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 چكيده

افزایش    برای  ای  مالحظه  قابل  پتانسیل  که  دهد می  نشان  ساختمانی  های در پروژه  BIMمزایای حاصل از پیاده سازی فرآیند  

در سایر حوزه ها مانند پروژه    دانش فنی بهره وری در چرخه حیات پروژه ها وجود دارد. کارشناسان معتقدند بهره گیری از این  

بسیاری از تصمیم گیری ها وابسته به داده ها و تحلیل های مکانی   از آنجایی که.نیز نتایج ارزنده ای بدنبال دارد های زیرساخت

  و   ی گوناگون را باچالش مواجه نماید،می تواند مدیریت فرایند ها  عوارض بر روی زمین و شرایط محیط  یانهستند و موقعیت مک

و قابلیت ارتباط با نرم افزار    مکانی   اطالعاتو تجزیه و تحلیل    در ساخت پایگاه داده   GISبا توجه به توانمندی های  

بهره برد. با ایجاد چنین پایگاه  پایگاه داده مرجع پروژه های خطی به عنوان  بستر  از این  ، می توان  BIMهای مبتنی بر  

داده ای عالوه بر  مکان یابی و مسیریابی بهینه پروژه، همواره کلیه اطالعات مورد نیاز از بخش های مختلف در دسترس  

وان  به عنو    به دلیل امکان دسترسی آسان به داده ها، این سیستم می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد  می باشد و

پیمانکارو  مشاور  یک بازوی نظارت برای کارفرما، مهندسان   عمل نماید و در بهبود اجرای پروژه تاثیر شگرفی    انیا 

 مورد بحث قرارخواهد گرفت.  GIS  مکانی  پایگاه دادهبا یک    BIMازاین رو در مقاله حاضر اهمیت تلفیق  .داشته باشد

،پایگاه داده  ، پروژه زیربنایی خطیBIM،مدلسازی اطالعات ساختمان،  GISسیستم اطالعات مکانی،  كلیدی: گان واژ

 مکانی اطالعات  

 

 
1 Building Information Model 
2 Geographic Information System 
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 مقدمه -1

کشورها شناخته می شوند. با  توسعه زیرساختی    خطی و حمل و نقلی، به عنوان ستون فقرات   پروژه های زیربنایی 

رشد روز افزون جمعیت و باالرفتن عمر پروژه های زیربنایی خطی، نیاز به استفاده از فناوری های کارامد و مقرون به صرفه، 

قانون برنامه و    23از طرفی یکی از اهداف ماده    می شود.  اسحساجهت ساخت، کنترل و نگهداری این پروژه ها بشدت  

ایین نامه اجرایی استانداردهای اجرایی، سرعت در اجرای پروژه ها و پرهیز از دوباره کاری هاست.از این  بودجه مندرج در  

 . نماید تحقق اهداف پروژه   بهرو، ثبت سیر تکوین و تحقق طرح از زمان پیدایش تا بهره برداری می تواند کمک موثری 

پیاده سازی و  است،و توسعه یافته  گردیده  استفاده    سترده در صنعت ساختمانبه صورت گ  BIMهرچند که در دهه اخیر  

 (. Augele,2017گسترش آن در پروژه های خطی با سرعت کمتری حرکت می کند) 

 BIM امر طراحی، مدیریت، نگهداری و کنترل سازه ها به طور چشمگیری بهبود یافته است.فرایند  BIMبا ظهور  

صرفا مدل سازی  سه بعدی از پروژه نیست و شامل کلیه اطالعات آن می باشد. این مدلسازی توسط نرم افزارهای مختلف 

رخی پارامترهارا در نظر بگیرند و یا در پروژه هایی  بنمی توانند  قابل پیاده سازی می باشد اما چنین مدل ها و سیستم هایی  

 نمیتوانند حکم یک پایگاه داده مکانی را نیز ایفا نمایند. مانند راهسازی یا راه آهن که دارای ابنیه فنی متعدد هستند 

و بدین ترتیب انجام   گرددکند که مکان هر موجودیت ذخیره سازی    به کمک ابزارهای خود کمک می  GISعلم  

ت و  در ساخت پایگاه داده اطالعا  GISهمچنین با توجه به توانمندی های  .  شودتحلیل های مکانی امکان پذیر  آنالیزها و  

 .خطی استفاده نمود  ایی زیربن پایگاه داده مرجع پروژه هایعنوان به بستر می توان از این ، قابلیت ورود اطالعات سه بعدی

 مفهوم مدلسازی اطالعات پروژه -2 

ایجاد هماهنگی و همکاری میان عوامل دیگر در پروژه در تمامی چرخه حیات آن می باشد. تا از   BIMهدف اصلی  

این طریق بتوان اطالعات مورد نیاز را تکمیل، استخراج، به هنگام سازی یا ویراش نمود و در هر زمان بتوان از آن برای 

مدل سه بعدی از پروژه نیست و شامل کلیه اطالعات   صرفا یک BIMپشتیبانی تمام فرآیندها استفاده کرد.به عبارت دیگر 

 آن می باشد. 

 

 :در پروژه ها    BIMمزایای استفاده از    -2-1

 ایجاد یک مدل سه بعدی دقیق همراه بانک اطالعاتی کامل   -2-1-1

 فرآیندهای موثر و سریع تر و اشتراک بیشتر و سریع تر و ارتقای اطالعات   -2-1-2

 ساخت و سازکیفیت بهتر   -2-1-3

 خدمات بهتر به کارفرمایان -2-1-4

 طراحی پایدار و تجزیه و تحلیل دقیق پروژه  -2-1-5

 ایجاد شناسنامه فنی سازه و مستندسازی کلیه مراحل ساخت - 2-1-6
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 خطی در دنیازیربنایی  در پروژه های    BIMپیشینه بکارگیری    - 2-2

در پروژه های زیربنایی تدوین کرده اند، این اسناد مخصوص    BIMکشورهای متعددی سندجامعی برای بکارگیری  

بکارگیری این  (.   Shou et al.,2015پروژه های زیربنایی بوده و با اسناد مدلسازی اطالعات ساختمان متفاوت هستند )

ه ای همچون آمریکا، انگلیس و استرالیا افزایش یافته بگونه  فرایند با سرعت باالتری نسبت به گذشته در کشورهای پیشرفت

  هایی  طبق گزارش  ای که همه آن ها دارای سندها و الزامات بکارگیری مدلسازی اطالعات در پروژه های زیربنایی هستند. 

پیشرفت و    DOGEکه شرکت داده و تحلیل   تکنولوژی های ساخت همچون  از وضعیت  کند    منتشر می   BIMشرایط 

باالیبک با سرعت  پیشرفته  زیربنایی درکشورهای  پروژه های  این بستر در  یافته است  ی ارگیری   A.Jones and)  افزایش 

Lubrano,2017).نیز مشاهده می شود فناوری  (1)همانطورکه درتصویر BIM درصد پروژه های زیربنایی    50بیش از  در

    استفاده شده است.

بصورت اصولی و در کل چرخه حیات  BIMنمونه موردی انجام شده است، بکارگیری بستر 10طبق مطالعاتی که بر 

 ( BSA Foundation,2017درصد زمان طراحی و اجرای پروژه را کاهش داده است)50درصد هزینه ها و 33پروژه 

 
 درصد پروژه های زیربنایی   50در بیش از    BIMبکارگیری  -1تصویر

 

 GISمفهوم سیستم اطالعات مکانی -3

شامل مجموعه کاملی از مولفه های سخت افزار، نرم افزار، داده و کاربر به منظور   GISسیستم اطالعات مکانی یا  

اطالعات مکان مرجع   گردآوری، ذخیره سازی، بهنگام سازی، پردازش، بازیافت، تجزیه و تحلیل و ارائه خروجی های مختلف

واقع   باشد.در  شده    GISمی  طراحی  مرجع  زمین  های  داده  با  کار  برای  که  است  اطالعاتی  سیستم  یک 

 (. Huxhold,W,1991است)

این فن آوری اطالعات توصیفی و مکانی را مدیریت کرده و امکان جست   ،مشاهده می شود  (2)همانطورکه درتصویر

داده های مکانی خواص هندسی عوارض را   سازد.و جو، آنالیز و نمایش این دو نوع اطالعات را در کنارهم امکان پذیر می  

ارائه می را  از عوارض  از    GISدهند. در    بیان میکنند و داده های توصیفی ویژگی های متفاوتی  انواع مختلفی  توان  می 

نقشه اطالعات را درمورد یک پروژه مانند اسناد پروژه، اطالعات المان های بکاررفته،شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه،  
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سیستم های اطالعاتی و پایگاه داده تلفیق کرد.کارفرمایان با دراختیار داشتن این ر  را نگهداری کرده و با سای  های طرح

 اطالعات، امکان تجسم و تجزیه و تحلیل اطالعات را داشته و بصورت مستمر به اطالعات مورد نیاز دسترسی دارند.

 

 

 ( در پروژه ها GIS)عملکرد سیستم اطالعات مکانی  -2تصویر

 

 GISمزایای استفاده از  - 3-1

 عبارت است از:   در پروژه ها(GISبه طورکلی مزایای استفاده از یک سیستم اطالعات مکانی ) 

 نگهداری و بازیابی حجم بزرگی از داده ها به صورت موثرتر و سریعتر  -3-1-1

 توصیفی مربوط به هریک از آنها تلفیق سریع داده های فضایی گوناگون و اطالعات   -3-1-2

 قابلیت مکان یابی و مسیریابی بهینه   -3-1-3

 و ایجاد گزارشات کالن مدیریتی  تولید اطالعات جدید   -3-1-4

 تلفیق داده های فضایی )مکانی( و غیر فضایی )غیر مکانی(   -3-1-5

 دسترسی هرچه سریعتر ارکان پروژه به اطالعات در طول حیات پروژه - 3-1-6

 به روز رسانی سریع و جمع آوری اطالعات پراکنده   -3-1-7

 های پیشرفتهکیفیت باالی تحلیل داده ها و امکان تجزیه و تحلیل آنها با روش  -3-1-8

 

    BIM  و  GISمقایسه  - 3-2

در مقایسه با مدل    بنایی خطیمحدودیت ابزارهای طراحی و مدل کردن یک منطقه جغرافیایی در پروژه های زیر

  با چالش مواجه به تنهایی را در این پروژه ها   BIM کردن پروژه های ساختمانی در یک مختصات مکانی مشخص، بکارگیری

شبکه زهکشی، حوزه   سی،شنا  زمین  مشخصات  جغرافیایی،عت  وس  مولفه هایی نظیربا    بنایی خطیهای زیرپروژه  .خواهد کرد

  بنظر ها نقشه مجموعه ای از  قالب  در صرفا  هرچند ها  نقل و غیره مواجه هستند. این ویژگی های آبخیز، مسیرهای حمل و 
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  GISاگرچه قابلیت اصلی . در پروژه های زیرساخت محسوب شوند BIM مدل یک اجزاء مهمترین  توانند می  اما  رسند  می

سطح نسبتا کوچکی از دنیای    BIMنمایش رقومی یا دیجیتال دنیای واقعی است، اما دارای تفاوت هایی نیز هستند.    BIM و

سطح کالنی از دنیای واقعی را بکار می   GISاما  ،واقعی را مدل می کند، به عنوان مثال پل ، اجزا و داده های مربوط به آن

تواند به عنوان یک پایگاه داده برای کل    و می   ردروی داده های بیرونی تمرکز دا  برد مانند توپوگرافی منطقه،رودخانه ها و بر 

در مقیاس های شهرستان، منطقه ای و کشوری عمل می کند، در حالی که داده   GIS به عبارت دیگر  ،  پروژه عمل نماید 

 .(1395زاده و همکاران،)تقی د برای طراحی و ساخت یک شکل یا ساختارهای خاص استفاده می شو BIM   های

از سیستم های مختصات جغرافیایی و سیستم های تصویر جهانی استفاده می کند درحالی که مختصات های    GISبنابراین  

برای برنامه ریزی و راه اندازی جاده ها، پل ها، فرودگاه ها، شبکه   GIS اطالعات  همچنیننسبی هستند.    BIMموجود در  

برای طراحی و ساخت این     BIM درحالیکهمورد استفاده است  های راه آهن و دیگر زیرساخت ها در محدوده اطراف آنها  

برای امکان سنجی و   لدر وهله او  می توان  GISبه  عنوان مثال در یک پروژه خطی مثل راه آهن از  . کاربرد داردسازه ها  

تعداد زیادی پل،تونل و ابنیه فنی وجود خواهد داشت که هریک دارای  دراینگونه پروژه ها    مسیریابی پروژه استفاده نمود.  

در ساخت پایگاه داده اطالعات پروژه و    GISمی باشند در این شرایط با توجه به توانمندی های    BIMمدلسازی تحت  

 . بهره بردپایگاه داده مرجع پروژه های خطی  به عنوان بستر قابلیت ورود اطالعات سه بعدی می توان از این 

 

 روش شناسی  -4

وتلفیق آن با سیستم اطالعات   (BIMپیشنهادی برای مدل سازی اطالعات ساخت ) دراین بخش به ارائه چهارچوب

 ( پرداخته می شود. GISمکانی) 

 

 GISمسیریابی بهینه در بستر  - 4-1

درپروژه های خطی و زیربنایی یکی از مهمترین مراحل کار مسیریابی بهینه می باشد و از آنجایی که روش های  

ه توسط این روش ها اغلب دقیق نمی  معمول و سنتی برای مسیریابی، پرهزینه و زمان بر بوده و روش های پیشنهاد شد 

به طور همزمان لحاظ    مهندسی و مواردی از این دست  زیست محیطی، اقتصادی و فنی و    عواملباشند و در آن ها همه  

می تواند    ( با توجه به قابلیت بسیار باال در تحلیل های فضایی ومکانیGISنمی شوند، استفاده از سیستم اطالعات مکانی )

باید در   مشاهده می شود (3)همانطورکه درتصویر برای این منظوردر دست یابی به یک مسیر بهینه ایفا نماید.نقش شایانی 

اراضی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی  توپوگرافی، کاربری  از ساختگاه طرح مانند اطالعات    گام نخست کلیه اطالعات موجود 

استفاده از روش  با و با تحلیل این داده ها و در نهایت شده GIS  ARCسپس این اطالعات وارد نرم افزار  .جمع آوری گردد

 بهترین مسیر انتخاب می گردد.  OWA)و (AHP  تصمیم گیری چند معیاره   های
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 GISاری الیه های مختلف اطالعاتی و نمونه ای از مسیریابی بهینه دربستر ذبارگ  -3تصویر

   BIMمدلسازی اطالعات در بستر   - 4-2

باتوجه به وجود ابنیه فنی مختلف مانند پل و تونل و... برای مدلسازی از بسترهای نرم افزاری قابل   ،مسیریابی   از  پس 

  هندسی  و یا محصوالت مشابه می توان استفاده کرد.برای این منظور برای طراحی  Autodeskاطمینانی همچون محصوالت  

، برای طراحی پل و ابنیه فنی از نرم Civil3dافزار    مسیر و تولید مقاطع طولی و عرضی و محاسبه احجام می توان از نرم

  و  Navisworkبرای مدیریت و کنترل پروژه از نرم افزار  (،  4)تصویرشماره  Structural bridge design و  Revitافزارهای  

.یکی از دالیل استفاده از بستر (5)تصویرشماره  استفاده نمود  Infraworkاز نرم افزار    می توان  به منظور ارائه گرافیکی پروژه

تعامل بسیار قوی نرم افزارهای این شرکت با یکدیگر می باشد که کاربر را در استفاده از نرم    Autodeskنرم افزاری شرکت  

  (1398.)جعفریان و خسروپور،افزارهای شرکت های دیگر بی نیاز می کند

 

 REVITفاده از نرم افزار  تولید نقشه های اجرایی با است-4تصویر
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 INFRAWORKشبیه سازی محدوده مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  -5تصویر                                

                               

 شده به تصویر کشیده شده است.  یاد روند استفاده از نرم افزارهای  6 درتصویر شماره

 

 BIMنرم افزارهای مورد استفاده در فرایند مدل سازی پروژه تحت    -6تصویر
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   GISساخت پایگاه داده اطالعات پروژه در بستر    - 4-3

  آبروها،اطالعات مربوط به پل ها،تونل ها،  مانند خطی با حجم زیادی از اطالعات    زیربنایی   باتوجه به اینکه در پروژه های

  ضروری می باشد حفظ و در دسترس قراردادن کلیه اطالعات مورد نیاز پروژه ، روبرو هستیم عملیات خاکی،معارضین ملکی

در ساخت پایگاه داده   GISبا توجه به توانمندی های  . شودمی  امکان پذیرجامع  که این امر از طریق ایجاد یک پایگاه داده

با  پروژه ها استفاده نمود.    این گونه  به عنوان بستر ذخیره سازی اطالعات  آناز    می توان  های مکان محور،  اطالعات پروژه 

ایجاد این پایگاه داده ارکان پروژه همواره می توانند با توجه به سطح دسترسی تعریف شده به اطالعات مورد نیاز دسترسی 

ایجاد گردد. یک    3پایگاه داده مکانی   باید یکبا توجه به مکان محور بودن داده ها ابتدا    برای این منظور و  داشته باشند.

نوع خاصی از پایگاه داده می باشد که قابلیت ذخیره سازی حجم بسیار زیاد داده های مکانی و توصیفی   مکانی  داده  پایگاه

  الیه در آن    و دیوارهای نگهبانپل ها، تونل    مانند مختلف پروژه    عوارض  پس از ایجاد پایگاه داده مکانی، .را دارا می باشد

 .  (7)تصویر شمارهشوندمی  بندی

 

 ARC GISالیه بندی اطالعات در نرم افزار    -7تصویر

مشاهده   8بارگذاری می گردد. پس از آن همانطور که در تصویر  الیهدرگام بعد کلیه اطالعات توصیفی مورد نیاز هر 

تواند کاربر می  نقشه     می شود  از جمله  بارگذاری شده  اطالعات  کلیه  به  نظر  عارضه مورد  روی  بر  با کلیک  راحتی  به 

دسترسی پیداکند. همچنین به دلیل وجود پایگاه داده  سایر موارد پیشرفت کار، مکاتبات ، مدل سه بعدی و  های  ها،گزارش

 
3 Geodatabase 
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پارامترهای مرتبط   نام منطقه،  مکانی کاربر می تواند به راحتی عوارض مختلف را برحسب کیلومتراژ، مختصات     و سایر 

   را تهیه نماید. ها جست و جو کرده و از اطالعات مورد نیاز انواع گزارش

 

 

 ARC GIS دسترسی به اطالعات مورد نیاز در نرم افزار  -8تصویر
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 نتیجه گیری  -5

  وسیع  محدودیت ابزارهای طراحی و مدل کردن یک منطقه  و   پروژه های زیربنایی خطیمکان محور  باتوجه به ماهیت  

پروژه های ساختمانی در یک مختصات مکانی مشخص، بکارگیری با مدل کردن  به  BIM فرایند  جغرافیایی در مقایسه 

و تجزیه و تحلیل   در ساخت پایگاه داده  GISبا توجه به توانمندی های  از این رو    .خواهد کرد  با چالش مواجهتنهایی را  

پایگاه داده مرجع پروژه  به عنوان  بستر  از این  می توان    ،BIMو قابلیت ارتباط با نرم افزار های مبتنی بر    مکانی  اطالعات

همواره کلیه اطالعات مورد   عالوه بر  مکان یابی و مسیریابی بهینه پروژه،  ایجاد چنین پایگاه داده ایبا    بهره برد. های خطی  

به دلیل امکان دسترسی آسان به داده ها، این سیستم می تواند مورد  نیاز از بخش های مختلف در دسترس می باشد و  

عمل نماید و در بهبود   انمانکاریا پیو  مشاور  ن  بازوی نظارت برای کارفرما، مهندساوان یک  به عنو    توجه مدیران قرار گیرد

 . اجرای پروژه تاثیر شگرفی داشته باشد

و   BIMاستاندارد های بکارگیری دستورالعمل و این پژوهش پیشنهاد می کند به عنوان تحقیقات آتی در زمینه تدوین  

GIS تحقیق گردد.  در پروژه های زیربنایی خطی 
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Integration of building information modeling(BIM) and 

geographic information system(GIS) in infrastructure  

 

Abstract: 

The benefits of implementation BIM process in building projects show that there is noticable 

potential for increasing the efficiency in projects life cycle. 

The experts believe that using this technology in other domains such as infrastructure projects 

brings valuable results. 

Lots of decisions are dependent on data and local analysis and the conflicts location on the 

ground and the environment conditions can cause challenges for the management process and 

according to the abilities of GIS in creating a database and  spatial information analysis and 

the ability to communicate with BIM-base softwares , this platform can be used as a reference 

database of linear projects. 

By creating such a database in addition to optimal location and routing of the project , all the 

required information from different departments will be available so due to this possibility of 

easy access to data this system can be considered by managers and can act as a monitoring 

assistant for the employers and consulting engineers or contractors and  also can have a 

wonderful impact on improving project implementation. 

Therefore in this article the importance of integrating the BIM and a spatial database will be 

discussed. 

Keyword: GIS,BIM, Linear infrastructure,Data base 


