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   چكيده
كه اين امر به  رشد جمعیت و توسعه شهرنشیني در عصر حاضر، رشد و توسعه كالبدی شهرها را به دنبال داشته است، 

 .رود زيست به شمار مي تنهايي، عامل موثری در افزايش مصرف انرژی فسیلي، آلودگي هوا و ايجاد اختالل در چرخه محیط

جويي در هزينه، مصالح و  ی صرفه زيست با عملكرد قابل قبول در زمینه های سازگار با محیط امروزه طراحي ساختمان

عنوان  امروزه مديريت مصرف انرژی به .مری بسیار مهم تلقي شده و رو به گسترش استانرژی در توسعه شهرهای پايدار ا

حلي برای كاهش اثرات مخرب صنعت ساخت موردتوجه قرارگرفته است. استفاده از مصالح نوين، منابع تجديد پذير  راه

شوند اما  در اين زمینه انجام ميهايي بودند كه  مثل باد و خورشید، ابداع راهكارهای جديد عايق سازی ازجمله فعالیت

ها شده  سازی آن تأثیر هريک از اين عوامل بدون در نظر گرفتن ديگری موجب هدر رفتن بخش عمدهای از ظرفیت بهینه

ای از اطالعات،  فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان با ايجاد پايگاه يكپارچه .گردد و مانع از رسیدن به نتايج مطلوب مي

سازد. استفاده از فنّاوری مدلسازی اطالعات ساختمان سبب  محیطي يک ساختمان را بهینه مي رويكردهای زيستكلیه 

خصوص در فاز طراحي )با طراحي  ها را به ی پروژه طوركلي هزينه گردد و به وری و سرعت اجرای پروژه مي افزايش بهره

زی اطالعات ساختمان در حوزه انرژی و كنترل بازده انرژی دهد. میتوان گفت كه عمده كاربرد مدلسا يكپارچه( كاهش مي

افزارهای بیم در راستای كاهش مصرف انرژی مي  های نرم در طول چرخه عمر پروژه هست. درواقع اغلب كاربرد و توانايي

 .باشد

 
 

 ، ساختمان ، انرژیBIMکلیدی:  گانواژ
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 يكي از تحوالت امیدواركننده درزمینه پايداری معماری، مهندسي و ساخت BIM اختصار دلسازی اطالعات ساختمان يا بهم

های مختلف پروژه، جهت ارزيابي و محاسبات انرژی  سازی اطالعات قسمت در ذخیره BIM های وساز است. قابلیت مدل

رامترهای موردنیاز برای سادگي به پا سازد تا با صرف زمان و هزينه كمتر به مورداستفاده قرارگرفته و مهندسان را قادر مي

سازی گرافیكي آن را  صورت آني انجام داده و شبیه انرژی مفید را به-محاسبات كارايي انرژی دست پیدا كنند، محاسبات انرژی

استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان در بهبود كیفیت پروژه های صنعت ساخت از اهمیت ويژه ای [1] مشاهده كنند

ديريت پروژه های ساختماني در سالیان اخیر به واسطه استفاده از نوآوری های فني جديد روبه پیشرفت بوده م[2]برخوردار است.

آمار نشان مي دهد كه صنعت ساخت بیش از [3]نقش مهمي درذخیره انرژی وهزينه های ساخت يک پروژه دارد.BIMاست.

 5.5بالغ بر  2001درصد مصرف انرژی كه در سال  38يک سوم انرژی مصرفي كشور را به خود اختصاص مي دهد.اين بخش 

 [4]بیلیون دالر برسد. 157.6به  2020بیلیون دالر بوده وپیش بیني مي شود در سال 

اعداد فوق بیانگر اين واقعیت است كه نیاز به صرفه جويي در انرژی وهزينه در صنعت ساخت بیش از پیش حس مي شود 

 كارهای اين رويكرد باشد.مي تواند يكي از راهBIMواستفاده از 

 

 (BIMساختمان )مدلسازی اطالعات  -2

شده است. اصطالح مدل اطالعاتي ساختمان توسط فردی  مطرح Eastman توسط 1970برای اولین بار در سال  BIM فهومم

بود تا سرانجام اين  ها ناشناخته باقیمانده ای نگاشته شد، ولي اين اصطالح و كاربردهايش تا سال به نام ون ندروين در مقاله

ها  وفور در مقاالت و نوشته فرآيند توسط شركت اتودسک در محصوالتش بكار گرفته شد. از آن موقع به بعد اين عبارت به

 سازی مجازی خالصه شد. اين فرآيند برای اولین بار در نرم ای از ساختمان مورداستفاده قرار گرفت و عملكرد آن در زيرمجموعه

ای  مجموعه BIM از همین رو .مورداستفاده قرارگرفته است Revit Autodesk و ArchiCAD في همچونافزارهای مختل

ها و صنايع مختلف در راستای پروژه تولید و  ای چندگانه، چندبعدی خواهد بود كه اطالعاتي كه توسط گروه  با امكان نمايشه

 .كند شود را يكپارچه مي ارائه مي

شده از اجزای پارامتريک كه هريک از اجزا دارای  عدی تشكیل صورت سهب شده به سازی مدل شبیهيک "در يک تشريح جامع: 

مفاهیم و جزئیات خاص خود بوده و حاوی اطالعات موردنیاز از مفاهیم معماری و سازه گرفته تا چگونگي تهیه، قیمت آنها، تاريخ 

شود و از همان  تمام ذينفعان پروژه بر روی مدل پیاده مي باشد. اين اطالعات در هنگام طراحي مدل توسط خريد و نصب مي

ای كه در  گیرد. اين مدل با توجه به اطالعات زمان و هزينه برداری پروژه مورداستفاده قرار مي فاز طراحي تا انتهای دوره بهره

ياني به درك صحیح كار از صورت يک مدل چهار، پنج يا چندبعدی به نمايش درآيد. اين امر كمک شا تواند به خود دارد مي

 [5].شود خوبي منتقل مي های طراحان و مهندسان به نمايد و انتظارات و خواسته سوی پیمانكاران جزء مي
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 BIM[6]مفهوم -1شکل

 

 BIM[5]مزايای استفاده از -( 1جدول )
 
 

 برای پیمانکاران  BIM برای طراحان  BIM برای کارفرمایان  BIMاثرات ونتایج استفاده از 

 آنالیز وبرنامه ريزی ساخت  طراحي بهتر باآنالیزهای جامع تر ارزيابي ابتدايي تر وهمیشگي طراحي 

مديريت پیچیدگي تسهیالت ،زمانبندی 

 ودارايي 

 تطابق بهتر بااستانداردهای ازپیش تعريف شده

 طراحي وشهرسازی 

 تخمین زدن زمان وهزينه 

ی ارزيابي اولیه وحصول اطمینان ازكارايي انرژ قابلیت اطمینان ومديريت هزينه 

 برای جلب اطمینان كارفرمايان 

پیش بیني زودهنگام اشتباهات وكاستي های 

 پیش رو وتالش برای حل آن ها 

پیش بیني كردن مشكالت وموانع كاردرفازهای  توسعه پايدار

 اولیه 

روابط قوی تر با صاحبان پروژه وجلوگیری از 

 تعارضات معمول 

ريسک پايین سرمايه گزاری به دلیل كاهش 
 اتفاقات غیرقابل پیش بیني 

برطرف كردن تعارضات باكارهای گروه های 
 ديگر درگیر با پروژه

 هزينه وزمان بندی بهینه 

ژه پیش از ساخت جهت شبیه سازی پرو اطالعات جامع وكامل ازساختمان در يک فايل 

 حصول از برطرف كردن نیازهای كارفرما 

 دستیابي به بهترين كیفیت 

 

 

 ابزارهای تحلیل انرژی در مدلسازی اطالعات ساخت -3
جود دارد كه وتعدادی برنامه مدلسازی  .يكي از ابزارهای سیستم مدلسازی اطالعات ساختمان، ابزارهای تحلیل انرژی هستند

یل انرژی آورده های تحل های متفاوتي دارند و سطح جزئیات آنها باهم يكسان نیست. در ادامه برخي از برنامه بسیار پیچیدگي

 شده است

IES1 

 

                                                
1I ntegrated Environmental Solutions 
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یتواند كل دهد. برنامه م ساختمان به دست مي BIM ی ساده تحلیل انرژی است كه درجه دقت بااليي را در مدل يک برنامه

ه در مطالعه جريان هوا ز انرژی گرفته تا نور روز و دينامیک سیاالت محاسباتي مورداستفاداجزا را در تحلیل محیطي اجرا نمايد. ا

 .باشد ان يک ابزار ميبرای سامانههای مكانیكي. كاستیهای اين برنامه شامل پیچیدگي برای كاربر و هزينه نسبتاً باالی آن بهعنو
 

Ecotect1 

دی ابزار ديگر نیز و كار با آن بسیار ساده است. سازندگان اين برنامه تعدااين برنامه فصل مشترك گرافیكي بسیار خوبي دارد 

خود بكار میبريد  BIM لدارند ازجمله ابزار آبوهوا و نور روز. در عین سادگي كار، واردكردن هندسه بسته به برنامهای كه برای مد

 .ارد كنندویتوانید بهطور مستقیم هندسه را م Works Vector و SketchUp Googleمیتواند مشكلساز باشد. بهعنوانمثال، 

 
Energy plus 

نسخه آن در آوريل  افزار رايگان كه اولین يكي از قدرتمندترين نرمافزارهای شبیهسازی انرژی حال حاضر دنیا میباشد. اين نرم

یدهد. مرف آب قرار ارائه شد يک شبیهسازی جامع انرژی از ساختمان بهمنظور كاربرد در مدلهای انرژی و مص 2001سال 

انرژی و آب  افزارانرژی پالس توسط متخصصین بخش ساختمان سبب بهینه كردن طراحي برای استفاده كمتر از استفاده از نرم

 .خواهد گشت

 

 برای تحلیل انرژی BIM استفاده از فناوری -4
سازی انرژی و يک تحلیلگر انرژی در شرايط  ،يک برنامه شبیه BIM مدلسازی انرژی نیازمند به ابزارهايي از قبیل مدلي بر اساس

خاص است. برای يک مدلسازی انرژی موفق، ابتدا نیاز به يک مدل منسجم و مناسب داريم. هرچند اين بدان معني نیست كه 

همهي مواد و جزئیات مشخص شده باشند، اما بايد برخي شرايط اصلي را در آن لحاظ كرد. برای تضمین درستي ساخت پروژه 

منظور كار با يک برنامه مدلسازی انرژی، موارد متعددی وجود دارند كه رعايت آنها در اطمینان بخشي از نتايج حاصل نقش  به

همهي نواحي تحلیل  - .ديوارها بايد به سقف و كف متصل باشند - .مدل بايد سقف و كف داشته باشد - :به سزايي دارند. از جمله

شايان ذكر است كه تحلیل انرژی بدون قرارگرفتن همهي اجزای ساختمان در محل  .شندبايد در هندسه ساختمان محدود با

 خود ممكن نیست زيرا كه بايد امكان انتقال اجزای ضروری پروژه از يک ابزار به ابزار ديگر وجود داشته باشد. در برخي از نرم

مان وجود دارد. در اين پژوهش، به دنبال استفاده از بر اساس مدلسازی اطالعات ساخت افزارها، امكان اجرای تحلیل پايه مدلي

يک فرمت فايل است  gbXML ساختمان سبز به نام XML هستیم. شمای gbXMLروش انتقال استاندارد صنعتي به نام 

ازی كه نرمافزارهای مدلسازی انرژی موجود قابلیت بازخواني آن را دارند. برای اين روش بايد برخي اجزای كلیدی را از مدلس

مكان پروژه: آب و هوا در حال تبديل، يک عامل  - :اطالعات ساختمان گرفته و به برنامه تحلیل انرژی انتقال دهیم كه عبارتند از

اصلي در تعیین بارهای خارجي در ساختمان است. همچنین نیاز به تعیین مكان پروژه در برنامه مدلسازی اطالعات ساختمان 

چند ممكن است در مفهوم آشكار به نظر برسد، يک ساختمان بدون ديوار را نمیتوان تحت تحلیل پوشش ساختمان: هر - .داريم

دقیق انرژی قرار داد، لذا هر اتاق نیاز به محصور شدن در ديوار، سقف و كف دارد. اين اجزا به همراه تعريف فضا و اتاق درون 

ا نیز میتوان در نواحي مختلف عملكردی در برنامه تحلیل ضروری میباشند. اين فضاها ر gbXML ساختمان برای ايجاد فايل

                                                
1 Autodesk Ecotect Analysis 
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،ما نیاز به ايجاد حجم در پروژه داريم. اين فضاها يا اتاقها بايد در سه بعد  Revit Autodesk حجم اتاقها: در - .انرژی گنجاند

 يكديگر باشند. اين فضاها را در فايلمحدود باشند و به آنها سطحي در پالن و ارتفاع الحاق شود به گونهای كه نبايد در تداخل با 

gbXML بايد ثبت شده تا از آنها برای محاسبه بارهای انرژی در پروژه استفاده شود. الزم است اطمینان حاصل شود كه حجم 

 [8].هايي كه ساخته میشوند به صورتي باشند كه فضا را به طور كامل پر كنند تا تحلیل دقیق حاصل شود

 

 BIM ایدار با استفاده ازطراحی مفهومی پ -5
در اين بخش، روند تحلیل انرژی ساختمان مدرسه سبز طبق روشها و مراحل مطرح شده بر روی يک مدل پیشنهادی بیان شده 

برای اعمال طراحي مفهومي سه بعدی پايدار از ساختمان از بخش دادههای سبز  BIM به عنوان ابزار Revit است. نرمافزار

توانند مناسبترين مواد و مصالح تأيید شده سبز را با  كند. طراحان مي های خارجي استفاده مي پايگاه دادهذخیره شده در يک 

ها از طريق نرمافزار انتخاب و استفاده كنند. پايگاه دادههای خارجي شامل  توجه به طرح خود از طريق ارتباط با اين بخش داده

%بخشها و اجزاء استفاده شده در اين  80بز در هر بخش نیز میباشد. بیش از كنندگان مصالح س اطالعات دقیق دربارهي تأمین

 .های خارجي ذخیره شدهاند میباشند كه توسط تولیدكنندگان اين مصالح فراهم شده و در پايگاه داده LEED طرح دارای امتیاز

قال اطالعات از جمله نوع ساختمان، مكان ،توانايي انت BIM به عنوان ابزار انتقال اطالعات ذخیره شده در محیط gbXML فايل

به  .جغرافیايي و فضاهای طراحي شده در پروژه، همچنین اطالعات هندسي مانند شكل، حجم و مساحت را نیز دارا مي باشد

همانطور  .بعدی هندسي بايد به يک مدل تحلیلي تبديل شود منظور داشتن تجزيه و تحلیل دقیق انرژی طرح ارائه شده، مدل سه

كه در بخش قبل اشاره شد، تمام قسمتهای ساختمان بايد به يک منطقهي حرارتي محدود، كه يک فضای كامالً محصور شامل 

كف، ديوار و سقف است، تبديل شده تا بارهای حرارتي محاسبه شوند. سپس اين فضاهای محدود شده برای نشان دادن هندسهي 

ان ذكر است بالكن و كنسولها كه نمیتوان آنها را به فضاهای بسته تبديل كرد، واقعي خود به سطح دو بعدی تبديل میشوند. شاي

به عنوان سطوح سايهدار در نظر گرفته میشوند. برای مشخص كردن داخلي و يا خارجي بودن فضاها، تعريف فضای مجاور آن در 

تحلیل انرژی برای مدل  Ecotectر از طرح و با استفاده از نرمافزا gbXML مدل تحلیلي اهمیت دارد. با گرفتن خروجي

 شود.  پیشنهادی انجام مي

به اين برنامه  BIM است، انتقال مدل سه بعدی Revit نرمافزار  كه قابل اجرا برروی VE<IES> همچنین از طريق پالگین

 نشان داده شده است3قابل انجام است كه در شكل  gbXML از طريق خروجي
 



 

 

6 

 

 
 برنامهی تحلیل انرژیبه  gbXML انتقال خروجی-2شکل

 

 اطالعات ورودی به نرم افزار های تحلیل انرژی-6
به صورت خودكار همه اطالعات هندسي ساختمان را میتوان از فايل خروجي نرم افزار های بیم بازخواني كرد )ساير اطالعات 

اطالعاتي كه به صورت دستي كاربر ويژگي های مورد نیاز برای طراحي در برنامه ها به صورت كد محفوظ خواهد ماند(.كمترين 

 نهايي بايد وارد كند نوع ساختمان و كد فشرده سازی ان اس. كاربران ممكن است اطالعات اضافي ديگری را نیز وارد كنند

 

 

 

 خروجی های نرم افزار تحلیل انرژی-7
 برشمرد:دپارتمان انرژی امريكا در مقاله ای خروجي نرم افزار های تحلیل انرژی را چنین 

 تخمین مصرف انرژی و گزارش مخارج سالیانه در طول چرخه ی حیات-

 اثر ساالنه كربن در منطقه-

 پتانسیل مصرف انرژی های تجديد پذير )سلول های خورشیدی و باد(-

 گزارش اطالعات اب و هوايي و گزارشات تصويری مورد نظر كاربر-

 پتانسیل تهويه طبیعي منطقه و ساختمان-

 درجه انرژی بر اساس استاندارد سازمان حمايت از محیط زيست امريكامقايسه -

 تحلیل اولیه مصرف اب و نور خورشید به طور روزانه -

 نمودار مصرف نهايي انرژی-

 گزارشي از محیط ساختمان و تاسیسات و غیره-

 فايل برای استفاده در نرم افزار يا ساير نرم افزار هايي كه اين فرمت را میشناسد-
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شور ما همانند ساير كشور های جهان با مشكالتي در صنعت ساخت مواجه بوده است .متاسفانه در كشور ما تالش مناسبي ك

جهت شناسايي معرفي و به كارگیری روش های نوين طراحي و ساخت مجازی به عمل نیامده است به همین دلیل اكثر پروژه 

منجر به هدر دادن بودجه میشود. با توجه به اين موارد در اين مطالعه ها به همان روش های سنتي طراحي و اجرا میشود كه 

تالش شده است به شناسايي میزان نیاز صنعت طراحي و ساخت كشور به اجرای پروژه ها با روش طراحي و ساخت مجازی و 

 پس از ان به يافتن موانع مشكالت موجود در پیاده سازی مناسب اين روش در كشور پرداخته شود.

 

 رییگنتیجه -8
حاكي از اين است كه استفاده از اين رويكرد وروش های نوين ديگر مانند bimتعريف وبررسي اجمالي مدل سازی اطالعات 

برای آنالیز  bimهوشمند سازی ساختمان منجر به كاهش هزينه ،زمان وانرژی در پروسه ساخت پروژه ها مي گردد.استفاده از 

تأثیر پارامترهای مختلف را بر انرژی مصرفي ساختمان با  ساختماني در كارگاه شروع شده است.كردن وبهینه سازی كارهای 

صرف هزينه و زمان كمتری بسنجد و در جهت كاهش انرژی مصرفي گامي بلند بردارد. همچنین امكان بازگشت فوری به طرح 

 د.وجود دار BIM مدل صورت همزمان در يک های مختلف طراحي به اولیه و اصالح آن، بررسي گزينه
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،مدل سازی اطالعات ساختمان ،مزاياوچالش های پیش رو،دومین 1394وجالینوس.علیرضا،محسني.سیده مريم،سلطاني.محمدمهدی -[2]

 گنگره استراتژی ،معماری وتوسعه تبريز

،سیستم مديريت ساختمان برای پشتیباني از ساختمان در حال تعمیر ،پنجمین كنفرانس 1392صادقیان ،احسان وحبیبي فر ،سعید ،-[3]

 ان ،گناباد.ملي مهندسي برق والكترونیک اير

 1386دفتر برنامه ريزی كالن برق وانرژی ،سال-[4]

 ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران BIM ،1395 گالبچي، محمود و ديگران، مدلسازی اطالعات ساختمان -[5]

 ir.ocpm.www://hچیست، سايت اخبار مدلسازی اطالعات،  BIM، 1394ضیايي، علي، -[6]

،مدلسازی اطالعات ساختمان سبز، ترجمه ی روانشاد نیا، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،واحد علوم  1393كريگل، ادی؛ بردلي، نیس؛ -[7]
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The role of BIM in building design with energy efficiency 

approach 
 

 
Abstract  
Population growth and urban development in the present age has led to the growth 

and physical development of cities, which alone is an effective factor in increasing 

fossil energy consumption, air pollution and disrupting the environmental cycle. 

Today, the design of environmentally friendly buildings with acceptable 

performance in terms of cost savings, materials and energy in the development of 

sustainable cities is considered very important and is expanding. 
Today, energy management is considered as a solution to reduce the destructive 

effects of the manufacturing industry. The use of new materials, renewable sources 

such as wind and solar, the invention of new insulation solutions were among the 

activities carried out in this field, but the impact of each of these factors without 

considering the other wastes a major part of its optimization capacity. And prevents 

the achievement of the desired results. 

Building information modeling technology optimizes all environmental approaches 

of a building by creating an integrated database of information. The use of building 

information modeling technology increases the productivity and speed of project 

implementation and generally reduces the cost of projects, especially in the design 

phase (with integrated design). It can be said that the main application of building 

information modeling is in the field of energy and control of energy efficiency 

during the project life cycle. In fact, most of the applications and capabilities of 

BIM software are in order to reduce energy consumption. 
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