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 چكیده
باشد که تحوالت شگرفی را در ساخت و ساز می   یکی از تکنولوژی های جدید در صنعت  "مدل سازی اطالعات ساختمان"

 این دانششود. استفاده از ه به همراه داشته است و از آن به عنوان انقالبی در عرصه معماری و مهندسی نام برده میاین زمین

و در این فناوری بعد چهارم زمان و بعد پنجم  ها پدیدار گردیددر فرایند طراحی و اجرای پروژه سهولتو  توسعهدر راستای 

حداقل با صرف فراهم میگردد تا مدیران پروژه این امکان برای  ا استفاده از این دانشب .ندقبلی اضافه  گردید ادبعاهزینه به 

داشته باشند. در این تحقیق به دنبال معرفی پارامترهایی هستیم که  ضروری و مورد نیازشان دسترسیبه اطالعات زمان، 

که تا پیش از این  هایی طراحینواع نسبت به سایر ادر عرصه ی مدیریت پروژه و ساخت  BIMموجب برتری طراحی توسط 

 صورت میگرفته است شده است.

 ،اطالعات ساخت، مدیریت ساخت، بهسازیBIMکلمات کلیدی:



 مقدمه -9

 BIMاز ویژگی های فیزیکی و کاربردی یک ساختمان می باشد. (ارایه ای دیجیتال BIMمدلسازی اطالعات ساختمان )  

ان می باشد که برای تصمیم گیری مبنایی قابل اعتماد در طول چرخه یک منبع دانش اشتراکی برای اطالعات ساختم

یکی از مبانی اساسی این مدلسازی اطالعات، همکاری ذینفعان مختلف در فازهای حیات پروژه از ابتدا تا انتها می باشد.

 ].1[کنند روز رسانی گوناگون چرخه ی عمر پروژه است که می توانند اطالعات مدل ها را وارد نمایند، ویرایش و یا به

 

به  توسعه یافته است. CADنیز از روی  BIMاز روی نقشه کشی دستی بهبود و ارتقا یافت،  CADهمان گونه که   

در اغاز موجب  CAD. پیدایش ]4[به اضافه ویژگی ها و مشخصات اجزا می باشد CADحاصل از  BIMزبانی ساده، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      های مرتبط به پاک کردن اشتباهات در ترسیم بر روی کاغذ گردید. تسریع و تسهیل در کشیدن خطوط و رفع نگرانی

، توانایی ترسیم انواع خطوط CADبا پیشرفت  این برتری ها موجب صرفه جویی در بخش زمان و انرژی طراحی گردید.

این اولین گام در انتقال به طراحی  و مجزا از هم توسط طبقه بندی انها در الیه هایی مشخص فراهم گردید.مختلف 

بعدی، جهشی در صنعت طراحی پدیدار 3ود نرم افزارهای بعدی و بهب3بعدی به اجسام 2وط با گذر از خط بعدی بود.3

 .]2[اغاز گردیده است BIMگشته و دوره ی 

 

 دیسر جهان، طراحان سازه باامقررات ساخت در سر شیو افزا ییآب و هوا راتییاز تغ یآگاه شیافزا علتبه از نگاه دیگر    

پس از مرحلهه   انرژی عملکرد یها یساز هیشب راً،ی. اخرندیبگ خود در نظر یها یرا در طراح یعملکرد انرژ یا ندهیبه طور فزا

 یهها  یوابسهتگ  یابیه . بهه منظهور ارز  شهود  یختم نم یدر مرحله طراح یریگ میکار به تصم نیرا. بنابردیگ صورت می یطراح

 تهاخیری  ونهه چگیبهدون ه  دیعملکرد ساختمان با یها یابیارزی و فن یها ستمیفرم کار، س، مواد یروبر  یعملکرد یارهایمع

 وارد گردند. یدر پروسه طراح

 
 در صنعت ساختمان  BIMجایگاه  -2
نوع نگرش  نی. اباشد ساخت می ۀشده در عرص ارائه یها یفناور نیدتریاز جد یکی  BIMایسازی اطالعات ساختمان  مدل   

 یاضر به صنعت ساختمانقرن ح لیگرفته و در اوا صورت یهمچون خودروساز یگرید عیسازی در ابتدا در صنا به مدل
 IT1بر  یمبتن یا عمده راتییتغ  AECی همشغول در حوز یها کتاز شر یاریبس ریاخ یها . در ساله استافتیراه  AECای

ساخت  ۀسازی اطالعات در عرص کاربرد مدل ها شرفتیپ نیا نیتر یاز انقالب یکیاند.  خود درک کرده یاتیعمل ه یرا در حوز

 .شود ناخته میش BIMبوده که با نام 
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BIM       محدود که تنها مدل  فیتعر کیاست که از  یدیجد دهیاCAD گردد آن را شامل می با و اطالعات مرتبط 

 فیمشابه تعر یقیرااز طر   2BIMایستمن.شود می لیسازمان تبد اتیتر در امتداد چرخه ح گسترده یفیشروع شده و به تعر

کرده و  دچار تغییراتپروژه را  یها و ارتباطات شرکا اجرا شود، نقش یسته درب BIMکه اگر  کند اما اضافه میکند می

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

      
 ساختمان  مدیریتدر BIM ازاستفاده -3

ت سهاختمان  شناخته می شوند، اما در این زمینهه صهنع   BIMباوجود اینکه مهندسین طراح و معماران، ذی نفعان اصلی   

این فرصت را به پیمانکاران می دهد تا قبهل از شهروع عملیهات گهودبرداری، روشههای       BIM سازی نیز بسیار بهره می برد.

کل اعضای تیم اجرایی شامل پیمانکاران اصلی، پیمانکاران جزء قادرند تها در  اجرایی و وسایل مورد نیاز را برنامه ریزی کنند.

، شاهد پروسه اجرا که شامل: تعیین محل های داربست ها، نات شبیه سازی مجازی فرایند ساختکنار هم با استفاده از امکا

 غاز عملیات اجرایی ارزیابی نمایند.آباالبرها و مدیریت سایت پروژه و... می باشد باشند و تاثیر تصمیم گیری ها را پیش از 

ساخته شده قابلیت توسعه در ورای خصوصیات سهه  ، مدل BIMدر  ”Information“عالوه بر آن به علت وجود مفهوم   

را دارا می باشد که معماران از آن به عنوان ابزاری جهت تبادل تصمیمات طراحی خود با دیگران استفاده می کننهد.  بعدی  

د بعه 2این اجازه را به ما مهی دههد کهه     Informationمفهوم  مشاهده می کنیم.به عبارتی دیگر در این مدل کل پروژه را 

مفهوم این موضوع این است که مدیر ساخت مهی توانهد اطالعهات تخمهین هزینهه       بعد قبلی بیافزاییم.3زمان و هزینه را به 

مرتبط سازد. در نتیجه در حین طراحی و در هر لحظه زمانی مورد نظهر،    BIMرا با مدل CPMپروژه و برنامه زمان بندی 

 پذیر خواهد بود. ارایه برنامه زمان بندی و تخمین هزینه امکان

، پیمانکار قادر خواهد بود فعالیت های پروژه را به گونه ای بهتر هماهنگ کند که نتیجتها یهک محهیط    BIMبا استفاده از   

بهرای   BIMمزایهای بکهارگیری    بهه همهراه خواههد داشهت.    را کاری ایمن  با حداقل اشتباهات، دوباره کاری ها و ضهایعات  

توسهط طراحهان،   CAD بعدی 2که خیلی از انها حاضرند حتی در صورت استفاده از نقشه های پیمانکاران آنقدر زیاد است 

تا  1.1یده، بین تبدیل کنند. این هزینه با فرض فراهم بودن نرم افزار و پرسنل آموزش د BIMآنها را با هزینه خودشان به 

به پیمانکار ارایه دهد باز ههم توجیهه    BIMل درصد قیمت کل پروژه خواهد بود. حتی اگر طراح در آغاز پروژه یک مد 1.0

علت آن این است که نسخه تهیه شده  خواهد داشت که پیمانکار نسخه ای مجزا از مدل ارایه شده را برای خود تهیه نماید.

توسط طراح بیشتر بر روی فرایند طراحی تکیه دارد در صورتی کهه پیمانکهار نیازمنهد مهدل اجرایهی بها تاکیهد بیشهتر بهر          

 ایندهای ساخت می باشد.فر
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 زیر می باشد:شامل موارد مدیریت ساخت در  BIMکاربردهای برخی از بر مطالب ذکر گردیده، بنا

 تجسم مدل -
 بازبینی مراحل ساخت و کمک به طراحی -
 برنامه ریزی تجهیز کارگاه -
 تخمین هزینه های ساخت -
 یکپارچه کردن اطالعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان -
 هماهنگی بین سیستم ها ارتباط و -
 پیاده کردن طرح و عملیات کارگاهی -
 پیش ساختگی -

 این موضوعات می پردازیم. بررسی در ادامه به

 

 تجسم مدل  -4
که بین طراحان و پیمانکاران مشترک می باشد، تبادل تصمیمات طراحی با اعزای  BIMیکی از مهمترین ویژگی های   

نقشه های با در نظر گرفتن  ای بسیاری از افراد، داشتن تجسمی از حالت نهایی پروژهبر تیم کاری و کارفرمایان می باشد.

این امکان را به ما می دهد که با توجه به مدل مجازی  BIMبعدی 3مدل  ن مشکل می باشد.آبعدی و مشخصات 2

خت آن را مورد تبادل قرار بتوانیم اطالعات در مورد سیستم ها، مصالح و محصوالت بکار رفته در سا تکمیل شده ی پروژه

) تکنولوژی مشابه عینک های  stereoscopic projectionبا سیستم های BIM به سبب قابلیت ارتباط  دهیم.

هندسین طراح و اجرایی قادرند تا تجسم بهتری از طرح نهایی داشته باشند و بعنوان مثال ، مدیران پروژه و م )بعدی3

 ت کرده تا درک بهتری از معماری و ساخت پروژه داشته باشند.بصورت مجازی در داخل ساختمان حرک

 

 بازبینی مراحل ساخت و کمک به طراحی -5
 و ییاین است که به پیمانکار و تیم آن فرصت آزمایش و تحلیل چندین شیوه ی اجرا BIMیکی دیگر از مزایای مهم   

ن ویژگی موجب آشکار شدن به موقع مشکالت احتمالی ای مورد نیازآنها را قبل از شروع عملیات می دهد.وسایل  همچنین

خواهد شد که در صورت کشف دیرهنگام آنها، فرایند اجرا با مشکالت و موانع جدی روبرو خواهد اعم از کوچک یا بزرگ 

 پس از یافتن اشکالت اجرایی، پیمانکار موضوع را با گروه طراحان در میان خواهد گذاشت تا جهت رسیدگی و اصالح شد.

این عوامل می تواند منجر به تایید استانداردهای کیفی و بهبود وضعیت ایمنی پروژه طرح، پیگیری های الزم انجام گیرد.

 گردد.
 



 

 برنامه ریزی تجهیز کارگاه -6

 
مدیر  ،BIM موضوعات خطیر در ارتباط با مدیریت سایت پروژه، برنامه ریزی تجهیز کارگاه می باشد. با استفاده ازیکی از   

پروژه و پیمانکار می توانند در مورد مسیرهای دسترسی، وسایل کمکی، روشهای تخلیه کارگاه در مواقع خطر، برنامه ریزی 

و نحوه ی گودبرداری، جانمایی جرثقیل های برجی، نحوه ی جمع آوری آبهای سطحی و تعیین محل مناسب برای دپوی 

شدن یکی از آنها،  ادی سناریو در نظر گرفته شده است و در صورت تاییدبرای این کار تعد تصمیم گیری نمایند. مصالح

 توسط پیمانکار به اطالع دست اندرکاران پروژه میرسد و در صورت لزوم به اطالع همسایگان پروژه نیز خواهد رسید.

 

 تخمین هزینه های ساخت -7
دارای اطالعات مرتبط با  BIMعریف شده در در راستای مدیریت پروژه ها این است که هر جزء ت BIMویژگی بعدی   

یجه با بیرون کشیدن مصالح هر پارامتر دیگری که برای تخمین کمی پروژه الزم است می باشد. در نتطول، عرض، ارتفاع و 

 هزینه هایو اجزاء مدل و ارتباط دادن اطالعات کمی آنها با برنامه های تخمین مالی، قادر خواهیم بود تا برآورد دقیقی از 

طراحی و تخمین کمی پروژه به گونه ای به یکدیگر وابسته می باشند که با اعمال کوچکترین تغییر در  پروژه داشته باشیم.

طراحی، اثرات کمی و هزینه ی حاصل از آن تغییرات به راحتی برای تمام پرسنل پروژه در همان لحظه قابل رویت می 

جلو افتادن فاز طراحی از هزینه و نهایتا ورشکستگی مالی پروژه بسیار بعید می احتمال  BIMبنابراین به کمک  باشد.

 باشد.

 

 کنندگان یكپارچه کردن اطالعات پیمانكاران جزء و تامین -8
 
. مخصوص به خود را ایجاد نمایند BIMاست که پیمانکاران جزء و تامین کنندگان مصالح هرکدام مدل  بسیار متداول  

این گونه مدلها نسبت به مدل های ایجاد شده توسط پیمانکار اصلی از جزییات بیشتری برخوردار می باشند و حاوی 

، جزییات و هاطالعات مزبور شامل مشخصات متریال بکار رفت اطالعاتی می باشند که در اختیار پیمانکار اصلی نمی باشد.

نهایتا این مدل به منظور هماهنگی و تحلیل سیستم ها با جزییات  .می باشد دستورالعمل های ساخت و روش های مونتاژ

صرفه جویی از بابت زمان و هزینه با بکارگیری این سیستم  یکپارچه شدن با مدل پیمانکار اصلی را دارد. یتکامل، قابل

 یکپارچه سازی زودهنگام بسیار قابل توجه می باشد.



 

 ارتباط و هماهنگی بین سیستم ها -1
، توانایی تشخیص تداخل اجزاء با یکدیگر می باشد. این ویژگی همانندعملکرد غلهط  BIMدیگر از ویژگی های ممتاز یکی   

 BIMبعنوان مثال در این مورد، عبور یک تیهر از داخهل کانهال تاسیسهات توسهط      یابی برنامه های ویراستار متن می باشد. 

نه تداخلی بین تاسیسات و سایر اعضای سازه ای یا دیگهر بخهش ههای    با این قابلیت، هرگو قابل شناسایی و اصالح می باشد.

بدیهی می باشد کهه شناسهایی تهداخل اجهزاء قبهل از شهروع        معماری، پیش از اجرا قابل پیش بینی و پیشگیری می باشد.

نهد باعه    درصهد مهی توا   01بعنوان مثال تا حهدود   عملیات ساخت منجر به صرفه جویی از بابت زمان و هزینه خواهد شد.

 کاهش مکاتبات و نامه نگاری های مابین پیمانکاران و طراحان به علت بروز اشکاالت و نواقص موجود در نقشه ها گردد.
 

 پیاده کردن طرح و عملیات کارگاهی-91

جهت تعیین محل قرارگیری مصالح و تجهیهزات در   BIMپس از برقراری هماهنگی های کامل طرح، اطالعات موجود در   

 و همچنین این اطالعات مستقیما قابل انتقال به تجهیزات نقشه برداری می باشند. اه قابل استفاده می باشدکارگ

 

 پیش ساختگی-99

 
بهبود و ارتقاء بح  مدیریت عملیات ساخت ایجاد کنهد،  که می تواند فرصت های بسیاری را جهت  BIMاز دیگر مزایای   

ایهن قابلیهت وجهود     BIMبا داشتن مدلی هماهنهگ از   یش ساختگی می باشد.پتانسیل باالی آن جهت اعمال شیوه های پ

انجام داد. بدین معنا که پیمانکار مهی توانهد جههت     در هر بخشی از پروژهجداسازی، تحلیل و بهینه سازی را  بتوان که دارد

راری مهی باشهند از   تحویل قسمت های مختلفی از کار، مخصوصا جهت بخش هایی که از نظر شیوه ی ساخت مشهابه و تکه  

 کمتر خواهد بود.پیش ساختگی یقینا متناظر با کیفیت باالتر و هزینه  تکنیک های پیش ساختگی استفاده نماید.
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 وجود دارد: BIMروش اصلی جهت بکارگیری  2   

 Central Repository Approach)) روش مخزن مرکزی
 Distributed Repository Approach)روش مخزن گسترده)



(ذخیهره مهی   Data Baseدر روش مخزن مرکزی فرض بر این است که تمامی اطالعات پروژه در یک پایگاه اطالعات داده)

 شود. به عنوان مثال تمام اطالعات زمان بندی و تخمین هزینه های پروژه به اطالعات مدل سه بعدی آن اضافه خواهد شد.

 طالعات مورد نیاز طراح با پیمانکار متفاوت است، این روش نمی تواند خیلی معقول و کاربردی باشد.به این علت که جنس ا

هنگامی که طراح درگیر مسایلی از قبیل بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان و یا بکاربستن آیین نامه ههای طراحهی مهی    

هزینه ها را به انجام برساند. بنابراین به جهت اینکهه کهار   و تخمین  باشد، پیمانکار عالقه مند است که برنامه زمان بندی کار

 تخمین شروع شود، بایستی کار طراحی به اتمام برسد و این امر حداقل در مراحل ابتدایی کار عملی نخواهد بود.

 

سهته  بهه د  BIMروشی است که اکثر طراحان و پیمانکاران از آن بهره می برند. در این روش، مهدل  روش مخزن گسترده   

ای از پایگاه های داده جداگانه که توسط برنامه های مستقلی ایجاد شده اند دسترسی دارد. به عنوان مثال، تمهام اطالعهات   

نیازمنهد یهک    د. این برنامه جهت انجهام کهار خهود   نی مستقل مربوطه قرار دارمورد نیاز جهت تخمین مالی پروژه در برنامه 

به مبادله اطالعات الزم بپردازد کهه ایهن کهار در همهان مراحهل       می باشد تا بتواند BIMدل سه بعدی ارتباط دو طرفه با م

بههه علههت خاصههیتی بههه نههام بنههابراین بهها وجههود اسههتفاده از منههابع مسههتقل داده  اولیههه طراحههی امکههان پههذیر مههی باشههد.

Interoperabilityترتیب گروه های طراحهی   ، تمام اطالعات گروه های مختلف درگیر در پروژه یکپارچه می گردند. بدین

از قبیل: معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی می توانند مدل های خود را به صورت جداگانه در نرم افزارهایی از قبیهل  

Autodesk Revit تهیه نموده و در نهایت با استفاده از نرم افزارهایی مانند Autodesk Navis Works  روی هم قرار

 .[4]حاصل گردد BIMپارچه تا مدل یکمی گیرند 
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     شرکت ها و سازندگان تجهیزات ساختمانی قادر   BIMبانک اطالعاتی اشیاء و اجزای ساختمانی: با بکارگیری  -

 عات مدل شده محصول خود را به آسانی در اختیار متخصصین و طراحان قرار دهند.خواهند بود اطال         
       پی شدن: سازندگان و تولیدکنندگان، اطالعات محصوالت خود را به طور دقیق مدل کرده و در ز کجلوگیری ا -

 اختیار دیگران می گذارند که می تواند این موضوع موجب سوء استفاده گردد.          
   ی باشد م BIMتعیین مالک و صاحب داده ها و اطالعات  BIMیکی از چالش های اولیه مالکیت حقوقی مدل:  -

 که چگونه موضوع تهیه کپی از آن را مدیریت کند.        
      باید نرم افزارهای به کارگرفته شده در تمامی  BIMبرای اجرای کامل نبود نرم افزارها یی با کارکرد یکپارچه:  -

  ت در هر بخش به طور بخش های طراحی، اجرا و مدیریت به صورت یکپارچه عمل کنند، در غیر اینصورت اطالعا         
 مجزا تولید می شوند و قابلیت تحلیل و بازخوانی برای سایر قسمت های دخیل در پروژه وجود نخواهد داشت.         

 دهند بسیار حیاتی باطالعات  BIMاین که چه اشخاصی و با چه سازوکاری بتوانند به مدل کنترل ورود اطالعات:  -
        بازبینی و اصالح مجدد داده ها را ایجاد می نیاز به فرآیند طوالنی ات، در ورود اطالعمی باشد زیرا عدم دقت          
 [5].کند         
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ایجاد مدلی از ساختمان و نگهداری اطالعات مربوط به ساختمان، سازه و تاسیسات آن می تواند در هریک از مراحل     

 خدمات را تا حد بسیار زیادی افزایش داده و بالعکس زمان و هزینه انجام آنها را کاهش دهد. ذیل کیفیت ارایه

 ، سازه و یا تاسیسات مدیریت تغییرات احتمالی در ساختمان -
 نگهداری اطالعات مربوط به معماری، سازه و تاسیسات -
 مدیریت بر حریق و تعبیه تجهیزات اطفاء حریق -
 نگهداری ساختمان پیش بینی هزینه های تعمیر و -
 مدیریت بر تدارکات و وسایل به کار گرفته شده در ساختمان و تاسیسات -
 ایزوالسیون سازه و اطالع از کیفیت آن ن حیات ساختمان، مدیریت هزینه های زما -
-  

 BIMمزیت های -95
ها با اطمینان باال طراحی بهتر: طرح های پیشنهادی می توانند با دقتی زیاد تحلیل و شبیه سازی شوند و عملکرد آن -

 د.مبتکرانه گردد موجب ارتقا کیفی و ایجاد راه حل های ابی شود. تمام این موارد می توانارزی          
 بعدی بودن آن برای کارفرما قابل فهم تر می باشد.3خدمت بهتر به مشتری: طرح پیشنهادی با توجه به  -
  در هزینه % 3بالغ بر در صنعت ساختمان  BIMا بکارگیری باجرا: بر اساس آمار دولت آمریکا،  کاهش هزینه های -

 های اجرایی پروژه صرفه جویی می شود.         
 فرآیندهای موثرتر و سریعتر: اطالعات بسیار ساده تر به اشتراک گذاشته می شوند و می توانند ارزش افزوده ایجاد  -

 .[6]کرده و مجدد مورد استفاده قرار گیرند         



 
 نتیجه گیری -16
در تمامی عرصه های مهندسی، طراحی و معماری می باشیم و این  BIMدر حال حاضر شاهد حضور روز افزون تکنولوژی  

انتظار می رود تا در آینده ای نزدیک بتوانیم در بخش های مدیریت پروژه های ساختمانی از تمامی قابلیت ها و ویژگی 

در پروژه ها اعم از کوچک و بزرگ بتوانیم در  BIMین انتظار می رود تا با کاربرد های مثبت این فناوری بهره مند شویم. ا

وران و کارفرمایان می باشد برسیم که این موضوع همیشه حداقل زمان و با کمترین هزینه به نتیجه ای که مد نظر مشا

مانی اکیدا توصیه می گردد تا با هدف گروه های مدیریت پروژه بوده است. به دانشجویان و دست اندرکاران صنایع ساخت

 .ایجاد نمایندبتوانند فرصت های شغلی مناسبی را برای خود  BIMآموختن برنامه های کامپیوتری در ارتباط با 
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