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 چکيده

از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه، افزایش بهرره وری و کیییرت و کراهش     *(AEC)صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز در  

به معنی مدل سازی اطالعات ساختمان نترای  ایرده ی ری را     BIM  (Building Information Modeling) زمان تحویل پروژه بوده اند. به کارگیری

 -Nنشان دهنرده توسرعه و اسرتیاده از مردل هرای       BIMدیریت، اجرا و کنترل پروژه داشته است برای مهندسین در فرییندهای طراحی، برنامه ریزی، م

ازندگان بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری از تاسیسات  که کمک می کند تا معماران، مهندسان و سر 

   د بپردازند.به تجسم ینچه در پروژه قرار است اتیاق بیافت

در کنترل و کاهش هزینره   BIMبه بررسی نقش در این مقا ه  کاهش هزینه ها و مدیریت منابع موجود جزو اهداف اصلی هر پروژه ساختمانی می باشد  

هزینه های اضافی جلوگیری کررد  می توان از دوباره کاری ها و پرداخت   BIMها پرداخته ایم و نشان داده ایم که چگونه با هزینه اندکی برای تکنو وژی 

 و منابع موجود را به نحوی تخصیص داد تا پروژه در زمان مقرر و بودجه تعیین شده به پایان برسد.

 کليدی های واژه

BIM،  .مدل سازی اطالعات ساختمان، کنترل هزینه، مدیریت ما ی 

 

 

 

  مقدمه -1

شبیه سازی سه بعدی یک پروژه ساخت  BIM .یکی از تحوالت امیدوار کننده در زمینه معماری، مهندسی و ساخت و ساز است  BIMاطالعات ساختمانمدل سازی 

مورد نظر برای  ت هایوساز در محیط مجازی است پس از اتمام مدل کامپیوتری شامل هندسه و ابعاد دقیق و داده های مربوط به هر قسمت برای تامین منابع و فعا ی

این اطالعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصا ح، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصوالت ،  .(Eastman et al.2008) می باشد    تکمیل ساخت و ساز 

 (1نگهداری و تعمیرات، اطالعات قیمت و مراحل ساخت ونصب می باشد. شکل شماره )

است که به یک پایگاه داده متصل می باشد به نحوی که هر گونه اطالعات مربوط به پروژه را می توان در ین ذخیره کرد  CADیک مدل سه بعدی  BIMبه عبارت فنی 

هش هزینه و افزایش ، کابنابراین به عنوان یک مرجع مشترک اطالعات بین کارفرما، طراح و سازنده عمل می کند که نتیجه ین افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات

 کیییت می شود.                                                                      

 ( معرفی مینماییم.1را می توان طبقه بندی کرد که به طور نمونه تعدادی از این نرم افزارها را در جدول شماره ) BIMبه  حاظ کاربرد در هر شاخه نرم افزارهای گروه 

 



 

 

 
 : مدل سازی معماری1شکل شماره 

 
* Architectural, Engineering, Construction 
 

 

 

 در بخش های مختلف BIM( انواع نرم افزارهای 1جدول شماره )

 

 کاربرد در مدیریت توسعه پایدار در بخش سازه کاربرد کاربرد در بخش معماری

Autodesk Revit Architecture Autodesk Revit Structure Autodesk Ecotect Analysis 

Graphicsoft ArchiCad Bentley Structural Modeler Autodesk Green Building Studio 

Nemertschek Allplan Architecture Bentley RAM, STAAD and 
ProSteel Graphisoft EcoDesigner 

RinhoBIM Tekla Structures IES Solutions Virtual 
Environment VE-Pro 

Softtech spirit StructureSoft Metal Wood Framer Bentley Tas Simulator 

CADsoft Envisioneer 4MSA Strad and Steel Bentley Hevacomp 

Bentley Architecture Autodesk Robot Structural 
Analysis Design Builder 

 

 ( :BIMساختمان) یمدل اطالعات کی یرياهداف به کار گ -2

 تجسم: تیاسیر را به یک مدل سه بعدی می توان با کمی تالش اضافه کرد.  

 بررسی استانداردها: سازمان یتش نشانی و سایر ادارات می توانند از ین برای بررسی پروژه ساختمانی استیاده کنند. 

  هنده صدمات با قوه، نشست و غیره باشد.تجزیه و تحلیل عمقی: یک مدل اطالعاتی ساختمان به راحتی می تواند به صورت گرافیکی نشان د 

  برای بازسازی، برنامه ریزی فضا و عملیات نگهداری استیاده کند. BIMمدیریت امکانات: بخش مدیریت امکانات می تواند از  

ر استخراج می کند و هرگونه تغییرات در بریورد هزینه ها می باشد مقدار مواد و مصا ح را به طور خودکا BIMبریورد هزینه: یکی از ویژگی های نرم افزارهای  

  مقاطع زمانی مختلف در مدل ساخته شده را اعمال و بریورد می کند.

یا مراحل ساخت و تحویل طبق برنامه  توا ی ساخت و ساز: یک مدل اطالعاتی ساختمان می تواند به طور موثر برای ایجاد مرتب سازی بر اساس متریال و 

 زمانبندی برای تمام اجزای ساختمان مورد استیاده قرار گیرد. 



 

 
یک تصویر سه بعدی از تمام اجزای ساختمان با مقیاس به ما می دهد و می توان بررسی کرد که  BIMتداخل و تشخیص برخورد: یک مدل  –تعرض  

جزای دیگر با سازه یا دیوارهای اصلی برخورد نداشته باشد و اجزای مختلف ساختمان با هم تداخل نداشته  و ه های تاسیسات کانال های تهویه هوا یا ا

 .(2باشند. شکل شماره )
 

 

 

 

 

 

  اطالعات سازی مدل طریق از برخورد تشخيص از تصویر: 2شکل 

 

 :BIMمزایای استفاده از تکنولوژی  -3

  (CRC Construction innovation   2007)یک مدل سه بعدی دقیق همراه بانک اطالعاتی کامل است.  BIMمزیت کلیدی  

 فرییندهای موثرتر و سریعتر: اطالعات بیشتر و به راحتی به اشتراک گذاشته می شود و قابلیت ارتقا و اصالح دارد. 

و عملکرد ساختمان محک زده شده و  تحلیل قرارداد، شبیه سازی به سرعت انجام می شودطراحی بهتر: طرح های ساختمان را می توان با دقت مورد تجزیه و  

 بهبود داده می شود

 کیییت: ساخت وساز با کیییت باالتری انجام می پذیرد. 

 می کنند.خدمات بهتر به مشتریان: از طریق تجسم دقیق، طرح بهتر درک می شود و مشتریان یا کارفرما قدرت تصمیم گیری بیشتری پیدا  

 

 :یساختمان کنترل هزینه پروژه هایدر  BIMکاربرد  -4

 لیپروژه از قب یها نهیاقدام به محاسبه هز ییاجرا ینقشه ها هیمنظور پس از ته نیین است بد یما  نیپروژه و تام یها نهیبریورد هز یمرحله در هر پروژه ساختمان نیاو 

در  یو گاهاً نوع مصا ح مصرف ازیمصا ح مورد ن مقدار قیمشخص نبودن دق لیبه د  یکنند و  یو مجوزها م ییاجرا مانکارانی، دستمزد پرسنل و پ ازیمواد ومصا ح مورد ن

امر باعث بروز مشکل در  نیبریورد نمود که هم یقیها را به طور دق نهیتوان هز ینم یبند شنیدر پارت راتییاز فضا و تغ قیدق دینداشتن د لیو عموماً به د  ینازک کار

 شود. یاکثر پروژه ها م

 یبند شنیاز ساختمان، خصوصاً پارت ییقسمت ها یو الزم در امر ساخت را ندارند و بعد از اجرا یتخصص کاف یمشتر ایکارفرما  یساختمان یطور مثال در اکثر پروژه ها به

 کند. یاصالحات م یبرا یشتریمواقع در خواست دستمزد ب نیدر ا ییاجرا مانکاریشوند که معموال پ یم راتییکرده و خواستار تغ یتیابراز نارضا

و کانال  ساتیتاس یاجرا با تداخل  و ه ها نیدر ح ییاجرا میپروژه ها ت یاریندارد که در بس ییاجرا  دیدهد د یرا انجام م یکه طراح فردی یساختمان یدر پروژه ها اکثراً

ها باعث صرف  یدوباره کار نیشود که ا یمجدد م یاو اجر بیتخر یو گاه یبه بررس ازیشود که ن یمواجه م گرید یتداخل در قسمت ها ایبا اسکلت ساختمان  هیتهو یها

 کند. یباشد دور م یشده م نییتع نهیپروژه در زمان مقرر با هز لیخود که تکم یو زمان مضاعف در پروژه شده و پروژه را از هدف اصل نهیهز

کرد و اطالعات مربوط به تمام  یرا قبل از شروع پروژه مدل ساز یگرفته تا سازه و معمار یو برق یکیمکان ساتیساختمان از تاس یتوان تمام اجزا یم BIMز استیاده ا با

 افتیپروژه را در هر مقطع از زمان در یما  ازیکرد و ن ردبریو کیقسمت ها را به تیک ی هیمربوط به کل نهیتوان هز ینرم افزار وارد کرده و م یقسمت ها را در بانک اطالعات

 (3شکل شماره ) استیاده کرد.    یپروژه را به درست یمنابع ما  قیدق یزیتا با برنامه ر

 



  

 
 

 
 

 BIMنمونه اطالعات نرم افزار  : 3شکل شماره

 

این مجموعه اطالعاتی پیشرفته باعث می شود تا در مواقع بحرانی به کنترل هزینه و کاهش زمان در بازسازی و تعمیر ساختمان ها می باشد. BIMاز دیگر کاربرد های 

ساختمان  BIM یل هایعنوان مثال بعد از وقوع ز ز ه یا بروز جنگ برای ترمیم ساختمان ها زمانی برای شناسایی ساختمان ها مصرف نشود و تنها با مراجعه به فا

ات ترمیم بازسازی به اطالعات مورد نیاز سازه ای، معماری و تاسیساتی ساختمان استخراج شده و عملیات ترمیم قسمت های یسیب دیده یغاز شود و زمان انجام عملی

 می شود.   ران یا وزارت کشور امری حیاتی تلقی میزان زیادی کاهش یابد که این امر در ساختمان های استراتژیک هر کشور مانند ساختمان های ستاد مدیریت بح

ه می توان میزان خسارت وارده بر ساختمان ها و زمان و هزینه الزم برای ترمیم ساختمان ها را بریورد نمود به عنوان مثال می توان با تهی BIMهمچنین با استیاده از 

زمان  یک ساختمان، محل های احتما ی اعضای سازه ای و غیر سازه ای را که در اثر ز ز ه زودتر یسیب می بینند مشخص نمود و میزان خسارت وارده، BIMفایل های 

 ها در بازسازی می شود. ها باعث کاهش بسیار زیاد هزینهالزم برای ترمیم خسارات راه های ترمیم را پیش بینی نمود. به کارگیری این قابلیت به خصوص در ساختمان 

 : (CIFE 2007)استیاده کرده اند مورد بررسی قرار داده که نتای  حاصله به شرح زیر است BIMپروژه را که از  32در یک تحقیق جامع دانشگاه استنیورد  

 درصد کاهش یافت. 04تغییرات تا  

 درصدی در زمان صرف شده برای بریورد هزینه. 04کاهش  

 درصد ارزش قرارداد از طریق تشخیص برخورد. 14صرفه جویی تا  

 درصدی زمان پروژه. 7کاهش  

 افزایش کیییت پروژه. 
 

 مطالعه موردی: -5

می باشد داده های این مطا عه توسط شرکت    BIMهدف از این مطا عه موردی نشان دادن زمان و هزینه صرفه جویی شده در یک پروژه واقعی با استیاده از تکنو وژی 

 )یتالنتا جورجیا( ارائه شده است.سازنده 

 مشخصات پروژه:

 جورجیا یتالنتا، ، یکواریوم هیلتون: پروژه نام



  

  پارکینگ و مترمربع هتل 000444 میلیون دالر،04: پروژه محدوده

 همراه با ریسک ساز و ساخت مدیریت: تحویل روش

 حداکثر تضمین قیمت: قرارداد نوع

 توا ی کار تعیین و برخورد، تشخیص ، BIMطراحی با  هماهنگی :دامنه

  پروژه بودجه از ٪4.2: پروژه BIM هزینه

 هزار دالر کاهش بودجه  444.444: هزینه سود

  کار، صرف جویی ساعت 1103: برنامه مزایای

مشورت با مهندسان تاسیسات و پیمانکاران جزء ،  در ابتدا شرکت سازنده یک مدل سه بعدی دقیق از طرح معماری تهیه و بعد از ین مدل سازی سازه را انجام داد سپس با

 .(0طرح های تاسیسات و دیتیل اجرایی هم به مدل سه بعدی اضافه گردید. شکل شماره )

 

 
 مدل سازی تاسيسات

 

 
 مدل سازی سازه

 

 
 مدل سازی معماری

 

 : مدل سازی4شکل 
 



  

ی جلسات متعدد با مهندسان این روش به اعضای تیم پروژه اجازه می داد تا کار خود را راحت از روش سنتی بر اساس نقشه های دو بعدی انجام دهند و همچنین با برگذار

 و پیمانکاران و بررسی مدل سه بعدی و 

 

دالر در هزینه های پروژه و جلوگیری  444.444ید که نتیجه ین صرفه جویی به میزان شناسایی مشکالت و رفع موانع پیش از شروع پروژه باعث کاهش ریسک پروژه گرد

 (2از تاخیرات با قوه در پروژه است. جدول شماره )

 

 

جویی شده در پروژه آکواریم هيلتون( هزینه و زمان صرفه 2جدول شماره )

 

 :یريگ جهينت -6

عملکرد ساختمان قابل پیش  BIMبا استیاده از  .است پیشرفت و تکنو وژیبه عنوان یک راه ابتکاری برای مدیریت پروژه و نماد  BIMمدل سازی اطالعات ساختمان 

دقت و همکاری در تیم پروژه را افزایش خواهد داد باعث کاهش هزینه ها، مدیریت بهتر زمان،  BIMنتای  تا حد زیادی بهبود یافتند همانطور که استیاده از  بینی بوده و

در  در پروژه های ساختمانی و زمان کنترل هزینهبهبود روابط با مشتری و ذینیعان و افزایش سود یوری خواهد شد. در این مقا ه کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان در 

 7نه که برای ما امری حیاتی است مورد ارزیابی قرار دادیم که همان طور که در مطا عه موردی دیدیم و یمار و اعداد نشان می دهند کاهش نتیجه کاهش زمان و هزی

 را مشاهده کردیم. BIMدرصدی زمان بریورد هزینه، افزایش کیییت و کاهش هزینه و بازگشت بودجه صرف شده برای  04درصدی زمان پروژه، کاهش 
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