذاری و مدیریت صحيح پروژه سبب کاهش بروز ادعا می گردد. از طرفی یکی دیگار  می کن

از موارد بروز ادعا در پروژه ها باال رفتن ریسکهای پروژه ميباشد که با وجود در دست بودن پاروژه ای شابيه ساازی شاده باا تماام       

اجرای پروژه احتمال وقوع ریسک بين طرفين بسيار بسيار کاهش یافته و در نتيجاه باروز ادعاا    جزیيات و روشن بودن نقاط کور در 

 کنترل می شود.
 

 انجام کار با کیفیت -2-2-5

و کاهش خطا در نيروی انساانی، جلاوگيری از تاداخح قسامتهای مختلا  در اجارا،        BIMبه دليح هوشمند بودن تمامی اعضا در  

کارگران، وجود امکان جهت ایجاد تغييرات در معماری پروژه و تاامين نظار مشاتری و امکاان تسات فرضايات       افزایش ایمنی کار و 

 مختل   می توان در نهایت مدل پروژه را با توجه به نيازهای آن مشخص نمود و در نتيجه محصول با کيفيتی ارائه کرد.

 

 BIMمحدودیت های بکارگیری فن آوری  -2-3

 
 های نرم افزار و سخت افزارهای مربوطه هزینه -2-3-1      

است و به همين ترتيب سخت افزارهای  CADبسيار بيشتر از مدل دو بعدی  BIMهزینه های خرید پکيج نرم افزارهای 

 تقریبا قابح اجرا بر روی تمامی لپ تاپ های موجود ميباشد اما باا  CADمورد نياز پر هزینه تر می باشد. در حال حاضر برنامه های 

انجام می گيرد، کامپيوترهای مخصاوص باا خصوصايات     BIMتوجه به طراحی های پيچيده و رندرهای سنگين که با نرم افزارهای 

 کاربردی بسيار باال نياز است.

 

 هزینه های آموزش افراد مرتبط -2-3-2      

برای کار با این سيستم جدید باید آموزش های الزم در این زمينه به افراد مرتبط داده شود تا سرمایه گذاری انجام شاده  

باید به کليه افرادی که به نوعی با طراحی معماری و سازه و مکانيک و بار  در ارتبااط هساتند آماوزش       BIMتوجيه داشته باشد. 

 فرایند ساخت داشته باشند.  داده شود تا کنترل خوبی بر اتمام 

 

 هزینه های بکارگیری افراد متخصص -2-3-3       

افراد متخصصی که باید برای اجرای این پروژه در آن حضور داشته باشند افرادی هستند که مسلط به نرم افزارهاای آن و  

است که خاود    BIM Managerعهده  چگونگی پياده سازی آن در طول چرخه حياط پروژه می باشند. که وظيفه اصلی این کار به

 او از یک تيم سه نفره که متشکح از یک 
Design Director, Structural Engineer   وProject Architect      می باشد کمک می گيرد. تعاداد افاراد تايمBIM   در هار

نفار مای توانناد در پاروژه      19ر و تاا  نفا  3پروژه بسته به نوع پروژه و بزرگی و کوچکی آن متغير است. این افراد در کمترین حالت 

 مشغول باشند.



 

 

 یست؟ساخته چ یشپ بتن -3
مهندس  یک 1039مورد توجه قرار گرفت سپس در سال 1881متحده در سال  یاالتبار در ا ينساخته اول يشن پبت یاساس مفهوم

تاسير شگرفی در مقاومت آن ایجاد خواهد کردن بتن استفاده شود  يدهتن يشپ یت باال برانشان داد که اگر فوالد با مقاوم یفرانسو

را تحمح  يشودتن حاصح ممربع که در اسر انقباض ب يمترتبر سان يلوگرمک9999حدود یتن افت تنشحرکت باعث شد ب ینا شد،

 . يگرددبر م يشسال پ 09به حدود  یرانساخته در ا يشبتن پ یتجربه  يناول .کند

در  يرتون وتکه س ییدسته فقط آنها یک: شوند یم يمساخته به دو دسته تقس يشپ یبتن ساختمانهایاز لحاظ تقسيم بندی 

جدا  یوارهاید یبرا که شوند یجدا کننده در محح کار ساخته م یوارهایکرده و د يداقال پخانه درست شده و به محح کار انتکار

ساخته  يشپو سقفها ممکن است  يشودده مفااست یک وتوخالسب یآجرها یا یگچ یوارهاینوع ساختمان معموال از د ینا یکننده 

 . شود یقطعات آن در کارخانه ساخته م یتمام که هستند ییدوم ساختمانها یدسته و  باشند یبتن یا

 

 ساخته یشپ قطعات استاندارد تولیدات -3-1

 یل  و اشکال هندسساخته به صورت مخت يشت بتن پاستاندارد ساب یکوجود نداشتن  يحساخته به دل يشصنعت بتن پ یحاوا در

 یشکح و قوط یت يرهایپلها ت یساخته ها استاندارد شدند مثال برا يشپ یشکح ها یو به صورت تجرب شدی ساخته م یفاوتمت

مضاع  ،  یها یعبارت بودند از : ت شدند یاز قطعات ک  و سق  که در گذشته استفاده م یت بودند برخيداتول ینشکح مناسبتر

 .  شکلها یناز ا یگریانواع د تخت تو پر و ی، دال ها يهاتک ، ناودان یها  یت

 يتهایهستند و در تمام فعال یاقتصاد اريمتر بس 99تا  19 یدهانه ها یمضاع  برا یها یکه ت شد سال سابت یناز چند بعد

 969،399،319 یهااما با عرض ساخته می شدندمتر  یسانت 929مضاع  با عرض  یها یدارد در آمدند . تبه صورت استان یصنعت

 در .بودمتر  یتسان 19وارتفاع  929عرض  ها یت ینتر یجرا ی کردم ييرمتر تغ یسانت 199تا 39اطعمق ینارتفاع ا شدندساخته  يزن

به  یمتر و گاه یسانت 99اما امروزه معموال به ضخامت  ندشدی ساخته م 19،10،99 یبه ضخامتها  یتو خال یدا دال هاابت

دال  يتواناز جمله م يشوندآنها شناخته م یشونده  يدتول يندالها اکثرا با نام ماش شوند یمتر ساخته م یسانت 39و90ضخامت 

لها در عرض با هم متفاوت دا ینرا نام برد . ا يرهمتر و غ یسانت 99به عرض  يکرو فلکث يمترسانت 199به عرض  یتاسپن کر یها

 ینصورت که در ا ینبه ا يباشندم یموجود است به صورت متد پانل یرانر اساخته که د يشپ یکارخانه ها يشترب البته هستند.

سق  و وزن خود را  يرویباربر بوده و ن یوارهاد ينو هم يشوندقطعه در کارخانه ساخته م یکجدا کننده به صورت  یوارهایروش د

 یم يهپنح ها تعب ینآب وبر  در ا یوپنجره و لوله هامحح در . بنا نمود يتوانطبقه م 12تا  ییروش آپارتمانها ینبا ا دنيکنتحمح م

 یم يحرا تشک یاصل واریکه د يمترسانت 12 یبیاول به ضخامت تقر ی یهال شود یم یزیبتن ر یهدر سه ال یسه بعد یها پانح. شود

و  یوحرارت یصوت یزوالسيونا یاست برا یا یهمتر که ال یسانت 3دوم به ضخامت ی یهدهد و قسمت حمال ساختمان است ال

 .  ینما ساز یر براتيمسانت 6سوم به ضخامت  ی یهبالخره ال
 

   BIMتحلیل و بررسی روند رو به رشد استفاده از  -4

 روش تحقیق -4-1 

( و اعضای انجمن بتن ASCEپس از مذاکره با اعضای چندین انجمن و موسسه از جمله جامعه مهندسين عمران امریکا ) ابتدا      

که ميزان استفاده، هزینه استفاده، اهميت و فواید  ( تهيه شد1سوال )ضميمه  19 متشکح از یک پرسش نامه( ACIامریکا )

افراد با صالحيت و  در اختياردر آن مطرح گردید و از طریق سایت لينکداین  در ساختمان های پيش ساخته بتنی BIMاستفاده از 

د و با انجام استفاده می کنند قرار داده ش BIMش ساخته از فن آوری شرکت هایی که در زمينه اجرای ساختمان های بتنی پي

مورد ارزیابی قرار در این روش ساخت و ساز  BIMتحقيقات و جمع آوری اطالعات از طریق این پرسشنامه ها روند استفاده از 

 و تحليح گردید. پاسخ دریافت شد 19امه در اختيارشان قرار گرفت، نفری که این پرسش ن 83. از تعداد گرفت

 



 

 (1)پیوست  تحلیل نتایج -4-2

% از پاسخ دهندگان 19،0استفاده می کنند که  BIMدر سوال اول از این افراد پرسيده شد که در چند درصد از پروژه های خود از 

% در تمام 8،91% و 199تا  69% بين 11،13%، 69تا  09% بين 38،61%، 09تا  39% بين 92،10% از پروژه ها، 39در کمتر از 

 Teklaبه ترتيب  BIMدر  که بيشترین نرم افزارهای مورد استفاده این افراد استفاده می کردند BIMپروژه های خود از 
Structure ،Revit Architecture ،Revit Structure  وBently BIM .بوده است 

 

 در ساختمانهای بتنی پیش ساخته BIMبیشترین نرم افزارهای مورد استفاده ( 1)شکل

 
 

 

پروژه بوده  % هزینه های کح3به آنها تحميح کرده معادل کمتر از  BIM% از این افراد معتقد بودند که هزینه هایی که اجرای 68 

% از این افراد توانسته بودند بين هزینه 89و بيش از  % بوده است0و هزینه تحميلی در جواب سایر پاسخ دهندگان کمتر از  است

فواید بسيار زیادی در استفاده از  و قابليت های آن در صرفه جویی در هزینه های پروژه تعادل برقرار کنند. BIMهای پياده سازی 

این فناوری در صنعت ساخت و ساز وجود دارد اما در پرسش بعدی چند نمونه از مهمترین آنها که به ویژه برای افرادی که در 

بيشترین استفاده آنها از  بهره می گرفتند عنوان شد و سوال شد که BIMطراحی و ساخت ساختمانهای بتنی پيش ساخته از 

BIM بهينه سازی در 23،00ر ساخت ساختمانهای بتن پيش ساخته کدام مورد بوده است، پاسخ ها به این صورت بود که د %

% بهبود بهره وری در کار را بيشترین فایده 21،02% کنترل کيفيت کار، 36% انتخاب مقدار مواد و مصالح مناسب، 28،30طراحی، 

 این فناوری می دانستند.

 

 

 



 

 BIMمیزان استفاده پاسخ دهندگان از قابلیت های مختلف  (1)شکل

 
 

 

 

در پروژه های بتن پيش ساخته کسب کرده بودند جلوگيری  BIMبيشترین تجربه ای که پاسخ دهندگان پرسشنامه از پياده سازی 

سازه، معماری، مکانيک، بر  و .. رخ می از برخورد المان های سازه ای و غير سازه ای که در اسر طراحی های گروههای مختل  

کمک به اتمام به موقع  BIMالبته این افراد این مسئله را مهمترین فایده این فناوری نيز می دانستند. از دیگر فواید  دهند بود.

بود که پاسخ  در قسمت بعدی پرسشنامه چهار سوال طراحی شدهپروژه و کنترل کيفيت پروژه به ترتيب در رتبه های بعدی بودند. 

دهندگان باید جواب آن را به صورت بلی، خير یا ممتنع می دادند. در سوال اول و دوم از آنها پرسيده شد که آیا با استفاده از 

آیا توانسته اید در  بهتری نسبت به سازه پروژه و ساخت و ساز پيش ساخته بدست آورید؟ که بيش از  BIMطراحی سه بعدی و 

در مدیریت ایمنی پروژه های بتن پيش ساخته را مفيد می دانستند و فقط  BIM% از این افراد استفاده از 80 ود.% جوابها بلی ب09

  یکی از پاسخ دهندگان آن را مفيد در مدیریت ایمنی نمی دانست.

 

 نتیجه گیری -5
 91در قرن است و از آنجا که هر پيشرفتی  طراحی و اجرا با کيفيت باالی پروژه ها همواره مورد نظر مهندسين ساختمان بوده

همواره با پيشرفت در علوم کامپيوتر به وقوع پيوسته، لذا رشد و ارتقای سطح کيفی ساخت و ساز نيز از این قائده مستثنی نيست. 

تمانهای که رویکرد جدیدی در صنعت ساخت و ساز و اجرای ساخ BIMهمانگونه که از جوابهای پرسشنامه بر می آید فن آوری 

بتن پيش ساخته است و با فواید بيشماری که در کنترل کيفيت طراحی و اجرا و نگهداری پروژه ها دارد پنجره ای جدید برای 

و همانگونه که در تمام کشورهای پيشرفته دنيا  مهندسان در اجرای هر چه بهتر و با کيفيت تر پروژه های خود باز کرده است

آوری به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت ساخت و ساز در آمده است، اميد است که در کشور عزیزمان امروزه استفاده از این فن 

در پروژه ها  BIMنيز این امر نهادینه شده و بيش از پيش شاهد به کار گيری متدهای نوین ساخت و ساز علی الخصوص فناوری 

 باشيم.
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