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   چکیده 

ها بدون  کند، با جداسازی المانازی ساختمان بر خالف تخریب که مقدار قابل توجهی ضایعات بالاستفاده تولید می  واس

های استفاده از مواد و مصالح حاصل شده  کند. از میان راه برداری دوباره از این مصالح را فراهم می آسیب جدی، امکان بهره 

ها  تر انرژی و مواد اولیه نسبت به دفع و یا بازیافت آن هزینه بودن، مصرف کم  ل کمها به دلیاز واسازی، استفاده مجدد از آن 

  ی و قابل اعتماد از سازه ابزار   قیبه اسناد دق  یو دسترس  رهیذخ  لیاطالعات ساختمان به دل  یساز مدل باشد.  روش بهتری می 

شده در سازه ارائه    یواساز   یهاستفاده از المان ا  ی برا  ییهاراه حل  نیشیموفق است. در مطالعات پ  یواساز   یمؤثر در راستا

 .به طور طبق مطالعات انجام شده کامل بررسی نشددوم  نو و دست  حاز مصال  یبیانتخاب ترک  یبرا   یوجود روش  نیشد. با ا

 های آن برای دسترسی به این گیری از بانک داده مدل اطالعات ساختمان و قابلیتدر پژوهش حاضر با بهره از این رو  

ای واسازی شده ارائه شده است. در این چهارچوب با استفاده  های سازه اطالعات، چهارچوبی برای استفاده مجدد از المان 

اطالعات ساختمان بر پایه الگوریتم ژنتیک، ترکیبی بهینه با استفاده از دو گروه مقطع    از ابزار طراحی شده در محیط مدل 

ای، عملکرد مدل پیشنهادی بررسی شده و در صورت نیاز تغییرات ن نیز با تحلیل سازه شود. در پایادوم ارائه می نو و دست 

فوالدی آزمایش شده و نتیجه حاکی از کاهش    شود. این چهارچوب بر روی یک نمونه مدل سازه الزم روی آن اعمال می

تواند دید بهتری به طراحان جهت بررسی پتانسیل  می  چهارچوبباشد. استفاده از این  هزینه اسکلت سازه می  ٪23حدود 

 را کاهش دهند.    های ساخت داده تا در صورت امکان هزینه  دوم در سازه استفاده از مصالح دست 

 

 ، الگوریتم ژنتیکسازی اطالعات ساختمان، واسازی ساختماناستفاده مجدد، مدل واژگان کلیدی:  
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 مقدمه

مشاب حال حاضر  در  که  ساختمان  میصنعت  تبعیت  اقتصاد خطی  رویکرد  از  صنایع  دیگر  پرهزینهه  از  یکی  و  کند،  ترین 

  Ghisellini, Cialani)ترین صنایع موجود در جهان است. استفاده از این رویکرد موجب رشد سریع اقتصادی شده  پرمصرف

and Ulgiati, 2016 )   به همراه داشته است. صنعت اقتصادی  ناپذیر زیست محیطی و  تاثیرات جبران  ولی در نقطه مقابل 

ساختمان سهم بسیار باالیی در اقتصاد و همچنین مصرف انرژی و مواد اولیه دارد که در ازای آن مقدار قابل توجهی ضایعات  

,  McKinsey Global  ;1392,  یامان  و   ی )طاهرخان هستند    مجدد قابل استفاده   ٪90کند؛ ضایعاتی که در مواقعی تا  تولید می

2011;  2017, .al et Adams ;2016, Purnell and Iacovidou)  .در نقطه مقابل با مدیریت    1ای رویکرد اقتصاد چرخه

ترین  دارد. بیشها گام برمیآن   بع اولیه و حفظ ارزش مواد و مصالح، در جهت کاهش این ضایعات و حفظ ارزشبهینه مصرف منا

ریزی مناسب باشند که خصوصاً در مرحله تخریب، در صورت برنامه میزان ضایعات تولید شده در مراحل ساخت و تخریب می

دهد تا با جداسازی  ساختمان این اجازه را می  2دد را دارند. روش واسازیبرداری مجمقدار قابل توجهی از این مصالح قابلیت بهره

المان بهرهبا دقت  امکان  از آن ها و مصالح،  فراهم شود  برداری مجدد  اقداممهم.  (Kibert, 2003)ها  این ترین  برای  هایی که 

باشد. در این بین، استفاده مجدد با توجه به مصرف پایین  می  5و دفع   4، بازیافت3گیرد شامل استفاده مجدد ها صورت میالمان 

ها دارد. در میان مصالح ساختمانی فوالد به دلیل  گیری دوباره از مصالح و المانترین پتانسیل را برای بهره انرژی و مواد اولیه بیش 

,  Akbarnezhad)عمر ساختمان دارد  های مکانیکی و دوام باالی آن ظرفیت باالیی برای استفاده مجدد در پایان  خصوصیت 

Ong and Chandra, 2014).  های فوالدی، عدم اطمینان از روی استفاده مجدد از المانهای پیشترین چالشیکی از اصلی

  ( Fujita and Kuki, 2016; Keller et al., 2019)ها است که کلر و همکاران و فوجیتا و کوکی  مشخصات مکانیکی آن

روش ارائه شده توسط بروتینگ و    اساساند. همچنین بر  های غیرمخرب ارائه دادهها با آزمایشگیری آن هایی برای اندازهروش

ها هم از لحاظ طول و هم از لحاظ تعداد، دیگر چالش انتخاب از  محدود بودن این المان  (Brütting et al., 2019)  همکاران

 ها است.  میان آن

یابی به واسازی موفق و استفاده حداکثری از مصالح حاصل شده، نقش اطالعات و مستندات قابل اعتماد مربوط برای دست

باالی آن برای مدیریت    سازی اطالعات ساختمان به دلیل قابلیتهای مدرن نظیر مدله بسیار حائز اهمیت است. ابزار به پروژ

ها توسط  کنند. روش سنتی انتخاب از میان المان های پایان عمر مهیا مینشستن استراتژی   ثمراطالعات شرایط مناسبی برای به  

ابراهیمی میمند, مصطفی؛ فرزاد جالیی  کند )ها مشکل ایجاد میبودجه و برآورد استانداردطراح معموالً بهینه نبوده و در تأمین 

دوم برای های دست(. وجود سیستمی یکپارچه برای یاری طراحان جهت دسترسی و انتخاب المان1397و مصطفی خانزادی،  

بیش را  مصالح  این  از  استفاده  پتاسیل  افزایش می  سازه،  پیش    Addis, 2012; Ness et al., 2015; Densley) دهد  از 

Tingley, Cooper and Cullen, 2017) .دوم  های دستمند برای انتخاب الماناز این رو در این پژوهش چهارچوبی قانون

 سازی اطالعات ساختمان توسعه داده شده است.  از انبار مصالح برای اسکلت یک سازه فوالدی، با استفاده از مدل

  

 
1 Circular Economy 
2 Deconstruction 
3 Reuse 
4 Recycle 
5 Dispose 
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 تحقیق  روش 

المان از  استفاده مجدد  برای  پروژه حاضر چهارچوبی  از مدلفوالدی در سازهای  های سازهدر  استفاده  با  سازی  ای جدید، 

بعدی  در چهارچوب پیشنهادی در ابتدا اطالعات مورد نیاز از مدل سه سازی ژنتیک ارائه شده است. کامپیوتری و الگوریتم بهنیه

های قابل انتخاب برای هرکدام از اعضا در سازه  شوند. سپس گزینهدوم استخراج میهای دستالمان  دادهو همچنین از بانک  

ها  ها بر اساس طول محدود شده و در ادامه بر اساس مدول مقطع پالستیک آنشوند. ابتدا الماناولیه، در دو مرحله فیلتر می

شود. سپس با در نظر گرفتن قید اتصال  ها یافت میرکیبی بهینه برای ستون شوند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، ابتدا تفیلتر می

افزار تحلیل  شود. مدل نهایی حاصل از الگوریتم ژنتیک به نرمها نیز تولید میتیر به ستون و پهنای آن، ترکیبی بهینه برای تیر 

  BIM، مدل به محیط  ود المان تسلیم شدهشود. در صورت وجسازه منتقل شده و محاسبات آن مشابه سازه اولیه انجام می

افزار بعدی در محیط نرمسازی سهشود. مدلدوم تعویض میبازگردانده شده و این المان با جایگزینی مناسب از انبار مصالح دست

  یسیان برنامه نوزب و تی نرم افزار رو  APIبرنامه نویسی با استفاده از از انجام شده است. جهت دریافت اطالعات از مدل،  6رویت

C#  و در ادامه الگوریتم ژنتیک با استفاده از    استفاده شده استMATLAB    و به صورت یکپارچه باC#    .طراحی شده است

اند. در پایان نیز  هایجاد شد  SQL Serverافزار  های موجود در سازه در در محیط نرم دوم و المانهای دستبانک داده المان

 استفاده شده است.   ETABSافزار نرم برای تحلیل سازه از

فرض  ها با  جا این دادههای واسازی شده، در اینهای واقعی برای خصوصیات مکانیکی الماندادهبا توجه به در دسترس نبودن  

  اند. همچنین از تغییرات مدول االستیسیته صرف نظر شده است. درها در نظر گرفته شدهپوسیدگی یکنواخت و کاهش ضخامت

ها ذخیره شده  ستون در نظر گرفته شد و در بانک داده، مشخصات هندسی و مقاطع این المان   134تیر و    93  تعدادبانک داده  

جهت محاسبه هزینه   (Gorgolewski and Straka, 2006; Dunant et al., 2018)های پیشین  است. با استناد به پژوهش

مبلغ مد نظر فروشندگان    مت، یبا توجه به نوسانات ق( در هزینه نهایی موثر هستند.  1های اشاره شده در رابطه )ها مولفهاین المان

دوم در محاسبات  دست  فوالد  نهیپژوهش( به عنوان هز  نیزمان انجام اتومان در    4800) مشخص  یمقطع زمان   کیفعال در بازار در  

 اعمال شد. 

 

افزار رویت و در محیط نرم  APIها از بانک داده، به کمک  در مرحله بعد اطالعات مربوط به هندسه مقطع و مقاومت المان

دوم قابل انتخاب از بانک داده برای هرکدام از اعضای سازه  های دست، المان1شکل  شوند. سپس طبق فلوچارت  استخراج می

  Yeoh, Lee and)شوند. دو معیار برای این کار در نظر گرفته شده است. اولین قدم مطابق پژوهش یوح و همکاران  جدا می

Ong, 2018)  شوند. در قدم بعد برای محدود  تری از عضو مورد نظر داشته باشند، از لیست خارج میهایی که طول کمالمان

اساس  دوم بر اساس نسبت  مقاطع دست  هایی که ظرفیت باربری نزدیک به عضو مد نظر داشته باشند،کردن لیست به المان

تر به واقعیت،  . همچنین برای ایجاد شرایط نزدیکشوندبه مقدار این مولفه در محل مورد نظر در سازه محدود می  هاع آن مقط

دوم فیلتر شده بر  های دستها در نظر گرفته شده است. جهت در نظر گرفتن قید اتصال، تیریک مرحله مازاد فیلتر برای تیر 

شوند. در نتیجه ابتدا الگوریتم ژنتیک ترکیب بهینه را برای  ها محدود میل به آن اساس نسبت عرضشان به پهنای ستون متص

روز شده در مدل پیدا  های بهها با استفاده از دادهکند. در ادامه ترکیب مناسب تیرها پیدا کرده و در مدل جایگذاری میستون 

 
6 Autodesk Revit 

 دومداری+هزینه اصالحات+هزینه آزمایش =هزینه فوالد دستهزینه فوالد ضایعاتی+هزینه واسازی+هزینه نگه ( 1) 
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در سازه ذخیره شده و در نهایت به شکل ماتریسی در  های گلچین شده در جداولی جداگانه برای هر عضو  شود. این المانمی

شناسه المان دست دوم بوده و عدد صفر نماینده مقطع اولیه در    i,jn(.  2شکل  گیرند )الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار می

 دوم، همان مقطع اولیه به شکل بازگردانده شود.  های دستسازه است که در صورت یافت نشدن گزینه مناسب از المان

 

 

 شده  ی. فلوچارت چهارچوب طراح1شکل 

 

 

ارسال اطالعات سازه ای 
و هندسی المان ها از 
رویت به بانک داده در 

SQL Server

فیلتر کردن ستون های 
دست دوم با توجه به 
طول ستون های نو

اجرای الگوریتم ژنتیک 
برای یافتن بهینه ترین 

ترکیب المان ها

 Family Typeتعویض 
اعضای سازه به المان های 
پیشنهادی در رویت و 
به روزی رسانی بانک داده

آیا الگوریتم ژنتیک 
بر روی تیر ها نیز 
فیلتر کردن تیر های اجرا شده است 

دست دوم با توجه به طول 
تیر های نو و پهنای ستون 

متصل به آن

شرو 

خیر

بله

ایجاد بانک داده ای در 
SQL Server   جهت

ذخیره اطالعات 
المان های واسازی شده برای  Family Typeایجاد 

المان های دست دوم در 
داخل رویت با کمک 
اطالعات در بانک داده

آنالیز سازه پیشنهاد 
ETABSشده در 

آیا المان های تسلیم 
شده وجود دارد 

پایان

تعویض المان های 
تسلیم شده با 
جایگزین مناسب

خیر

بله

دریافت المان های 
تسلیم شده از گزارش 

ETABSدریافتی از 

حذف المان هایی که در 
حال حاضر در سازه 
استفاده شده اند از 
لیست مرحله قبل

تهیه لیستی از المان های 
دست دوم مناسب بر 
اساس اساس مقطع 

پالستیک

بله

خیر

استفاده از المان  
اولیه یا همان المان 

نو در سازه

استفاده از المانی با 
کمترین اساس مقطع 

موجود در لیست
آیا لیست خالی 

است 

 Family Typeتعویض 
اعضای سازه به المان های 
پیشنهادی در رویت و 

به روزی رسانی بانک داده
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 الگوریتم ژنتیک 

های هر تکرار،  های متعدد و با استفاده از بهترین جواب ی است که در تکرار فرا ابتکار  هایالگوریتم الگوریتم ژنتیک یکی از  

های موجود در انبار  المانرو با توجه به منحصر به فرد بودن  یابد. دو قید مهم برای مسئله پیشجوابی بهینه برای مسئله می

 وجود دارد:

 ها در داخل هر کروموزوم اولین قید مربوط به غیر تکراری بودن المان (1

 باشد.  های قابل استفاده در هر ژن میقید دوم مربوط به یکتا بودن داده (2

 اند.  های اشاره شده با در نظر گرفتن این دو محدودیت طراحی شدهاز این رو عملگر

تر و  های سبکر این تحقیق نشان دادند که طراحی الگوریتم صرفاً با هدف کاهش هزینه، موجب انتخاب المان ها دبررسی

خروجی الگوریتم عملکرد مطلوبی نخواهد داشت. از این رو تابع هدف الگوریتم از دو بخش تشکیل    نتیجهشود. در  تر میضعیف 

باشد. این تابع و نحوه  قرار دهد. در اینجا هدف کمینه کردن تابع هدف میای را مد نظر  شده تا عالوه بر هزینه، عملکرد سازه

 های آن در ادامه شرح داده شده است: محاسبه مولفه 

(2) 𝐹𝑉 = 𝑤1𝑓𝑐 + 𝑤2𝑆𝐹 
نماینده امتیازی برای ضریب    SFامتیاز در نظر گرفته شده برای هزینه و    cfباشد،  ( که نشان دهنده تابع هدف می2در رابطه )

 باشند.  نیز وزن این دو مولفه می  w2و  w1باشند. ضرایب بعد میباشد. هردو این مقادیر بیها میایمنی المان

ای ایش مقدار ضایعات، جریمهتری دارند، برای جلوگیری از افزهای قابل انتخاب طول بیشهزینه: با توجه به این که المان_ 

 نیز برای این طول اضافی در نظر گرفته شده است:

(۳) 𝑓𝑐 = (
(𝑅𝐶 + 𝑃𝐶) − 𝑁𝐶

𝑁𝐶
) 

باشند که از روابط هزینه اسکلت نو می  NCجریمه بابت ضایعات و    PCهای دست دوم،  هزینه خرید المان  RC(  3رابطه )در  

 آیند: دست می( به6( و ) 5(، )4)

0 n 1,2 n 1,3 n 1,4 NaN NaN NaN NaN

RecElm= 0 n 2,2 n 2,3 NaN NaN NaN NaN NaN
.         . .. . .
.       . .

0 n 3,2 n 3,3 n 3,4 n 3,5 NaN NaN NaN

 هیدر سازه اولهر المان  یقابل انتخاب برا یهانهیاز جدا کردن گز ییشما. ۲شکل 
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(،  5)باشد. در رابطه های نو میهزینه خرید المان  NewCostدوم و های دستهزینه خرید المان RecCost در روابط باال،

iA   دوم،  دست  سطح مقطع المانiEL    ،طول مازاد آن المانiɣ    ،جرم واحد حجم مصالح آنn  دوم، با  ها )نو یا دستتعداد المان

دوم  هزینه هر کیلوگرم مصالح دست  RecoveredCostهزینه هر کیلوگرم مصالح ضایعاتی و    ScrapCostتوجه به رابطه(،  

تر بودن ترکیب پیشنهادی، صورت کسر های دست دوم، در صورت ارزان باشد. با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده برای المانمی

( نشان از جواب مطلوب الگوریتم بوده و اشکالی در محاسبات ایجاد  6ی خواهد شد. با این حال منفی بودن خروجی رابطه )منف

 کند.  نمی

 ( است: 7اساس مقطع: نحوه محاسبه این امتیاز مطابق رابطه )_ 

(7) 𝑆𝐹 = (∑
𝑍𝑥𝑅 − 𝑍𝑁𝑖

𝑍𝑁𝑖

𝑛𝑅

𝑖=1

+ ∑ 1

𝑛𝑁

𝑖=1

)/𝑛𝑇  𝑆𝐹 = (∑
𝑍𝑥𝑅

𝑍𝑁𝑅

𝑛𝑅

𝑖=1

)/𝑛𝑅  

در اینجا فرض بر این است که سازه به صورت خمشی طراحی شده است. همچنین در سازه اولیه تا جای ممکن از ظرفیت  

ترین ظرفیت باربری خمشی شوند که نزدیکای انتخاب میدوم به گونهها استفاده شده است. از این رو المان دستباربری المان

های فوالدی کشور به صورت کلی  ند. ظرفیت باربری در آیین نامه طراحی سازهممکن را به المان موجود در محل داشته باش

دوم و نو  دست   آید. با فرض ثابت بودن تنش تسلیم و ضریب کاهنده، نسبت اساس مقطع دو الماندست می( به 8مطابق رابطه )

ین مقادیر میانگین گرفته شده تا مقدار  به عنوان مقدار برازندگی بخش دوم تابع هدف در نظر گرفته شده است. در پایان از ا

 ای مشابه برازندگی هزینه قرار گیرند. نهایی در بازه

(8) 𝑀𝑝 = ∅𝑍𝑥𝑅𝐹𝑦𝑅 
 

 

 

 

 

(4) 𝑅𝐶 = ∑ 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(5) 𝑃𝐶 = ∑ 𝐴𝑖𝐸𝐿𝑖𝛾𝑖 × (𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡) 

𝑛

𝑖=1

 

(6 ) 𝑁𝐶 = ∑ 𝑁𝑒𝑤𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 3شکل 

Solution= 

Crossover( ), Mutation( ) 



 

13 C O MC O N F .B I M  

 

هایی برای هر ژن مربوطه انتخاب های موجود در هر سطر، الماناز میان گزینه  3شکل  جهت تولید جمعیت اولیه مطابق  

شته و در صورتی تولید مثل توانایی باالیی در تولید جواب جدید ندا  عملگر رو به دلیل قیود اعمال شده،  در مسئله پیششود. می

از گزینه المانی  از  که  اولیه حضور نداشته باشد، احتمال استفاده  پایین  در نسل  آنهای موجود در جمعیت  های بعدی بسیار 

هایی با تنوع باال ندارد. از این رو جمعیت اولیه آید. همچنین جهش نیز به دلیل احتمال پایین آن، به تنهایی توان تولید جواب می

های برای هر ژن در جمعیت اولیه استفاده شود. برای این کار با فرض تعداد انتخاب  شود که از تمام گزینهای تولید میبه گونه

برای هر سطر ماتریس   درایهRecElmمساوی  انتخاب  احتمال  به،  انتخاب  بار  از هر  روز ها در هر سطر محاسبه شده و بعد 

کند. شرط پایان کار این است که اختالف  شدن شرط پایان جواب بهینه را جستجو میپس از این الگوریتم تا برآورده  شوند. می

  4شکل  .  الگوریتم از حداکثر تکرار مجاز عبور کندبوده و یا    %10تر از  تکرار متوالی کم  300میان برازندگی بهترین جواب در  

هایی از سازه است که گزینه مناسبی از مقاطع  ه المانهای صفر نشان دهنددهد. درایهای از خروجی الگوریتم را نشان مینمونه 

 باشند.  دوم در بانک داده میهای دستهای غیر صفر نیز شناسه المانها یافت نشد. الماندوم برای آندست

    

شود. در  ها تولید میها و ستونترین جواب متشکل از تیر ها انجام شده و در نهایت بهینهفرآیند ذکر شده مجدداً برای تیر

دوم با استفاده از اطالعات موجود در بانک داده شکل گرفته و  های دستهایی برای المان FamilyTypeبعدی داخل مدل سه

FamilyType  یابند. جهت تحلیل و  ( تغییر می4دوم در جواب نهایی )شکل های دستاز شناسه المان مقاطع سازه با استفاده

دوم  شود. با توجه به این که معیار ظرفیت مقاطع دستمنتقل می  ETABSروز شده در رویت به  ای، مدل بهکنترل عملکرد سازه

اومت الزم را نداشته باشند. در این شرایط با استفاده ها مقشود که تعداد محدودی از المانبینی میدر اینجا تخمینی است، پیش

  ی دیگری که توسط شرکت سازنده برای رویت طراحی شدهو به کمک افزونه   ETABSاز خروجی تحلیل سازه دریافت شده از  

د. با توجه شوشوند. سپس جایگزینی مناسب از بین مقاطع قابل انتخاب، برگزیده میهای تسلیم شده شناسایی میاست، المان

ها دارد،  های فوالدی در روش طراحی حالت حدی رابطه مستقیم با اساس مقطع پالستیک آنبه این که ظرفیت خمشی المان

توان حدس نسبتاً خوبی  این پارامتر به عنوان معیار انتخاب المان جایگزین در نظر گرفته شده است. با استفاده از این پارامتر می

 باشد: ( می9زد. شرط تعریف شده برای المان جایگزین مطابق رابطه )برای المان جایگزین 

(9) 
𝑍𝑝𝑟

≥ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 × 𝑍𝑝 

اساس مقطع پالستیک المان تسلیم شده است. با توجه به   pZاساس مقطع پالستیک المان جایگزین و    prZ(،  9در رابطه )

  pRatio×Zترین اساس مقطع پالستیک  به  کنند، مقطع با نزدیکمی  برآوردههایی که شرایط قید باال را  این رابطه، از میان المان

 شود.  انتخاب می

های ممکن،  سازی نبوده و با تولید تمام ترکیب جواب ها در این مرحله، نیازی به الگوریتم بهینه با توجه به تعداد پایین انتخاب

شوند.  کنند مرتب میشان دریافت میتیازی که بابت هزینهتولید شده با توجه به ام  هایجواب شود.  ترین ترکیب انتخاب میبهینه 

ها اعمال شده بودند نیز به طور مشابه  هایی که در الگوریتم ژنتیک برای جواب شود. قید( محاسبه می3این هزینه مطابق رابطه )

 تمیالگور یاز خروج یانمونه. 4شکل 

Solution= 0 n 2 n 3 n 4 0 n 6 . . . n n
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شده و در صورت در دسترس نبودن  دوم از انبار جایگزین  اند. در پایان المان تسلیم شده یا با مقاطع دستدر اینجا اعمال شده

روز شده مجدداً تحلیل شده و در صورت نیاز روند اشاره شده تکرار شود. مدل بهتر، المان اولیه به محل بازگردانده میمقطع قوی

 شود تا جایی که سازه عملکرد مطلوب را داشته باشد.  می

 

 تفسیر نتایج 

در    6شکل  متر برای هر طبقه مطابق    3/3ای به ارتفاع  جهت بررسی عملکرد چهارچوب ارائه شده، اسکلت فوالدی دو طبقه

دارد. مدل سه بعدی در ابتدا در رویت طراحی شده و    IPEتیر با مقطع    34و    BOXستون با مقطع    24نظر گرفته شد. سازه  

مدل به همراه تغییرات صورت گرفته مجدداً به رویت بازگردانده    شود. سپسمنتقل می  ETBASجهت تحلیل و طراحی اولیه به  

ی مرده، زنده و زلزله و به روش استاتیکی تحلیل و طراحی شده است. هزینه هر کیلوگرم  هاشود. در این پژوهش سازه تحت بارمی

تومان در نظر گرفته شده   3000تومان و هر کیلوگرم فوالد ضایعاتی    4800دوم  تومان، هر کیلوگرم مقطع دست  6800مقطع نو  

 باشد.  ها مربوط به زمان انجام تحقیق میاست که این هزینه

در هر نسل و حداکثر تعداد تکرار مجاز   300و جمعیت    crossover  احتمال  %90جهش،    احتمال %10تیک با  الگوریتم ژن

های تسلیم شده طراحی شده  اجرا شده است. جهت نمایش کاربرد بخش دوم چهارچوب که برای جایگزینی المان  1000برابر  

تر در  رای در نظر گرفتن احتمال انتخاب مقاطع ضعیفدر نظر گرفته شد. همچنین ب  2wو    1wهای  برای وزن  1است، مقدار  

تر نیز وارد محاسبات شدند. به عبارتی دیگر اجازه  کم  ٪20های مقاطعی با اساس مقطع  دوم فیلتر المان  مرحلهمحاسبات، در  

ها با الگوریتم ژنتیک و  فرآیند انتخاب المانشود. در این قسمت،  تر از مقطع اولیه به الگوریتم داده میهای ضعیفانتخاب المان

اس تعداد دفعات تکرار و  دقیقه زمان برد. روند پیشرفت الگوریتم ژنتیک بر اس  10بعدی حدود  جایگذاری جواب در مدل سه

 داده شده است.   نمایش 5شکل مقدار برازندگی بهترین جواب برای تیر و ستون به صورت جداگانه در 

ها به جواب بهینه همگرا شده است. دلیل این  تکرار برای تیر  900ا و حدود  هتکرار برای ستون   800الگوریتم پس از حدود  

های موجود در بانک  باشد. با توجه به تعداد دادههای قابل انتخاب و تعداد المان در سازه اولیه میاختالف، تفاوت در تعداد گزینه

ترکیب جواب ممکن وجود دارد. البته این  34/1×3710  و برای تیرها  4/4×3610ها در مجموع  داده و در سازه اولیه، برای ستون

ها  باشد. طبیعی است که تولید و بررسی تمام جوابهای غیر قابل قبول )حاوی مقادیر تکراری( نیز میمقادیر شامل تعداد جواب

بر است. همچنین کمک گرفتن از مهندسی باتجربه برای انتخاب ترکیبی مناسب برای سازه  غیر منطقی، غیر بهینه و بسیار زمان

د الگوریتم ژنتیک بسیار  سازی مانن های بهینهشود. در نتیجه استفاده از الگوریتم نمی  یابی به جوابی بهینهنیز لزوماً موجب دست

 کند.   تر فراهم میها بهینه را با محاسباتی به مراتب کمیابی به جوابکاربردی بوده و دست
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با استفاده    بعدی(. مدل سه7شکل  شد )  دادهدست آمده در داخل مدل قرار  پس از اتمام محاسبات الگوریتم ژنتیک، جواب به 

دو المان تسلیم    8شکل  توجه به  شود. با  افزار منتقل میبرای رِویت جهت تحلیل سازه، با پسوند مناسب به نرم  ETABSاز ابزار  

  ReplaceIDشود. با فراخوانی دستور  ها خروجی نتایج تحلیل سازه به اکسل منتقل میاند. جهت جایگزینی این المانشده

که تعدادی وسط(. با توجه به این  9  شکلیرند )گهای جایگزین انتخاب شده و در داخل مدل قرار میسمت چپ( المان   9  شکل)

ها وجود نداشته و در  اند، انتخاب دیگری برای آنتسلیم شده در نقاط دیگری از سازه انتخاب شده  های این دو الماناز انتخاب

طور همان.  ارسال شد  ETABSدر ادامه سازه برای تحلیل مجدد به    اند. شده  نتیجه این مقاطع به حالت اولیه خود بازگردانده 

  23گر کاهش حدود  آید، سازه نهایی عملکرد مطلوبی دارد. هزینه برآورد شده برای اسکلت این سازه بیانبرمی  9  شکلکه از  

 درصدی نسبت به هزینه سازه اولیه است.

 

  

 

 سازه  یبعدمدل سه. 6شکل  های تعویض شده انتخاب خودرکار المان . 7شکل 

 هاریت یبرا کیژنت  تمیالگور یینحوه همگرا. 5شکل 

 ها ستون

  نتیجه تحلیل سازه  .8شکل 

 پیشنهادی 
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های مختلف برای اساس  های تسلیم شده در بازهدر ادامه آنالیز حساسیت جهت بررسی تغییرات هزینه، جرم و تعداد المان

اختالف قابل توجهی میان بازه   11و  01های انجام شده است. بر اساس شکل 2wو  1wهای مقطع و با مقادیر متفاوت برای وزن

باشد. این اختالف  ها میتر بودن بازهتر در نتیجه گستردهتر و ارزان آن وجود مقاطع سبک  دلیلهای دیگر وجود دارد که  و بازه  1

دست آمده از الگوریتم  ، نتایج به1wبا افزایش   12تر مشاهده شد. در شکل شود، کمدوم مازاد که بریده میدر میزان فوالد دست

ای مشاهده  به غیر از یک مورد، المان تسلیم شده  9/0و    1و بازه  در د  13دهد. بر اساس شکل  افزایش میزان ضایعات را نشان می

های تسلیم شده به مرور افزایش یافت. با این وجود هزینه  و بازتر شدن بازه اساس مقطع، تعداد المان  1wنشد. ولی با افزایش  

های تسلیم شده  ست که این المانهای مختلف نشان داد. دلیل این ادرصد اختالف را میان بازه1نهایی اسکلت تنها در حدود  

نکته قابل توجه این است که با  شود.  تر جایگزین شده و در نتیجه اختالف هزینه جبران میالزم است مجددا با مقطعی قوی

هرچه المان  یابد. فراخوانی شود، افزایش می ReplaceIDتعداد دفعاتی که الزم است تا تابع  های تسلیم شده،  افزایش تعداد المان

تری اجازه ورود به جواب نهایی را پیدا کند، تحلیل اولیه سازه نیز دچار تغییرات زیادی شده و در بعضی مواقع، مقطع  ضعیف 

 های وارده نخواهد بود.   گو نیرواولیه نیز دیگر پاسخ

 

 و تحلیل سازه تغییر یافته  شده میتسل یهاالمان ضیتعو یبرا شده یطراح  دستور  یاجرا.  9 شکل

تا   7/0تغییرات هزینه نهایی در بازه با کرانه پایین متغیر از   .11شکل 

 1w1 برای وزن 

  1تا  7/0از  تغییرات جرم نهایی در بازه با کرانه پایین متغیر. 10شکل 
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با افزایش  تومانی بررسی شد.   300تومان به ازای هر کیلوگرم و در فواصل   6600تومان تا   4500ها از  در پایان هزینه المان

یابد. نکته جالب توجه این است که در  طبیعتاً افزایش میدوم به ازای هر کیلوگرم، هزینه نهایی اسکلت  های دستمبلغ المان

تر از سازه اولیه خواهد تر شود، سازه پیشنهادی گران تومان به ازای هر کیلوگرم بیش  6500ها از حدود  صورتی که مبلغ این المان

 فته شده بود.تومان در نظر گر 6800بود. الزم به ذکر است که در سازه اولیه هزینه هر کیلوگرم مصالح نو  

 

 

تغییرات فوالد مازاد بریده شده در بازه با کرانه    .13شکل 

 w1برای وزن  1تا  7/0پایین متغیر از 

های تسلیم شده در بازه با کرانه  تغییرات تعداد المان. 1۲شکل 

 w1برای وزن  1تا  7/0پایین متغیر از 
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اسکلت در مبالغ مختلف  یینها نهیهز راتییتغ. 14شکل 

 دوم دست یهاالمان یبرا
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ترین تأثیر را در نتیجه نهایی سازه و  دوم و همچنین اختالف آن با هزینه ضایعات فوالد، بیشهای دستهزینه تهیه المان 

روند افزایش داشت. با این    2wو    1wهای مختلف و مقادیر مختلف  دارد. مشاهده شد که هزینه نهایی در بازههزینه اسکلت آن  

درصد(.    1تر از  آنچنان قابل توجه نیست )کم  1تر از  های نسبت اساس مقطع کوچک های نهایی در بازهجواب   وجود اختالف میان

تر( نیز در محاسبات  درصد ضعیف  20تر )تا حدود  در نتیجه در این تحقیق حالت بهینه زمانی است که مقداری از مقاطع ضعیف

ها در  های امروزی تمامی از تمام ظرفیت باربری المانرا داشته باشد. در سازهها  دخیل شده تا الگوریتم اجازه انتخاب از میان آن

نمی استفاده  المانسازه  انتخاب  نتیجه  در  پایینهای دستشود.  ظرفیت  با  قیدهای  تر میدومی  کردن  برآورده  بر  عالوه  تواند 

 ای، هزینه اسکلت را نیز کاهش دهد. سازه

 

 گیری نتیجه

ای واسازی شده  های سازهچهارچوبی یکپارچه با مدل اطالعات ساختمان برای استفاده مجدد از الماندر مطالعه انجام شده 

طوری که از دست آمد، بههای نو بهدوم موجود و المانهای دستارائه شد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، ترکیبی بهینه از المان 

ابل قبول باشد. در پایان نیز سازه پیشنهادی مجدداً تحلیل شده تا از عملکرد  ای آن قلحاظ اقتصادی بهینه بوده و عملکرد سازه

تواند با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، امکان  ای آن اطمینان حاصل شود. در نتیجه طراح پس از طراحی سازه اولیه میسازه

دو طبقه فوالدی پیاده شد و    ر روی یک سازهدوم را برای پروژه خود بررسی کند. این چهارچوب بهای دستاستفاده از المان

درصدی هزینه اسکلت با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده بود. در پایان نیز آنالیز حساسیت    23نتیجه حاکی از کاهش حدود  

ی برای مصالح  های واقع دلیل در دسترس نبودن دادهدوم انجام شد. البته به بر روی ضرایب وزنی در الگوریتم و هزینه فوالد دست

های واقعی برای این دوم فرض شده است. طبیعی است که وجود دادههای دستواسازی شده، در اینجا خصوصیات فیزیکی المان

تری از روش پیشنهادی ارائه دهد. همچنین افزودن معیار تاثیرات زیست محیطی تواند خروجی به مراتب قابل اطمینانمصالح می

های انتخاب، دید بهتری نسبت به خروجی الگوریتم خواهد داد. با توجه اکسید به معیارانتشار کربن دی مانند مصرف انرژی و یا

توان با بررسی این ها ندارد، در مطالعات آتی میبه این که صنعت ساخت در حال حاضر دیدگاه مطلوبی نسبت به این المان 

، گامی مؤثر در جهت تغییر نگرش عموم نسبت به مصالح حاصل از پایان  هایی نظیر مطالعه انجام شده ها و ارائه راه حلدیدگاه

 عمر ساختمان برداشت.
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   چکیده 

که بخش ، نیاز بشر به مصرف انرژی افزایش یافته است. و با توجه به ایننشینیامروزه با افزایش جمعیت و گسترش شهر 

دهد، به بررسی بارهای حرارتی و برودتی و آنالیز انرژی  ساختمان مقدار قابل توجهی از این انرژی را به خود اختصاص می 

افزارها در حوزه  از بهترین نرم که یکی   Revitپرداخته شده است. در این مقاله یک ساختمان مسکونی را توسط نرم افزار 

بعدی مدل کرده سپس محاسبه بارهای حرارتی و برودتی و باشد به صورت سهمی   (BIM)سازی اطالعات ساختمان  مدل 

های  انجام گرفته است. میزان بار بیشینه حرارتی و برودتی برای ماه   DesignBuilderافزار  آنالیز انرژی آن با استفاده از نرم 

دهد به تفکیک بدست آمده است و مقدار انرژی مصرف  های مختلف یک ساختمان رخ می ه اتالفاتی که از بخشسال و کلی

  kWشده برای ماه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به نتایج بار حرارتی و برودتی به ترتیب برابر با 

32/23     ،kW  35/25   ابر با  و مقدار پیک مصرف انرژی الکتریکی برkWh  41/3056  تمامی ماه   می باشد که تقریبا برای

 می باشد.   kWh  33/7074های سال نزدیک به همین مقدار می باشد و پیک مصرف انرژی گاز در ماه آگوست برابر با  

 

   Revit افزارم، نر  DesignBuilderنرم افزار  بارهای حرارتی و برودتی، مدل سازی اطالعات ساختمان،  واژگان کلیدی:            
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   مقدمه

انرژی به دلیل افزایش جمعیت و توسعه صنعت افزایش یافته است. بخش زیادی از انرژی مصرفی از منابع    مصرفنیاز بشر به  

درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می    30تجدید ناپذیر مانند نفت و گاز تامین می شود، که بخش ساختمان حدود  

ف انرژی و  گیرد. از همین حیث کاهش مصرکه بخش زیادی از آن جهت گرمایش، سرمایش مورد استفاده قرار می  [1]دهد

هایی مانند انتخاب  تحلیل درست مصرف انرژی در ساختمان امری ضروری به نظر می رسد. به همین منظور با استفاده از روش

های خورشیدی و منابع  های چند جداره، بکارگیری سیستمهای حرارتی، پنجرهمصالح با مقاومت حرارتی باال، استفاده از عایق

انرژی داریم. به همین منظور های تهویهن سیستمپذیر و همچنیانرژی تجدید باال، سعی در کاهش مصرف  مطبوع با عملکرد 

سازی مصرف انرژی در جهت محاسبه دقیق بارهای حرارتی و برودتی ساختمان، برای ما از اهمیت باالیی  سازی و شبیهمدل

 برخوردار است. 

سازی اطالعات ساختمان  های مهمی از مدلها بخشاست که با استفاده از آن افزاری مختلفی امروزه در اختیار  های نرمحل راه

(BIMدر حال انجام می باشد، اما عمدتا کارایی این نرم )ها مورد استفاده قرار گرفته  افزارها جهت طراحی و ساخت ساختمان

 رد. خو. و بخش هایی مانند آنالیز انرژی کمتر به چشم می[2]است

BIM   های فیزیکی و عملکردی یک  سازی شده دقیق از ساختمان و یک مرکز نمایش دیجیتالی از ویژگییک مدل شبیه

ها و اطالعات  ای است از داده شود. این مدل مجموعه برداری ارائه میریزی طراحی، ساخت و بهرهسازه که در تمامی مراحل برنامه

از تمام اجزای یک سازه است که   ارتباط کامل دارند. لذا میکامل  سازی اطالعات ساختمان مدل  توان گفت: مدلبا یکدیگر 

یک روند و روش   1BIMتوان گفت که کنند. در نهایت میمند کار میهوشمندی است که همه اجزای آن به هم وابسته و نظام

تواند کمک می  BIMتوان نتیجه گرفت آنالیز انرژی تحت  پس می  .[3]شودسازی میجدید است که باعث تغییرات در روند مدل

 سازی دقیق مصرف انرژی داشته باشد. شایانی در شبیه

زیترمن را  2داوید  از سازی و مجموعه به عنوان یک تکنولوژی مدل   BIMکند:  بیان می  BIMهنمای  درکتاب  ای مرتبط 

 . [4]باشدهای ساختمان میفرآیندهای تولید، ارتباط و تجزیه و تحلیل مدل

BIM   روشی است که به کم کردن اشتباهات بوسیله نشان دادن خطاطاهای اجرا و مدیریت ساخت و اطالعات مبهم موجود

ها و در نتیجه باالبردن  نماید. همچنین محدود کردن ناکارامدیکند و راه را برای محاسبه و کنترل پروژه آسان میکمک می

 . [6] ,[5]از مزایای آن باشد تواند بخشیهای پروژه میوری و کاهش هزینهبهره

ها می تواند به عنوان ورودی مستقیم محاسبات طراحی این داده  بعدی دقیق فضاها و تاسیسات،سازی سه با توجه به مدل

استفاده شوند    BIMافزارهای  ها، کانال و سایر تجهیزات در نرمگذاری لوله که شامل: محاسبات بارهای حرارتی و برودتی، اندازه

 .[7]درصد کاهش دهد  50تا    20دود  تواند زمان فرآیند طراحی را حو دقت و سرعت فرآیند طراحی را افزایش دهند. این امر می

 
1 Building Information Modeling 

2 Zetterman, David 
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به صورت یکپارچه تحت  (  MEP)  مکانیکی، الکتریکی و پایپینگ  هایقابلیت ساخت و طراحی الیهو همکاران به    3وانگ

از طراحی    4MEPبرای ادغام طرح    BIM، ایجاد یک چارچوب عملی    کار هدف از این  اند.  پرداخته   سازی اطالعات ساختمانمدل

  .[8]اولیه تا مرحله ساخت است

به    5پیشداد تاسیساتبرنامهو همکاران   اند و  پرداخته   سازی اطالعات ساختماندر مدل  (FM)   ریزی و توسعه مدیریت 

   :[9]توان دست یافت بهسازی اطاالعات ساختمان میدر مدل 6FMاجرای موفقیت آمیز   باکه  معتقند

 . دهدرا تشکیل می BIMتعریف واضح و مشخص از آنچه مدیریت تاسیسات در  •

 در کل مراحل توسعه پروژه. FMبا قابلیت   BIMهای  یک فرآیند یکپارچه و عملی برای جمع آوری داده •

قابلیت همکاری   • برنامه  ابزارهای  برای مبادله داده  خوبیک  های مدیریت تأسیسات، مانند  و سیستم  BIMها بین 

   (.7CMMSای )سیستم مدیریت نگهداری رایانه

 :[10]شودبه دو زیر مجموعه اصلی تقسیم می BIMافزاری ساختار نرم

 سازیمدل •

 سازی انرژی و تحلیل و بررسیشبیه  •

سازی اطالعات ساختمان است. به  سازی انرژی به عنوان جزئی از مدلهای کیفیت در طراحی ساختمان، مدلاز پایهیکی  

برداری، انتخاب، توان ارزیابی درستی از مصرف انرژی داشت و به کمک آن در ارتباط با هزینه بهرهسازی انرژی میکمک مدل

سازی انرژی باید همگام با  رودتی و روشنایی داشت. به همین علت، مدلهای حرارتی، بسازی درست سیستمطراحی و بهینه

 سازی لحاظ گردد. سازی اطالعات ساختمان باشد، تا کلیه تصمیمات فازهای مختلف درگیر پروژه در مدلمدل

و    Insight 360  البته با افزونه  Revitتوان به نرم افزار  سازی تحلیل انرژی ساختمان، میاز  مهمترین نرم افزارهای مدل

درصد از زمان مهندسان تاسیسات، برای   30تا  10اشاره کرد. و همچنین با توجه به آن که حدودا  DesignBuilderافزار نرم

توان این زمان را کاهش  سازی اطالعات ساختمان میگیری از مدل، با بهره  [11]گرددجستجوی اطالعات مورد نیاز صرف می

 داده وبه تبع آن مدیریت تسهیالت را سرعت بخشید.

که در شهر تهران قرار گرفته است پرداخته    سازی انرژی یک ساختمان مسکونی نوسازسازی و شبیهدر این مقاله به مدل

 Designbuilderافزار  گردد، سپس با استفاده از نرمایجاد می  Revitشود. برای این کار ابتدا مدل ساختمان در نرم افزار  می

و مورد تجزیه آید  پردازیم. و مقدار بارهای حرارتی، برودتی و مقدار مصرف انرژی به تفکیک بدست میسازی انرژی میبه شبیه 

 گیرد. و تحلیل قرار می

 

  

 
3 Jun Wang 
4 mechanical, electrical and plumbing (MEP) 

5 Pardis Pishdad-Bozorgi 
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 مشخصات ساختمان مورد مطالعه 

مقدار مساحت و کاربری هر قسمت در باشد، که  ساختمان مورد نظر یک ساختمان مسکونی نوساز واقع در شهر تهران می

رفته در دیوارهای خارجی با خواص حرارتی ارائه شده است و در جدول  مواد بکار  1باشد. در جدول  قابل مشاهده می  2و    1شکل  

بکار  2 دادهمواد  برای  همچنین  و  است.  گردیده  ارائه  خارجی  سقف  در  نرمرفته  خود  کتابخانه  از  هوایی  و  آب  افزار های 

DesignBuilder  توان این اطالعات را از  باشد و همچنین میافزار میبرای شهر تهران بدست آمده است که از مزایای این نرم

 های هواشناسی بدست آورد. داده

 
 

 ها و مشخصات حرارتی جدار خارجی ساختمان الیه (1)  جدول 

 ضریب هدایت حرارتی 
(w/m.k) 

 ضخامت
(cm) 

 الیه

 سنگ  3 1.3

 مالت ماسه و سیمان  6 1.15

 بلوک لیکا  21 1.15

 گچ و خاک  3 1.1

 گچ  2 0.5

 

 سازی انرژی و ارائه نتایج شبیه 

  استفاده شده است.  DesignBuilderافزار  از نرم  و آنالیز انرژی  سازی بارهای حرارتی و برودتی در مقاله حاضر برای انجام شبیه 

نمای   3گردد، که در شکل  سازی میبعدی ساختمان با جزئیاتی که در بخش قبلی مطرح شد، مدلبرای این کار ابتدا مدل سه 

بعدی ساختمان، فضاهایی که باید مورد تهویه قرار بگیرند  سازی سهباشد. و پس از مدلبعدی این ساختمان قابل مشاهده میسه 

  Revitافزار  از نرم  gbxMLبه رنگ سبز قابل مشاهده می باشد و سپس با فرمت    4افزار تعریف کرده که در شکل  را در نرم 

کرده و سپس به تحلیل انرژی در ساختمان پرداخته می شود. و    DesignBuilderافزار  وجی گرفته  و مدل خود را وارد نرمخر

کویل برای تامین آسایش حرارتی این ساختمان استفاده شده است و پس از واردکردن اطالعات هر کدام  همچنین از سیستم فن

 ضریب هدایت حرارتی 
(w/m.k) 

 ضخامت
(cm) 

 الیه

 موزاییک  2 0.8

 عایق  1 0.035

 مالت ماسه وسیمان  3 1.15

 بتن  22 1.75

 گچ  2 0.5

 پالن طبقه دوم به همراه کاربری و مساحت هر قسمت (۲)شکل  پالن طبقه اول به همراه کاربری و مساحت هر قسمت (1)شکل 

 ساختمان  یخارج  سقف یو مشخصات حرارت  هاهیال (۲)  جدول
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کارب اطالعات شامل:  این  که  این فضاها،  نفوذ هوا، ضرایب  از  مقدار  الکتریکی،  تجهیزات  روشنایی،  نوع  نفرات،  تعداد  فضا،  ری 

کردن و انتخاب این موارد باید  حرارت که همگی این موارد در محاسبات بار حرارتی و برودتی تاثیرگذار است و در واردانتقال

 گیرد.  دقت الزم را داشت، محاسبه بارهای حرارتی و برودتی انجام می

 

انجام گرفته است. و   8جوالی  15روز  در مقدار بار برودتی برای بخش های مختلف ساختمان در طول یک شبانه 5در شکل 

اتالف مربوط به قسمت دیوارها می باشد که در ساعت   بیشترین  نتایج نمودار  از  انجام گرفته  به بررسی   18الی    16با توجه 

توان نتیجه گرفت که با  های دیگر ساختمان به خود اختصاص می دهند. و همچنین میبیشترین اتالف را نسبت به باقی قسمت 

از یک عای انرژی نقش بسزایی داشت. و میهای خارجی، میهای دیوار ق در الیهاستفاده  توان با بررسی  توان در حفظ کردن 

کاری در مصرف انرژی  شود را با عایقهای مختلف جغرافیایی ساختمان آن جهت که بیشترین اتالف حرارتی را شامل میجهت 

شد که مقدار آن بسیار ناچیز است و دلیل این امر عایق بکار  باجویی کرد. . و همچنین کمترین سهم مربوط به سقف میصرفه 

 رفته در الیه های سقف خارجی ساختمان می باشد که دارای مقاومت حرارتی باالیی است.

 

 
8 July 

 Revitافزار بعدی ساختمان در نرمنمای سه (3) شکل قرار گرفته هیمورد تهو یفضاها (4)شکل 
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های مختلف ساختمان داده شده است. و همانند بار برودتی، میزان اتالف در دیوارها مقدار بار حرارتی برای قسمت  6در شکل  

 باشد. می kW 63/11باشد که مقدارش برابر با ها بیشتر مینسبت به سایر قسمت

 مختلف ساختمان  یاتالفات در بخش ها ی وبرودتبار  (5) شکل

 بار حرارتی و مقدار اتالف در بخش های مختلف ساختمان  (6)شکل 
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 kWقرار داده شده است که مقدار کل بار حرارتی برابر با    3مقادیر بار حرارتی و برودتی به تفکیک برای هر فضا در جدول  

به نام سالن   10و شماره    9به نام ورودی  1می باشد. که فضای تهویه شده شماره    kW  35/25و بار برودتی برابر با    32/23

 . باشنددارای باالترین مقدار بار حرارتی و برودتی می 10پذیرایی 

 
 شده هیتهو یهر فضا یبرا کیبه تفک یو برودت یبارحرارت ریمقاد( 3) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای احساس آسایش الزم است هر یک از عومل آسایش حالت مطلوب و بهینه خود را داشته باشند. به طور مثال، دما که  

گذارد. رطوبت اثر قابل توجهی بر تبخیر در جایی و تابشی اثر میمهمترین عامل آسایش است، بر تبادل حرارت به طرق جابه

ودن رطوبت هوا موجب خشک شدن سطح پوست و مجرای تنفسی شده و  سطح پوست و احساس آسایش بدن دارد. پایین ب

کند. باال بودن رطوبت عالوه بر اثرات نامطلوب بر وضع فیزیولوژیکی بدن و بو گرفتن پوست های دیگر میتولید سرفه و ناراحتی

اعث دور شدن حرارت و  شود. جریان هوا بر روی بدن انسان بموجب آسیب رسیدن به بسیاری از مواد موجود در محیط می

شرایط آسایش    7تواند موجب ناراحتی و سلب آسایش شود. در شکل  شود. و سرعت بیش از حد هوا میرطوبت اطراف بدن می

که شامل دمای هوا، رطوبت نسبی و تعویض هوا که سه پارامتر اصلی در تعیین شرایط آسایش هستند، برای سرمایش در ساعت  

شرایط آسایش که   18صبح الی    7ار گرفته است. همانطور که از نتایج مشخص است، در ساعت  های مختلف مورد بررسی قر

 می باشد در بهترین حالت خود می باشد.  40و رطوبت نسبی %  23 ℃شامل دمای  

 
9 Entrance 

10 Hall 

Space Name Peak Cooling Load (kW) Peak Heating Load (kW) 

14 Entrance 1.99 1.9۳ 

7 Office 1.07 0.68 

9 Bed Room 2.72 1.6 

10 Hall 4.9۳ 4.0۳ 

13 Terrace ۳.65 2.98 

12 Bed Room 1.76 1.55 

11 Office 0.8۳ 0.95 

3 Hall 1.5۳ 2.02 

4 Bed Room 1.26 1.52 

1 Entrance 4.45 5.05 

6 Kitchen 1.16 1.01 

Totals 25.35 23.32 
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 آسایش برای حالت گرمایش در نظر گرفته شده است.شرایط  8در شکل 

 شرایط آسایش برای حالت سرمایش  (7)شکل 

 گرمایش حالت  یبرا شیآسا طیشرا( 8)شکل 
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حرارتی خورشید و همچنین بار برودتی کلی،  بارهای داخلی که شامل افراد، تجهیزات الکتریکی، روشنایی و بهره 9در شکل 

دهد که  بار محسوس و نهان برودتی به تفکیک در ساعات مختلف یک شبانه روز مورد بررسی قرار گرفته است. و نتایج نشان می

رودتی برابر  بیشترین بار برودتی را داریم و همانطور که از نتایج گویاست مقدار بار برودتی و بار محسوس ب  16الی    14در ساعات  

و بار برودتی نهان بسیار ناچیز است. و به عبارتی دیگر مقدار بار برودتی نهان در    kW  13/21یکدیگر است که مقدار آن برابر  

 این ساختمان تقریبا ناچیز است، چراکه رطوبت نسبی همواره در محدوده مناسب قرار داشته است. 

 

های مختلف در یک سال مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج  اهبرای م  10مقدار بار حرارتی و برودتی در شکل  

های سال دارد و همچنین  باشد که بیشترین مقدار خود را در ماهمی  kWh 5/5868برابر با  11مقدار بار حرارتی برای ماه ژانویه 

باشد که بیشترین می  kWh  11/5959و بار محسوس برودتی برابر با    kWh  9/5962در ماه آگوست مقدار بار برودتی برابر با  

 مقدار را در سال به خود اختصاص می دهند. 

 
11 January 

 بارهای داخلی و بهره حرارتی خورشید در ساعات مختلف  (9)شکل 
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بارهای داخلی ساختمان و مقدار بهره حرارتی خورشید که از طریق پنجره های داخلی و خارجی بر ساختمان   11در شکل  

حرارتی خورشید های مختلف سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده مقدار بهرهشود برای ماهتحمیل می

حرارتی خورشید برای پنجره  توان از آن صرف نظر کرد و عمده بهرهباشد که میهای داخلی ساختمان بسیار ناچیز می از پنجره

می باشد، که با انتخاب    kWh  23/2485دهد که مقدارش برابر با  رخ می  12های خارجی ساختمان است که در ماه سپتامبر

 د جلوگیری کرد.های چند جداره و کیفیت باال، تا حد قابل قبولی از این مقدار بار حرارتی خورشیپنجره

 

 
12 September 

 

 های مختلف سالبارهای داخلی وخورشیدی برای ماه (11)شکل 

 های مختلف سالدر ماه یبار محسوس برودت بار حرارتی و برودتی و  (10) شکل
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نمایش داده شده است که میزان مصرف    12( در شکل  kWhوات ساعت )میزان مصرف انرژی در ساختمان بر حسب کیلو 

آمده است. با توجه به نتایج مقدار  های مختلف سال بدست انرژی تجهیزات، روشنایی، گرمایش و سرمایش با سوخت گاز در ماه

می باشد. مقدار  kWh 53/1783باشد که پیک آن برابر با ها تقریبا به یک اندازه میمصرف انرژی برای تجهیزات در تمامی ماه

ها تقریبا یکسان است و مقدار مصرف انرژی گرمایش  باشد که برای تمامی ماهمی  kWh  89/1272مصرف انرژی برای روشنایی  

باشد که بیشترین مقدار مصرف انرژی در این ماه رخ می دهد و برای سرمایش بیشترین مقدار می  kWh  48/7070ر ماه ژانویه  د

 دهد. رخ می kWh 6/3570که برابر با  13مصرف انرژی در ماه آگوست

 

 

نهایت میزان مصرف برق و گاز بر حسب   برای سرمایش، گرمایش،  kWhکیلووات ساعت )و در  از مجموع مصرف  (  که 

به تفکیک دو سوخت داده شده است. با    13های مختلف سال به صورت کلی در شکل  تجهیزات و سیستم روشنایی برای ماه

های سال نزدیک  اهباشد که تقریبا برای تمامی م می  kWh  41/3056توجه به نتایج مقدار پیک مصرف انرژی الکتریکی برابر با  

 باشد. می kWh 33/7074باشد و پیک مصرف انرژی گاز در ماه آگوست برابر با به همین مقدار می

 
13 August 

 میزان مصرف انرژی در ساختمان  ( 1۲)شکل 
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 گیری نتیجه

امروزه، با توجه به کاهش مصرف سوخت های فسیلی و آالینده های زیست محیطی، بحث انرژی جزء مسائل بسیار مهم  

  رواز مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد از این  درصد  30بخش ساختمان که حدود  جهانی تبدیل شده است. و با توجه به  

 باشد. گذاران انرژی میسازی انرژی در این بخش بسیار مورد اهمیت برای مهندسان و سیاستبهینه 

سازی انرژی ساختمان  توان به شبیه ( در زمینه تحلیل و آنالیز انرژی میBIMبا استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان )

بعدی مدل کرده و سپس تو سط ابتدا مدل ساختمان را به صورت سه   Revitافزار ه در مقاله حاضر با استفاده از نرمپرداخت. ک

به بررسی مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است. در واقع رمز موفقیت در شبیه سازی انرژی   DesignBuilderافزار  نرم

گیری نهایی در ساختمان  سازی انرژی پس از تصمیمیری انجام شود. اگر شبیه گسازی قبل از تصمیمساختمان این است که مدل

بهینه در  تاثیری  گیرد،  مدلانجام  علت،  به همین  داشت.  نخواهد  انرژی  مصرف  با مدلسازی  باید همگام  انرژی  سازی  سازی 

گیرد در  لف یک پروژه صورت میهای مخت( باشد نه مستقل از آن، تا کلیه تصمیماتی که برای بخشBIMاطالعات ساختمان )

جویی چشمگیری در هزینه، زمان انجام پروژه و انرژی مصرف شده در ساختمان سازی لحاظ گردد. و این امر باعث صرفهمدل

 گردد. می

 

  

 های مختلف سالمیزان مصرف گاز و برق برای ماه (13)شکل 
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 چکیده 
  لیانسان ها را تسه  یاجتماع  یتوانند زندگ  یکه م  ندیآ  یجوامع مدرن به شمار م  ی اساس  یها از اجزا   رساختیامروزه ز

  ی ها   تیمشکالت و محدود  لیاست که به دل  یهر کشور   یها   رساختیز  نیاز مهم تر  یکی  یآبرسان  یبخشند. شبکه ها 

  ت یریها، مد  رساختیمرتبط با ز  یها  یفناور  شرفتیر با وجود پیبرخوردار هستند. در چند دهه اخ  ینییموجود از راندمان پا

منابع و    حیصح  تیری مد  یتر برا   دهیچیو پ  دیجد  یها   کینداشته و به تکن  یآب رشد چندان  یها   رساختیدر ز  التیتسه

ارتقا    ،یتیرمدی   مشکالت  و  هاحل چالش  برای  مناسب  حلهانجام شده، را   هاییاست. با توجه به بررس  ازمندیها ن  رساختیز

  یشبکه ها  ی با مدلساز   BIM  یفناور  قیبه منظور تلف  قیتحق  نی. اباشدیبه شبکه هوشمند آب م  یمیقد  تاز حال  ستمیس

به شبکه آب هوشمند    ل یآن ن  ییآب انجام گرفت که هدف نها  رساختیآن در مراحل چرخه عمر ز  یساز  ادهیو پ  یآبرسان

با توجه به نتایج به دست آمده، فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان کمک شایانی را در جهت رسیدن    منظور  نیاست. بد

 نماید.به شبکه آب هوشمند و انتقال اطالعات به صورت دقیق و صحیح می

 

 های آبزیرساخت،  سازی اطالعات ساختمانمدیریت یکپارچه منابع آب، شبکه آب هوشمند، مدل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

قابل    نیری درصد آن به صورت آب ش  3کمتر از    نیدر دسترس در کره زم  هایکل حجم آب  زانی است. از م  اتیح  هیآب ما 

نفر،    اردیلیم  4  بایارائه نمودند، آمار موجود نشان داد که تقر  2016که مکونن و هوکسترا در سال    ی. در گزارشباشدیم استفاده  

آمار روز به    نیکه ا  کنندی م  یزندگ   د ی کمبود آب شد  طیماه از سال را در شرا  ک ی  داقل جهان، ح  تیحدود دو سوم جمع  یعنی

 -یروزافزون اقتصاد  هایتوسعه  ت،ینرخ جمع   یشیبا توجه به روند افزا Hoekstra ,2016).   و(Mekonnen است  شیروز در حال افزا

به   ر،یاخ  های. در دههشودیمنابع آب موجود صد چندان م  تیریو مد  یزریبرنامه  تیاهم  رو،شیپ   ادیز  هایو چالش  یاجتماع 

کشور بوده که    ی منابع محدود آب  یبرا  رانینادرست و ناکارآمد از سمت مد   اتیمیو تصم  تیر یشاهد سوء مد  رانیخصوص در ا

 .داشته است یدر پ  ستیز طیمح یرا برا یاثرات مخرب ن،یریش هایآب رهیعالوه بر کاهش محسوس ذخ

- تمام جنبه  نکهیا  لیبه دل  ی میو قد  یسنت  های منابع آب، روش  تیریمد  نهیدر زم  ده عدی  مشکالت   و   هابا توجه به چالش

  های به دنبال روش  د یبا  لیدل  نهمی  به .  اندالزم را از دست داده  ییاکنون کارا  رند، گییرا در نظر نم   تیریبر نحوه مد   رگذاریتاث  یها

  بتواند  هاچالش  یشیاست که با وجود روند افزا  یمعن  نیمنابع آب به ا  یاصول  تیریبود. مد  یو اصول  حیصح  تیریمد  یبرا  یدیجد

و   دیتول  یطیمح  ستیو مهمتر از همه اثرات ز  دنمای  رفع  را  کنندگانمصرف  ازی کرده و ن  جادیآب تعادل ا  یعرضه و تقاضا  نبی

    کند.  نهیمصرف آب شرب را کم

پایه زیرساخت  زاتیاساسی تجه  اجزای  ها، زیرساخت.  اندشکل گرفته  شرفته یپ   هایامروزه جوامع توسعه یافته و مدرن بر 

زیرساخت، زندگی اجتماعی    های شبکه  در  مشکالت  وجود.  شود می  لتسهی  شهروندان  زندگی  ها هستند که به موجب آن  یشهر

 ترنیو پای  نیزیرین زم  هایالیه  در  عمدتا   ها دهنده زیرساخت  لیتشک  یبخش بزرگی از اجزا.  دکنمی  مواجه  خطر  با  را  هاانسان

  بخش  تریناساسی  و  ترینآبرسانی و فاضالب که از مهم   هایمانند شبکه  رند، گیمی   قرار  هاآن  همتراز  یا   هااز سطح عمومی تراز راه

امن(1388مصطفی بهزادفر  )  باشندمی  یشهر  هایزیرساخت به آب    منیا  یدسترس  یبه معن  یو خانگ  یآب در سطح فرد  تی. 

پا  یاز راه ها  یکی(.  Stevenson 2019)  افتیادامه خواهد    زین  ندهیبوده است و احتماالً در آ  داریمحدود است که در گذشته 

از آب  یهارساختیآب است. ز یها رساختیآب ، مطالعه ز تیدر رابطه با امن عیدرک مسائل مربوط به توز یکننده برا دواریام

آب را به سمت اهداف    یع یطب  ی هاانیها ،جرو اهرمشیرها  ها ،  لوله  لیاز قب  ینصب موارد  قیدارند که از طر  تیآن جهت اهم

و دفع فاضالب، عدم    آوریآب صنعتی، مسکونی و جمع  نیتام   برای  ها این زیرساخت  تیاهم  لیکند. به دل  یم   تیهدا  یاجتماع 

 . (2019و دیگران  Liu)قابل جبران خواهد شد  ریانتقال آب منجر به خسارات غ  هایدر پروژه تیموفق

بودن ، به راحتی توسط   رگیهمه  و  جامع  کنار  در  که  باشدمی  هایی به مدل  ازیآب ن  هایرساختیو ز  هاستمی جهت توسعه س

  که  یافت   را  مدلی   توانمی  ندرت  به  اند،ارائه شده  ریاخ  هایدردهه  که  هاییمدل  انیدر م  مدیران زیرساخت قابل استفاده باشد.

  ات یتمام این خصوص  یدارا  کیستماتیبه طور س  آیدکه به نظر می  هایییباشد. یکی از فناور  اتیوص خص  این  اکثریت  یا  همه  شامل

 است.  1اطالعات ساختمان یمدلساز فناوری  باشد،می

ها به صورت عام و  رساختیز  یمدلساز  نهیدر زم BIM یهاکیکاربردها و تکن  نهیدر زم  قاتیتحق  نهیشیپژوهش پ   نیدر ا

است. در    دهیگرد  هیاند اراکه محققان با آن روبه رو شده   ییها از چالش  یشده و فهرست  یآب به طور خاص بررس  یهارساهتیز

ی آن که یک  هاو چالش صحبت شده  ها  رساختیز  تیریمد  یا  رمجموعهیآب به عنوان ز  کپارچهی  تیریبخش بعد در مورد مد

 
1 Building Information Modeling 
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  ی بخش سوم مفهوم شبکه آب هوشمند به عنوان ابزار  درباشد، مورد بررسی قرار گرفته است.  د بعدی و پیچیده می موضوع چن

  م یت بحت  یساز  اده یبل پ اکه ق  نهیروند به  ک یمفهوم    نیبر اساس ا  و   ده یآب مرور گرد  ی هارساهتیحوزه ز  یهاجهت رفع چالش

  ونه به صورت نم    Infraworksابتدا توسط    یو کل   یشده در سطح عموم  ادهشنیروش پ   تیاست. در نها  دهی گرد  شنهادیباشد پ 

 , Revit, Civil3D, Navisworksموجود شامل  یمدلساز  یشده در ابزارها   شنهادیمدل شده و بعدا استفاده از پروسه پ   لوتیپ 

Infraworks   نیو همچن  ایها شامل مزا  لیو تحل  یمدلساز  نیحاصل از ا  یکل   یها  ی ابیارز  ت یشده اند. در نها  لیو تحل  یبررس  

 شده اند.  هیروش ارا نی در استفاده از ا شرویپ  ی هاچالش

 

 پیشینه تحقیق  -۲

اول  قاتیتحق تفکرات  زم  هیو  در  تازه  یمدلساز  نهیکه  مساله  است،  انجام شده  ساختمان  و  ستین  ایاطالعات  مهندسان   .

فهم بهتر رفتار ساختار    یبرا  2مثال به شکل ماکت  یبعد  و امکانا سه  یدو بعد  یهامشابه در فرم  یهانمونه  شهیمعماران هم

در    یو دست  یسنت  هایاستفاده از روش  ی،امروز  یعدم وجود پردازشگرها  لیکردند. در گذشته به دل  یم  جادیموردنظرشان ا

  ی معرف  راًیاخ  BIMکه واژه    نینکرد. با ا  یرییتغ  یطراح  یکل   یهاداشت. تا اواسط قرن نوزدهم روش  ی کاربرد عمران  های پروژه

، توسط پروفسور چاک  1970  ی دهه  ر د  ش، یسال پ   40بار مفهوم آن حدود    نینبوده و اول  ید ی جد  ینوآور  کیشده است، اما  

 ی تجار  ریابزار غ   نیاول  یبود، مطرح شد و حت  شرویپ   دهیا  نی که در ا  کایمتحده آمر  االتیا  اتکیاستاد دانشگاه جورج  ستمن،یا

BIM  یمهندس ایرا ارائه کرد و به آن لقب مدل داده ( دادEastman  در اواسط دهه  2011, و غیره  .)با    س یدولت انگل  1970

که در   دیاطالعات ساختمان گرد  یمدلساز  هیاول  هایستمیس   دیمنجر به تول  نهیزم  نیبه ا  یقاتیتحق  هایهیاختصاص دادن سرما

قرار گرفت     یالدیم  1980دهه   استفاده  نورزایی،قارونی جعفری  ) مورد  اهلل  .  (1396محمود گالبچی،علیرضا گالبچی،عصمت 

  نیساختمان توسط معمارها و مهندس یاز طراح تیبه منظور حما 2000دهه   لیدر اوا یشیپروژه آزما  کیدر  BIM یمدلساز

و   گذارینهیهز  ،یرگیاندازه  ،برخوردها، تجسم  صیتشخ  ها،یمتمرکز بر بهبود طراح  قاتیعمده روند تحق  جه،یشد. در نت  یمعرف

و   ی نیبشیپ   ستمیس کی 2005. ژو و همکاران در سال (Schultmann 2014و  Volk, Stengel) باشد می  هاداده تیریمد

ارائه داد    یو نگهدار  ریاز تعم  یبانیپشت  یبرا  زاتیتجه  یخراب  ینبیش یپ   ینظارت هوشمند برا .  (2005, و غیره  Zhou)آنها 

داده    طیمح  ک ی  هیاطالعات با ته  تیریمد   ند یفرآ  کیبه عنوان    BIMاظهار داشت    2013در سال    س یانگل  ردموسسه استاندا

 برای ها داده  تیریدر مد بیو تخر ینگهدار ،برداریساخت، بهره ،یطراح ی عنی ،ییمراحل چرخه دارا هیاز کل تواندیم 3مشترک

 ی ط  2011. ازهر در سال  (British Standards Institute,2003:PAS 1192-2)ساخته شده استفاده کند    هایییدارا

وجود دارد که    یو ساخت اتخاذ شده است و شواهد  یدر مراحل طراح  تیبا موفق  BIMکه    د یرس  جهینت  نیخود به ا  قاتیتحق

و سو    نی. ل(Azhar 2011)است    سکیر  ت یریو بهبود مد  وریبهره  شیو ساخت و افزا  یطراح  نهینشان دهنده کاهش در هز

  ن،یمشکل دارند. بنابرا  التیدر حفظ تسه  ، یبراسناد کاغذ  هیدر هنگام تک  یاظهار داشتند که کارکنان نگهدار  2013در سال  

اهداف   یاطالعات ساختمان برا  یو به روز رسان  رهیذخ  یروش برا   نیبهتر   4ساختمان   تیوضع   یابیدر ارز  BIMادغام مدل  

  یرا بررس  BIM  یایمزا  2014عمر و همکارانش در سال    صلی. محمد ف(Su 2013و    Lin)ساختمان است    یو نگهدار  تیریمد

اصل مورد  و چند  ابزار تجسم، تشخ  یکردند  توال  صیآن که شامل  تجز  یبرخوردها،  تحل  هیساخت وساز،   ست، یز  طیمح  لیو 
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  ی مدل مجاز  کی  BIM،  2014(. به گفته آکانمو و همکاران در سال  2014, و غیره  Omarامکانات و... اشاره نمودند )  تیریمد

  Akanmu, Anumba)   کندیفراهم م  5و ساخت  یمهندس  ،یصنعت معمار  یرا برا  یقابل توجه  یایسودمند است که مزا  اریبس

 برداری آن در مراحل بهره لیحال از پتانس نیاز محققان شناخته شده است اما با ا یاریتوسط بس Messner 2014 .)BIMو 

 نیدهد. همچن  رییرا تغ  هاییامکانات و دارا  ینحوه عملکرد و نگهدار  تواندیم  BIMکه    ینشده است، در صورت  ادهاستف  یو نگهدار

پروژه    یروند  BIMاظهار داشتند که    یالدیم  2014فرانکوم و همکاران در سال   قابل    زانیرا به م  AECاست که عملکرد 

 Asmarو  Francomمدل کند )  یکیزیرا با ساخت ف یدو طرفه مدل مجاز  ی با هماهنگ تواندیکه م بخشدیبهبود م یتوجه

  ها، رساختزی  در  مشکالت  و   هاوجود چالش  لیکرد اما به دل  جاد یا  یدر صنعت ساخت و ساز جهان  ی انقالب  BIM  یفناور  (.2014

.  شودیانتقال آب از آن استفاده م  ژه یبه و  یآبرسان   هایدر پروژه  رایمورد استفاده قرار گرفته است و اخ  سازیاغلب در ساختمان

  ای  یساختار  یخراب  لیدل  ن یاست، به هم  یضرور  یصنعت  دی و تول  ایحوضه   نیمنابع آب ب  صی تخص  یانتقال آب برا  هایپروژه

خواهد شد. به عنوان   یرگیاندازه  رقابلیغ   یو اجتماع  اقتصادی  خسارات  به  منجر  ها پروژه  نیدر ا  گرید  یمنیهرگونه خطرات ا

  لومتر یک  1432آن    ی طول کلکه    نیانتقال آب از جنوب به شمال کشور چ  م یبه پروژه عظ  توانیپروژه انتقال آب م  ینمونه مورد

از    نگیتوریمان   BIM  هیبر پا   ییقرار گرفت که توسط نرم افزارها  برداریمورد بهره  2014پروژه در سال    نیاست، اشاره کرد. ا

 106در مورد    قیتحق  کی در    2015(. کائو وهمکاران در سال  JinshengJia 2016پروژه انجام دادند )  نیا  یراه دور را برا

آن به   یو اجرا  رودیابزار تجسم به کار م   کیدر اصل به عنوان    BIMکه    افتند یدر  نیدر چ  BIMپروژه مربوط به استفاده از  

 یبرا  BIM  یبزارهااز ا  2015در سال    ی(. بونبرگ و و2015  , و غیرهCaoپروژه همراه است )  هایی ژگیبا و  یطور قابل توجه

  یج(. Bonenberg and Wei 2015استفاده کردند ) یبرداشت آب باران و گردش آب در مرحله طراح  ستمیس سازیهیشب

  ان یب  یشهر  هایلوله  یساخت و ساز گالر  تیریپرداخت و آن را اساس مد  BIM  یارزش کاربرد فناور  یبه بررس 2016در سال  

باعث    تواند یم یطراح  ندیفرآ یدر ط   BIMگزارش دادند که استفاده از    2017و همکاران در سال    هوجا(.  آWu 2016نمود )

  28و سبز    نهیبه   جیبه نتا   ی ابی، احتمال دستMEP  ستمی مطالعات انجام شده استفاده از س  ی کاهش مصرف آب شود و در ط

خود اعالم داشت، با استفاده    قاتیتحق  یط  رد  2017(. پن در سال  Ahuja, Sawhney and Arif 2017)  باشدیدرصد م

  مطالعه   مجزا  طور  به  را  ها لوله  یاز گالر  یهر بخش  توانیطرف، م   کیاز    ،یشهر  هایلوله  یگالر  یطراح  یبرا BIM  یاز مدلساز

  یدر ط  2017در سال    یی(.  Pan 2017را مشاهده نمود )  یشهر  هایلوله  یگالر  ی کل  دمانیچ  توانیم   گردی  طرف  از  و  کرد

و هماهنگ    کپارچهی  دی اعالم کرد که قبل از شروع ساخت انواع اطالعات با  یشهر  هایلوله  یخود درباره تجسم گالر  قاتیتحق

ساخت و ساز انجام    ییپروژه بتواند به منظور بهبود کارا  هاییرگیمیکه ساخت و ساز، ارتباطات، مذاکره و تصم  ایباشند، به گونه

مصرف آب در مرحله   لیو تحل  هیبه طور عمده از تجز  BIMاشاره کردند که    2017در سال    کاران(. لو و همG. Ye 2017شود )

  هایفاضالب و لوله  ،یآبرسان  یبررس  یبرا  BIMاز    2017و همکاران در سال    ای(. جLu, et al. 2017)  کندیم  یبانیپشت  یطراح

در  ییصرفه جو یبرا 2017(. هاول و همکاران در سال Jia, et al. 2017آب باران در مرحله ساخت استفاده کردند ) یجمع آور

 ,Howellو لوازم و سنجش هوشمند استفاده کردند )  BIM  ب یمراحل چرخه عمر ساختمان، از ترک  ی و منابع آب در ط  نهیهز

Rezgui    وBeach 2017  ی ستانداردهاکه با استفاده از ا  6هوشمند فاضالب   یی مدل دارا  ک ی  2018(. ادمونسون و همکاران در سال  

BIM  شنهادیپ   شود،یاز آن استفاده م  برداریدر تبادل اطالعات در مرحله بهره  لیتسه  یبرا  ( دادEdmondson, et al. 2018 .)

از وزارت صنعت، معدن    یندگان یبا نما   یاطالعات ساختمان در وزارت راه و شهرساز  یسازمدل  ی شیاندهم  نیاول  1396در سال  

  ن یاز تدو  فری حامد مان  یو کنترل ساختمان جناب آقا  یدفتر مقررات مل  رکلیبرگزار شد که مد  استاندارد  یو تجارت و سازمان مل
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دانشگاه علم و    یبا همکار  یعمران  هایدر پروژه  BIM  ییاجرا  نامهنییسند و آ  نیا  نیخبر داد. تدو    BIM  یسند مل   سینوشیپ 

مطالعه  ج یبا توجه به نتا 2019و همکاران در سال  تونی. هشودیم  یی نها  1398سال  انی آغاز شد و تا پا 1397صنعت در سال 

در ابتدا    BIMکه اگر مدل   افتند یدر  ،یو نگهدار  اتیاز عمل ی بانیپشت  یبرا  BIM هایانجام شده در خصوص توسعه مدل  یمورد

 ,Heatonپروژه استفاده نمود )   7یی رامدل اطالعات دا  یاز آن برا  توانیشود، م  یطراح  یو نگهدار  ات یبا در نظر گرفتن الزامات عمل

Parlikad  وSchooling 2019 .) 

 

 8مدیریت یکپارچه منابع آب -3

 ی طراح  تی فیبه بهبود ک  شیانسان، به طبع گرا  یزندگ  یو بهبود استانداردها   ینیمداوم روند شهرنش  هایشرفتیبا توجه به پ 

  ت یریاز مشکالت در رابطه با مد  یار یبس  رای . اخشودیم  شتری دفع فاضالب ب  هایستمیو س  یو زهکش  یآبرسان  هایو ساخت پروژه

 Byeon, etمصارف مختلف آب مرتبط است ) انیم  دیتحت منابع محدود و رقابت شد یتوسعه اقتصاد هایمنابع  آب  با چالش

al. 2015  .)ت یمحدود  نیاست. عمده تر  محدوددر آن    تیریمد  هاینهیاست که گز  ایبه گونه  یآبرسان  هایشبکه  یساختار فعل  

  یآلودگ   ای اتالف و    ن،یریآب ش   ی عرضه و تقاضا  نیعدم تعادل ب  ل یعملکرد به دل  نییها عبارتند از: راندمان پا  ستمیس  نیا  ی ها

, و Sarp)آب    هیتصف  نییراندمان پا  ای  هیتصف  ی باال  نهیو حمل و نقل آب عرضه، هز  دیتول  یباال برا  یانرژ  ازیکننده، ن  نیآب تأم

  ی آبرسان هایشبکه یو اصول حیصح ت یریآب که بتواند مد ت یریمد  دی طرح جد ک یها،   تیمحدود ن یغلبه بر ا یرا. ب(2014غیره 

   را ممکن سازد، الزم است.

گیرد.  برداری بهینه از منابع آب صورت میمدیریت منابع آب شامل تصمیمات و اقدامات مدیریتی است که با هدف بهره

  تیری، به طور جامع مد ستیز طیدالت و مح، ع  ییبا در نظر گرفتن کارآ د یآل با ده یاست و از نظر ا ده یچیمنابع آب پ   تیریمد

گیرندگان به جای استفاده از مدلی جامع که کل سیستم را های بزرگ اغلب تصمیم اما به دلیل وجود مشکالت در مقیاس  شود

سیستم بهره  های مختلف تر و ساده شده برای بهبود کارایی و راندمان بخشهای کوچککنند تا از مدلدر نظر بگیرد، سعی می

های شدید در بعضی مناطق،  های شدید، خشکسالی(. تغییرات آب و هوایی، وقوع سیل و طوفان2019, و غیره Al-Jawad) بگیرند

دهند.  هایی هستند که نیاز به مدیریت یکپارچه منابع آب را افزایش میرشد جمعیت و نیاز آبی برای صنعت و کشاورزی چالش 

  IWRM" کند:  مدیریت یکپارچه منابع آب را این چنین تعریف می  2000( در سال  2000  , و غیرهrwalAga)    9مشارکت جهانی آب

اقتصادی و   رفاه  منظور به حداکثر رساندن  به  منابع مرتبط  برای توسعه و مدیریت هماهنگ آب، زمین و  فرآیندی است که 

 "گیرد.های حیاتی و محیط زیستی صورت میسیستماجتماعی حاصل به صورت عادالنه و بدون به خطر انداختن پایداری اکو

های هیدرولوژیکی  موجب پیشرفت چشمگیری در مدیریت منابع آب شده است به طوریکه اخیرا در مدلسازی  IWRMکاربرد  

  کند شود که به صورت جامع عوامل تاثیرگذار در مدیریت منابع آب را مدل میانجام شده یک رویکرد یکپارچه در نظر گرفته می

(Wang, Davies  وLiu 2019.)  این فرآیند به کاهش تصمیمات مدیریتی نادرست کمک چشمگیری خواهد کرد و موجب بهبود

 کیفیت و راندمان سیستم خواهد شد.  

آن مد نظر قرار گرفته    ی بعد فن  شتریاست که تاکنون ب  ی و چند بعد  ده یچیموضوع پ   کی منابع آب    یبردارو بهره  تیریمد

به و  است. سرما  یاجتماع   ابعاد  است  توجه شده  منزله  یاجتماع   هیآن کمتر  روابط، همکار  یبه  و    ،یسطح  اعتماد  و  انسجام 
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تواند بستر و    ی از جمله منابع آب دارد و م  یعیاز منابع طب  نهیبه  یو بهره بردار  تیریدر مد  ی نقش مهم  جامعه،  مشارکت افراد

از    یناش  یاجتماع   یهاو حل مشکالت منابع آب و رفع تنش  تیریدولت در مد   یهاطرح و برنامه  یاجرا  یبرا   را  یمناسب  نهیزم

  یکیدرولوژیه  یندهایکه فرآ  نیبر روابط متقابل آب و جامعه تمرکز کنند، با توجه به ا  دی ها الزاما باستیدرولوژیه  کند.  ا یآن ها مه

به طور واضح   دیبا  یکیدرولوژیه  یمدلساز  ن،یمرتبط هستند. بنابرا  ی انسان  یها  ستمیتعامل دو طرفه با س  نیچند  با استفاده از

کنند که    جادیا  ایپو  یوندهایجدا شده و پ   هیکسویاز عملکرد    د یکه با  حیتوض  نیبا ا  ؛مد نظر قرار دهند  هم   را  ی تعامالت  نیچن

 (. 2013, و غیره Montanari) دخالت دهند  ندیفرآ نیدر ا زیبتوانند بازخورد را ن

را   10اجتماع -آب  اصطالح  است. دانشمندان  افتهی  شیافزا  ریاخ   یهاآب در دهه  قاتیتحق  نه یدر زم  یا رشته  نیب  یهاکردیرو

  ی هاستمیدر رابطه با س  یانسان   یایاز جغراف  نهیریسنت د  کی اند تا  کرده  فیتعر  ی کیدرولوژیدر علوم ه  ن یروش نو  ن یبازتاب ا  یبرا

  - یاجتماع   ندیفرآ  کیاجتماع به عنوان  -آب  چرخه  (.Warner 2017و    Wesselink, Kooy)کنند    دایرا پ   یاجتماع   یایو دن  یعیطب

  دهی مفهوم شامل چند ا  نی . اشودیم  فیکنند، تعر  ی می  و بازساز  جاد یزمان و مکان ا  ی را در ط  گریکدیکه آب و جامعه    یعیطب

 :(Budds 2014و  Linton)داده شده است  حیتوض ریاست که به صورت خالصه در ز یدیکل

  کیدر    یاز ساختار اجتماع   یدیشود شکل جد  یجامعه دارد که موجب م  یبر سازمانده  یآب اثر مهم  تیریبه مد  ازین -1

 .شود جادیا یا چرخه روند

حاصل انواع مختلف    ، ی از روابط اجتماع   ی با هم دارند که به موجب آنها انواع خاص  یک ینزد  یآب و جامعه ارتباطات درون  -2

 .باشندی م یآب روابط

 دارد،که   اجتماع–آب  ندیدر فرآ  یآب نقش مهم  یاز عرضه آب، خواص ماد   یناش   یاجتماع  یهابا وجود ساخت و ساز -۳

 (. بزرگ لیس ک یمانند )اوقات مختل کننده آنهاست  یو گاه یاوقات سازنده روابط اجتماع گاهی

 یبرا  یمناسب  یتواند الگو  ی آن منطقه م  یآب  هیسرما  زانیآن با م  قیهر منطقه و تلف  ی اجتماع   هیشناخت سطح سرمابنابراین  

برنامهحلراه  نیتدو به متول  تیری مد  یهاها و  برنامه  انیمنابع آب آن منطقه  ها و  یگذاراستیتوان سیارائه دهد و م   زانیرو 

  ها و یزیردر برنامه  نیو اجرا کرد. بنابرا  نیهر منطقه تدو   یبرا  هیدو سرما  نیا  ینسب  تیوضع  یرا بر مبنا  ی متناسبی  هابرنامه

  ی اجتماع   یهاریمناطق را مالک عمل قرار داد بلکه عوامل و متغ  ی و عوامل فن  طیتنها شرا  دی منابع آب نبا  یهایگذاراستیس

 لحاظ شوند.  د ی مناطق با یاجتماع  هیسرما رینظ

هدف اصلی مدیریت یکپارچه منابع آب ایجاد یک رویکرد یکپارچه و جامع برای در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار از جمله 

باشد. اجرای مدیریت منابع یکپارچه منابع آب به دیریت منابع آب میعوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فنی و... در بحث م

های جدید  سازی دشوار است اما با استفاده از ترکیب تکنولوژیدلیل وجود پیچیدگی و تعدد عوامل تاثیرگذار و مشکالت بهینه

 ط زیست دست یافت. های بهینه مدیریتی سازگار با محیتوان به روشبا مفاهیم مدیریت یکپارچه منابع آب می

 

  

 
10 Hydro-Social 
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 11های هوشمند آبشبکه -4

و اصولی   حصحی  مدیریت  بتواند  که  آب  مدیریت  جدید  طرح  یک  ،  هاغلبه بر این محدودیت  یبراهمانطور که گفته شد،  

در مورد   2009آبی، از سال    یاست. با در نظر گرفتن این محدودیت ها در زیرساخت ها  الزمآبرسانی را ممکن سازد،    هایشبکه

 انجام شده است  یاریبس  قاتیباال تحق  تیفیبا ک  اعتماد به منبع آب کارآمد و قابل    ی اب یتوسعه شبکه هوشمند آب  با هدف دست

(Dong, et al. 2015) ب یرا با هم ترک  یلیتحل  های، اجزا و مولفهکنترل کننده  هاییک شبکه هوشمند آب حسگرها، دستگاه  

. شبکه هوشمند آب به  شودیکه الزم است به طور موثر عرضه م  ییحاصل کند که آب فقط در مواقع و جا  نانیتا اطم  کند یم

اطالعات و ارتباطات را در ساختار شبکه آب ادغام    یکه فناور  ایبرنامه  شود، می  شنهاد یعنوان یک طرح مدیریت نسل آینده آب پ 

اطالعات و ارتباطات   یفناور (Sarp, et al. 2014) دهد.عناصر موجود در شبکه آب ر ا افزایش می هکلی راندمان بتواند تا کندمی

موجود   هایرفع چالش  موجود در شبکه را کنترل کرده و به  سنسورهای  و   هاهوشمند آب، دستگاه   هایتوسعه شبکه  با  تواندیم

 : نمود اشاره زیر موارد به توانهوشمند آب می هایشبکه یاز مزایا .(Mutchek and Williams 2014) کمک کند

 کنترل نشت (1

 انرژی مصرف در جوییصرفه( 2

 آب  تیفیکنترل ک( 3

 بهبود تجربه شهروندان ( 4

 اتی یعمل سازینهیبه( 5

 ها شبکه آب و فاضالب و جریان آب در لوله سازیهیشب( 6

 کی یدرولیه ده یچیکاهش انجام محاسبات پ ( 7

 .مطلوب باشد تیدر وضع شهیآب وفاضالب هم هایشبکه تیاینکه وضع یشده برا نیبیشی پ  ینگهدار یاستفاده از روشها( 8

را به خود جلب کرده است. از    یشبکه هوشمند آب توجه کم  ستم،یس  کیبه عنوان    ر،ی اخ  هاییفناور  شرفتیتوجه به پ   با       

 :(Mutchek and Williams 2014) اشاره کرد ریبه موارد ز توانیهوشمند آب م هایشبکه رشیپذ  یموانع بالقوه برا

 و توسعه قیتحق  یعدم اختصاص بودجه برا( 1

 ی فعل  ستمیبه نفع س یاسیو س ینهاد یوجود ساختارها( 2

 ی موجود فعل ستمیس یشبکه هوشمند آب رو سازیادهی الزم جهت پ  هایرساختیوجود امکانات و زعدم ( 3

ارائه دادند که در ادامه به   یجامع  فیخود تعر  قاتیتحق  یدر ط  2015و همکاران در سال    یل  از شبکه هوشمند آب را 

اشاره م  ایخالصه برامکنییاز آن  پلت  سازیادهیپ   ی.  به دو  پلت  میدار  ازین  اساسی  فرمشبکه هوشمند آب   و  آب  شبکه  فرم: 

ب ICT12فرمپلت آبرسان.  ا  یستر شبکه  غ   ک ی  جادیبه منظور  پا  ریشبکه    ک یو    یمرکز  تیریمد  ک یضمن نصب    دار، یمتمرکز 

منبع آب    کیاز    mesoشبکه. هر  کندی م  میتقس  13مشبک کوچکتر   هایرا به شبکه  یشبکه کالن شهر  ،سازیرهیساختار ذخ

 ی . هر شبکه داراستشده ا لیتشک یاریآب و  یصنعت ،یمنطقه مسکون کیو  نیری مخزن آب ش کی ه،یساختار تصف کی ن،یریش

مخازن آب   نی. اودشیم  هیتغذ  نیریمناسب توسط منبع آب ش  هیتصف  ستمیس  قیخاص خود است که از طر  نیریمخزن آب ش

گسترده چرخه آب   تیریو مد  تیفی، کنترل ک  یبانیپشت  یکه برا  شوندیمتصل م  یبه صورت دو جهته به مخزن مرکز  نیریش

 
11 Smart Water Grids(SWG) 
12 Information and Communication Technology 
13 Meso grids 
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رخ دهد،    یعیطب  ریو غ   یعیطب  ی ایکه حوادث و بال  یهنگام   کندیم  نیتضم  ی. مخزن مرکزرندگییمورد استفاده قرار م   یخانگ

در سطح شهر عمل   نیری منبع آب ش  نیتر  یبه عنوان اصل  یهنگام مخزن مرکز  نیحفظ شود و در ا  یداخل  داری آب پا  نیتام

. استفاده از  شودیتوجه واقع م  ردمو  نیریبه حداقل رساندن مصرف آب ش  استیصنعت، س  از یآب مورد ن  نیتام  ی. براکند یم

اح  هیفاضالب تصف از شبکه آب خانگ  ایشده و  اصل  تواندیم  یشده  استفاده قرار گ  نیتام  یبه عنوان منبع  اردیآب مورد    ن ی. 

.  شوندیمتصل م   یکشاورز ا ی  ی شبکه صنعت  کیمخازن به    نی از ا  کیو هر    شوند یم  آوریشده جمع  ا احی  آب  مخازن  در   ها پساب

موجود در شبکه آب به    سنسورهای  از  را  ها داده  انیجر ICT فرم. پلتشودمی  ساخته  آب  شبکه  فرمپلت  یبر رو ICT رمفپلت

   (Lee, et al. 2015) .کندیم  جاد یموثر ا ا ی تیریساختار مد کی دوجهته،  ان یجر کی  جادیو و با ا دهد یانتقال م یمرکز  تیریمد

 ی آبرسان  یهاشبکه  یرا برا  یبهتر  تیریبرنامه مد  تواندیم  ی مخزن مرکز   کیمتمرکز آب و    ریغ   هایاز شبکه  یبیترک  ن،یبنابرا

 یک نمونه از شبکه هوشمند آب نشان داده شده است:  1در شکل  کند. جادیا یشهر

 
 ( 2015, و دیگرانLee) فرم شبکه آب هوشمند: پلت 1شکل

 
 بهبود عملکرد شبکه هوشمند آب: یبرا BIM لی پتانس -5

BIM   رساختیمرتبط در ز  های طرف  نیارتباط ب  یو برقرار  یبهبود همکار   یبرا  می یعظ  لیاست که پتانس  ییک مدل مجاز-

  هایزیرساخت  و  هاطراحی، ساخت، مدیریت ساختمان  ،ریزیبرنامه   یبرا  نشیی(. این مدل ب2015, و غیره  Aniعمرانی را دارد )  ایه

و ابهام   تیعدم قطع دگی،یچیپ  ها،یر یوساز و طراحی، مشکالتی از جمله درگ اختسنتی س هایروش در. کندفراهم می یشهر

دارد که   راه  BIMوجود  عنوان  و همچن  برای  حلیبه  افزایش    برقراری  ها، کاهش هزینه  نیاین مشکالت  و هماهنگی،  ارتباط 

شبکه  وریبهره طراحی  فضا  هایاز  مشکالت  حل  و  فاضالب  و  پ   یآب  اطالعات    مدلسازی  همگرایی.  شودمی  شنهادیمحدود 
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  فرصتی  باشد، جدید می  هایآب و فاضالب از طریق روش  هایستمیآب هوشمند که هدف آن بهبود مدیریت س  نهیساختمان با زم

 (.     Beach 2017 و Howell, Rezgui) کندموجود فراهم می اتییفراتر رفتن از موانع عمل برای را

ساخت و   ندیفرا یو اثربخش یی بهبود کارا یرا برا ی دیجد ی اطالعات ساختمان فرصت ها یدر مدلساز  عیسر ی ها شرفتیپ 

کند.   یفراهم م  زیها ن رساختیظهور در طول چرخه عمر پروژه ، نه تنها در ساختمان ها ، بلکه در ز ون یساز و استفاده از فناور

آبرسانی و فاضالب تبدیل شده است که موجب   یهاچرخه طراحی تا ساخت وساز شبکه  ازبه بخش مهمی    BIM  یامروزه فناور

پروژه و به    مزایای  رساندن  حداکثر  به  چگونگی  اما   شود،و ذینفعان پروژه می  مانکارانیمشاور ، پ   نیطراحی مشارکتی مهندس

آب و    های . در ساخت و تجسم شبکهاستفع زباله به یک مساله بزرگ تبدیل شده  حداقل رساندن هزینه پروژه و خطرات د

  یمتداول در فرآیندها  هایبیوجود ندارد، بنابراین اشتباهات و ع   نییو کامل خط لوله زیرزم  ق یفاضالب، معموال اطالعات دق

  های لمد  هکلی  در  توانمی  BIM  فناوری  از  استفاده  با  بنابراین،.  شودمی  دایشبکه آب و فاضالب پ   هایساخت و ساز از بخش لوله

با توجه   ن، یموجود اطالعات مبتنی بر ساخت را به اشتراک گذاشته و به راحتی شبکه آب و فاضالب را مجسم نمود. عالوه بر ا

  هایو پمپ  رها یاده از شکرده و استف   نهیبه  BIM  یابزارها  قیلوله را از طر  ریمس  توانیمشخص شده، م  یبه فشار آب شهر

شبکه   هاینهیتوان مواد و مصالح مورد استفاده در فرآیند ساخت و هزمدل می   لیبا تکم  نیچنکاهش فشار رابه حداقل رساند. هم 

 (. Tian 2017و  Guo, Guoمتره کرد ) قیآب و فاضالب را بر اساس مصالح به صورت دق

دهندگان و کاربران  درصد از پاسخ  65منتشر شده است،    14NBSتوسط    2018که در سال    BIMدر جدیدترین گزارش  

باعث    BIMموافق هستند که پذیرش    BIMدرصد کاربران    79برای بهبود نواقص زمانی مفید است و    BIMبر این باورند که  

اسناد ساختمانی می نتایج به دست آمده بیشتر در زمینه ساختمافزایش هماهنگی  بتوان  شود.  اینکه  برای  ان کاربرد دارند و 

BIM  تر از  های آب به کار برد، نیاز به تحقیقات بیشتر و استفاده دقیقرا در زیرساختBIM    .در مطالعات موردی خواهد بود

  پروژه  در  BIM  یاجرا  یها چند سال از ساخت و ساز عقب مانده است ، اما درصد فعل رساختیدر ز  BIMاستفاده از    اگرچه

 ی ریگ میهنگام تصم شهیهم  BIM باال هیاول نهیهز. خواهد داشت یریرشد چشمگ ندهیرود و در آ می ٪ 53به  یرساختیز یها

فقط   BIM خصوص اگر  بهشود، در نظر گرفته می  یمسئله اصلبه عنوان  ، هادر زیرساخت  یورا فن   نیدر ا  یگذار  هیدر مورد سرما

نظارت بر   یبرا BIM انیبن  دانش  کپارچهی  ستمی. استفاده از سردیمورد استفاده قرار گ  هازیرساختو ساخت    یدر مراحل طراح

 د.کن هیرا توج BIM یبهتر در فناور یگذارهیتواند سرما یم یو نگهدار ریتعم تیریمرحله مد

داد تا اطالعات و به اشتراک   ش یافزا  15مورد  بر   یمانند استدالل مبتن  انیدانش بن  یهاکیتوان با تکن  ی را م  BIM  ی ها  ت یقابل

  تیریبا اصول مد  CBR  یها   ستمیشده در س  هیدانش تعب  ت یریاصول مد  بی. با ترکردیقرار گ  نفعانیذ  اریدانش در اخت  یگذار

توان   یرا م  "ساختمان  دانشمدلسازی  "به    "اطالعات ساختمان  یمدلساز"ها ، انتقال از    ستمیس  BIMشده در    هیاطالعات تعب

 . (Almarshad 2013و  Motawa)داد  صیبهتر تشخ

 

 روش تحقیق:  -6
 :شودیدر نظر گرفته م ریبه صورت ز قیروش و مراحل انجام تحق

 
14 National Building Specification 
15Case-based Reasoning 
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و    Revit یمشترک توسط نرم افزارها یسه بعد یآب مدلساز  رساختیز کیموجود در رابطه با  هایبا توجه به داده ابتدا

Infraworks  نرم افزار  ردگییانجام م .Revit  که در سه   باشدیاطالعات ساختمان م  یمدلساز  نهیدر زم  یقو   ارینرم افزار بس  کی

اما با توجه به    کند یعمل م  یقو  اریبس  اتئیجز  یطراح  ینرم افزار برا   نیشده است. ا  ئهارا  ساتیو تاس  سازه  ،یقسمت معمار

 سطح  گرفتن  بر  به دلیل در  ... )   گاز و  و  آب  انتقال  خطوط  ها،جاده  یطراح  رینظ  ،یطراح  یمورد نظر برا  هایدر پروژه  تیمحدود

رفع   یبرا  لیدل  نی. به همباشد یم  یز سطح محدودیو آنال  یو فقط قادر به طراح   شودیباال( با مشکل مواجه م  لومتراژیو ک  عوسی

است، استفاده   یسه بعد یرسازیو تصو  GIS یی ایجغراف یاطالعات ستمیاز س یقیکه تلف  Infraworksاز نرم افزار  تیمحدود نیا

امکان افزودن بعد هزینه با استفاده از قابلیت متره دقیق و بعد زمان با استفاده از نرم    Revitدر این مرحله در نرم افزار . شودیم

شده و مدل    سازیکپارچهی   Navisworksساخته شده در نرم افزار    های سپس مدل وجود دارد.    Synchroو     MSPافزار های  

شود که با افزودن بعد هزینه و زمان یک مدل پنج  یم  هیآب ته  رساختیموجود از ز  هایتمام المان  اب  یبعد  سهبه صورت    یکامل 

 . بعدی خواهیم داشت

 

 مطالعه موردی: -6-1
  ن یانتخاب شده است. ا  لومتریک  8خط لوله انتقال آب واقع در شهر سنندج استان کردستان به طول    کیمطالعه   نیا  یبرا

. جنس  دهد یآب در منطقه فرجه انتقال م  رهیمنبع ذخ  کیسنندج را به    2خانه شماره    هیشده از تصف  هی لوله انتقال آب، آب تصف

پوشش لوله استفاده شده    یمحافظت رو  یبرا  rock shield  های متر بوده و از ورقه  ی لیم  1000به قطر    ی لوله استفاده شده فلز

  های شده است. بلوک  هیآب تعب  هی تخل  ریهوا و حوضچه ش  هی تخل  ریخط انتقال آب، حوضچه ش  ری در طول مس  نیاست. همچن

  از  و   نموده  کنترل  هاو درپوش  هاراهی  سه  ها، را در محل خم  الیشده توسط س  جاد یا  یکینامیو د  ی کیاستات  یرویکه ن  یمهار

  شوند،یلوله در محل اتصاالت م  یو شکستگ  ی دگیمانع از ترک  ت یو در نها کنندیم  یرجلوگی  ها مجاز لوله  ریو غ   اد یمکان ز  رتغیی

  نی. به همستیوارده از طرف لوله ن  ی قادر به تحمل بارها ییخط انتقال فرض شده است که خاک به تنها   نای  در .  انداعمال شده

 هایمکان لوله صرفا توسط بلوک  رییوارد شده و تغ  یبتن  یمهار  هایبه بلوک  روهاین  هیفرض شده که کل  نانیدر جهت اطم   لیدل

 نشان داده شده است: 2 انتخاب شده در شکل   ری. مسگرددی کنترل م یبتن یمهار
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 : مسیر خط لوله انتقال آب۲شکل 

 
های  متر تقسیم بندی شده است. نقشه  200قسمت هر کدام به طول    40کیلومتر خط لوله به    8برای انجام مدلسازی ابتدا  

  200لوله به طول    Revitانتقالیافت. سپس توسط نرم افزار    Revitبه نرم افزار    Civil 3Dخط انتقال آب ابتدا توسط نرم افزار  

مسیر خط لوله طراحی شده و پس از آن این دو مدل در نرم    Infraworksقسمت مدل گردید. همزمان در نرم افزار    40متر در  

گردد. در ادامه بعد هزینه و زمان نیز به مدل اضافه  با هم ادغام شده و مدل سه بعدی زیرساخت آب آماده می  Navisworksافزار 

از خط لوله انتقال    16یتالگیرد. مدل ایجاد شده یک همانند دیج شده و یک مدل پنج بعدی با تمام جزییات در اختیار قرار می

ها و نظارت بر سیستم برای جلوگیری از مشکالت و ایجاد فرصت  آب واقعی است که این اجازه را می دهد تا تجزیه و تحلیل داده

هایی از مدلسازی در فضای  نمونه  4و    3های  ریزی در طول چرخه عمر زیرساخت، صورت گیرد. در شکل های جدید و حتی برنامه

 نشان داده شده است: Revitار نرم افز
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 : مدل خط لوله انتقال آب 3شکل 

 

 
 : مدل خط انتقال آب4شکل 
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 بحث و بررسی:  -7
های مدیریت اطالعات در مدیریت دارایی در  مدیریت اطالعات ساختمان به عنوان ابزاری اساسی برای پشتیبانی از چالش 

دهد که کل اطالعات موجود در چرخه عمر زیرساخت به منظور تسهیل اهداف ذینفعان میشود و این امکان را به  نظر گرفته می

 ،چرخه عمربرداری و تعمیر و نگهداری در دسترس تیم پروژه قرار گیرد. بنابراین در  پایداری در ساخت و ساز و در نهایت بهره

BIM  گیرد. مورد استفاده قرار میعمر    چرخه  اطالعات  تیریبه منظور ارتقاء مد   یی نها  بیتا مرحله تخر  هیاول  یزیاز مرحله برنامه ر  

جداگانه برای سنجش میزان عملکرد  تعریف  17عملکرد یدیکل هایدر هر مرحله شاخص رساخت،یز  کیبا توجه به چرخه عمر 

مدلسازی اطالعات ساختمان در طول های کلیدی عملکرد قبل و بعد از استفاده از  با استفاده از مقایسه بین شاخص  شود.می

های کلیدی عملکرد در هر  شاخص  5پی برد. در شکل   BIMتوان به میزان کاربردی بودن فناوری چرخه عمر یک زیرساخت می

 : شودیدر نظر گرفته م ری به صورت زمرحله از چرخه عمر زیرساخت 

 
 زیرساخت آب های کلیدی عملکرد در طول چرخه عمر : شاخص5شکل 

 

با توجه به مزایای فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان، موانع زیادی برای پیاده سازی آن وجود دارد که از جمله این موانع 

توان به مسائل فنی و تکنیکی، عدم وجود بستر مناسب در صنعت ساختمان و زیرساخت، وجود ساختارها و روابط غیر رسمی  می

 
17 Key Performance Indicator 
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اشاره کرد. همچنین به دلیل عدم وجود اطالعات و دیتای کافی و    AECوحقوقی حاکم بر صنعت    رایج و ساختارهای قانونی

 صحیح در ایران، امکان اینکه بتوان دقت مدلسازی انجام شده را باال برد، بسیار اندک است.  

 یشهرها  یاجرا  برایها  دادهجمع آوری    لیبه منظور تسه   یحسگر در مناطق شهر  یهااستفاده از شبکه   ،ریاخ  یدر سالها

تواند در اطالع  ی م "شهر هوشمند"ی الگو قیشده از طر یاست. اطالعات جمع آور افتهی ش یافزاو شبکه هوشمند آب هوشمند 

و    یشهر  یهارساختیشود ز  یشهر هوشمند باعث م  یهایفناور  اجرای  ر سودمند باشد.ایبس  رندگانیم گیبه تصم  یرسان

ها در  دهیاز ا  یقیمفهوم شهر هوشمند در دهه گذشته به عنوان تلف.  کارآمدتر و مقرون به صرفه تر باشند  یتیریمد   یهامستیس

های  هوشمند ، داده  شهر  یطبق الگو   .د آمده استیدر عملکرد شهرها پد  اطالعات و ارتباطات  یها یت فناورشرفیپ   یمورد چگونگ

 ه یمورد تجز  آنجا   د تا درابنییه انتقال م ریاز راه دور به محل ذخ  یتباطشبکه ار  ک ی  قیاز طر  ، ق سنسورهایشده از طر  یآور  جمع

با توجه به مدلسازی انجام شده، فناوری مدلسازی    کنند.   میرا تنظ  یشهر  یات یعمل  ی ندهاآید تا بتوانند فررنیقرار گ  لیو تحل

کند و تا  اطالعات ساختمان همان شبکه ارتباطی است که وظیفه انتقال و ذخیره اطالعات به دست آمده از سنسورها را ایفا می

 اشد. بکنون بهترین، موثرترین و کارآمدترین فناوری برای ایجاد و سوق به سمت شبکه های هوشمند زیرساخت آب می

 

 گیری نتیجه -8
های مدیریت در آنها  های بزرگ و متمرکز است گه گزینههای آب مبتنی بر سیستمها و زیرساختساختارهای فعلی شبکه

. با در نظر گرفتن این بسیار محدود است و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا از راندمان عملکرد پایینی برخوردار هستند

شود. یک شبکه های آبی، شبکه آب هوشمند به عنوان طرح مدیریتی برای نسل بعدی آب پیشنهاد میزیرساختها در  محدودیت

کند تا اطمینان حاصل کند که آب فقط در مواقعی  های تحلیلی را با هم ادغام میها و مولفهکنندههوشمند آب حسگرها، کنترل

کند. فناوری اطالعات و ارتباطات به کمک ضمین کیفیت آب کمک میشود و به تکه الزم است به طور موثر تحویل داده می

BIM  ها و  های هوشمند موجود در شبکه، چالشهای هوشمند آب و کنترل کردن دستگاه تواند با توسعه دادن مدل شبکهمی

هد استفاده و کاربرد  های آب را بهبود و تا حدودی حل نماید. امید است که در آیندهای نزدیک شامشکالت فعلی در زیرساخت

 فناوری ارزشمند مدلسازی اطالعات ساختمان در صنعت ساختمان و زیرساخت باشیم. 
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   چکیده 

 زین  یرشد، تصادفات و سوانح شغل  نیدرحال توسعه رو به رشد است و به موازات ا  یکشورها   در  وسازصنعت ساخت     

ها برای بهبود عملکرد  گرچه دولت .  کندی صنعت پررنگ م  نیرا در ا  یشغل  یمنیامر لزوم توجه به ا  نیکه هم  ابدیی م  شیافزا

سازی  ی مدل ورادر فن  ریاخ  یهاشرفت یپاند اما وضعیت همچنان نگران کننده است. با  ایمنی قوانین و مقرراتی مشخص کرده

صورت گرفته    کل چرخه عمر پروژه در    یمنیاعملکرد  از آن در جهت بهبود    یاد یز  یها، استفاده ( BIM)  اطالعات ساختمان

ا.  است اطالعات ساختمان در بهبود عملکرد ایمنی  سازی  قاله با مرور سیستماتیک مطالعات پیشین، نقش مدل م  نیدر 

اند. در  صنعت ساخت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقاالت از نظر سال انتشار و کشور مورد مطالعه بررسی شده 

سازی اطالعات  دهد که مدلای برای انتخاب مقاالت استفاده شده است و نتایج نشان میاین مطالعه از روش سه مرحله 

( آموزش  5( شناسایی تداخالت  4( نظارت و کنترل  3( شناسایی خطرات  2( طراحی ایمن  1در شش حوزه اصلی    ساختمان

تواند به بهبود عملکرد ایمنی کمک کند. در پایان موضوعاتی که برداری و نگهداری، می ( بازرسی در دوره بهره6ایمنی و  

العات آتی پژوهشگران باشد، شناسایی شده و مورد بحث قرار  تواند بستر مناسبی برای مط کمتر به آن پرداخته شده و می

 اند. گرفته
 

 ساز     واطالعات ساختمان، ایمنی، صنعت ساخت   سازی: مدل واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1
ساز وساخت  صنعت  در 1(OHS)ی شغل  ی منیهد بهداشت و ادینشان م   میرومرگو آمار    ی ماریکار، بدر محل  ی دگسیب دیآ

  2016در سال    یدرصد از کل تلفات صنعت  19  یتصادفات ساختمان  ، (USمتحده )  االت ای  . بطوریکه دراست  ی مشکل جهان  کی

از این رو  .  [1]دارد  عیصنا  هیکل  نیرتبه را در ب  نیساز باالتروتصادفات در صنعت ساخت  زانیرا به خود اختصاص داده است و م 

 باشد. ساز موضوع حائز اهمیتی میوپرداختن به موضوع بهبود عملکرد ایمنی در صنعت ساخت

 ژه یدر سراسر جهان به و  عیسرهای  شرفتیشاهد پ   ریچند دهه اخ  یط 2(AEC)سازوو ساخت  ی، مهندسیصنعت معمار

  ایها  ماه  ید و مرحله ساخت آن برا نشویآغاز م  یو طراح  یزیربا برنامه  AEC  هایپروژه.  در حال توسعه است  یدر کشورها

از مراحل مختلف   کیممکن است در هر    یخواهد شد. خطرات مختلف  برداریبهرهها ادامه دارد و سرانجام پروژه وارد دوره  سال

و اندازه پروژه و    یساختار  ی دگیچیپ   شیافزا  لیبه دل  ریاخ  یهاسال  شود. در  بروز حادثهمنجر به  که    وجود داشته باشد  پروژه

ا  ی برا. به همین جهت  [2]ددر حال رشد هستن  جیبه تدر  حوادثساز،  وساخت  دیجد  یهااتخاذ روش  ن یکاهش احتمال بروز 

 .  باشدمیپروژه   کی عمرمؤثر خطرات در طول چرخه   تیریمد نیاز به، حوادث

 کار اجرای و برای ایمنی ریزیبرنامه بین پیوند است. مهم بسیار ایمنی ریزیبرنامه فرآیند برای احتمالی خطرات شناسایی

 هایتکنیک  تعیین  برای میدانی یا مشاهدات (2D) بعدی دو هایروش  از  پیمانکاران  از بسیاری مثال، برای  است. ضعیف اغلب

 شده مشاهده نتایج است، تجربه بر مبتنی و دستی به صورت آنها رویکرد به دلیل اینکه کنند.می استفاده خطر از جلوگیری

 برای مشکالتی بروز باعث ارتباطات کمبود و تفکیک این. باشد گیرنده، خطاپذیر می تصمیم ذهنی تصمیمات علت به اغلب

 جدید، هایفناوری از استفاده طریق  از  که ناکارآمد دارد ایمنی هایپروسه  بهبود به نیاز صنعت این شود.ایمنی می مهندسان

 . [3]کند تواند پیشرفتمی

در کل چرخه   یمنیا  تی ریمد  تیتقو  د یجد  های با هدف ارائه راه   یمختلف ساختمان   هایشرو   ها و اوری، فنریاخ  ی هادر سال

  ی سه بعد  ی معمول  ی ها، مدلBIMبا استفاده از    [4].اشاره کرد  BIMتوان به  ها میکه از میان آن  شده است  جاد یعمر پروژه ا

در هر مرحله از چرخه عمر   ازیاز اطالعات مورد ن  ی مختلف  ی هاشوند که جنبه یم  لیتبد   nDمدل    ک یبه  (4D) یچهار بعد  ای

بهبود   یساز، براوساخت  یزیربرنامه  و  یمنیموضوعات ا  بین  کیارتباط نزد  جاد یاتواند با  می  BIM.  [5]ردیگیپروژه را در برم  کی

ایمنی   گعملکرد  قرار  استفاده  نقش    .[6]ردیمورد  با  ارتباط  در  شده  منتشر  مقاالت  سیستماتیک  مرور  تحقیق ضمن  این  در 

بندی کرده که  ها را به شش دسته کلی تقسیمساز، آنوسازی اطالعات ساختمان در بهبود عملکرد ایمنی صنعت ساختمدل

ده و بستری برای مطالعات آتی فراهم آورد. های موجود در مطالعات قبلی را شناسایی کرتواند شکافنتایج آن می

 
1 occupational health and safety 

2 Architecture, Engineering, & Construction 
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 پیشینه پژوهش   -۲
نشان می رو  هاابزاردهد که  مطالعات گذشته  ایمنی زیادی در مرحله طراحی  یکردهایو  از حوادث  پیشگیری  در  برای 

و   وابسته استو تجربه طراحان    ی، اطالعات عمومیبه نظارت مکرر دستتواند مفید واقع شود، اما  ساز وجود دارد که میوساخت

.  گرددیم  یدر مرحله طراحتوجه به مسائل ایمنی    یطراحان برا  لیباعث کاهش تماامر    نیناکارآمد هستند و ا  و ریگدر عمل وقت

پایه علوم  ی که بر  شتریاطالعات ب  یورافن  یدارا  یابزارها  ای ها  روشها به  سازی بهداشت و ایمنی در پروژهپیاده  یبرا  نیبنابرا

تحقیقاتی در ارتباط با جستجو و تهیه پیشنهاداتی جهت    1997. در سال  [7]کامپیوتر و نرم افزارهای جدید هستند، نیاز داریم

طراحی ایمن ساختمان در قالب یک پایگاه داده انجام شد تا طراحان با استفاده از این پایگاه داده بتوانند پروژه را طوری طراحی 

آن زمان سیستم ثبت اطالعات مربوط به ایمنی، کنند که حداقل خسارات و حوادث را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه تا  

رویکرد سنتی داشت و همه اطالعات به صورت کتبی و نوشتاری موجود بود، به همین دلیل پژوهشگران تصمیم گرفتند این  

ر به ساخت  انجام دهند که نتیجه این تحقیقات منج  1ی اچندرسانه  وترینرم افزار کامپ  یابزار طراح  کیدرج در  اطالعات را در قالب  

 .  [8]شد2ابزار طراحی مبتنی بر رایانه

به حداکثر رساندن استفاده  ا هدفب را 3ساز وسازی کامپیوتر با ساختیکپارچه  استفاده ازپس از آن مطالعاتی انجام شد که 

که در این میان اطالعات مربوط به ایمنی نیز جزئی از آن   ارائه کرد در کل چرخه عمر پروژه    یاطالعات  یهاستم یاز س  کپارچهی

نظارت بر تصادفات    یبرا  یابه در نظر گرفتن برنامه  ازیاظهار داشت که ن در مطالعات خود  1994در سال   [11] . اویلر[10 ,9]بود

همانگونه که  در مطالعات منتشر شده    BIM، اصطالح  2005سال   آن در  ازی وجود دارد. پس  کیگراف یهاها در برنامهو ادغام آن

 . [12]ه شد برد، به کار م یشناسیآن را مما امروزه 

عنوان    (BIM)اطالعات ساختمان    یسازمدل فن  رییتغ  کیبه  تحول  رو  یوراو  و  ، مهندسیدر صنعت معمار  یاه یو  ی 

  افتهیگسترش    nDبه    BIMشود.  یها مساختمان   ی، ساخت و نگهداریطراح  تیفیکه باعث بهبود کبوجود آمد    سازوساخت

.  اردپروژه کاربرد د  ایمنی  ت یریبهبود مد  یبرا  گر یو موارد د  هاهای فعالیتیریدرگ  صیوساز، تشخساخت  یسازهیاست و در شب

توان ی، مبررسی مطالعات انجام شده. با  شودگنجانده    nDدر چارچوب   تواند می  ز یپروژه ن  ک یبه عنوان هدف مهم    ی منیا  تیریمد

 : بدین صورت شرح دادرا  سازوت در صنعت ساخ یمنیا تیریروند مد

داده شود و یا به طور کامل حذف شوند که این  ابتدا باید سعی شود که مخاطرات ایمنی در مراحل اولیه پروژه کاهش  .1

 شده است.  4امر باعث بوجود آمدن مفهوم طراحی برای ایمنی

 [16-13 ,5] باشدمی  BIM از جمله آنهاکه  شوداستفاده   یمنیا تیریبهبود مد یبرا شرفتهیپ  یتالیجید یاز ابزارها .2

 یرضرور یغ   یرهایتأخها و  نهیکاهش هز  ،تیسا  کارکنانسالمت  ،  از بروز حوادث  یریدر جلوگ  مناسب  یمنیا  یزیربرنامه

ممکن   رایز  باشند.ای در بحث ایمنی مینگران کنندهعامل    زینی دارند  همپوشان  یی کههاتیفعال  همچنیندارد.    ی اساسینقش

. بر همین اساس مطالعاتی انجام شده تا بتوانند  [20-17]رخ دهدحادثه  و    درگیری داشته باشد  ها تیفعال  نیا  یکار  یفضااست  

وساز، آنالیز ایمنی و شناسایی تداخالت ای از ساختسازی(، شبیه 4Dکنولوژی چهار بعدی )و ت  BIMبا استفاده ازترکیب فناوری  

  ی برا   5بر قانون   یمبتنبازرسی    ستمی س  کی  یرا برا  یچارچوبام شد تا  . در این میان همچنین مطالعاتی انج[21]داشته باشند

 
1 multimedia computer software design tool 
2 computer-based design tool 
3 Computer Integrated Construction 
4 Design for Safety    
5 rule-based inspection 
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ای دهد. در این چارچوب با استفاده از الگوریتمی خطرات ایمنی ارائه    یمنیو ا BIMادغام  استفاده از  با    یسازه یو شب  یزیربرنامه

. پس  [22]به طور خودکار به کار برده شدندمربوطه    یریشگیپ   یهاروششد، شناسایی شدند و  که منجر به افتادن از ارتفاع می

تا  کمک میبه طراح    ارئه شد که  6های ایمنی با ریسک  BIMیکپارچه سازی    ستم یساز آن مطالعاتی در زمینه   خطرات کند 

اقدامات   دستورالعمل  به وی بدهد. همچنین این سیستم  سکیکاهش سطح ررا شناسایی کرده و پیشنهاداتی را جهت    یاحتمال

  .[23] دهدیم ه، ارائردیصورت گ یو نگهدار یبرداروساز، بهرهدر طول ساخت دی الزم را که با

 BIMشود با وجود مطالعات زیادی که در زمینه مدیریت ایمنی با استفاده ازهای پیشین مشخص میبا بررسی پژوهش

در    BIMای مختلف ایمنی و نقش  هبندی کردن حوزههایی در مطالعات وجود دارد که با دسته م شده اما همچنان شکافانجا

 های محققان باشد. ها را شناسایی کرد تا بستر مناسبی برای پژوهشوان این شکافتبهبود عملکرد هر حوزه می

 

 روش تحقیق  -3
پژوهش های پیشین نقش بیم در بهبود عملکرد ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. به  در این مقاله با استفاده از مرور  

نیز در مطالعات مروری خود آن   [24] منظور مرور جامع مطالعات انجام شده از یک فرآیند  سه مرحله ای که آنتوی و همکاران

 نشان دهنده این مراحل است. 1شکل  را به کار برده اند، استفاده شده است.

 شناسایی مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر -3-1
بیشتر و پوشش همه ابتدا مقاالت از پایگاه اطالعات اسکوپوس جمع آوری شدند که دلیل انتخاب پایگاه اسکوپوس دقت  

مختلف    یهانهیدر زممنتشر شده   ی اطالعات  یهابانک  ینشتریبهمچنین دارا بودن    و جانبه آن نسبت به سایر موتورهای جستجو

های  ر این مرحله یک جستجوی گسترده با کلید واژه. د[25]است  یو حسابدار  ی، مهندستی ریاز جمله تجارت، مد  یقاتیتحق

"safety"    و"BIM"    یا"Building Information Modeling"  در عنوان، چکیده وکلیدواژه مقاالت انجام شد. جستجو

به موضوعات   و    "Article in press" ،"Review"با نوع مقاالت    "بیزینس، مدیریت و حسابداری"و    "مهندسی "محدود 

“Articles”  پس از آن مجالت معتبر با بیشترین   باشد و زبان انگلیسی به عنوان زبان نوشتاری مقاالت انتخاب شده است.می

تعداد مقاالت چاپ شده در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، شناسایی شدند که برای این منظور معیار ما برای انتخاب مجالت به  

 شرح زیر است: 

 شده در ارتباط با موضوع مورد بررسی در مجله وجود داشته باشد. مقاله چاپ  3حداقل  .1

رتبه بندی کرده است، مجالتی که شاخص    Hکه مجالت را بر براساس شاخص    (SJR)با استفاده از سایت سایماگو   .2

H  دارند، انتخاب شوند.  40باالی 

 است.آمده  1مقاله یافت شد که نتایج آن در جدول  100به طور کلی در این مرحله 

 
 

 

 
6 BIM-integrated risk review system 
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 نتایج جستجو مقاالت در مجالت منخب -1جدول              

تعداد مقاالت  

 هدف 
 تعداد مقاالت اولیه

H Index 

 نام مجله
# 

28 54 95 Automation In Construction 1 

4 12 95 Journal Of Construction Engineering And Management 2 

12 15 90 Safety Science 3 

3 6 68 Advanced Engineering Informatics 4 

4 6 64 Journal Of Computing In Civil Engineering 5 

3 7 49 Engineering Construction And Architectural 

Management 
6 

 مجموع مقاالت 100 54

 

 انتخاب مقاالت هدف  -3-۲

از    االتها که مرتبط با موضوع نبودند، حذف شدند. تعداد مق از آن  یمقاالت تعداد  دهیچک  یمرحله پس از بررس  نیدر ا

  ج یاست. نتا   2011  مربوط به سالدر بین مقاالت هدف  سند منتشر شده    نیاول  نیهمچن  .افتیمورد کاهش    54مورد به    100

 آمده است.  1 مرحله در جدول نیا

 ت هدفبررسی جامع مقاال  -3-3

مورد  قیتحق یهاافته یمرحله مقاالت هدف به طور کامل مطالعه شدند و سال انتشار مقاالت، کشور مورد مطالعه و  نیدر ا

 قرار گرفتند.   یبررس
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 مراحل انجام تحقیق  -15شکل 
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 نتایج و بحث  -4

 مقاالتتوزیع سالیانه  -4-1

شناسایی شدند که پس از بررسی چکیده مقاالت و    2020تا    2009مقاله در بازه زمانی    100های اولیه تعداد  در جستجو 

است که    2011مقاله هدف، اولین مطالعه مربوط به سال    54مقاله کاهش یافت. در بین    54حذف موارد نامرتبط این تعداد به  

توزیع سالیانه مقاالت در   باشد.بحث مدلسازی اطالعات ساختمان در بهبود عملکرد ایمنی میاین امر نشان دهنده نوظهور بودن 

در جهت بهبود عملکرد   BIMسال اخیر در ارتباط با استفاده از    5آمده است. با توجه به نمودار میزان مطالعات در    1نمودار

در این زمینه است. همچنین بیشترین مقاالت چاپ شده به  ایمنی افزایش یافته که این امر نشان دهنده افزایش عالقه محققان  

 باشد.  مقاله می  9با  2019مقاله و سال  10با  2015ترتیب در سال 

 

 
 توزیع سالیانه مقاالت  -1نمودار 
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 توزیع مقاالت هدف در کشورهای مختلف جهان  -4-۲

تعیین کشورهای مقاالت   برای  باشد که به همین منظور  انجام شده  منتشر شده ممکن است توسط چندکشور مختلف 

و ماتریسی که وی برای امتیازدهی     [26]منتشر کننده مقاالت باید به نویسندگان امتیاز داد. برای این منظور از روش اوسی کیی

آمده است. با توجه به نمودار ایاالت متحده  2به نویسندگان کشورهای مختلف ارائه داده است، استفاده شده و نتایج آن در نمودار

در این  آمریکا با اختالف زیادی دارای بیشترین امتیاز در بین کشورهای مختلف است که این مساله نمایانگر پیشرفت این کشور 

می میزمینه  همچنین  کرد  باشد.  اشاره  موضوع  این  به  پیشرفت  این  توجیه  در  اتوان  آمر  االتیا  از  یور افن  نیکه   کا یمتحده 

. لذا در این کشور بستر بسیار اندتوسعه داده  آمریکارا در    BIM  یافزارنرم  یهاها بستهاز شرکت  یاریسرچشمه گرفته است و بس

کشور اصلی هستند    5قات در این زمینه فراهم است. پس از آن چین، کره جنوبی، آلمان، انگلستان جزء  مناسبی برای انجام تحقی

 اند.  که مطالعات زیادی را در این زمینه انجام داده
 

 
 توزیع مقاالت در کشورهای مختلف جهان  -۲نمودار  

 

 های مقاالتبررسی یافته  -4-3

مقاله در ارتباط با موضوع تحقیق یافت شد که با بررسی کامل مقاالت   54همان طور که در بخش روش تحقیق اشاره شد 

از   از    یبرخ  تواند در بهبود عملکرد ایمنی نقش اساسی داشته باشد.حوزه مختلف می  6در  BIMمشخص گردید که استفاده 

خاص پرداخته   ت یفعال  کی   بهحوزه بلکه   کینه تنها در   گری د یاند و برخمتمرکز شده یچند حوزه بطور کل  ا ی  ک ی  یمطالعات رو

   حوزه خواهیم پرداخت: 6ادامه به این . دراند
توان با    ی است و م  یطراحمرحله  مربوط به  وساز  ساختاز تلفات    یاریهد که بسدینشان م  مطالعات:  منیا  یطراح .1

طراحی    ایمنیمالحظات  داشتن   مرحله  در  حوادثاز    پروژهمناسب  دانش   یریجلوگ  بروز  طراحان  غالبا  اما  کرد. 

. برای [23]تندس ین  طول عمر پروژهخطرات در    جادیا  ی چگونگ  ییدارند و قادر به شناسا  یمنیا  ارتباط بادر    یمحدود
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کارگران در   یمن یپرداختن به اآن  هدف  بوجود آمده که   1(PtD)  یطراح  قیاز طر  یری شگیپ رفع این مشکل مفهوم  

طراح و همکاران  .استپروژه    یمرحله  یوان  مثال  عنوان  برای    [7]به  خودکار  بازرسی  ابزار  داده  PtDیک  اند ارائه 

اند و با ترکیب  قوانین و مقررات ایمنی، اسناد موجود و تجربه خبرگان ایجاد کرده  بطوریکه یک پایگاه دانش براساس

توانستند خطرات ایمنی را در مرحله طراحی پروژه به طور خودکار شناسایی کرده و به    BIMاین پایگاه دانش با  

روشی را پیشنهاد دادند که عالوه بر فراهم کردن اطالعات و  [27] همچنین جین و همکاران اطالع طراح برسانند.

خطر و  های کاری پرخطر، دورهدانش ایمنی برای طراحان، با شبیه سازی و تجسم ریسک، مواردی از قبیل کارهای پر

ییر خطر را به اطالع طراح برسانند و با صالح دید وی و مدیر ایمنی تصمیم گرفته شود که طرح تغمناطق کاری پر

 یابد یا تدابیر ایمنی متناسب با خطرات اتخاذ شود. 

  به طور کامل   می توانیوجود دارد که ما نم  یایایمن  یهاایمن باز هم ریسک  یهایبا وجود طراح شناسایی خطرات:   .2

ریزی پس از اینکه پروژه طراحی شد پیش از ورود به مرحله اجرا نیاز به برنامه  .میحذف کن  یرا در مرحله طراح  آنها

این میان   احتمال  قیدق  ییشناساایمنی است. در  . بدین  مهم است  اریبس  یمنیا  یزیربرنامه  ندیفرآ  یبرا  یخطرات 

.  [3]ها راهکارهایی ارائه گرددمنظور پس از طراحی باید براساس قوانین موجود، خطرات ایمنی شناسایی شده و برای آن

 [28] مثال کیم و همکارانهای ساختمانی متمرکز هستند. بطور  اکثر مطالعات در این زمینه بر نوع خاصی از فعالیت

به فعالیتارائه داده  BIMبر    یمبتن  یستمیس ایمنی مربوط  انجاند که خطرات  شود،  ام میهایی که روی داربست 

 [22]شناسایی گردند. سپس متناسب با این خطرات برنامه اصولی نصب داربست ایجاد شود. همچنین ژانگ و همکاران

اند. روش پیشنهادی، خطرات احتمالی سقوط را بر اساس برنامه  نیز مطالعات خود را محدود به سقوط از ارتفاع کرده

مربوط به حفاظت از    زاتینصب تجه   های الزم جهتدستورالعمل بندی بطور پویا شناسایی کرده و متناسب با آن  زمان

 . دهدیسقوط را ارائه م

های ایمنی ناشی از آن: گاهی یک فعالیت به طور مجزا خطراتی را به همراه ندارد ت کاری و ریسکشناسایی تداخال .۳

شناسایی شده و تدابیر ایمنی متناسب با آن اتخاذ گردیده است اما هنگامی که این    2و یا خطرات آن در مرحله  

  تواند مستعد بروز حوادث دیگری شود که بایدهای دیگری در حال انجام باشد میفعالیت به طور هم زمان با فعالیت

های جدید تجسم  توان برای شناسایی این تداخالت کاری از تکنولوژی مدیران ایمنی آن را مدنظر قرار دهند. امروزه می

مطالعات زیادی در زمینه شناسایی تداخالت کاری   .[18]برای استفاده کرد  3یا کد سه بعدی و چهار بعدی  2مجازی

با استفاده از ساخت مدل در محیط کد چهار بعدی تداخالت  [29]انجام شده که به عنوان مثال موون و همکاران

شود  آید را بصورت بصری شناسایی کرده و ابتدا سعی میکاریی که در بازه زمانی خاص برای چند فعالیت بوجود می

تداخال این  الگوریتمی  ارائه  زمانی  با  یا همپوشانی  ایمنی  مدیر  دید  به صالح  بنا  آن  از  پس  و  برسند  حداقل  به  ت 

 گردد. رود و یا تدابیر ایمنی متناسب با آن اتخاذ میهای موازی از بین میفعالیت

منابع  تواند شامل نظارت بر سایت،  نظارت و کنترل: بر اساس بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه این مورد می .4

 3و  2و    1اند. با وجود اینکه در موارد  انسانی و تجهیزات باشد که اکثر مطالعات روی یک مورد خاص تمرکز کرده

طراحی ایمن انجام شده و خطرات نیز شناسایی شدند و تدابیر ایمنی متناسب با آن اتخاذ گردیده اما گاهی ممکن  

 
1 Prevention through Design   
2 Virtual Reality 
3 3D and 4D CAD 
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بینی در سایت رخ دهد که در این  آمدن شرایط غیرقابل پیش  است حوادثی بر اثر سهل انگاری کارگران و یا بوجود

توان بر سایت، کارگران و تجهیزات نظارت داشت و از بروز حوادث جلوگیری کرد.  می  BIMزمینه نیز با استفاده از  

از تجهیزات  ای را انجام دادهمطالعه [30]به طورمثال دونگ و همکاران اند که توسط آن بر نحوه استفاده کارگران 

های پرخطر نظارت داشته و در صورت عدم رعایت قوانین هشدارهای خطر در  در محیط 4(PPE)حفاظت شخصی  

  استفاده شده است. BIMبا  و حسگر یابیتیموقع یفناور یساز کپارچهی شود. در این مطالعه ازسیستم داده می

تواند نقش موثری در جلوگیری از بروز حوادث داشته دهد که آموزش کارگران میمطالعات نشان می:  یمنیآموزش ا .5

شد که با  های جدید، آموزش کارگران به صورت سنتی و در محیط کارگاه انجام میباشد. پیش از ظهور تکنولوژی 

کار، انواع خطرات و نحوه   طیمحیِ  سازو تجسمی  مجاز  تی، واقعیسازهیشب  فاده ازتوان با استها میپیشرفت فناوری

همچن و  داد  آموزش  کارگران  به  را  خطرات  با  شب یم   یمنیا   رانیمد  نیمقابله  از  استفاده  با  نوع    ،یسازه یتوانند 

 . [31] انجام دهند یمنیا یزیرو متناسب با آن برنامهبررسی کنند  اپر خطر ر یهاطیرفتارکارگران مختلف در مح

به همان    یو نگهدار  برداریبهرهحل  پروژه، مرا  کی در چرخه عمر  برداری و نگهداری:  بازرسی ساختمان در دوره بهره .6

 ی ساختمان و نگهدار  ری، کارکنان تعمحال  نی. با ااهمیت داردو ساخت خود پروژه    یزیراندازه مهم است که برنامه

سنت نقشه   یبطور  بعدی  یهااز  عناصر  یاطالعات  یجستجو  یبرا  دو  مکان  و    مختلف  مانند  مواد  ابعاد،  ساختمان، 

ها و  اما با بزرگتر شدن ساختمان  .است  ی بر اسناد کاغذ  یمبتن  ینگهدار  اتیعمل  و   کنند یاستفاده مآن  مشخصات  

که تمامی مشخصات پروژه در آن موجود   BIM. با استفاده از  [32]شوداین فرآیند بشدت مشکل می،  هاآن  یدگیچیپ 

ای دسترسی  های دورهتوان در زمان بهره برداری و نگهداری ساختمان، به تمام اطالعات الزم جهت بازررسیاست می

مطالعاتی را در زمینه بازرسی و نگهداری تجهیزات ایمنی در برابر آتش   [33] داشت. به عنوان مثال چن و همکاران

برآورده   یرا برا  BIM  ی بر پایهمدل اطالعات  ک ی  ق یتحق  نیا  سازی اطالعات ساختمان انجام دادند. را با استفاده از مدل

 کرده است.  جادیااین تجهیزات  یها و نگهداری در مورد بازرس ی دن الزامات اطالعاتکر

 آمده است. 3حوزه انجام شده، در جدول  6لیست مطالعاتی که در این  
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اند. با وجود  مطالعات خود بیشتر بر شناسایی خطرات تمرکز داشته تاکنون محققان در    2011دهد که از سال نشان می   3نمودار

های دیگر است اما برخی از این مطالعات فقط متمرکز بر یک فعالیت و یک نوع  اینکه مطالعات در این زمینه بیشتر از حوزه 

ها و خطرات ناشی از عالیتخاص خطر است)مانند طراحی داربست و خطر سقوط از ارتفاع(. به دلیل وجود گستردگی در انواع ف

تواند مورد توجه محققان های بسیار زیادی برای مطالعه در این حوزه وجود دارد که میساز هنوز هم زمینه وآن در صنعت ساخت

قرار گیرد. پس از آن کنترل و نظارت که شامل کنترل و نظارت بر سایت، منابع انسانی و تجهیزات است بیشترین سهم را در  

ای ای نام برده به خود اختصاص داده. همچنین استفاده از بیم جهت آموزش کارکنان به منظور بهبود عملکرد ایمنی حوزههحوزه 

باشد.به  میساخت و ساز  صنعت  در    یمنیا  شیدر جهت افزا  یگام اساس  کیآموزش  است که کمتر به آن پرداخته شده در حالیکه  

به صورت   یمنیو مقررات ا  قوانیندر درک  به کارکنان      BIMفاده از ویژگی تجسم  همین جهت موضوعاتی از این قبیل که با است

 تواند موضوع مناسبی برای مطالعات آتی باشد.  کند، میمیو قابل درک کمک   یکیگراف

 
 

 درصد مطالعات انجام شده در هر حوزه   -3نمودار 

 

 گیرینتیجه  -5
های اخیر حوادث این صنعت نیز به موازات آن در حال رشد است که این  وساز در سالپیشرفت صنعت ساختبا توجه به رشد و  

ب اباعث شده  و  بزرگ در صنعت ساخت   یشغل   یمنیهداشت  نگرانی  به یک  از مدلوساز شود.  تبدیل  اطالعات    یسازاستفاده 

گیری از آن در مدیریت ایمنی،  دارد که با بهره  برداریمراحل طراحی، اجرا و بهرهدر  ی را  عیدر حال حاضر رشد سر  ساختمان

های شایانی به کمتر شدن نرخ تصادفات این صنعت کرد. این مطالعه با هدف بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه توان کمکمی

حوزه طراحی   6  می تواند درBIM جهت بهبود عملکرد ایمنی انجام شده است که نتایج حاکی از آن است که    BIMبکارگیری  

 برداری به بهبود عملکرد ایمنی کمک کند. ایمن، شناسایی خطرات، نظارت و کنترل، آموزش ایمنی و بازرسی در دوره بهره

اتخاذ    یقدم برا  نیترو مهم  نیاولزیرا  کند.  یبرجسته مرا    یمنیاعملکرد    بهبود  جهت  یگذارهی سرما  تیمطالعه اهم  نیاهمچنین  

های نوین جهت بهبود عملکرد ایمنی نیازمند ها و تکنولوژی . بکارگیری روش آن است  یمال  راتی، شناخت تأثدیجد  یهر فناور

ای چندین  های زیادی ندارند. این در حالی است که در صورت وقوع حادثه هزینهصرف هزینه است و پیمانکاران تمایلی به هزینه

ت ناشی از حوادث پیش آمده شود. به همین دلیل، تمرکز بر موضوعاتی از قبیل تحلیل هزینه و برابر باید صرف جبران خسار

گذاری در این زمینه تواند دید مناسبی را به پیمانکاران از جهت سرمایهجهت بهبود عملکرد ایمنی می  BIMفایده بکارگیری  

 بدهد.  
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   چکیده 

باشد، که با روش مهندسی همزمان  سازی و مدوالر میهای انبوههای نوینی برای اجرای موفق پروژهساختگی از راه حلپیش

ساختگی در صنعت ساخت و  را برای پیش  زیادیتوانسته مزایای    BIMهای اخیر  شود. در سالدر صنعت تولید اجرا می

با   قیتحق  ن یا  نرویساز به ارمغان آورد. با این حال هنوز موانع و مشکالت جدی برای اجرای پیش ساختگی وجود دارد. از ا

  ی ساختگشی و پ  BIM  نیتوان بیکه م  یسطح  نیتر  شرفتهیپ  یبه بررس  ،ایکتابخانه  یفیک  یروش بررس  کیاستفاده از  

همزمان در    یموفق مهندس  یدر اجرا   BIM  قی عم  یو بحث و بررس  ی کم  لیو تحل  هی تجز  قیاز طر  و همچنینشود،    جادیا

در اجرای موفق   BIMهدف این پژوهش بررسی نقش  .پردازدیمپروزه های انبوه و مدوالر صنعت ساخت  ساختگیشیپ

-دهد که تئوریمهندسی همزمان برای پیش ساختگی پروژه های انبوه سازی و مدوالر است. و نتایج این مطالعه نشان می

هم از بعد    را  تواند مشکالت مهندسی همزماناست لذا می  بر اساس تئوری مهندسی همزمان شکل گرفته   BIMهای  

های بین  تواند مشکالت پیش ساختگی را با ارتباط میان تیمد. مهمتر از آن، میفرآیند و هم از بعد تکنولوژی برطرف نمای

این فرصت را برای    BIMای صنعت ساخت و ساز مهیا نماید. همچنین  های بین رشتهمهندسی همزمان و تیم  ایرشته

در گذر   BIM  دهیا  یابد.  ریزی شده خود برای ارتقاء عملکرد خود دستکند تا به اهداف پایهمهندسی همزمان ایجاد می

  های یآن بر بستر تئور  ایهیپا  هاییاست و تئور  بخصوص صنعت ساخت و ساز شکل گرفته  عیصنا  یازهایزمان بر اساس ن

و افشای نیازهای   ساختگیتسهیل پیش   برای  BIMاین تحقیق با تلفیق وضعیت    است.   شکل گرفته   مانهمز  یمهندس

 .کند، به بدنه دانش کمک میمهندسی همزمان منظور بهبود عملکردتحقیقاتی در این زمینه به  

  

 BIMسازی و مدوالر، مهندسی همزمان،  های انبوه پیش ساختگی، پروژه  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
نیاز به مسکن در ایران بدلیل رشد عظیم جمعیت رو به فزونی است و ساخت و ساز دولت در زمینه رفع نیاز مسکن با  

ای همچون سودمندی کم، تطویل زمان و تأخیر در تکمیل پروژه،  با مشکالت عدیده  مسکن مهرسازی  هایی چون انبوهبرنامه

  مواجه است  محیطیهای مختلف و عملکرد ضعیف زیستکاری، عدم هماهنگی بین رشتهسرریز هزینه، کیفیت نامطلوب، دوباره

 پنج سال های انبوه سازی تقریباً  های وزارت مسکن ایران، میانگین زمان انتظار برای متقاضیان ساختمانبر طبق گزارش.  (2)  (1)

-گزارش شده است این مشکالت ریشه در عدم تطبیق و ادغام با فناوری اطالعات و اصول صنعتی  (3)است. همانطور که توسط  

دهد که  ها نشان می ازی همچون: مکانیزه شدن، خودکار شدن، هوش مصنوعی، استانداردسازی و مدوالرسازی دارد. پژوهشس

سازی و مدوالر  های انبوهتواند بر عملکرد پروژهمی،  BIMهای تکنولوژیکی و فرآیندهای جدید صنعت ساخت همچون  پیشرفت

قرار می استفاده  مورد  ندرت  به  سوم  جهان  در کشورهای  متأسفانه  اما  باشد،  داشته  مثبتی  تأثیر  مهر  گیرند.  همچون مسکن 

انداردسازی نوین در صنعت ساخت و ساز که از اصول است  حلیبه عنوان راه(  OFM)  1ساختگیگیری از فرآیند پیش همچنین بهره

ساختگی عبارتند از:  ها اشاره شده است. مراحل پیشکند در بسیاری از پروژههای این صنعت استفاده میدر چرخه عمر پروژه

انتقال، مونتاژ در سایت، و نگهداری تواند یک  ساختگی میکند که پیشعنوان می  2008پژوهش سال  .  (4 )طراحی، ساخت، 

 ,Eastman) های ساخت و ساز سنتی مقایسه شود، تولید کندمحصول چابک با هزینه کاهش یافته را در شرایطی که با روش

Charles & Sacks, Rafael, 2008)پژوهشی  ها اشاره شده است. به طور مثال، در  ساختگی در بسیاری از پروژه. مزایای پیش

پایدار و ایمن را از طریق استراتژیعنوان شده است که می افزایش کیفیت از طریق  توان محیط ساخت و ساز  هایی همچون 

مهمتر  . (6)شوند، به ارمغان آورد های به روز تست میای کنترل شده که پیوسته با استراتژیها در شرایط کارخانهارزیابی مدول 

های ساختمانی  حل محبوب در پروژهساختگی در مناطق پرجمعیت به یک راهکند که پیشعنوان می  2018از همه، پژوهش سال  

گیری از همچنین با توجه به اینکه بهره.  (7 )سازی در کشورهای پیشرفته تبدیل شده استسازی و انبوهبخصوص بلند مرتبه

ای و خارج از سایت، منجر به ارائه سریع محصوالت ها در شرایط کارخانهساختگی مدول در پیش 2موفق مهندسی همزمان روش

های مدوالر صنعت ساخت نیز بکارگرفت، بهبود ، در صورتی که بتوان این روش را در پروژه(8 )صنایع تولیدی به بازار شده است

همزمان    یو مهندس  BIMاصول  یبررس.  (8 )سازی که اغلب مدوالر هستند را به ارمغان خواهد آوردهای انبوهعملکرد پروژهدر  

مدوالر    یهادر پروژه BIM از  یریگرسد بهره یدو حوزه است. لذا به نظر م  نیا  یکارکردها  نیفراوان ب  یهااز شباهت  یحاک

ها در صنعت مدول   یساختگشیاز آن در پ   یناش   یایهمزمان، مزا  یاصول مهندس  یسازادهیپ  قیتواند از طریصنعت ساخت م

موفق    یدر اجرا BIM نقش  زانیپژوهش به دنبال روشن کردن م  نیبه ارمغان آورد. در ا  زیصنعت ساخت ن  یهارا در پروژه  دیتول

 ر یراستا سؤاالت پژوهش به شرح ز  نی. در امیو مدوالر در صنعت ساخت و ساز هست  سازیانبوه  هایهمزمان در پروژه  یمهندس

 :است

 های انبوه و مهندسی همزمان وجود دارد  ساختگی پروژهآیا ارتباط مثبت و تأثیرگذاری بین پیش .1

 د  یو مدوالر صنعت ساخت را حل نما یسازانبوه هایپروژه ی هاتواند چالشیهمزمان م  یمهندس یاجرا ایآ .2

 کند   یسازادهی و مدوالر صنعت ساخت پ  یسازانبوه یهاهمزمان را در پروژه  ی اصول مهندس تواندیم BIM ایآ .3

 
1 Off-site management 
2 Concurrent Engineering (CE) 
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 مرور ادبیات 

- انبوه  هایکه پروژه  لیدل  نی، به ا(9 )انبوه و مدوالر است  هایساخت و ساز پروژه   هاینهیگز  نیاز بهتر  ی کی  ی ساختگشیپ 

نوع  یازس اجزا  شوندیمحسوب م  دیتول  یو مدوالر  پ   یچرا که    دیتول  ایکارخانه  طیساخته و در شراشیساختمان به صورت 

  یمتعدد و متفاوت  نفعانیانبوه و مدوالر ذ   هایپروژه.  (10 )شوند ینصب مونتاژ م   یاپروژه انتقال و بر  تیو سپس به سا   شوندیم

  ی که در واقع مانع   شودیمحسوب م  هایی پروژه  نیچن  یبحران  هایاطالعات از معضل  یکپارچگیلذا عدم    ،(11 )کندی م  ریرا درگ

ساخت صنعت   یندهایرا در فرآ  یانفکاک  کیتکن  کی  یساختگش یپ .  (4 )باشدیم  ساختهشیپ   هایالزم در پروژه  هاییبر هماهنگ 

  شوند،یم  دیتول  یاکارخانه  طیشرا  کیصورت که اجزاء ساختمان در خارج از ساخت و در    نیساخت و ساز فراهم نموده است. به ا

  2009  سالو همکارانش در پژوهش    لونیج.  (10 )شوندیپروژه منتقل م  ت یبه سا  یی مونتاژ و نصب نها  یاجزاء ساخته شده برا

ساخته از صنعت شیاجزاء پ   دی، و مراحل تول(13 )است  دیاز اصول صنعت تول  یرویپ  ینوع  یساختگشیکه پ   کنند یخود اشاره م

  یهابه چرخه عمر پروژه  زی باشد نیساخت، حمل و نقل، دپو و مونتاژ م  ، یاجزاء، تدارکات، مهندس  یچون طراح  یکه مراحل  دیتول

که  - یساختگشیدر واقع پ .  (14 )باشدیم   نفعانیذ  تیریمد  یدگیچیپ   شیآن افزا  جهی، که نت(13 )گرددی ساخت و ساز اضافه م

ساختمان    یاز اجزا  یاست که در آن مقدار مشخص  یساختمان  کردیرو  یک  -(15 )استوام گرفته شده    دیاز صنعت تول  اشدهیا

محصوالت در   دی. تول(15 )شوندیپروژه مونتاژ م  تیکنترل شده ساخته، به محل ساخت و ساز منتقل و در سا  طیمح  کیدر  

  های تیفعال  نیرا ب  یهمزمان در اواخر قرن نوزده، همزمان  یمهندس.  (16 )شودیهمزمان انجام م  یبا روش مهندس   دیصنعت تول

  یفرصت  مانهمز  ی. مهندس(17 )نمود  ی بودند، معرف  یمتوال  ی خط  یندهایفرآ  نیاز ا  شیو ساخت که اساساً پ   یمختلف طراح

  ی کرده است که پاسخ جادی را ا نهیهز نیدر کمتر تیفیک نیزمان ممکن با حفظ باالتر نتریدر کوتاه دیارائه محصوالت جد یبرا

  ،یاست: همکار ایهیهمزمان شامل سه اِلمان پا یکه مهندس کند یم انیب (8)کتاب  سندهینو  (18. )بازار است یبه تقاضا عیسر

 زات یتا حوزه هوا فضا و از تجه   کیاز محصوالت در حوزه الکترون  یانواع متفاوت  یهمزمان برا  ی. مهندسالعاتاط  یو تکنولوژ   ندیفرآ

  ن یگرفتن از رقباء ب  یشیبه پ   لیم  ستم،یقرن ب  لیدر اوا.  (20( )19 )و توسعه داده شده است  سازیادهیارتش پ   زاتیمنازل تا تجه

فلسفه    ک یهمزمان    یمهندس.  (21 )همزمان مطرح شد  یمهندس   م یراستا، مفاه  نیبه شدت قوت گرفت. در هم  ع یتمام صنا

شده    عیاجرا موفق تسر  کی  قیمحصول را از طر  کیتوسعه    ندیکه فرآ  ی اتیمجموعه از اصول عمل  کیاست و    یمهندس   تیریمد

  رهنگام ید  هاییکه همکار  یمعن  نیبه ا  ،اصل قدرتمند  کیاست بر    ی همزمان متک  یمهندس  یفلسفه کل.  (22 )کندی م  تیهدا

 ت یفیک  شیمنجر به کمتر شدن زمان، افزا  تواند یم  ن یداده است که ا  رییزودهنگام در فازها تغ  هاییتوسعه را به همکار  ندیدر فرآ

 نی. همچنآورداعضاء مرتبط را فرآهم    یتمام  یبرا  یبهنگام اطالعات طراح  یهمزمان دسترس  یمهندس .  (22 )شود  نهیو کاهش هز

ممکن    ن یاز ا  شیهمان مرحله در دسترس قرار داد که پ   یرا در ابتدا  تردهیچیپ   ی مهندس  اتیعمل  یاطالعات مرتبط برا  ی تمام

را در زمان    دمنددارد تا اطالعات سو  از ین  نیرا دارد. همچن  یاطالعات  نیچن  سازینهیشیب  ازمندیهمزمان ن  ی مهندس  ن یبنابرا.  نبود

اصول    یخیتار  هایشهیخود ر  هایمقاله  نتریاز موفق  یکیدر    3س یاسم  تریروبرت پ .  (22 )مناسب و بهنگام به اشتراک بگذارد

  یبه همکار  ازیهمزمان را ن  یبا مهندس   عیصنا   ابقو مهم تط  ی اصل  لیاز دال  ی کی  شانینموده است. ا  یهمزمان را بررس  یمهندس

لذا   .(23 )رخ داده بود، دانستند ستیقرن ب ل یرقابت در اوا زانیم ش یافزا لیکه به دل ایرشته   نیب  هایم یت انیم شتریو تعامل ب

 سان نویخیتار  .(24 )رندیبگ  ده یناد  ی و ساخت را در آن بازه زمان  یفاز طراح  نیتعامل ب  تیاهم  توانستندیمدرن نم  هایسازمان

 گر یاز د  سیاسم.  (25 )ستین  1930تا    1860  های سال  نبی   دوران  شدت  به  حاضر  عصر  رقابت  که  اند حوزه کسب و کار معتقد

 
3 Robert Peter Smith 
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طراحان و مهندسان    نیب  کی به تعامل نزد ازیکه ن کندیساخت اشاره م  د یجد  هاییهمزمان را تکنولوژ یتطابق با مهندس  لیدال

که    کندی اشاره م  یی رپاید  دهیا  کیبه    1931در سال    یبا ارجاع به پژوهش  شانیا.  (23 )نمودیم  یضرور  شیپ از    شیرا ب  دیتول

در آن پژوهش مشاهده کردند که    نیدهد. و همچنی م  شیو ساخت را افزا  یبه ادغام فاز طراح  ازیساخت ن  د یجد  هاییتکنولوژ

  هایکیساخت، توسعه تکن  دیجد   یندهایوجود داشت و در فرآ  ستیقرن ب  لیساخت در اوا  دیجد  هاییتکنولوژ  یادیتعداد ز

 نیهمزمان در ا  یمتعدد از مهندس  هایمثال  1970تا    1950  هایسال  اتیدر ادب  سیمونتاژ خودکار بارها ذکر شده است. اسم

به کاهش زمان    لیو توسعه محصول م  دیتول  یهمزمان برا  یمهندس   کردیرو  ی اصل  هایزهیاز انگ  ی کیمشاهده کرده است.    نهیزم

  تواندیو توسعه محصول م دیکه کاهش زمان چرخه تول - دهی ا نیشود، بوده است. ایارائه محصول به بازار صرف م یکه برا ، یکل

 ی مهندس  کردیچرا رو  نکهی به طور خالصه، در رابطه با ا.  (23 )رپاستیاصل و قاعده د  ک یکند    جاد یرا ا  یمهم  یرقابت  تیمز  کی

  چ یو کاهش زمان. ه  دیتول  د یجد  یندهایفرآ  ،یبالقوه متعدد وجود دارد: رقابت اقتصاد  هاتی است توج  شتهدا  تیهمزمان اهم

بوده    ایرشته  نیب  های میت   ان یم  یهمکار یبرا  لیپتانس  جادی ا  یاصل  هی. بلکه توجستندیو ناآشنا ن  د یکدام از موارد اشاره شده جد 

 اند:  شده میاست، که به دو دسته تقس  ایهیالمان پا  شتهمزمان شامل ه یمهندس (18)پژوهش . طبق (23 )است

 و سازمان  یرهبر م،ی: که شامل توسعه تتیریو مد میت .1

 .استاندارد است کیو توسعه  یارتباطات، هماهنگ  ،ی: که شامل تکنولوژیتکنولوژ .2

  ت یفیک  شیرا به ارمغان آورده است همچون کاهش زمان توسعه و ارائه به بازار و افزا  یشماریب  ی ایهمزمان مزا  یمهندس

  های نههزی  درصد   40  تا   اندتوانسته  اند کرده  سازیادهیهمزمان را پ   یکه مهندس   هایی سازمان  کندیاشاره م  (26)محصول. به عالوه  

 ن یو دشوارتر  نیهمزمان انجام شده است که مهمتر  یمهندس  سازیادهیهم بر موانع پ   یاریخود را کاهش دهند. مطالعات بس 

 بوده است  هامیت  ان یو نحوه تعامل م  ف یوظا  تیعدم شفاف  لی که به دل  ایرشته  نیب  های میت  انیم  ی آن هماهنگ  سازیادهیموانع پ 

در مشکالت عدم انطباق    شهیکه ر-اطالعات  یبه تکنولوژ  توانیهمزمان م  یمهندس  سازیادهی موانع و مشکالت پ   گریاز د.  (18)

سازمان جهت   یکاف  یکه به علت عدم آگاه -ستهیناشا  یو فرهنگ سازمان  -و در دسترس قرار گرفتن اطالعات در زمان مناسب

 ی سدر مهند  (29)و  (28 )  ،(27)  هایطبق پژوهش  ن،یهمچن.  (18 )داشاره کر  -همزمان گره خورده است  یمهندس   سازیادهیپ 

نبود    ،ی تیریمد  تیوجود دارد: نبود متخصص، نبود آموزش مناسب در سازمان، نبود حما  زین   یگریهمزمان مشکالت متعدد د

مناسب، فرهنگ سازمان  تکنولوژ  سته،یناشا   یارتباطات  بو  ینبود  عدم    2006و همکارانش در سال    انیمؤثر.  پژوهش خود  در 

 2012. پژوهش سال  (30 )همزمان نام بردند   یزمان مناسب را از موانع مهندس  دراطالعات    میزود هنگام و عدم تقس  هاییهمکار

از    یعدم آگاه   ف،یچون؛ ارتباطات ضع  ی مشکالت  ه،یجریهمزمان در صنعت ساخت و ساز ن  یمهندس  یریبا عنوان موانع بکارگ

همزمان عنوان   یاز موانع مهندس  هیجریساخت و ساز در ن  هایدر پروژه  ی همزمان  کردیهمزمان و عدم استفاده از رو  یمهندس

صنعت ساخت و ساز نروژ در    هایهمزمان در پروژه   یمهندس  یریبکارگ  هایبا عنوان موانع و چالش  ی پژوهش  .(31 )شده است

زودهنگام    هاییهمزمان در صنعت ساخت و ساز را عدم همکار  یموانع بر سر راه استفاده از مهندس  نیمهمتر  زین  2015سال  

ثر و به مؤ  ارتباط  یبرا  ازی مورد ن  یبه فناور  یعدم دسترس  .(32 )و عدم ارتباطات مناسب عنوان نموده است  پروژه   یدر ابتدا

  یی شناسا  2017در پژوهش سال    ی مانع فن  ک یهمزمان به عنوان    ی مهندس  زیآم  تیموفق  یاجرا   برای  هاداده  یاشتراک گذار

  ن ی . همچن شودیرشته م  نی ب  هایمیت  انیاطالعات م  میو عدم تقس  مناسبمنجر به عدم ارتباطات   یشده است. در واقع، موانع فن

به صورت خالصه موانع و مشکالت    1جدول  .    (34)  (33 )شده است  یی همزمان شناسا  یمهندس  گری از موانع د  یموانع سازمان 

 .  دهد یهمزمان را نشان م یمهندس
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 موانع و مشکالت مهندسی همزمان -3جدول 

 نتیجه پژوهش عنوان پژوهش  سال نام نویسنده  ردیف 

1 
Warren C. Hauck; 

P.E. Anil Bansal; llan 

J. Hauck 

1997 
Simultaneous engineering — 

correlates of success 

های مختلف  عدم ارتباطات مناسب بین رشته

 طراحی، مهندسی و ساخت 

۲ 
Gary A. 

MadduxWilliam E. 

Souder 

199۳ 
Overcoming barriers to the 

implementation of CE 
 سازمانی مشکالت فنی و  

3 S.S. Medhat and J.L. 

Rook 
1997 

Concurrent engineering - 

processes and techniques for 

the agile manufacturing 

enterprise 

 نبود ارتباطات مناسب و نبود تکنولوژی مؤثر

4 Abdalla, Hassan S. 1999 
Concurrent engineering for 

global manufacturing 

نبود ارتباطات مناسب، نبود متخصص، نبود 

 حمایت مدیریتی، فرهنگ سازمانی ناشایسته

 و نبود تکنولوژی مؤثر

5 
Bhuiyan, Nadia;  

Thomson,  Vince; 

Gerwin, Donald 

2006 
Implementing Concurrent 

Engineering 

های مختلف،  های زودهنگام رشتهعدم همکاری

تقسیم اطالعات در زمان مناسب میان تیم عدم 

 ای های بین رشته

6 
Aniekwu, Nathaniel 

Anny;  Igboanugo,  

Anthony C. 

2012 

Barriers to the Uptake of 

Concurrent Engineering in the 

Nigerian Construction 

Industry 

عدم آگاهی از مهندسی همزمان در صنعت  

 ساخت و ساز 

 ارتباطات ضعیف در مهندسی همزمان 

های ساخت و  عدم تمایل به همزمانی در پروژه

 ساز نیجریه 

7 

Zidane, Youcef J-T; 

Stordal, Kjersti 

Bjørkeng;  Johansen, 

Agnar 

2015 

Barriers and challenges in 

employing of concurrent 

engineering within the 

Norwegian construction 

projects 

 های زودهنگام عدم همکاری

 عدم ارتباطات مناسب 

8 
Karningsih, Putu; 

Anggrahini, Dewanti; 

Syafi’i, Muhammad 

2015 

Concurrent Engineering 

Implementation Assessment: 

A Case Study in an 

Indonesian Manufacturing 

Company 

-های بین رشتهمیان تیمعدم همکاری مناسب 

 ای

9 
Okpala, Charles 

Chikwendu; Dara, 

Jude E 

2017 

Benefits and Barriers to 

Successful Concurrent 

Engineering Implementation 

 موانع سازمانی 

موانع فنی همچون عدم ارتباطات مناسب، عدم  

تقسیم مناسب و به موقع اطالعات میان تیم 

 ای های بین رشته

 

اطالعات است    یهمزمان تکنولوژ  یمهندس   یاصل  یهااز المان  یکیو همکارانش در پژوهش خود اشاره نمودند که    یکرستان

به   یارشته  نیب  یهامیت  ن یکه ارتباطات و اطالعات ب  یاتیح  اریشوند بسیها به صورت همزمان اجرا متیکه فعال  ییو از آنجا

همزمان    ی مهندس  یهاچالش  یادی ز  اریتواند تا حد بسیبه روز م  یهایتکنولوژ  یریرگ، لذا بکا(35 )شوند  لیهنگام و مؤثر تسه

مدول و قطعات در   دیدر صنعت ساخت و ساز؛ تول  یساختگش یاشاره شد، پ   زین  نیاز ا  شیهمانطور که پ   .(35 )دیرف نماطرا بر
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  گر، ید  یهاشوند. مانند تمام پروژهیپروژه انتقال و اسمبل م  تیساخته به ساشیاست که پس از ساخت اجزء پ   یاکارخانه  طیشرا

را مشکالت مرتبط   یساختگشیمشکالت پ   نیبارزتر  زین  (36)هستند. پژوهش    یبیموانع و معا  یدارا  زیساخته نشی پ   یهاپروژه

  ها مدول  ب چون فقدان اتصاالت مناس  ی و مشکالت فن  کاریمناسب، دوباره   های یو همکار  ی اطالعات، عدم هماهنگ  ی کپارچگیبا  

اطم  ایسازه  هایستمسی  فقدان  و بارها  یبرا  نانیقابل  م  یجانب  یانتقال  نکندی عنوان  و  سماسیبل  کی.  ران  در    زین  لد یکفیو 

 اندعنوان نموده  OFMدر حوزه    یرا کمبود مهارت و عدم دانش کاف  ی ساختگشیموانع پ   نیخود بزرگتر  2009پژوهش سال  

عدم وجود مقررات و مشوق "را استخراج نمودند که سه مانع برتر    یساختگشی مانع پ   18مائو و همکارانش در پژوهش خود    .(37)

و همکارانش در پژوهش    ی. ل(15 )را عنوان کردند  "ساخت و ساز  یسنت  یهابه روش  یوابستگ"و    "باال  هیاول  نهیهز"،    "دولت  یاه

و عدم در دسترس بودن   فی ضع  یهایهمکار  ن،آ  یکپارچگی را منفک شدن مراحل ساخت و عدم    یساختگشیخود موانع پ 

اشاره م بهنگام عنوان نمودند و  پروژه  یساختگشیپ   یهاکنند که عالرقم وعدهیاطالعات در زمان  انبوه   یهادر کاهش زمان 

در   ار  4RFID  کیپژوهش    نیدر ا  شانیا.  (38 )ها استنوع پروژه  نیا  ریگبانیگر  یبنددر برنامه زمان  ریختأ همچنان مشکالت  

  د یمدوالر و انبوه از نوع تول  یهاجنس پروژه  نکهی. با توجه به ا(38 )دادند  شنهادیحل مشکالت عنوان شده پ   یبرا BIMپلتفرم  

  تیبا ماه  قیتطب  نیشتریب  ل یبدل  ییهاپروژه  نیچن  یهمزمان برا  یمهندس  یشوند، روش اجرایاست و به منزله محصول قلمداد م 

  یحتوان فاز طرایم  یاستراتژ  نی. با چندیمنفعت را حاصل نما  نیشتریصنعت ساخت و ساز مثمر ثمر باشد و ب  یتواند برایآنها م 

ها را به صورت همپوشان و همزمان اجرا  صورت فاز ساخت ساختمان و مدول  نیها و به هممدول  یساختمان و سپس طراح

انبوه و مدوالر    ی هاتواند در عملکرد هر چه بهتر پروژهیم   دیصنعت تول  میصنعت ساخت و ساز و ت  می ت  نیب  ی تعامل  نینمود. چن

.  اوردیرا به ارمغان ب  ی است که بتواند چونان تعامل  ییهایتکنولوژ  یریمنوط به بکارگ  ز ین  ی تعامل  نیداشته باشد. چن ییبسزا  ریتأث

 ش یدر حال افزا  یدگیچیدر اندازه، محدوده، تنوع، رقابت و پ  یصنعت مهندس  کندیاشاره م  (4)پژوهش    ست،یدر اواخر قرن ب

ا  یملزم شد تا به نحو  ایرشته   ن یب  یتکنولوژ  کی  جهیبود. در نت که نه تنها بر عوامل   یشیافزا  دهیچی پ   طیشرا  نیمناسب به 

مرتبط هستند، پاسخ دهد. در    زی( آن نیو فناور  یاجتماع   ، یاقتصاد  ی)فاکتورها  یخارج  یاکتورهاپروژه بلکه بر ف  یکیتکنولوژ

اطالعات،    یکپارچگیاطالعات،    تیریاز جمله مد  یبا مشکالت  کمیو    ستیقرن ب  ابتدای  در  هااز سازمان  یری تعداد چشمگ  جهینت

از .  (39 )بوده است  عیصنا  ونیشدن و اتوماس  یصنعت  امد یپ   که مواجه بودند    ایرشته  نیب  هایم یت  انیم  ها یارتباطات و هماهنگ

موضوع مهم در    ک ی  ها سال  یبرا  ایرشته  ن یب  هایمیت  انیاطالعات م   تیریو مد  گذاریبه اشتراک  یی و توانا  ی کپارچگی  نرو،یا

  ی ژگیو  کیرا    BIM  کا،یآمر  BIM  یشد. استاندارد مل   BIM  به  منجر هاتالش و  هاپژوهش   جیصنعت ساخت و ساز بوده است. نتا

  سازیاطالعات ساختمان. مدل  تیریاطالعات ساختمان، مدل اطالعات ساختمان و مد  سازی. مدلکند یم  فیبا سه عملکرد تعر

چرخه عمر ساختمان اشاره دارد. مدل اطالعات ساختمان   رخلق و استفاده از اطالعات ساختمان د  ندیاطالعات ساختمان به فرآ

  یریبکارگ  ندیاطالعات ساختمان فرآ  تیریمد .  کندیجزء اشاره م  کی  یو عملکرد  یکیزیف  هایی ژگیاز و  ی تالیجید  ش یبه نما

حل کرده    زیرا ن  ساختگیش یاز مشکالت پ   یاریبس  BIM  .(40 )مؤثر اطالعات است  میتقس  ی ساختمان برا  ی تالیجیاطالعات د

ی و تکنولوژ  BIM  قیساخته از طرشیپ   هایدر پروژه  یو کارآمد  یبهبود همکار  یچگونگ  یبر رو  یااست. مطالعات قابل توجه

 ای که در مقاله  شودیمرتبط م  1962به سال    BIM  هیاول  دهیا.  (43)  و  (42)،  (41 )و مشاهده انجام شده است  یریردگ  ایه

خود در   ی کارها لی. او به دلشودیداده م  ت یسند -نترنتیو ا انه یعلوم را  شگامانیمخترع و از پ - 5توسط داگالس کارل انگلبارت 

 یوترهایدر صنعت کامپ  یکه انقالب-  6آن اختراع موشواره  جهی شناخته شده است که نت  انهیتعامل انسان و را  هایرابطه با چالش

 
4 radio frequency identification device (RFID)-enabled BIM platform 
5 Douglas Carl Engelbart 
6 Mouse 
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کرده است که    شنهادیبوده است. او در آن مقاله پ   7کاربر  یکیواسط گراف  سازهایشیو پ   ایانهیرا  هایشبکه-کرد   جادیا  یشخص

  .(44 )ادغام شوند  دهیا  کی   یدرک بصر  یبرا  توانندیم  گریبا همد   یداده رابطه  گاهیپا  کیو    ی کنترل پارامتر  ءگرا،یش  یطراح

از   یکی.  وستیپ   قتیانگلبارت به حق  ده یا  یاداده رابطه  گاه ی پا   کیو    یتعامل   یکیواسط گراف  ی وژبا ادغام تکنول  1970در دهه  

  ک یبرنامه از    نی( بود. اBDS)  8ساختمان   فیتوص  ستمیانجام شد، س  یداده ساختمان  گاهیپا   جادیکه جهت ا  هاییشرفتیپ   نیاول

 BDS.  دی نما  یاب یها بازاطالعات را توسط مشخصه   دهدیم  مکان که به کاربر ا  کندیداده استفاده م  گاهیپا  کیو    یکیرابط گراف

ا کارلوس  ا  یطراح  9ستمن یتوسط  شد.  ساخته  بعض-ستمنیو  »پدر  هایکه  را  م -دانندیم  «BIM  او  نقشه  کندیادعا   هایکه 

اشاره کرده است   نیشوند. او همچنیم  میمختلف تکرار و ترس  یهااسیبار در مق  نیبه وفور چند  رایساختمان ناکارآمد هستند ز

  ن یو کنترل نمود؛ بنابرا  یریگیرا پ   هاشیرایو  یبه خوب  توانیو نم  شوند یشده معموالً در گذر زمان فرسوده م  نتیپر  هایکه نقشه

BDS  وجود    نی. با ادهد یرا کاهش م  یطراح  نهیهز  «ییکارا  لیو تحل  هیو تجز  یسیشنویبا »پBDS  دارد چرا که   یرواج کمتر

زبان    1977علت در سال    نی. به همشودیاز آن استفاده م  ایسازه  ای   یمعمار  یطراح  یخاص محدود شد و برا  یهابه کتابخانه

توسعه داده شد که   یطور  GLIDEبودند.    BDSبر    یشد، که هر دو مبتن  ی( معرف GLIDE)  10ی تعامل  یطراح  یبرا  یکیگراف

 ی طراح  یابیو ارز  نهیها، برآورد هزکنترل دقت داده  یبرا  یابزار مشخص باشد و مهمتر از آن، به عنوان    یشامل عناصر ساختمان

  ت یرا با دقت و قابل  یدوبعد  هایفرصت را فراهم آورد تا نقشه  نیا  GLIDE  یبهبودها برا  نی. اردیسازه مورد استفاده قرار گ

  کیبه  ی ابی. لذا جهت دستند پروژه شد کی یتنها محدود به مرحله طراح  GLIDEو هم   BDSکند. اما هم  د یباال تول نانیاطم

 است  یضرور  کند،یپروژه را ممکن م  کی  اتیمراحل مختلف چرخه ح  یامکان بررس  که شتر،ی به مشارکت ب  ازنی  تر،جامع  ینیبازب

  ، یطراح ی ندهای( توسعه داده شد که فراBPM) 11یبه نام مدل محصول ساختمان  دی برنامه جد کی1989با ورود به سال . (45)

و   وی آرش  کیبرنامه به عنوان    نی. اشودمی  شامل   را  هاو اختتام در مورد پروژه  یزریبرآورد و ساخت را از جمله اطالعات برنامه

  ع یاطالعات محصول متمرکز است، نه تجم  یتنها بر رو  BPM. اما  کندیو استانداردها عمل م  هایتکنولوژ  م،یچارچوب مفاه

( 46 )داشت  شتریبه توسعه ب ازیعلت ن  نیبه هم-داشت  تیاهم   AEC  صنعتساختمان در    تیریو مد   یطراح  یکه برا  ی اطالعات

شد، که در طول چرخه    ی معرف  یاطالعات طراح  عی( جهت توسعه و تجمGBM)  12ی مدل ساختمان کل  1995  لیدر اوا.  (47)

. و به  دادیم  رییانجام کار را تغ هایوهیش ،یتکنولوژ عیسر هایشرفتیاستفاده شود. در گذر زمان پ  توانستیپروژه م   کی اتیح

پروژه توسعه داد و از سال    عیسر  لیو تحو  تیریبهبود مد   ی خود را برا  یکاربرد تکنولوژ  زین  AECرخداد، صنعت    نیا  یرویپ 

پ   یاریبس  BIMشد.    ی ( معرفBIM)  13اطالعات ساختمان  یزسامدل  2000 حل کرده است.    زیرا ن  ساختگی شیاز مشکالت 

  ک یپژوهش با استفاده از   نیو مدوالر؛ ا  کیپارامتر  یطراح  سازی نهیشامل: به  ساختگیشیدر پ   BIMمطالعات گذشته مرتبط با  

در    BIMساخته را با    شی اجزا پ   یاز جمله ناسازگار  یساختگ  شیمشکالت مختلف پ   ابر نمودار انجام شد ت  یمبتن  یمتدولوژ

استفاده مجدد را دست   تقابلی   با  هامدول  یبرا  یمدوالر و پارامتر  یطراح  سازینهیبه  یمتدولوژ  نی. ادیبرطرف نما  یمرحله طراح

 
7 Graphical user interface 

های ها و طرحیده واسط گرافیکی کاربر به صورت کلی یک اصطالح تخصصی است و به فرآیندی که انسان از طریق سخت افزارهایی چون کیبورد، موشواره، میکروفن ا

 شود.شود، اطالق میافزارها ترسیم و تولید می کنند که در نهایت کلیت آن ایده و طرح در صفحات نمایشگرها قابل رویت میهایی در نرمخود را به وسیله واسط
8 Building Description System (BDS) 
9 Charles Eastman 
10 Graphical Language for Interactive DEsign (GLIDE) 
11 Building Product Model (BPM) 
12 Generic Building Model (GBM) 
13 Building Information Modeling (BIM) 
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  کیپژوهش    نیساخت؛ در ا  ند یدر فرآ  ساختهشیمحصوالت پ   تیفیک  ک یاتومات  قی، اصالح اطالعات و تطب(48 )نمود  ی افتنی

  کیمقاله از    نیارائه شد. پژوهشگران ا  BIMو    یزریبا استفاده از اسکن ل  ی ساخته بتن  ش یعناصر پ   یبرا  تیفیک یبازرس  کیتکن

با    ت به دست آوردن اطالعا  یمرتبط کردند تا برا  BIMابر نقطه    هایتحول مختصات استفاده کردند و آن را به داده  تمیالگور

  ی واقع اس یساخته با مقشیدو صفحه اسلب پ   یبر رو  یدانی م های ش یرا داشته باشند. سپس، آزما لیو تحل هیامکان تجز تیفیک

فراهم    یساختمان یاجزا تی فیک نیو تضم ی واقع  ی در کاربردها  DQA کیتکن  یانجام شد تا امکان سنج دهیچیپ   های با هندسه

 یریگیپ   یبرا  یچند بعد IoT  ی ژگیبا و BIMپلتفرم    کیپژوهش    نی؛ اIoTشده با    لفعا  ساختهشیساخت و ساز پ ،  (49 )شود

  یسودمند  دییتأ   یبرا  ینمونه مورد   کیپژوهش از    نینموده است. در ا  یساخته معرف  شیساخت اجزا پ   یابی و رد  یزمان واقع

و    یبه علت هماهنگ   ،یساختگشیو پ   BIMبا عنوان ادغام    2019در سال    ی پژوهش  سندگانی نو  .(50 )استفاده شد  کردیرو  نیا

از   یچارچوب مفهوم  کی  یمقاله ژورنال   65از    یبررس  کیساخته، بر اساس    ش یپ   یپر چالش در ساخت و سازها  هاییهمکار

، بستهBIMچارچوب شامل سه ستون است که عبارتند از پلتفرم هوشمند    نیدادند. ا  شنهادیپ   ی ساختگ  ش یو پ   BIMادغام  

عملکرد تبادل اطالعات وجود دارد تا ارتباطات    یبرا  ی سه ستون درگاه  نیا  نیساخته هوشمند. ب  شیپ   اجزاهوشمند و    یکار  یاه

و به    دهد یساخته را توسعه مشیقطعات پ   یو طراح  یپژوهش، معمار  نیا  جیشود. نتا  لیتسه  یداده مرکز  گاه یو تعامالت با پا

ادغام فراهم    ن یمناسب با ا  یاب یبالقوه، و ارز  ی فن  ی هاحلراه  ،ی اطالعات  یازهای. در واقع نکند یکمک م  نفعان یذ  شتریب  یکپارچگی

  ی هاستمیها و فقدان سرا مشکالت مرتبط با فقدان اتصاالت مناسب مدول ی ساختگشیمشکالت پ  نیبارزتر (36). (51 )شودیم

  ندیهمزمان هر دو فرا  یو مهندس   BIMذکر است که    انیکند. شا یعنوان م  یجانب  یانتقال بارها  یبرا  نانیقابل اطم  یاسازه

  انیبهبود و ارتقاء جر  یبرا  یرا برا  هایاز تکنولوژ   ایبه اهداف خود مجموعه  ی ابیدست  یبرا  BIM.  یتکنولوژ  ا ی  افزارهستند نه نرم

  یرا معرف  یارشته  نیب  هایم یت  انیم یکپارچگیهمزمان و    یهمکار  قیاز طر  یکارآمد  شیافزا  تنهای  در  و هاخطا   کاهش  ها،داده

  ی بلکه ط  ستین  کم یو    ستیقرن ب  ل ینه تنها محدود به اوا  BIMمشخص شد که ظهور    اتیکرده است. با مرور ادب   ی بانیو پشت

  ی مهندس  هاییدر بستر تئور  BIM  ایهیپا  هاییاستنباط کرد که تئور  توانی است و م  دهیقرن به منصه ظهور رس  ک ی  باًیتقر

  یادیبن  هایهمزمان با داشتن وجه اشتراک  ی و مهندس  BIM  نرو،یشکل گرفته است. از ا  ستههمزمان چه خواسته و چه ناخوا

چالش    نیهمزمان با کمتر  یمهندسکند تا  یکمک م  BIM. مهمتر از آن،  ندیرا چند برابر نما  گر یکدی  هایلیپتانس  توانندیم

  دهد.یل و مدوالر صنعت ساخت و ساز را تحو یسازانبوه یهاپروژه
 

 روش تحقیق 

سازی و مدوالر در صنعت ساخت  های انبوهدر اجرای موفق مهندسی همزمان در پروژه BIMهدف پژوهش بررسی نقش  

 و در پی پاسخ به سواالت زیر است:

 های انبوه و مهندسی همزمان وجود دارد  ساختگی پروژهتأثیرگذاری بین پیشآیا ارتباط مثبت و  

 د  یو مدوالر صنعت ساخت را حل نما یسازانبوه هایپروژه ی هاتواند چالشیهمزمان م  یمهندس یاجرا ایآ

 کند   یسازادهی و مدوالر صنعت ساخت پ  یسازانبوه یهاهمزمان را در پروژه  ی اصول مهندس تواندیم BIM ایآ

محصوالت    عیسر  هئدر ارا  د یصنعت تول  یایاز مزا  یریگبوده و جهت بهره  یهدف از نوع کاربرد  یبندمیحاضر از لحاظ تقس  قیحقت

و    BIM  ی معرف  نیو مدوالر صنعت ساخت و ساز و همچن  ی سازانبوه  یهادر پروژه   BIM  قیهمزمان از طر   یمهندس   کرد یبا رو

 مهیمصاحبه ن  ،ی انجام آن از روش کم  یباشد و برایم   دیهمزمان در صنعت تول  ی موفق مهندس  یاجرا  یآن برا  یهایتکنولوژ
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-یقیتحق  ق،ینوع روش تحق  ثیاز ح  قیتحق  نیا  ها، استفاده شده است.اطالعات و داده  یآورجمع  یو پرسشنامه برا  افتهیساختار  

   باشد.یم یفیوصت

  ی و مهندس  یساختگش ی، پ BIMکه به    ییهاجامع از پروژه  اتیمرور ادب  یساختگشیپ   هایدر پروژه  BIM  بکارگیری  یبرا

 شده است:  یزیرهیسه گام پا  اتی مرور ادب ندیفرآ یاند، انجام شده است. براهمزمان مرتبط شده

مقاالت  گام .1 مقرر کردن هدف: تمام  به    ی اول.  پ   BIMکه  پ  یمقاالت  نیو همچن  یساختگشیو  به  و    یساختگشیکه 

 همزمان مرتبط بودند.  یمهندس

ادب  گام .2 مرور  پروژه:  محدوده  نمودن  مشخص  تحق  نیا  اتیدوم.  به  پ   BIM  قاتیپژوهش  با  آن  ارتباط    ی سازادهیو 

و    off-site construction  ،precast construction  ،یسازکه شامل ساخت و ساز مدوالر، انبوه  یساختگشیپ 

manufactured construction  .متمرکز شده است 

 شد:  میتنظ یا سه مرحله ندیفرا ک یمقاالت   ییشناسا  یمقاالت: برا یی سوم. شناسا گام .۳

 کیکادمآ یهاژورنالمحدود به مقاالت در . انتخاب نوع مقاالت:  .۳.1

مشخص شده در گام دوم را در بخش عنوان،   یهاواژه  دیمحدود شد که کل  ی به مقاالت  مقاالت:  یجست و جو .۳.2

 . شدند  ییشناسامقاله  123در این مرحله واژه مقاالت دارا بودند.  دیو کل دهیچک

مطالعه    قی مرتبط از طر  ریمقاالت غ مقاالت انتخاب شده در مرحله قبل با حذف  محدود کردن تعداد مقاالت:   .۳.۳

 . کاهش یافتعدد  50به  یریگجهیمقدمه و نت ده، یبخش چک یکل

 باشد: یپژوهش شامل دو دسته م نیا یجامعه آمار

  یو خبرگان داخل یخبرگان خارج یجامعه آمار .1

انتخاب   یبا روش گلوله برف  یاحتمال  ریو غ   یبه صورت هدفمند به صورت قضاوت   قیتحق  نیا  یو داخل  یخارج  خبرگان

 نیز به قرار جدول زیر است:  شوندگانپرسش مشخصات. شدند
 

 شوندگان مشخصات پرسش -4جدول 

ها در سطوح مختلف متغیر میزان تحصیالت توزیع فراوانی داده  

انباشته درصد  درصد  فراوانی    

 29.2 29.2 21 کارشناسی 

 ۳8.9 ۳8.9 28 کارشناسی ارشد 

 ۳1.9 ۳1.9 2۳ دکتری

 100 100 72 مجموع 

ها در سطوح مختلف متغیر سطح فعالیتتوزیع فراوانی داده  

 ۳4.5 ۳4.5 20 مدیر پروژه 

 15.5 15.5 9 مهندس معمار 

 24.1 24.1 14 مهندس عمران 

 25.9 25.9 15 مهندس تأسیسات 

 100 100 58 مجموع 
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 تحلیل نتایج 
 های انبوه و مهندسی همزمان وجود دارد  آیا ارتباط مثبت و تأثیرگذاری بین پیش ساختگی پروژه؛ پژوهش سوأل اول

  مهندسی های المان  یا   ها پتانسیل  همچنین  های انبوه و پروژه  ساختگی پیش هایالمان  و   ها به منظور پاسخ به این سوال، پتانسیل

  شاخص   با پنج  و  پرسشنامه  قالب  در  آنها  اثر  و  ارتباط  متناظر  بصورت   تا  شد  استخراج  ساختهپیش  هایمدول  ارائه  برای  همزمان

  تا  گرفته شد   بهره  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  شده   گردآوری  هایداده  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به.  بگیرد  قرار  مورد سنجش

  در جدول  آن نتایج  که. خیر یا دارد وجود معناداری ارتباط همزمان  مهندسی  و BIM هایپتانسیل و  هاالمان بین شود مشخص

  ی متغیرهای تمام بین داری معنی رابطه: شودمی مالحظه  شده اشاره جدول در که همانگونه. است شده داده نشان پیوست 10

  تمام  در  باشد که  0.05  از  کوچکتر  ما   داری  معنی   سطح  که  است   این  رابطه  داری  معنی  )شرط دارد  وجود  ما   وابسته  متغیر  درونی

ساختگی  بین پیش  آیا  که  فرض  این  و  دارد(  وجود  آنها  بین  داری  معنی  رابطه  و  میباشند  0.05  از  کوچکتر  شده  اشاره  متغیرهای

  قوی ارزیابی  شدت  با   متغیرها  بین  مثبت  و  مستقیم  همبستگی  و  میشود  تأیید  دارد  وجود  معناداری  ارتباط  همزمان  مهندسی   و

قدرت   به  ادامه  در  همچنین.  میباشد  همزمان  مهندسی  و ساختگیپیش درونی  متغیرهای  بین  رابطه  وجود  بر  مبنی  و  کنیممی

  و داری معنی  همچنین و  همزمان  مهندسی   یعنی وابسته متغیرهای و ساختگیپیش یعنی مستقل متغیرهای کنندگی بینی  پیش

  آمده   بدست   عدد   اینکه  بر  مبنی  رابطه  داریمعنی  رگرسیون  عمل انجام  طول  در.  پرداختیم متغیرها  بین  رگرسیونی  معادله خطی 

 نوع   از  رابطه  شدت   0.75  باالی   که  همبستگی  وجود  همچنین  و   دارد  داللت  رابطه  معناداری  بر  باشد  0.05  از  کمتر  جدول  ما در

خطی    معادله  در   که  کنندگی پیش بینی قدرت  و   میشود  ارزیابی   ضعیف  0.05  از  کمتر  و  متوسط 0.05  تا   0.75  بین  باشد قوی می

  اعدادی  همچنین.  باشندمی  ترضعیف  قدرت  کمتر  اعداد  و  ترقوی  کنندگیپیش بینی  قدرت  بیشتر  اعداد   برای  شودمی  گنجانده 

 .نیستند وابسته متغیر بر داری  معنی تأثیر دارای هستند  منفی عالمت که دارای

 Cost Objectives= ( 0350. ) ) +  های جدیدتکنولوژی   0320. سازی و مدوالرانبوه  (  + ( 00.31 ) + تولید صنعتی ( 8000. همپوشانی   (

 ارتباطات   (0.660- ) + و موازی بودن فعالیتها  

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم سؤال اول  -5جدول 
  همزمان مهندسی و ارتباط مثبت و تأثیرگذار پیش ساختگی  بینیپیش محاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

 میزان اثر بر اساس ضریب های بتا  مسیر  نو  اثر 

 (+ 0.035) های جدید تکنولوژی اثر مستقیم

 (+ 0.310) تولید صنعتی

 (+ 0.008) هاموازی بودن فعالیتهمپوشانی و 

 ( + 0.660) ارتباطات

 (+ 0.032) انبوه سازی و مدوالر

   اثر غیرمستقیم

 ( + 045.1) مجمو  اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

و مدوالر صنعت ساخت را حل    یسازانبوه  هایپروژه  ی هاتواند چالش یهمزمان م  یمهندس  یاجرا  ا یآ  دوم پژوهش سوأل  

 د  ینما

سو این  به  پاسخ  محقق  أدر  پیشفاکتور    12ل  موفقیت  در  پروژهتأثیرگذار  انبوهساختگی  روش  های  با  مدوالر  و  سازی 

تأثیر اجرای مهندسی    ،BIMخبرگان  شناسایی و در قالب پرسشنامه از  و مصاحبه با خبرگان  از مبانی نظری    مهندسی همزمان را 
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رفع چالش برای  پیشهمزمان  انبوه  های  پروژه های  بررساختگی  قرار  سمورد  آزمون های گردآوری شده  داده   .گرفتی  با  که 

های انبوه و  ساختگی پروژههای پیش در رفع چالش   همبستگی پیرسون ارتباط معنادار و قوی بین متغیرهای مهندسی همزمان

  کنندگی متغیرهایبینیبه قدرت پیشدر ادامه   پیوست وجود دارد. همچنین  11ساز مطابق جدول  مدوالر در صنعت ساخت و  

و همچنین معنی داری و معادله خطی رگرسیونی ساخته  های پیش متغیرهای وابسته یعنی پروژه  و  مستقل مهندسی همزمان

 به جدول بدست آمده معادله خطی زیر بدست می آید: با توجه   باشد.میزیر نتایج به شرح جدول  .ختیمپردانیز  بین متغیرها 

Cost Objectives= (0.092)  دسترسی مناسب   (0.084) +مستندسازیها  (0.100-) +درگیری زودهنگام   (0.177) +  بهبود ارتباطات

تأثیر   (0.346) + دقت و صحت برآورد  اطالعات (0.105-) +  یکپارچگی اطالعات  (0.233) +کاهش هزینهها (0.065-) +به اطالعات

 کنترل و مدیریت بهتر  (0.093-) +کار تیمی (0.240) +بهبود همکاریها و هماهنگیها (0.054) +کاهش زمان (0.493) +همزمانی

 üĀǼǱđ-  اثرات مستقیم و غیر مستقیم سؤال دوم 

 ساختگی  برای پیش مهندسی اجرای موفق در  BIMبکارگیری  پیش بینیمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

 میزان اثر بر اساس ضریب های بتا  مسیر نو  اثر

 (+ 0.092) بهبود ارتباطات  اثر مستقیم 

 (+ 0.177) درگیری زودهنگام در صحیح و قابل اعتماد بودن اطالعات  

 (+ 0.084) اطالعات دسترسی مناسب به  

 ( + 0.233) یکپارچگی اطالعات  

 ( + 0.346) ها کاریتأثیر همزمانی در کاهش دوباره 

 ( + 0.493) کاهش زمان 

 ( + 0.054) هاها و هماهنگیبهبود همکاری 

 ( + 0.240) ای های بین رشتهکار تیمی بهتر میان تیم 

 (+- 0.065) ها کاهش هزینه اثر غیرمستقیم 

 (+- 0.100) هامستندسازی 

 (+- 0.105) دقت و صحت برآورد احجام  

 (+- 0.093) کنترل و مدیریت بهتر  

 ( +037.1) مجمو  اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

های  برای رفع چالش  همزمان مهندسی بکارگیریبینی  ثیر را در پیشأ بیشترین ت  0.493با    کاهش زمان  4طبق نتایج جدول  

بهبود دقت و صحت    هایبر عهده دارد، و همچنین پرسشسازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز  های انبوهساختگی پروژه پیش

مهندسی  بکارگیری  بینی  با عالمت منفی که بر پیش  هاکاهش هزینهو    ها، کنترل و مدیریت بهتربرآورد احجام، مستندسازی

 ثیر معنی داری ندارد. أ تسازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز های انبوهساختگی پروژهپیش اجرای بدون چالش  درهمزمان  

-اده یو مدوالر صنعت ساخت پ   یسازانبوه  یهاهمزمان را در پروژه  یاصول مهندس  تواندیم BIM  ایآ  سوم پژوهشسوأل  

 ازی کند  س

شناسایی و در قالب  و مصاحبه با خبرگان  از مبانی نظری  اصول مهندسی همزمان را  فاکتور    6ل محقق  أدر پاسخ به این سو

پیوست، آزمون همبستگی پیرسون نیز برای این سوال ارتباط   12مطابق جدول    ی قرار داد.س مورد بررخبرگان  پرسشنامه از  

کنندگی  بینیبدست آمد. همچنین قدرت پیش   BIMمهندسی همزمان توسط  معنادار و قوی بین متغیرهای بکارگیری اصول  

 به شرح زیر است: 5در صنعت ساخت و ساز مطابق جدول   BIMاصول مهندسی همزمان بوسیله  برای بکارگیری
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Cost Objectives= (0.475) های کاری همزمان و بانک اطالعاتی جامع  جریان  BIM تأثیر کار تیمی و   (0.155) +  در کاهش زمان  

درگیری زودهنگام اعضاء و تجزیه تحلیل های دقیق در کاهش هزینه  تأثیر (0.311) + تسریع ارتباطات در کیفیت پروژه  + (0.128) 

) +   مدل سازی اطالعات ساختمانرضایت از سود برای مالکان با استفاده از مهندسی همزمان و 0.006- تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و   (

رضایت تیم پروژه و حامیان تأثیر در   (0.253) +   تسریع ارتباطات در تغییرات کم محدوده  

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سؤال سوم  -7جدول 

 BIMطریق بینی بکارگیری اصول مهندسی همزمان  از پیشمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

 میزان اثر بر اساس ضریب های بتا  مسیر نو  اثر

 (+ 0.475) همزمان در کاهش زمانهای کاری جریان اثر مستقیم

 (+ 0.311) تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تسریع ارتباطات در تغییرات کم محدوده  

 (+ 0.128) رضایت از سود برای مالکان 

 ( + 0.253) تأثیر در رضایت تیم پروژه و حامیان 

 (+ 0.155) تأثیر کار تیمی و تسریع ارتباطات در کیفیت پروژه  

 (+- 0.006) تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تجزیه تحلیل های دقیق در کاهش هزینه  غیرمستقیماثر 

 (+ 01.1) مجمو  اثرهای مستقیم و غیر مستقیم  

  0.475با    در کاهش زمان  BIMهای کاری همزمان و بانک اطالعاتی جامع  جریان  5با استناد به نتایج حاصل در جدول  

ت پیشأ بیشترین  در  را  اصولبینی  ثیر  و همچنین   BIM از طریق همزمان مهندسی بکارگیری  دارد،  عهده  درگیری  بر  تأثیر 

 همزمان مهندسیبکارگیری اصول  بینی با عالمت منفی که بر پیشهای دقیق در کاهش هزینه  تجزیه تحلیلزودهنگام اعضاء و  

 د.ثیر معنی داری ندارأ ت BIM از طریق
 متغیرهای وابسته  -8جدول 

Method Variables Removed Variables Entered Model 

Enter  n۳n ,1,n2a 1 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: Kol 

 

 خالصه مدل  -9جدول  

Std.Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

.19940 .718 .7۳0 .854a 1 

a. Predictors: (Constant), n۳,n1,n2a 

 

 ANOVA -10جدول 
Sig. F Mean Square df Sum of Squares Model 

.000a 61.1۳9 2.4۳1 ۳ 7.29۳ Regression 1 

  .07۳ 68 2.704 Residual  

   71 9.997 Total  

a. Predictors: (Constant), n۳, n1, n2a 

b. Dependent Variable: Kol 
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 ضرایب متغیرهای وابسته  -11جدول 

Sig. t 

Unstandardized Coefficients Unstandardized Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.581 .-554  .320 .-177 (Constant) 1 

.000 5.۳14 .۳66 .062 .329 N1  

.225 6.551 .472 .070 .458 N2  

.014 4.679 .۳14 .056 .261 N۳  

a. Dependent Variable: Kol 

 موفق اجرایدر   BIMتأثیر نتیجه سه پرسشنامه را بر روی  ما،  ها بر متغیر هدفثیرات تک تک پاسخأ ت 9تا  6در جداول 

و نتیجه کلی  ده سنجیآن را برای آینده سازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز های انبوهساختگی پروژهیشپ  رد مهندسی همزمان

 آید: با توجه به جدول بدست آمده معادله خطی زیر بدست می  نماییم.می پروژه را مشخص

 (0.314پاسخنامه سوم) (+0.472پاسخنامه دوم) (+0.366پاسخنامه اول)
Cost Objectives= (0.366)  Q1+ (0.473) Q2+ (0.314) Q3 

ساختگی  های پیشبرای رفع چالش  همزمان مهندسی بکارگیریبینی  ثیر را در پیشأ یشترین تب0.472پاسخنامه دوم با  

االت ؤسازی سها در پیادهارتباط مثبت و اثرات مثبتی بین پاسخسازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز داشته و  های انبوهپروژه

 باشد. میدارا تحقیق 

 

 گیری نتیجه

در   شهیرها این مشکالت را  ای مواجه هستند. پژوهشهای انبوه و مدوالر در کشورهای جهان سوم با مشکالت عدیده پروژه

سازی فرآیندها  دانند. با توجه به شتاب کشورها در توسعه و پیادهمی  سازییاطالعات و اصول صنعت  یو ادغام با فناور  قیعدم تطب

های انبوه و مدوالر را حل نماید.  تواند مشکالت پروژهساختگی، تطابق با این موارد میو پیش  BIMهای جدید چون و تکنولوژی

اینکه   به  توجه  المان  پروژهبا  و  قطعات  که  چرا  یک محصول هستند  بمثابه  مدوالر  و  پروژهانبوه  چنین  شرایط  های  در  هایی 

به شوند، همچنین با توجه شوند و در سایت مونتاژ میشوند و پس از ساخت به سایت پروژه انتقال داده میای تولید میکارخانه

های  موفقیت صنعت تولید در ارائه سریع محصوالت به بازار با روش مهندسی همزمان این پژوهش بر آن شد تا با بررسی تئوری

و استخراج وجوه     BIMباهای مهندسی همزمان  های انبوه و قیاس المانساختگی پروژهمهندسی همزمان و ارتباط آن با پیش

ای در صنعت ساخت و ساز ایران حل نماید. برای این  سازی و مدوالر را تا حد قابل توجه های انبوهاشتراکشان، مشکالت پروژه

های انبوه چون مسکن مهر در ایران، ارتباط و  منظور با مرور ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته و با توجه به مشکالت پروژه

ر مورد سنجش قرار گرفت، برای مشخص شدن این ارتباط  های انبوه و مدوالساختگی پروژهتأثیرگذاری مهندسی همزمان و پیش

شاخص    پنجقالب پرسشنامه با  تا بصورت متناظر ارتباط و اثر آنها در  های هر یک استخراج شود  مثبت و معنادار الزم بود تا المان

تأثیرگذار و عالی استخراج شد، از این رو  نتیجه این تناظر ارتباط ی کامالً مثبت و رگرسیون بگیرد. با تحلیل  مورد سنجش قرار

تواند با درگیری زودهنگام و بهبود ارتباطات و کار تیمی تا  با توجه به این ارتباط معنادار مشخص شد که مهندسی همزمان می

فوق همچنان   ساخته اجرا می شوند را کاهش دهد. اگر چه با بهبود مواردهای انبوه که به صورت پیشحد قابل توجهی زمان پروژه
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های انبوه و مدوالر را بر عهده دارند  ساخته پروژهارتباط همزمان و توزیع اطالعات بین تیم تولید که مسئولیت تولید قطعات پیش

های پیامد مطرح است که در سوال سوم  های پیش ساخته صنعت ساخت و ساز به عنوان چالشبا تیم طراحی و ساخت پروژه

در واقع در بسترهای تئوری    BIMشکل بودیم و در نهایت با توجه به مشخص شدن این نکته مهم که پژوهش در پی رفع این م

توان با بکارگیری این فرآیند  مهندسی همزمان در طی یک قرن شکل گرفته است، دارای اصول مهندسی همزمان است که می

ها برقرار کرد. بنابراین با این یکپارچگی  ساخت آن پروژه ساخته و تیم طراحی و  ارتباط مؤثر و همزمان بین تیم تولید قطعات پیش

 های انبوه و مدوالر را با باالترین سودمندی به بازار صنعت ساخت و ساز تحویل داد. توان پروژهمی
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 پیوست 
 همبستگی سوال یک   -1۲جدول 

  1پرسش  ۲پرسش  3پرسش  4پرسش  5پرسش 

.487** .091 .081 .447** 1 
Pearson 

Correlation 
 1پرسش  

.000 .447 .501 .000  Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

.294* -295* .۳62** 1 .447** 
Pearson 

Correlation 
 ۲پرسش  

.012 .012 .002  .000 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

-.047 -.01۳ 1 .۳62** .081 
Pearson 

Correlation 
 3پرسش  

.692 .91۳  .002 .501 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

.۳۳2** 1 -.01۳ .-295* .091 
Pearson 

Correlation 
 4پرسش  

.004  .91۳ .012 .447 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

1 .۳۳2** -.047 .294* .487** 
Pearson 

Correlation 
 5پرسش  

 .004 .692 .012 .000 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 همبستگی سوال دو  -13جدول 

پرسش 

17 

پرسش 

16 

پرسش 

15 

پرسش 

14 

پرسش 

13 

پرسش 

1۲ 

پرسش 

11 

پرسش 

10 

پرسش 

9 

پرسش 

8 

پرسش 

7 

پرسش 

6 
 

-.133 -.065 -.011 .183 .188 .-265* .006 -.038 .188 -.151 -.082 1 Pearson Correlation  6پرسش 

.265 .588 .925 .123 .114 .024 .960 .749 .114 .206 .493  Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.458** .043 .321** .252* .198 .277* .236* .295* .209 .537** 1 -.082 Pearson Correlation  7پرسش 

.000 .719 .006 .032 .096 .018 .046 .012 .078 .000  .493 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.498** .077 .250* .317** .434** .320** .324** .508** .473** 1 .537** -.151 Pearson Correlation  8پرسش 

.000 .522 .034 .007 .000 .006 .006 .000 .000  .000 .206 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.386** .066 .174 .635** .491** .-265* .238* .405** 1 .473** .209 .188 Pearson Correlation  9پرسش 

.001 .584 .145 .000 .000 .024 .044 .000  .000 .078 .114 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.416** .106 .030 .416** .582** .249* .482** 1 .405** .508** .295* -.038 Pearson Correlation  10پرسش 

.000 .375 .805 .000 .000 .035 .000  .000 .000 0.012 .749 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.190 .084 .025 -.061 .593** .231 1 .482** .238* .324** .236* .006 Pearson Correlation  11پرسش 

.110 .485 .834 .609 .000 .051  .000 .044 .006 .046 .960 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

-.032 .435** .415** -.214 .178 1 .231 .249* .-265* .320** .277* .-265* Pearson Correlation  1۲پرسش 

.790 .000 .000 .071 .134  .051 .035 .024 .006 .018 .024 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.392** .118 .198 .397** 1 .178 .593** .582** .491** .434** .198 .188 Pearson Correlation  13پرسش 

.001 .322 .095 .001  .134 .000 .000 .000 .000 .096 .114 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.641** -.067 .211 1 .397** -.214 -.061 .416** .635** .317** .252* .183 Pearson Correlation  14پرسش 
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.000 .578 .075  .001 .071 .609 .000 .000 .007 .032 .123 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.331** .503** 1 .211 .198 .415** .025 .030 .174 .250** .321* -.011 Pearson Correlation  15پرسش 

.005 .000  .075 .095 .000 .834 .805 .145 .034 .006 .925 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 7272 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.089 1 .503** -.067 .118 .435** .084 .106 .066 .077 .043 -.065 Pearson Correlation  16پرسش 

.459  .000 .578 .322 .000 .485 .375 .584 .522 .719 .588 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

1 .089 .331** .641** .392** -.032 .190 .416** .386** .498** .458** -.133 Pearson Correlation  17پرسش 

 .459 .005 .000 .001 .790 .110 .000 .001 .000 .000 .265 Sig. (2tailed)-  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  
**. Correlation is significant at the 0.01level ( 2tailed).- *. Correlation is significant at the 0.05level ( 2tailed).- 

 همبستگی سوال سه -14جدول 

  18پرسش  19پرسش  ۲0پرسش  ۲1پرسش  ۲۲پرسش  ۲3پرسش 

.151 .168 .-018 .20۳ .-026 1 Pearson Correlation   18پرسش 

.206 .159 .882 .088 .8۳1  Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.162 .468** .58۳** .6۳1** 1 .-026 Pearson Correlation   19پرسش 

.174 .000 .000 .000  .8۳1 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.204 .5۳۳** .467** 1 .6۳1** .20۳ Pearson Correlation   ۲0پرسش 

.086 .000 .000  .000 .088 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.454** .۳49** 1 .467** .58۳** .-018 Pearson Correlation   ۲1پرسش 

.000 .00۳  .000 .000 .882 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.050 1 .۳49** .5۳۳** .468** .168 Pearson Correlation   ۲۲پرسش 

.678  .00۳ .000 .000 .159 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

1 .050 .454** .204 .162 .151 Pearson Correlation   ۲3پرسش 

 .678 .000 .086 .174 .206 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

**. Correlation is significant at the 0.01level ( 2tailed).- 
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 چکیده 
کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه برای حصول اهداف برنامه ریزی شده یک امر ضروری است. روش سنتی این کار، به  

دهد. با توجه به  افزایش می بر است و احتمال ایجاد خطا را  باشد که زمان صورت دستی و مبتنی بر اطالعات کاغذی می 

در این مقاله با   آوری و نگهداری اطالعات در طول چرخه عمر پروژه،در جمع (BIM)  مزایای مدیریت اطالعات ساختمان

بندی و هزینه پروژه ، یک  ، برنامه زمان  (BIM)یکپارچه سازی تکنولوژی واقعیت افزوده، مدلسازی اطالعات ساختمان  

های موبایل یا تبلت تواند با استفاده از گوشی نظارت بر پیشرفت پروژه پیشنهاد میشود که میجدید کنترل و    چارچوب

تر و مؤثرتر کمک کند.  بازدید از پروژه و ورود اطالعات را تسهیل کند و همچنین به مدیران پروژه در تصمیم گیری سریع 

ها  عیت افزوده برای بازدید از پروژه و جمع آوری داده ( استفاده از واق1نوآوری های اصلی چارچوب پیشنهادی عبارتند از: 

بندی و هزینه پروژه در بستر واقعیت افزوده جهت تصمیم گیری سازی آخرین وضعیت زمان ( بصری 2به صورت بصری،  

دیت  در توسعه برنامه های واقعیت افزوده که در آن محدو  1( به کارگیری یک روش جدید ردیابی و تنظیم موقعیت3موثرتر و  

 تر است. های قبلی برطرف شده است و برای پروژه های ساختمانی کاربردی های روش 
 

 سازی اطالعات ساختمان، کنترل پروژه، نظارت بر پیشرفت، مدل پنج بعدی واقعیت افزوده، مدل   :کلیدیواژگان 
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 مقدمه -1
های صنعت ساخت پروژه های ساختمانی هر ساله درصد باالیی از منابع را به خود اختصاص میدهند. در حال حاضر پروژه

هایی با استفاده از  ها یک امر چالش برانگیز است. برای حل این مشکل راه حلبه طور افزاینده ای پیچیده هستند و کنترل آن

با هدف تولید یک فناوری برای فراگیری اطالعات    BIMاده شده است. در همین راستا  های اطالعات و ارتباطات توسعه دفناوری

 و همکاران(.   Machado،  2013در یک محیط بصری سه بعدی ایجاد شده است. )

BIM   یک رویکرد هوشمند مبتنی بر مدل سه بعدی است که امکان دستیابی، به روز رسانی و نگهداری اطالعات مورد نیاز

با فراهم کردن اطالعات مورد نیاز در زمان مناسب، به فرایند BIM برای همه ذینفعان پروژه در طول چرخه عمر فراهم میکند. 

ارتباط بین همه ذی نفعان   BIMبه طور کلی    هداری کمک بسیاری میکند. تصمیم گیری در مراحل برنامه ریزی، ساخت و نگ

،   2019را در تمام چرخه عمر پروژه برقرار کرده و اطالعات مورد نیاز آن ها را در قالب دیجیتال در اختیارشان قرار میدهد )

Chen    و همکاران(. همچنینBIM  بعدی نیز ارایه های چهاربعدی و پنجمیتواند با دخیل کردن فاکتورهای زمان و هزینه، مدل

در ارتقا بهره وری فعالیت های سایت است که به طور    BIMدهد. در میان تمام این مزایا، چندین مورد مربوط به پتانسیل  

و توانایی ایجاد تعامل و به اشتراک گذاشتن اطالعات    2برنامه-و چون  1ساخت-مشخص شامل توانایی مقایسه وضعیت چون

 و همکاران(. Kim،  2013نفعان پروژه میباشد )ان ذیدرلحظه می

ها در سایت، محققان را  های فراوانی دارند. قابل حمل بودن و دسترسی آسان به آندر حال حاضر گوشی های موبایل کاربرد

های ساختمانی را مورد مطالعه قرار دهند. واقعیت افزوده  ها برای تسهیل نظارت بر سایتبر این داشته است که قابلیت های آن

(AR)  ها شناخته شده است که میتواند برای استخراج اطالعات و تعامل داشتن با مدل  به عنوان یکی از این قابلیتBIM    در

مدل   لیاز قب  تالیجیاطالعات د  تواندیاست که م  نیدر حال ظهور و نو  یتکنولوژ  کی  (AR)افزوده    تیواقعسایت استفاده شود.  

 جاد یاطراف آن ا  طیکاربر و مح  نیب  یعیتعامل طب  کیکند و    یجاگذار  ی وقع  یایها را در دن  شنیمیعکس ها و ان  ، یسه بعد  یها

 .  و همکاران( Chen،  2019و همکاران و   Meža،  2014) کند

ها به صورت ای است که در روش سنتی نیازمند جمع آوری دادهنظارت بر پیشرفت مؤثر در پروژه، وابسته به گزارشات دوره

و همکاران(. تحقیقات اخیر نشان داده است که ترکیب اطالعات مجازی    Turkan،   2013دستی و رونویسی های مکرر است )

گزارش کرده است که در جلسات پروژه ها    Golparvar-Fard  (2006)اقع شود.  با دنیای واقعی میتواند در این زمینه مؤثر و

هایی که برای پروژه ارزش افزوده  شود و کمتر راجع به فعالیتبیشتر به توضیح منطق پشت تصمیم های اتخاذ شده پرداخته می

ها  تصمیم بر پروژه. عالوه براین گزارشبینی تاثیرات یک  شود. فعالیت هایی از قبیل ارزیابی و پیشایجاد میکنند، صحبت می

های دوبعدی، اسناد  دهد که این تصمیم گیری ها در پروژه چندان مؤثر نیستند. با توجه به مشکل بودن درک نقشه نشان می

دف  کاری در ساخت است. هو دوباره  ها معموال همراه با نقصکاغذی، مشخصات و غیره در طول چرخه عمر پروژه، استفاده از آن 

های ساخت است. از این رو این ها در پروژهاین مقاله ارائه راهکاری برای تسهیل پروسه نظارت بر پیشرفت و جمع آوری داده

و واقعیت افزوده    BIMمقاله بر توسعه چارچوبی برای نظارت بر روند پیشرفت پروژه با استفاده از گوشی موبایل و تبلت به کمک  

(AR).متمرکز است ، 
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 ور بر ادبیاتمر -۲
 (BIM)مدلسازی اطالعات ساختمان   - ۲-1

بعدی از یک ساختمان و    یک نمایش دیجیتال سه  BIMدر صنعت ساختمان به خوبی شناخته شده است.    BIMامروزه  

تواند شامل اطالعات و قوانین های ساختمان به صورت هوشمند شده است که میشامل المان BIMهای ذاتی آن است. ویژگی

( باشد.  المان  هر  مدیریت    Hergunsel  .)BIM،  2011پارامتریک  و  ساخت  مهندسی،  معماری،  صنایع  توجه  است  توانسته 

 دهد. وری را افزایش می مؤثر بوده و بهره ها دهند که به گارگیری آن در پروژهتاسیسات را به خود جلب کند و شواهد نشان می

یک منبع غنی اطالعات برای نظارت بر پیشرفت پروژه به صورت خودکار است. قادر است شکل برنامه ریزی شده   BIMمدل  

بندی پروژه ادغام کند. نتیجه یک مدل چهار بعدی است که تمام  برنامه( را نمایش دهد و آن را با برنامه زمان-ساختمان )چون

دهد. بدین ترتیب وضعیت برنامه ریزی شده پروژه در هر زمان مشخص یاطالعات مربوطه برای پروسه ساخت را در خود جای م

تواند با وضعیت واقعی پروژه مقایسه شود. در نتیجه هر اشتباه یا نقصی در پروژه قابل شناسایی خواهد بود  آید و میبه دست می

(2004  ،Webb .)و همکاران 

 

 (AR)واقعیت افزوده    - ۲-۲

که به وسیله آن تصاویر واقعی و زنده از طریق گوشی موبایل یا تبلت با اطالعات مجازی    واقعیت افزوده تکنولوژی ایست

های سرگرمی، فروش، سفر، تبلیغات و ارتباط  حوزهو همکاران(. این تکنولوژی بیشتر در در    Zhou،   2008شوند )ترکیب می

تر شدن واقیت    و همکاران(. افزایش سهولت استفاده و مقرون به صرفه  Wang،   2013اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است )

افزوده، استفاده از آن را در صنعت ساخت نیز ممکن کرد. از طرفی پتانسیل این ابزار ها برای افزایش کارایی و بهره وری در  

 و همکاران(. Golparvar-Fard،  2011مورد توجه بوده است )  AEC/FMصنایع 

به    Siltanen(  2012)   توسط  ی ابی آن است. رد  عتیموق  م یو تنظی  ابی افزوده روش رد  عتیواق   کشنیاپل  کی  قسمت  نیمهمتر

 ت،ی. منظور از وضعکندیرا در لحظه محاسبه م  نیدورب  تیوضع   ی ابی شده است: رد  فیتعر  نیچن  نیافزوده ا  عتیعنوان قلب واق

های مختلفی برای ردیابی و تنظیم موقعیت  های واقعیت افزوده از روش . برنامهاست  یش  کی(  یدرجه آزاد  6و جهت )  تیموقع

می میاستفاده  که  آن کنند  سنسور  توان  بر  مبتنی  کلی  دسته  دو  به  را  کامپیوتری   (sensor-based)ها  دید  بر  مبتنی  و 

(computer vision-based)  به دو روش مب بر دید کامپیوتری خود  بر نشانه  تقسیم کرد. روش مبتنی  -marker)تنی 

based)    و بدون نشانه(markerless) شود. تقسیم می 

  ی ، تگ هاGPSی جهان  یابی  تیموقع ستمیبر سنسور وجود دارد که عبارتند از : س  یروش مبتن  یبرا  یامروزه چند تکنولوژ

RFID، ،بلوتوث  UWB  ،Wifi  (  2017به گفته )  .رهیو غCheng    دقت کم    لیبه دلو همکارانGPS  یبه خصوص در مکانها  

  یبه دستگاه ها  ازین  لیبه دل  زیبر سنسور ن  یمبتن  یروش ها  رینامناسب است. سا   صنعت ساختبسته و مسقف استفاده آن در  

در خصوص روش مبتنی   .ستندین  های ساختپروژه  یبرا  گزینه مناسبیو ...    یدر راه انداز  یدگیچیباال، پ   نهیدقت کم، هز  ،یاضاف

 ن ی است. همچن  یو زمانبر  دهیچیکار پ   هاالمان تمام    یبررو  تینصب کردن نشانه در نقاط مختلف ساتوان گفت  برنشانه نیز می

پ   تواندیاز نشانه ها م  ینگهدار پروژه های ساخت    باشد.  یا  دهیچیکار  برای  این روش  از  استفاده  نتیجه  چندان    ساتیتاسدر 

های دیگر را ندارد  تواند گزینه مناسبی باشد که محدودیت روشبنابراین روش بدون نشانه می  . رسدیبه نظر نم  یو اقتصاد  یمنطق

 و با شرایط پروژه های ساخت سازگاری بیشتری دارد.
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ها تهیه شوند و روی    point cloudنیاز است ابتدا نقشه سه بعدی سایت و    افزوده بدون نشانه  تیتر واقع  ی میمطالعات قددر  

و   BIMهای عکس های از پیش گرفته شده، اسکن لیزری، رندر مدل  توان از روش یک سرور ذخیره شوند. برای این منظور می

روش قبل،    یها  تیطرف کردن محدودبر  یبرابر است و پر هزینه است.  ها معموال زمانغیره استفاده کرد. به کارگیری این روش

بعد  د یجد  کیتکن  کی  رایاخ سه  نقشه  محقق  طیمح  یساخت  توجه  است.    نیا  نیمورد  گرفته  قرار   SLAMحوزه 

(Simultaneous Localization and Mapping  )ص ی اطراف را تشخ  طیمح  یدر لحظه ساختار سه بعد  تواندیاست که م  یروش  

، یک چارچوب جدید ردیابی و تنظیم موقعیت  SLAMو همکاران(. در این مقاله با استفاده از تکنیک    Fukuda،2017)  دهد

شود. سپس از چارچوب مذکور جهت ساخت برنامه های واقعیت افزوده مورد استفاده در همین مقاله استفاده  توسعه داده می

 میشود.

 جمع آوری داده ها در پروژه های ساخت  - ۲-3

رل پیشرفت پروژه تا حد زیادی به گزارشات روزانه یا هفتگی ناظران بستگی دارد که در آن جمع آوری  روش معمول کنت

دهد.  داده ها به صورت دستی است. روش دستی مستلزم رونویسی های مکرر است و معموال خطاهایی در ورود داده ها رخ می

برنامه دوبعدی و مشخصات و جزئیات  -به نقشه های چون  مهندسان مقیم و سرپرستان برای مشاهده پیشرفت پروژه تا آن روز 

کنند تا  بندی پروژه را بررسی میکنند. پس از آن برنامه زمانکنند و سپس این گزارش ها را مطالعه میدقیق پروژه استناد می

ی دارد که ممکن است بر  مشخص شود چه فعالیت هایی باید تا آن تاریخ انجام شوند. این فرآیند نیاز به مقدار زیادی کار دست

 (. Akinciو  Kiziltas ،2005کیفیت کنترل پیشرفت، تاثیر منفی داشته باشد )

جهت حل این مشکالت، برنامه هایی برای بهبود نظارت بر پروژه و پیگیری روند پیشرفت پروژه در سایت توسعه داده شده  

 Astaکرد که برای کار کردن با پایگاه داده خروجی از نرم افزاراشاره  "Site Progress"توان به نرم افزار است. برای مثال می

Powerproject    طراحی شده است. با این وجودAsta Powerproject    امکان کار کردن و خروجی گرفتن در فرمت های دیگر

 را نیز دارد.  Primaveraو   Microsoft Projectمانند 
 

 پژوهش های مرتبط -3

شود پرداخته می  AEC/FMدر این بخش به برنامه های واقعیت افزوده توسعه داده شده در تحقیقات پیشین در زمینه صنایع  

ها برای کامپیوترها میباشند. به عنوان نمونه هایی مشخص از برنامه های واقعیت افزوده یکپارچه سازی شده با  که برخی از آن

BIM  توان به در تحقیقات پیشین میBIM2MAR ،HD4AR ،AR4BC  وD4AR  .اشاره کرد 

(2015  )Williams    و همکاران یک برنامه کاربردی به نامBIM2MAR    توسعه دادند و یک بررسی موردی در حوزه

برای تاسیسات یک بیمارستان در آتالنتا انجام دادند. یکی از از موضوعات اصلی این پروژه ایجاد یک    (FM)مدیریت تاسیسات  

از    BIM2MARروش برای نشان دادن هندسه های پیچیده در سیستم عامل های ساده گوشی های موبایل بود. در توسعه  

بتنی بر مدل استفاده شده بود. مسئول تاسیساتی  برای ردیابی م  Metaioبرای تشخیص نشانه ها و    Argon2  ،Vuforiaبستر  

(facility  managerکه از این برنامه استفاده می )  کند باید در یک نقطه از پیش تعیین شده در اتاق بایستد، تا اشکال سه

 بعدی بتوانند تنظیم شوند و در جای درست خود قرار بگیرند.

(2014  )Zollmann   از واقعیت افزوده برای نظارت بر سایت معرفی کردند. در  و همکاران یک چارچوب برای است فاده 

( ارائه کردند. با در دسترس 3D Reconstructionهمین راستا محققین یک روش جدید برای بازسازی سه بعدی سایت )

ا در سایت  ، محققین نمایش بصری پیشرفت را مستقیمIMUو    GPSبودن این داده ها و بهره گیری از سنسور های دیگر مانند  

 پیشنهاد کردند. 
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HD4AR    با بهره گیری ازfeature point    های موجود در تصویر به عنوان اساس ردیابی و تنظیم موقعیت برای موبایل

از تصاویر دوربین گوشی   SFMتوسعه داده شد. همچنین از یک الگوریتم   برای ساخت و تنظیم اشکال سه بعدی با استفاده 

تواند یک تجربه ا ندارد ولی می( رreal-timeتوانایی ایجاد واقعیت افزوده به صورت درلحظه )  HD4ARموبایل، استفاده شد.  

ثانیه زمان نیاز    3-6ساعت و برای تنظیم موقعیت دوربین    1سایت کمتر از    point cloudنزدیک به آن را ارائه دهد. برای تهیه  

 و همکاران(.  Bae،2013دارد )

در حالت به منظور بصری سازی پروژه توسط موبایل    Hakkarainenو    Woodward(  2011توسط )  A4BCبرنامه  

های مختلف ارائه شد. در این چارچوب مدل مجازی توسط عکس های واقعی با استفاده در محیط واقعیت افزوده پوشانده میشود 

سنسور   از  ردیابی  برای  می  GPSو  های  استفاده  افزار  نرم  توسط  برنامه  این  و    4D Studio  ،MapStudioشود. 

OnSitePlayer    .4توسعه داده شده استD Studio  بندی پروژه به  برای برقراری ارتباط بین مدل سه بعدی و برنامه زمان

تنظیم شده است و مدل سه بعدی به دست آمده   MapStudioکار گرفته شده است. مختصات و موقعیت جغرافیای پروژه در 

هایت محققین یک روش ردیابی و تنظیم موقعیت دیگر  آید. در ندر مکان واقعی خود به نمایش درمی  OnSitePlayerتوسط  

 ها برای محیط های مسقف و بسته پیشنهاد کردند.   feature pointبر مبنای 

جهت شناسایی خودکار    Microsoft DirectX9با استفاده از کتابخانه گرافیکی    C++ .Netدر محیط    D4ARسیستم  

توسعه داده شد. این راهکار مبتنی بر عکس هایی است که هر روزه از    اشکاالت سایت و نظارت بر پیشرفت برای کامپیوترها

گیرد. نتایج اولیه سیستم برای سه پروژه ساخت ارائه شده است. با این  شود و در اختیار سیستم قرار میسایت سایت گرفته می

 ه وجود دارد.وجود هنوز چالش های مهمی در مسیر توسعه یک سیستم خودکار برای نظارت بر پیشرفت پروژ

 

 چارچوب پیشنهادی جهت کنترل پیشرفت پروژه  -4
شود. همانطور که در )شکل در این بخش به تشریح چارچوب پیشنهادی برای کنترل پروژه و نظارت بر پیشرفت پرداخته می

(  2( ایجاد مدل پنج بعدی،  1شود این چارچوب از سه بخش کلی تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از  ( مشاهده می1

 ( واقعیت افزوده.  3بعدی و توسعه نرم افزار و ایجاد ارتباط آن با مدل پنج 

پنج   BIMبندی و هزینه پروژه که قبال تهیه شده اند، ادغام شده و مدل سه بعدی با برنامه زمان BIMدر بخش اول مدل 

آید. در مرحله بعدی با استفاده از موتور بازی سازی و پایگاه داده اقدامات الزم جهت توسعه نرم افزار های بعدی به دست می

گیرد. بخش آخر که نتیجه این فرآیند  پنج بعدی انجام می  BIMفزوده و مرتبط کردن آن با پایگاه داده حاوی اطالعات  واقیعت ا

برنامه ای است که توسط مسئول   siteARاست.    "officeAR"و    "siteAR"است شامل دو برنامه واقعیت افزوده با نام های  

هفتگی یا  روزانه  های  بازدید  برای  کننده  می  بازدید  انجاماستفاده  تر  مؤثر  ها  داده  آوری  جمع  فرآیند  تا    گیرد.   شود 
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 . شکل کلی چارچوب پیشنهادی جهت کنترل پیشرفت پروژه1شکل                                    

officeAR    محیط  برای استفاده در جلسات پروژه طراحی شده است. به کمک این برنامه اطالعات به روز شده پروژه در

آید تا بهره وری جلسات ارتقا یابد و فرآیند تصمیم گیری موثر تر شود. در ادامه واقعیت افزوده به صورت بصری به نمایش در می

 شود.به توضیح هر بخش با جزئیات بیشتر پرداخته می 

 

 ایجاد مدل پنج بعدی  - 4-1

آید. در این تحقیق برای ایجاد  بندی و هزینه پروژه به دست میسه بعدی با برنامه زمان  BIMمدل پنج بعدی از ترکیب مدل  

استفاده    Microsoft Projectبندی و هزینه پروژه از  و برای برنامه زمان  Autodesk Revitسه بعدی از نرم افزار    BIMمدل  

وارد شده اند و مدل پنج بعدی ایجاد شده    Autodesk Navisworks Manageها در نرم افزار  شده است. سپس هر سه آن

ها به یک روش  نامگذاری آن   Revitاست. برای شناسایی و دسترسی بهتر المان های ساختمان، نیاز است هنگام ترسیم در  

المان   اول  CA1L3سیستماتیک انجام پذیرد. برای مثال در  به معنای ستون است. دو    Columnحرف اول    (C)، کاراکتر 

 Level 3اشاره به    (L3)قرار دارد. دو کاراکتر آخر   1و    Aبدین معناست که ستون در تالقی آکس های    (A1)عدی  کاراکتر ب

ها  شوند و اختصاص فعالیت ها به آنها قابل شناسایی میها از طریق نام آنیعنی طبقه سوم دارد. با این سیستم نامگذاری المان

  metadataکه حاوی مشخصات هندسی المان ها و    nwc.با فرمت    Revitدر گام بعد از نرم افزار   گیرد.به راحتی انجام می

  mpp.با فرمت    MS Projectبندی و هزینه پروژه از  ین نیاز است خروجی برنامه زمانشود. همچناست، خروجی گرفته می

تلفیق شده و مدل پنج    TimeLinerشوند و با استفاده از ابزار  می  Navisworksها وارد  تهیه شود. در نهایت این خروجی

 (.  2)شکل  شودبعدی ایجاد می

،  "پایان برنامه ریزی شده"،  "شروع برنامه ریزی شده"اطالعاتی از قبیل  شده اند حاوی    Navisworksفعالیت هایی که وارد  

ریزی شده" برنامه  پیشرفت  واقعی"،  "درصد  واقعی "،"شروع  واقعی"،  "پایان  پیشرفت  ریزی شده"،  "درصد  برنامه  و    "هزینه 

واقعی" میمی  "هزینه  فعالیت  هر  المان باشند.  از  گروه  یک  یا  المان  یک  به  باشد.  (Selection Set)ها  تواند    مرتبط 
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 Navisowrks. ایجاد مدل پنج بعدی  در نرم افزار ۲شکل                                         

با توجه با این که اطالعات برنامه ریزی شده فعالیت ها از ابتدا مشخص هستند، با مرتبط کردن فعالیت ها به المان های  

توان وضعیت برنامه ریزی شده پروژه را در هر تاریخی پس از شروع پروژه به صورت سه بعدی مشاهده کرد. اطالعات  مربوطه می

گیرد و  شود، در مدل پنج بعدی قرار میانجام می  siteARکه توسط مامور بازدید با کمک  واقعی فعالیت ها نیز با هر بازدیدی  

 شود.به روز رسانی می

 

 توسعه نرم افزار و ایجاد ارتباط آن با مدل پنج بعدی  - 4-۲

یگاه داده  ها با یک پا در این قسمت اقدامات الزم جهت ساخت برنامه های واقیعت افزوده نام برده شده و مرتبط کردن آن

  fbx.با فرمت    Navisworksگیرد. روند کار بدین صورت است که ابتدا از مدل سه بعدی پروژه در نرم افزار  آنالین انجام می

ها و تبلت ها نسبت به کامپیوتر )به  شود. با توجه به محدودیت سخت افزاری گوشی  می  Unityخروجی گرفته شده و وارد  

کی(، نیاز است مدل های سه بعدی قبل از ورود به موتور بازی سازی تا حد امکان سبک  خصوص در قسمت پردازشگر گرافی

 سازی شوند تا برنامه های توسعه داده شده بتوانند کارایی مورد نیاز را فراهم کنند. 

ه است.  همانطور که در ادبیات موضوع اشاره شد ردیابی و تنظیم موقعیت مهم ترین قسمت توسعه یک برنامه واقعیت افزود

این روش باید به نحوی ایجاد شود که عالوه بر ساده بودن استفاده از آن، دارای کیفیت و دقت کافی نیز باشد. به همین منظور 

شود که با شرایط و محیط پروژه های ساخت سازگار است و عالوه بر دارا بودن دقت و  در این تحقیق یک روش جدید ارائه می

افرادی که دانش کافی در زمینه نرم افزارهای موبایل و محیط واقعیت افزوده ندارند نیز قابل استفاده    تواند برایثبات کافی، می

گیرد. متد  این کار صورت می  Unityدر محیط    #Cو کدنویسی های مربوطه به زبان    SLAMباشد. با بهره گیری از روش  

شده از سایت، المان های مجازی بتوانند به درستی در جای    های از پیش گرفتهایجاد شده به نحوی است که بدون نیاز به عکس

  متر است.خود قرار بگیرند. دقت ردیابی در این روش مطلوب و در مقیاس سانتی
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یک برنامه واقیعت افزوده برای مؤثر واقع شدن در حیطه پروژه های ساخت عالوه بر بصری سازی مدل سه بعدی پروژه باید  

باشد. برای این منظور وجود یک پایگاه داده آنالین برای نگه داری اطالعات پروژه و به روز رسانی مرتب آن غنی از اطالعات نیز 

 شود.( شمای کلی پایگاه داده توسعه داده شده برای چارچوب پیشنهادی نشان داده می3ضروری است. در )شکل 

به یکدیگر مرتبط شده اند. با در دست داشتن این پایگاه    این پایگاه داده شامل سه موجودیت المان، فعالیت و منابع است که

توانند تصمیم گیری های الزم را انجام  شوند و میداده و به روزرسانی آن ذی نفعان پروژه از آخرین وضعیت سایت مطلع می

،  "درصد پیشرفت واقعی"ن  توان به اطالعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه همچودهند. از مهمترین این اطالعات می

ها ضروری است. ها در جلسات پروژه برای تصمیم گیریاشاره کرد که وجود آن   "هزینه واقعی"و   "پایان واقعی"، "شروع واقعی"

 شود. شود که در ادامه توضیح داده میانجام می "siteAR"جمع آوری اطاالعات مذکور توسط 

 (Plugin)طراحی شده است و برای وارد کردن اطالعات در آن یک افزونه    Google Firebaseاین پایگاه داده در محیط  

توسعه داده   Visual Studioدر محیط    #Cتوسط مؤلفین این مقاله ایجاد شده است. این افزونه به زبان    Navisworksبرای  

کند. هر دو برنامه  را وارد پایگاه داده می  Navisworksی موجود در  شده است و به صورت خودکار اطالعات مدل پنج بعد

"siteAR"   و"officeAR" کنند.  به پایگاه داده متصل هستند مرتبا اطالعاتی را به آن ارسال و از آن دریافت می 

 . شمای کلی پایگاه داده ایجاد شده برای مدل پنج بعدی 3شکل 
 واقعیت افزوده   - 4-3

های  با اهداف و ویژگی"  officeAR"  و"  siteAR"های  در مرحله سوم چارچوب پیشنهادی دو برنامه واقعیت افزوده با نام

متفاوتی برای استفاده در سایت و جلسه به منظور تسهیل و افزایش بهره وری فرآیند کنترل پروژه و نظارت بر پیشرفت، ارائه 

 شوند. شود که در ادامه تشریح میمی

 

4-3-1  siteAR 

siteAR  یک برنامه برای گوشی موبایل و تبلت است و برای سیستم عاملandroid   وIOS   قابل توسعه است. این برنامه

شود. با استفاده از آن دیگر  برای جمع آوری داده ها در پروژه طراحی شده است و توسط مسئول بازدید در سایت استفاده می
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های دوبعدی برای ثبت اطالعات بازدید پروژه نیست و ورود داده ها به صورت بصری در شه نیازی به حمل اسناد کاغذی و نق 

از راه دور    شود. پس از ورود داده ها، پایگاه داده به روز رسانی شده و مدیران پروژه با بررسی آنمحیط واقعیت افزوده انجام می

کنند و تغییرات الزم در برنامه ریزی را اعمال یم گیری می، برای مراحل بعدی پروژه تصمofficeARو به صورت بصری توسط  

 کنند. می

شود گیرد و تنظیم مینحوه استفاده از آن به این صورت است که ابتدا مدل سه بعدی پروژه در جای درست خود قرار می

در آن روز   (as-planned)گیرد مدل برنامه ریزی شده پروژه  (. سپس با توجه به تاریخی که بازدید در آن صورت می4)شکل  

شوند. با این کار مسئول بازدید قادر است  آید. یعنی فقط المان هایی که باید تا آن روز ساخته شوند ظاهر میبه نمایش در می

 به صورت بصری وضعیت برنامه ریزی شده و وضعیت واقعی پروژه را مقایسه کند. 

پردازد. به سمت المانی که در نظر دارد اطالعات آن را وارد کند ها میدادهدر ادامه مامور بازدید کننده به جمع آوری و ورود  

آید تا مشخص شود در حال وارد کردن  کند. با این کار المان به رنگ متفاوتی )آبی( درمیرا انتخاب میکند و آنحرکت می

متصل هستند با انتخاب المان، فعالیت متصل به  (. با توجه به این که المان ها به فعالیت ها  5های کدام المان است )شکل  داده

 شوند. وارد برنامه می "هزینه واقعی"و  "درصد پیشرفت"، "پایان واقعی"، "شروع واقعی"آن انتخاب شده و دادها شامل 

 
 . تنظیم موقعیت و قرار گیری مدل مجازی در محل واقعی 4شکل 

4-3-۲  officeAR 

officeAR    نیز مشابهsiteAR   یک برنامه برای گوشی موبایل و تبلت است. این برنامه برای استفاده مدیران در جلسات

طراحی شده است. با استفاده از آن دیگر نیازی به درک تعداد زیادی نقشه های دو بعدی و مطالعه اطالعات کاغذی که بعضا  

رین وضعیت پروژه به صورت بصری به نمایش در  امری دشوار است، نیست و در آن به کمک پایگاه داده و واقعیت افزوده آخ

 تواند در افزایش بازده جلسات و تصمیم گیری های مؤثر تر تاثیر بسزایی داشته باشد. آید. استفاده از آن میمی

در این برنامه از یک سیستم رنگ بندی برای المان ها استفاده شده تا بتوان اطالعات مربوط به زمان و هزینه را نیز بصری  

تر و بهتر صورت پذیرد. در این سیستم برای فعالیت چهار حالت در نظر گرفته شده است که کرد تا درک وضعیت پروژه آسان

( فعالیت  3بندی با رنگ سبز،  (جلوتر زمان2( فعالیت به اتمام رسیده با رنگ آبی،  1.  شودهر حالت با یک رنگ نمایش داده می

آید. همچنین ( فعالیت های در حال انجام مطابق با برنامه با رنگ زرد به نمایش در می4بندی با رنگ قرمز و  تر از زمانهای عقب

 شوند. م گیری بهتر به کاربر نمایش داده مینیز برای تصمی  CPIو  EV ،PV ،SPIشاخص های کنترل پروژه مانند  
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از هزینه های   مشابها سیستم رنگ بندی دیگری برای نمایش هزینه در نظر گرفته شده است که درک و آگاهی بهتری 

توان هزینه مصرفی را به تفکیک فعالیت یا المان به صورت بصری مصرف شده در پروژه تا آن روز ایجاد کند. بدین طریق می

(فعالیت تمام شده با هزینه کمتر با  1برای هر فعالیت یا المان سه حالت در نظر گرفته شده است.  ی کرد. در این سیستمپیگیر

( فعالیت با هزینه مطابق برنامه با رنگ قرمز به نمایش در  3( فعالیت با هزینه بیشتر از برنامه ریزی با رنگ قرمز و  2رنگ سبز،  

 آید. می

 

 چارچوب )مطالعه موردی(پیاده سازی  -5
برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی انجام یک مطالعه موردی و تحلیل نتایج آن ضروری است. برای این منظور پروژه ساخت 

متر مربع در شهر چابهار انتخاب شد. مدل سه   2100طبقه با اسکلت بتن آرمه در زمینی به مساحت    10یک ساختمان اداری  

تیم طراحی توسط  آن  برنامه  Revitدر    بعدی  بود. همچنین  زمانایجاد شده  افزار  ریزی  نرم  در  پروژه  و هزینه   MSبندی 

Project    محیط در  بعدی  پنج  مدل  بود.  شده  مدل    Navisworksانجام  کردن  وارد  های    Revitبا  وخروجی  ساختمان 

 ی، قدم بعدی ایجاد پایگاه های داده و قرار  پس از ایجاد مدل پنج بعد ایجاد شد. MS Projectبندی و هزینه از نرم افزار زمان

 
 siteAR. جمع آوری داده ها توسط 5شکل 

از نوع   پایگاه داده  ایجاد شد و جهت ایجاد    google Firebaseدر بستر    Real-timeدادن اطالعات پروژه در آن بود. 

  officeARو    siteARایجاد شد. برنامه های    Navisworksارتباط آن با مدل پنج بعدی و بارگذاری اطالعات، یک افزونه  

با صفحه نمایش لمسی    Samsung galaxy A51ساخته شده و بر روی گوشی    Unityنیز با استفاده از موتور بازی سازی  

-Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortexیکسلی و پردازنده  مگاپ   48اینچی و دوربین    6.5

A53) .نصب شدند ، 

در ادامه برای ارزیابی کارایی چارچوب ارائه شده دو سناریو در نظر گرفته شد. در سناریو اول از شرکت کنندگان خواسته 

، نظارت بر پیشرفت پروژه و ورود اطالعات را انجام دهند.  siteARام در سایت حاضر شوند تا با استفاده از برنامه    14شد در روز  

ز قالب بندی ستون های طبقه اول بود. در گام اول با استفاده از تکنیک موقعیت یابی توسعه داده  فعالیت در حال انجام در آن رو

مدل مجازی در جای درست خود )منطبق بر واقعیت( قرار گرفت. سپس شرکت کنندگان پس از بررسی   siteARشده در برنامه  
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تا آن روز را وارد کردند   "هزینه"و    "درصد پیشرفت"،  "شروع واقعی"ها  وضعیت پیشرفت، المان ها را انتخاب کرده و برای آن

 (. بالفاصله اطالعات در پایگاه داده آنالین پروژه وارد شده و آخرین وضعیت پروژه به روز رسانی شد. 5)شکل 

 
 بندی با رنگ بندی مدل سه بعدی . بصری سازی برنامه زمان 6شکل 

 
 ی مدل سه بعدی . بصری سازی هزینه فعالیت ها با رنگ بند7شکل 

ها مدیران پروژه بودند، یک جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه شبیه  در سناریوی دوم با حضور شرکت کنندگان که بیشتر آن 

از برنامه  سازی شد. برای کمک به فرآیند تصمیم گیری، وضعیت زمان  در قالب    officeARبندی و هزینه پروژه با استفاده 

(. با استفاده از آن مدیران به صورت سه 7( و)شکل  6ری از کدینگ رنگ، بصری سازی شد )شکل  واقعیت افزوده و با بهره گی

کنند که کدام قسمت های سایت به لحاظ زمان و هزینه در چه وضعیتی قرار دارند تا بتوانند تصمیم گیری  بعدی مشاهده می

 مان ها با کلیک بر روی هر المان امکان پذیز است. ال BIMموثر تری انجام دهند. همچنین در این بستر دسترسی به اطالعات  
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 بررسی نتایج  -6
اثر بخشی چارچوب ارائه شده با استفاده از مصاحبه مختصری که در انتهای جلسه با شرکت کنندگان انجام گردید، بررسی  

استفاده از واقعیت افزوده و بدون آن ، بازدید  شد. سواالت کلیدی که پرسیده شد غالبا در ارتباط با مقایسه برگزاری جلسات با  

 از پروژه با استفاده از واقعیت افزوده و بدون آن و پیشنهادات شرکت کنندگان در خصوص چارچوب پیشنهادی بودند. 

تواند  می  به طور کلی شرکت کنندگان پتانسیل های واقعیت افزوده را به عنوان یک ابزار کاربر پسند و تاثیر گذار تایید کردند که

با استفاده از بصری سازی، به درک بهتر اطالعات پیچیده کمک بسیاری بکند. از سایر مواردی که توسط شرکت کنندگان  در  

 توان به موارد زیر اشاره کرد : خصوص چارچوب پیشنهادی ذکر شد، می

 شود تر میتر و آسانفرآیند بازدید از پروژه موثرتر، سریع •

 سناد کاغذی به سایت و یا جلسات نیستدیگر نیازی به حمل ا •

 بهبود ارتباطات در پروژه •

 کاهش بروز خطا  •

 سهولت در استفاده •

 تواند در سایر قسمت های پروژه نیز مؤثر واقع شود. همچنین معتقد بودند واقعیت افزوده می

 

 

 نتیجه گیری  -7
کند.  مهمی را در تحقق اهداف پروژه ایفا می  کنترل پیشرفت پروژه یک امر مهم و ضروری در چرخه حیات پروژه است و نقش

بر و مستعد خطا باشد و پروژه را از اهداف اصلی آن دور کند. اصلی ترین  گیر، هزینهتواند وقتانجام آن به صورت دستی می

ا در فرآیند  همشکالت در صنعت ساخت وابسته به زمان، هزینه و کیفیت هستند و استفاده از فناوری های جدید و ترکیبی از آن 

ها به دلیل قابل حمل بودن و استفاده آسان، توجه  ها کارساز باشد. اخیرا گوشی های موبایل و تبلتتواند در حل آن ساخت می

هاست  ها و تبلتمحققین صنعت ساخت را به خود جلب کرده اند. واقعیت افزوده یکی از فناوری های قابل پیاده سازی در گوشی

تواند یک ابزار مناسب و می  BIMت مجازی را با واقعیت ترکیب کند و ادغام آن با فناوری های دیگر مانند  تواند اطالعاکه می

 قابل استفاده در صنعت ساخت جهت افزایش راندمان ایجاد کند. 

ک چارچوب بندی و هزینه پروژه یو برنامه زمان  BIMدر همین راستا در این مقاله با یکپارچه سازی فناوری واقعیت افزوده،  

  "officeAR"و   "siteAR"های  جدید جهت کنترل پیشرفت پروژه پیشنهاد شده است. این چارچوب شامل دو برنامه به نام

برای  روش جدید  یک  اول  برنامه  متصل هستند.  پروژه،  بعدی  پنج  مدل  اطالعات  حاوی  آنالین  داده  پایگاه  یک  به  که  است 

کند و برنامه دوم برای نمایش بصری مدل پنج بعدی پروژه در جلسات  ائه میآوری داده های سایت به صورت بصری ارجمع 

تر باشد و احتمال ایجاد خطا را کاهش دهد و در نتیجه تواند نسبت به روش سنتی آسانطراحی شده است. سیستم ارائه شده می

ب یک مطالعه موردی و تحلیل نتایج  باعث صرفه جویی در زمان و هزینه شود. کارایی و اثر بخشی چارچوب پیشنهادی در قال

 آن بررسی و اثبات شد. 

تواند در سایر قسمت ها مانند آموزش،  عالوه بر فرآیند کنترل پیشرفت پروژه می  BIMیکپارچه سازی واقعیت افزوده و  

زیادی در    ها نیز استفاده شود. البته هنوز چالش هایایمنی، طراحی، ساخت، کنترل کیفیت، مدیریت تاسیسات و زیرساخت 

 . ها پرداخته شودها وجود دارد که باید در تحقیقات آینده به آنزمینه استفاده از تکنولوژی های جدید در پروژه 
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   چکیده 
ها است. امروزه  در جهت حفاظت از آن   یمهم و ضرور   یامر  یخیتار  یهات یبناها و سا  افتهیو سازمان   قیدق  یمستندنگار

  ، یبعدسه  ی اطالعات ساختمان در امر مستند نگار   یسازو مدل   یزر یاسکن ل  ،ی علوم فتوگرامتر  ری چشمگ  شرفتیبا وجود پ

  یی هامثال در پروژه عنوان . به هستندها کارآمد  از پروژه  یمعدود   تعداد  یتنها برا   یمرسوم مستند نگار  یهامتاسفانه روش 

روش   نباشد، ریپذامکان  یحفاظت یهاچالش  شی نما یبرا  یبعدسه یهاعدم بودجه و زمان الزم، ساخت مدل  ل یکه به دل

  تالیجیمدل د  ک یرا در    خیهای تاریتوانند بناها و سایتگسترده می  تیواقع  یهای راستا فناور  نیوجود ندارد. در ا  یمشخص

  ن ی نو  یفناور  کیعنوان  به   یمجاز  تیواقع  نیاز آن را ارائه دهند. همچن  یمختلف  یهاکنند و جنبه  یساز هیشب  یچندبعد 

  ی واقع  یاز مکان  یساز هیشب  کی  یتعامل داشته باشد. تور مجاز  یاانه یرا  یسازهیشب  طی مح  کیتا با    دهدی به کاربر امکان م

متن، روایت، موسیقی و موارد    دئو،یدرجه، و  360  یپانوراما   ریازجمله عکس، تصاو  یارسانه   یهال یفااست که با کمک  

  یاطالعات  ی ساز و مدل   یتور مجاز  یهاطیحل مناسب با استفاده از محراه  کیپژوهش    نیشده است. در اساخته   گریمتعدد د

  جادشده یاست. محیط تور مجازی ا شدهیکرمانشاه بررس نبستاطاق ینمونه مورد یراهکار بر رو  نیارائه گردیده است و ا

سه مدل  و  موسیقی  متن،  داده،  پایگاه  تصاویر،  گالری  پ شامل  این  در  است.  فتوگرامتری  روش  بعدی  دو  هر  از  ژوهش 

طاق  مستند  مدل  ساخت  برای  مجازی  تور  و  استفادهفتوگرامتری  به بستان  مدل  و  وب  شده  تحت  مستقیم  صورت 

 است.   گردیده  یگذار اشتراک 

 

، واقعیت مجازی،  افتهیمیتعمسازی اطالعات ابنیه تاریخی، فتوگرامتری، واقعیت  ی اطالعات، مدلساز مدل واژگان کلیدی:  

 تور مجازی. 
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 مقدمه -1
ها است. امروزه  های تاریخی امری مهم و ضروری در جهت حفاظت از آنیافته بناها و سایتمستندنگاری دقیق و سازمان

کارگیری همچنین با توجه به به  1سازی اطالعات ساختمانلیزری و مدلباوجود پیشرفت چشمگیر در علوم فتوگرامتری، اسکن  

 Percy)ها کارآمد است.  های موجود مستند نگاری برای تعداد خاصی از پروژهبعدی، متأسفانه روشها در امر مستند نگاری سهآن 

et al,2015 ) ر بکشند، اما به دلیل عدم بودجه و زمان الزم های حفاظتی را به تصویهایی که باید چالشمثال برای پروژهعنوان به

 .پذیر نباشد، روش مشخصی وجود نداردبعدی امکانهای سهساخت مدل

توانند تعداد محدودی از جزئیات را ثبت کنند. عالوه بر این، چندین تصویر دوبعدی همیشه درک  تصاویر دوبعدی فقط می

توانند به شناسایی و  بعدی، میهای سه با نشان دادن ابنیه در چند وجه محیط اما   ؛کنندجامعی و بصری از یک بنا ایجاد نمی

های اخیر سازی اطالعات ساختمان در سالمدل   درک صحیح از بنا کمک کنند. به همین دلیل، فتوگرامتری، اسکن لیزری و

وشانی تصاویر دوبعدی در جهت تولید یک مدل رایج شده است. روش فتوگرامتری فرایند ایجاد توالی دیجیتالی با استفاده از همپ

کند و سپس  کند، زمان موردنیاز برای سفر و انعکاس را ردیابی میبعدی است. روش اسکن لیزری، لیزر را به سطوح ساطع می سه 

سازد تا  می  بعدی را قادرهای سهسازی اطالعات ساختمان مدلکند. درنهایت مدلبعدی متراکم از نقاط را ایجاد مییک ابر سه

تواند  ها، کاربر میبا استفاده از این روش (.Braun and Borrmann, 2019های مربوطه داشته باشند )پیوندهای تعاملی با داده

توانند برای گردشگری، آموزش یا  های دوبعدی داشته باشد که میتری از یک ساختمان یا محوطه را نسبت به روش درک کامل

ها برای حفاظت مناسب هستند، دالیلی وجود دارد که که این روشی مورداستفاده قرار گیرند. درحالیوتحلیل ساختارتجزیه 

از  با استفاده کند. بعدی استفاده میسهدیجیتال از یک مدل  سازی اطالعات ساختمانمدل .اندنشدهطور جهانی پذیرفتههنوز به 

های باالی اسکنرهای لیزری ؛ اما به دلیل هزینهپذیر استیه تاریخی امکانسازی اطالعات ابنمدلط حاصل از اسکن لیزری  انق  ابر

تواند  همچنین فتوگرامتری می(.  1397)بحرگردنیکو و همکاران،    شودای اجرا نمیطور گسترده ، بهBIM  افزارهای مبتنی برو نرم

پس معرفی یک  . ها به زمان بیشتری نیاز دارددادهای را با هزینه کمتری تولید کند، اما به دلیل پیچیدگی مدیریت ابرهای نقطه

 بعدی مستند کند بسیار مهم است. بعدی را بدون مدل سهتواند اطالعات سهروش که در آن کاربر می

 
 بعدی سازی اطالعات حفاظت سههای مدرن برای مستند نگاری و غنیخأل موجود در روش( 1تصویر )

های حفاظت را بعدی مربوط به پروژههای سهتوان دادههای کارآمدی میاز چه راه سؤال پژوهش این است که  بنابراین،  

 بعدی مستند کنیم  بدون ساخت مدل سه
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قابل اطالعات  گزارش داشتن  و  خسارات  از  دیجیتالی  تصاویر  ازجمله  ارتباطات  دسترس  در  تسهیل  برای  نگهداری  های 

 2سازی اطالعاتیها، اهمیت اساسی دارد. مدلهای میراث فرهنگی و تقویت حفاظت از آن در مورد پروژه  منظور مداخالت آگاهانهبه

تسهیل  3تور مجازی  توان از طریق تعامالت کاربر در داخلها است. این رویکرد را میشامل مدیریت و تجسم نمایش دیجیتال داده

به کاربری درعنوانکرد.  اگر  کند، می مجازیتور   مثال،  نمادی کلیک  این  روی  را مشاهده کند.  آخرین گزارش حفاظت  تواند 

تواند به ارتباط بین مرمتگر و مدیرت ساختمان یا سایت تاریخی کمک کند  می تور های مربوطه در محیط مجازیگنجاندن داده

پژوهش به  این    ، از ابنیه وجود ندارد  برای حفاظت VT/IM جامع  کارراهو به تشخیص آگاهانه کمک کند. در حال حاضر، هیچ  

 است.بعدی مستند های حفاظت بدون ساخت مدل سهبعدی مربوط به پروژههای سهداده تبدیل های کارآمد راه دنبال

 مطالعات پیشین  -۲
ای دارد تعامل مؤثر بین تمام اعضای تیم  اهیت چند رشته م  4زوساصنعت معماری، مهندسی و ساختبا توجه به اینکه  

است،   الزامی  روشاین صنعت  پروژه  از  تغییر  اولیه  مراحل  در  داردهنوز  قرار  اتوماسیون  به  سنتی  اطالعات  مدل  .های  سازی 

پروژه و ساخت شده است  ساختمان مفهومی است که به ادبیات مدیریت  پایه   و تازگی وارد  بر  تکنولوژی    معرف یک سیستم 

بعدی از های سازه و حتی انرژی بنا را در قالب یک مدل سهاطالعات است که تمام اطالعات مربوط به طراحی، محاسبه، سیستم

)حجت    مشاهده و بررسی نمایندطرح را  شده  سازی کند تا نمونه شبیه سازی کرده و به تیم فنی پروژه کمک میساختمان شبیه 

 (.1398پناه و همکاران، 

 سازی اطالعات ساختمان مدل  -1- ۲
  یهای مبتنهای متقابل است که مدلها و فناوریها، سیاستنقش  ندها،یای از فرامجموعه   سازی اطالعات ساختمانمدل

  یا منبع    کی  BIMکند.  می  جاد یا  AECمورداستفاده در صنعت    تالیجیها در قالب د داده  تیریمد  یرا برا  یبر اطالعات مجاز

گیری در طول چرخه عمر پروژه است.  تصمیم  یبرا  ییتکاقابل ا  هیاطالعات پروژه است که پا   ی( حاو n-Dمدل دانش چندبعدی )

BIM  اطالعات    تیریکند تا کاربران را قادر به درک ارزش مد فراهم می  ی صورت کارآمد در زمان واقع امکان تبادل اطالعات را به

 (.Rahimian et al, 2020)کند  تالیجید

  ترینامیدوارکننده  و  ترین مهم  از  یکی   دیجیتال  اطالعات  مدیریت  سیستم  یک  عنوانبه  ساختمان  اطالعات   سازیمدل

 مبتنی  فتوگرامتری اسکن،  لیزر مانند  ضبط مختلف هایفناوری  هایداده  با ادغام  قابلیت  BIM.  است  AEC صنعت در تغییرات

(  RFID)  رادیویی  امواج  با  بازشناسی   سامانه  ، (UWB)  سریعفوق   باند   بارکدینگ،  ،( GPS)  جهانی   یابی موقعیت  سیستم  تصویر،  بر

پاسخ   و را دارد  یک   مورد  در  مختلف  و   جامع  اطالعات   و   ها داده  ایجاد   برای(  QR Code)  سریع  رمزینه    از  استفاده   با  . پروژه 

  بلکه  ءگرایش و  پارامتری  تنهانه که  کنند  چندبعدی ایجاد  هایمدل توانندمی مهندسان  و معماران  ، BIMمبتنی بر  افزارهاینرم

  مرکز  یک  BIM  (.Alizadehsalehi and Yitmen, 2016اند )شدهتعبیه  آینده  و  فعلی  وسازساخت  هایپروژه  برای  دقیق  اطالعات  با

  ی کشلوله  و  الکتریکی  مکانیکی،  پیمانکاران  سازندگان،  معماران،  طراحان،  که  دهدمی  قرار  کاربران  اختیار  در  را  هاداده  از  اصلی

(MEP)،  تأسیسات  مدیریت  یهاشرکت  و  اپراتورها  (FM  )دسترسی داشته باشند و تغییرات را اعمال   داده   مرکز  این  به  توانندمی

 (.1397)حجت پناه و همکاران، کنند 

 اجرای   روند  که  هاییمحدودیت  برخی  دلیل  به  هاپروژه  از  باالیی  درصد  هنوز  تاکنون،  BIM  موفقیت  وجود  با  حال،بااین

BIM  اجرای  و  تصویب  از  کامل   مزایای  به   کند،می  کند  را  BIM  گروه   پنج  در  را  محدودیت  عوامل  این  . کنندنمی  پیدا  دست  
 

2 Information Modeling (IM) 
3 Virtual Tour (VT) 
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. (Mahoud and Hojatpanah, 2019و مقررات ) نیانقو و کارکنان  مدیریت،  هزینه،  فناوری،:  کرد بندیطبقه و  کرد  شناسایی 

  ترینعمده  دلیل  به  امر  این.  است  نرسیده  خود  کامل   پتانسیل  به  هنوز  BIM  از  استفاده  فناوری،  هایپیشرفت  همه  از  نظرصرف

  را   ما  BIM  کهدرحالی.  کنند  درک  واقعی  مقیاس  در  کامالً  بتوانند   افراد  که  اندنشده  ارائه  روشی  به  اطالعات:  است  BIM  مشکل

  در.  است  نهفته  عملی   مقیاس  در  پروژه   کردن  طی   توانایی   عدم   در   ضعف  برداریم،   قدم  پروژه  یک  در  راحتیبه  تا   سازد می  قادر

  جزئیات  سایر  و  مبلمان  نورپردازی،  مواد،  توانندمی  کاربران  طریق،  این  از.  باشد  آلایده  تواندیم  واقعی  مقیاس  بودن  آلایده  صورت

  این  برای حلیراه(  XR)   گسترده  واقعیت   . کنند مشاهده   مختلف  های دیدگاه  از  را  ها آن   همچنین و   کنند   احساس  را  مدل   کوچک

  بین   خط  که  دارد   تجربیاتی  طیف  به  اشاره  کهاست    5جانبهتکنولوژی همه  برای  جمعی  اصطالح  یک  XR.  دهدمی  ارائه  مشکل

  هایحتی نشانه  و  صوتی  تصویری،  نکات  طریق  از  را  کاربر   XR  های فناوری.  کندمی  محو  را  مجازی  هایمحیط  و   واقعی  دنیای

  ویدیویی  هایسرگرمی   در زمینه  واقعیت گسترده  هایفناوری  تقاضا  بیشترین  حاضر  حال  در  اگرچه.  گیرددر برمی  و بویایی  لمسی

  از  XR  و  BIM  ادغام   با  تواندارند لذا می  AEC  در  وریبهره  بهبود  برای  عظیمی   پتانسیل  XR  هایفناوری  ها است، بازی  و

 (.Alizadehsalehi et al, 2020رد ) ک استفاده ظهور حال در آوریفن  کامل پتانسیل

های  شامل پروژه  دتوانپروژه در طول چرخه عمر آن است. این پروژه می  کی  یساخت و نگهدار  ،یطراح  BIMاز  هدف  

ساخت   دیجد مانند  باشد،  موجود  مسکونیا  تجارساخت  ،ی وساز  صنعتساخت  ،یوساز  سنگساخت  ، یوساز  ساخت    ن،یوساز 

زی شده است یا  سامدل  BIMبا توجه به اینکه پیش از اجرای آن مدل    موجود،  هایساختمان   . درراثیو ساخت م  رساختیز

  سریع  و دقیق  BIM مدل یک ایجاد برای.  باشد جدید مدل  یک از مدل اولیه یا شده روزبه مدل یک  تواندمی  BIM مدل  نشده،

  سرنشین )پهپاد(   بدون  هواپیماهای  و  فتوگرامتری  لیزر،  اسکن  مانند  آوریفن  اخیر  هایپیشرفت   موجود،  هایپروژه  از  شدهساخته 

  .است  کرده  ظهور  ،(HBIM)  ساختمان  تاریخی  اطالعات  سازیمدل  مثال،عنوان به  تری،پیچیده  سازیمدل  اخیراً،.  هستند  مفید

HBIM  بعدی های دوبعدی و سهمدل  به   هاداده  این  تبدیل  است و از آن برای  سیستمی  و  تاریخی  معماری  هایداده  اساس  بر  

 (.Saieg et al,2018شود )استفاده می

 میراث یا بناهای تاریخی ساختمانی  اطالعات سازیمدل  -1-1- ۲
 اهداف با مدیریتی، ابزارهای تمامی و است وسازساخت در صنعتی غیر فرایند یک محصول تاریخی ساختمان یک

 ساختمانی اطالعات سازیمدل المللیبین ازنظر. گیردمی بکار را فرهنگی میراث حوزه در را نگهداری و حفاظت وتحلیل،تجزیه 

خروجی  و است شدهثابت دنیا در تاریخی هایساختمان  ارتقاء جهت  آن باالی اثربخشی  .نمود پیدا ظهور 2009 سال در میراث

 مدل.  شودمی متصل تاریخی بنای با مرتبط توصیفی چندمنظوره اطالعات  به که تاریخی است بنای از هندسی مدل یکآن  

 اطالعات با مشخص فکری ظرفیت یک بلکه است اثر خود مجازی  کپی  ساخت، هندسه ازنظر تنهانه تاریخی  بنای یک اطالعات

بخش    .(Bruno et al, 2018)د  شو پر مداوم طوربه تواندو می نیست محدود تقریبا ظرف این  حجم که است در آن متصل

های تاریخی، نگهداری پیشگیرانه، اسناد و مدارک،  ریزی، مدیریت داراییوساز، بلکه برنامهتنها شامل ساختمیراث تاریخی نه

ابزارهای جدیدی را برای می  BIMتحقیقات و تحقیقات است.   تواند از طریق همکاری دیجیتال و مدیریت اطالعات کارآمد، 

بعدی )هندسه( و چهاربعدی )مبتنی بر  سازی سههای مدلها پشتیبانی کند. قابلیتفعالیت  بخش پشتیبانی کند تا از همه این

 (. 1399)وفائی بانه و همکاران،   سازی میراث مفید باشدتواند برای کاربردهای تفسیر، ارائه و شبیه می  BIMزمان( فناوری 
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 فتوگرامتری - ۲-۲
برداری فتوگرامتری برد کوتاه تکنیکی است برای دستیابی به اطالعات هندسی از اهداف نزدیک با استفاده از تصاویر عکس

شود. اصول فتوگرامتری برد کوتاه در حقیقت ایجاد ارتباط  این اطالعات هندسی شامل موقعیت؛ اندازه و شکل می کهآنشده از 

بعدی فضایی شیء  داقل دو عکس دارای پوشش مشترک و سیستم مختصات سهشده بین سیستم مختصات حریاضی تعریف

مدل  باشد.می کوتاه،  برد  فتوگرامتری  پراهمیت  کاربردهای  از  سه یکی  همکاران،  سازی  و  است)زنگانه  روش  (.  1395بعدی 

 رممکن یغ   یحت  ا یو    ریگوقت  یسنت  زاتیبا استفاده از تجه  ی معمار  یهایاست که انجام بررس  دیمف  یطیشرا  یبرا  یفتوگرامتر

بلند کمتر نشان داده    یهامانند سقف  یدسترس  رقابلیغ   یها مکان  ای   تیاندازه سا  لیبه دل  زر ی که اسکن ل  یاست و در موارد

ها را  توان آن داشت نمیهای معمول و ساده برکه برخی آثار از اشکال منظم هندسی برخوردار نیستند، با روش. ازآنجاییشودیم

سازی  ی مدلخوببههای جسم را  هایی استفاده کرد که پیچیدگیبایست از روشسازی و مستند نمود. به همین دلیل میمدل

 کرده و بتوان با تمام جزئیات آن را مستندنگاری کرد. 

 

 (XRیافته )واقعیت گسترده یا تعمیم -۲-3
 که  ماشین  و  انسان  تعامالت  و  مجازی   و   واقعی   ترکیبی  هایمحیط  تمام  به  6یافتهتعمیمواقعیت گسترده یا    طورکلی،به

  تواندمی  XR  دیگر،عبارتبه؛  است  MR  و   VR،  AR  شامل  XR  .دارد  اشاره  شود،می  تولید  پوشیدنی   و  رایانه  فناوری  توسط

  این  2  تصویر  .بکاهد   سردرگمی  از  و   بیاورد  هم   گرد  اصطالح  یک  تحت  را MR  و  AR ،  VR  که  شود  تعریف  ایمجموعه   عنوانبه

 (. Alizadehsalehi et al, 2020کند )می مقایسه را اصطالحات

 
 ( مقایسه واقعیت ترکیبی، افزوده و مجازی۲تصویر )
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 (MRواقعیت ترکیبی )  -۲-3-1

یک رنج گسترده    MR. کندمی ترکیب باهم  را  AR و   VR هایجنبه بهترین که است واقعیت  طیف یک 7ترکیبی  واقعیت

  یک   شامل  که  "خالص  مجازی  واقعیت"  و  شودمی  مشاهده رایانه  دخالت  بدون  کاربر  توسط  که  طورهمان  ،"خالص  واقعیت"  بین

 VR تجربه که شود. درحالیرا شامل می  ندارد  فیزیکی  دنیای  با  تعاملی  هیچ  کاربر آن در  که است رایانه توسط  تولیدشده محیط

 در   را  دیجیتال  محتوای  تواندمی  AR  شوند،  ورغوطه  واقعی  دنیای  از  جدا  دیجیتالی  محیط  یک  در  تا   دهد می  اجازه  کاربران  به

  با   MR(.  Chalhoub and Ayer, 2018کند )می واقعی  دنیای  با  تعامل  را  دیجیتال  محتوای  MR  و   دهد  قرار  واقعی  دنیای  کنار

 بازارپسندتر  MR شودمی باعث  که است چیزی همان  این .کندمی فراهم  را تعامل از دیگری سطح و  داردسروکار  مرزها  و موانع

  مجازی  تعامل    متقابل،   هایویژگی  شامل  که  هایی برنامه  ویژهبه  است،  زیاد  بسیار AEC  صنعت  در  MR  بالقوه  کاربردهای  . باشد

 .است ساختمانی سایت  یک در  فیزیکی و

 (ARواقعیت افزوده )  -۲-3-۲

  واقعی   دنیای  پیرامون  را  عناصری  که  است  کاربر  با  تعامل  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  زنده،  فیزیکی  نمای  یک  8واقعیت افزوده

  سنسورهای  توسط  کاربر  اطالعات   پردازش  و   دریافت   طریق  از  که  کامپیوتری  تولیدات  اساس  بر  عناصر  این.  کندمی  اضافه  افراد

 محتوای   بین  اختاللی  هیچ  ،AR  از  استفاده  شود. بامی  ایجاد  باشد، می  GPS  هایداده  یا  گرافیکی  تصاویر  ویدئو،  صدا،   مانند   ورودی

  طریق   از  فقط  رایانه  توسط  تولیدشده  محتوای  موارد،  بیشتر  در.  ندارد  وجود  واقعی  دنیای  محتوای   و  رایانه  توسط  تولیدشده

  و   مهندسی   معماری،  هایپروژه  برای  AR  از  استفاده  برای  روش  چندین  محققان  .استمشاهده  قابل  تبلت  یا  هوشمند  هایتلفن

  به  زیادی  عالقه  پروژه  مدیران  به همراه داشته باشد،  زیادی  مزایای  تواندمی  کهاند  کرده  پیشنهاد  ساتیتأس  مدیریت  و  ساخت

است   مشکالت پروژه  شناسایی  پروژه و  پیشرفت  بر  نظارت  برای  عمدتا  که  دارند  ساخت  مرحله  در  نوین  هایفناوری  از  استفاده

(Li et al, 2018).  از  توانندمی  بالقوه  طوربه  AR یا   دسترسی  اطالعات؛  سازیمدل  همکاری؛  یا   ارتباط  سازی؛شبیه   یا   در تجسم  

 . برد بازرسی بهره یا ایمنی و بازآموزی؛ یا آموزش پیشرفت؛ بر نظارت  اطالعات ارزیابی

 (VRترکیبی ) واقعیت  - ۲-3-3

  سایر   و  اصوات  گرایانه،واقع  تصاویر  تولید  برای  افزارنرم  از  که  شودمی  گفته  ایرایانه  هایفناوری  به (  VR)  مجازی  واقعیت

  . کنندمی  سازیشبیه   محیط  این  در  را  کاربر  فیزیکی  حضور  و  هستند  یورغوطه  محیط  یک   نمایانگر  که   کنندمی  استفاده  احساسات

  9کامپیوتر   و  انسان  تعامل   تعاملی  مدل   اولین  و  ها بازی  تأثیر  تحت  صنعت  چندین   که  زمانی   شد،  مطرح  1990  دهه  در  VR  مفهوم

  موفقیت   با  و  کرد  ظهور  VR  دوم   موج  ، 2005  سال  از  پس.  ارائه شد  "ماشین  و   انسان  گرافیکی  ارتباط  سیستم"  عنوان  تحت

  هنر،  وپرورش،آموزش   وساز،ساخت  و  معماری  طراحی،  روان،  بهداشت  پزشکی،  مهندسی،  ازجمله  مختلف  هایزمینه   در  بیشتری

  وساز،ساخت  ایمنی  آموزش  در  مجازی  واقعیت  های گردشگری راه شد. فناوری  و   نظامی   بازاریابی،   ارتباطات،   تجارت،   سرگرمی،

 همچنین   VR  هایفناوری  .هستندمؤثر    ساختمانی  هایپروژه  سایت  چیدمان  سازیبهینه   و   پروژه  بندیزمان  برنامه  کنترل

  شناسایی.  سازدمی  ریپذامکان  را  پیچیده   ی هاطرح  بهتر  درک.  کنند  فراهم  ذینفعان  بین  بهتر  همکاری  برای  را  هایی محیط  توانندمی

؛ و  برسند بهتری گیریتصمیم به و  کنند  درک را پروژه بتوانند کاربران  تا کشدمی تصویر به را  ساختمان هندسه  طراحی؛ مسائل

 (.Alizadehsalehi et al, 2020) کندمی کمک مشترک گیریتصمیم به

 
7 Mixed Reality (MR) 
8 Augmented Reality (AR) 
9 human-computer interaction (HCI) 
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باشد که  صورت کروی میتعریف ما از تور مجازی، درگاهی الکترونیکی است که نمایانگر تمام ابعاد بصری یک مکان به

ی )فیلم، صوت، متن و عکس( و  اچندرسانه صورت های ترکیبی، بهی از فناوریریگبهره، با موردنظرعالوه بر معرفی تصویر مکان 

های پیمایش و ناوبری موجود آورد. قابلیت( به کلیه منابع اینترنتی؛ واقعیتی مجازی از محیط را به وجود میlinkقابلیت پیوند )

وسیله مخاطب مسیر نماید و بدینطب را ایجاد میدر تورهای مجازی، امکان بررسی دقیق تصاویر همراه با جزئیات موردنظر مخا

گردد، مخاطب را از هرگونه نیاز به  کند. جزئیاتی که در قالب فیلم، صوت، متن و عکس به تصویر اضافه میخود را انتخاب می

مثال استفاده از  عنوانهای و با استفاده متناسب از امکانات، بصورت حرفه ای که بهنماید. لذا تورهای مجازیسایر منابع معاف می

سازی اطالعاتی  های غنیگردد، یکی از بهترین روشاندازی میآمده از روش فتوگرامتری، طراحی و راهدستبعدی بههای سهمدل

 (.Napolitano et al, 2018بوده و قدرت بصری سازی باالیی دارند )

کوتاه در تور مجازی برای افزایش قدرت بصری سازی و  بعدی به روش فتوگرامتری برد  سازی سهیکی از کاربردهای مدل

صورت مستقیم در وب بعدی، بارگذاری بهسه   PDF،  شنیمی انهای مختلف مانند فیلم یا  توان به روشکه می  استنمایش اجسام  

به نرم نیاز  ) افزارهای جانبی، عکسبدون  از فرمتGIFهای متحرک  استفاده  صورت  بعدی بهسههای  مدل  3Dsو    objهای  (، 

قابل اطالعات  داشتن  کرد.  استفاده  و...  مجازی  تور  در  گزارشمستقیم  و  خسارات  از  دیجیتالی  تصاویر  ازجمله  های  دسترس 

پروژه آگاهانه در مورد  ارتباطات در جهت مداخالت  برای تسهیل  ازنگهداری  میراث فرهنگی و تقویت حفاظت،  اهمیت    های 

توان ها است. این رویکرد را میشامل مدیریت و تجسم نمایش دیجیتال داده (IM) زی اطالعاتیسااساسی برخوردار است. مدل

تواند آخرین  روی نمادی کلیک کند، می VT مثال، اگر کاربری درعنوان تسهیل کرد. به VT از طریق تعامالت کاربر در داخل

تواند به ارتباط بین مرمتگر و مدیرت می VT محیط مجازیهای مربوطه در گزارش حفاظت را مشاهده کند. این گنجاندن داده

برای حفاظت از   VT / IM ساختمان یا سایت تاریخی کمک کند و به تشخیص آگاهانه کمک کند. در حال حاضر، هیچ کار

 کنیم. ابنیه وجود ندارد. در این مطالعه اولیه آن را بر روی یک مطالعه موردی آزمایش می

 

 روش تحقیق  -3
لمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است. دستیابی به روش ع 

شناسی درست صورت پذیرد. درواقع اعتبار پژوهش به جهت شود که با روشهای علم یا شناخت علمی زمانی میسر میهدف 

پژوهش است. چنانچه روش متناسبی با موضوع   ترین مقولهروش تحقیق اساسیروش پژوهش است نه صرفا موضوع پژوهش.  

انتخاب شود، کار تحقیق سریع به کار گرفتهتر انجام میتر و مطمئنپژوهش  شده در این مقاله، مطالعات  شود. روش تحقیق 

گیرد و در  ای در تمام تحقیقات علمی مورداستفاده قرار میای و همچنین استفاده از نمونه موردی است. روش کتابخانهکتابخانه

آن از  روشبعضی  ازنظر  تحقیق  موضوع  یافتهها  بر  متکی  انتها  تا  آغاز  از  کتابخانه،  تحقیق  مطالعات  های  از  منظور  است.  ای 

ای دور یا  ای، مطالعاتی است که موضوعات موردمطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشتهکتابخانه

های تحقیق کمی به دنبال تحقیق  . این پژوهش با استفاده از روش کمی صورت گرفت، روش(1379اکی،  )خ  گردد نزدیک می

بستان در استان کرمانشاه است و از  نمونه موردی این پژوهش بنای تاریخی طاق   یک فرضیه علمی در یک نمونه موردی هستند.

شده است. برای برای ساخت تور مجازی استفاده  نیکون  KeyMissionدرجه    360  و دوربین3D Vista  Virtual Tourافزار  نرم

 شده است. کنون استفاده  4000Dو دوربین   Agisoftافزار بخش فتوگرامتری نیز از نرم 
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 بحث  -4
 را  آن  مالکیت،  از  مستقل  مردم،  که  است  شدهتعریف  گذشته  از  رسیده  ارث  به  منابع  از  گروهی  عنوانبه  فرهنگی  میراث

  ی خیارزشمند تار  یاز بناها  نگهداری  .شناسندمی  خود  تکامل  حال  در  هایسنت  و  دانش  اعتقادات،  ها،ارزش   بیان  و  عنوان بازتاببه

مس نشانگر  تعال  ریکه  و  بشر  ی رشد  دارا   یتمدن  هر کشورمی  یاژهیو  تیاهم  یاست  و  می  یباشد  بهتالش  با    یریکارگکند 

 ی ریخود جلوگ  یفرهنگ   راثیو م  ی خیتار  هیابن  بیبناها اقدام کند؛ و از تخر  گونهنیا  یمختلف در جهت مرمت و بهساز  یهاروش

  وجود   باشد می  فراوانی   باستانی  تاریخی  ارزشمند  بناهای   دار  میراث  است،  کهن  تمدن  دارای  که  کشوری  عنوانبه  ایران.  کند

 هستند   یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  شدهثبت   آثار  جز  تعدادی  که  کشور  مختلف  هایاستان  در  تاریخی  آثار  هزار  چندین

 (.Wafaei Baneh and Wafaei Baneh, 2020است ) داده قرار  جهان یازدهم رتبه در را ایران

بستان در شمال  محله طاق   ،رانیاغرب  است که در    یدوره ساسان   ی هانوشته ها و سنگنگارهاز سنگ  یابستان مجموعهطاق 

دارد.   یادیز  یخیو تار  یشده است و ارزش هنرساخته   یالدی مجموعه در قرن سوم م  نیشده است. اشهر کرمانشاه واقع  یغرب

تار تاج  ی خیچند صحنه  تاج  ریاردش  یگذارتاج  ز،یخسروپرو  یگذارازجمله  همدوم،  و  و سوم  دوم  شاهپور  چند    نیچنگذاری 

چنگ در  یقیبا آالت موس ی قیو مراسم شکار گراز توسط سوارکاران و نواختن موس یابه یکت ی( به خط پهلو بهینوشته )کتسنگ 

تا به امروز   نیرید ی هانموده که از زمان ل یتبد  با یز ی مکان، آن را به گردش گاه نیشده است. وجود کوه و چشمه در اآن حک

 موردتوجه بوده است.

 (VT/IM)  سازی اطالعاتی تورهای مجازی و مدل  - 4-1

تواند برای  باشد که میای از ویدیوها یا تصاویر میسازی یک مکان حقیقی با استفاده از ترکیب دنبالهتور مجازی شبیه 

های  بهره بگیرد. تورهای مجازی از ترکیب تعدادی از عکسهایی همچون صدا، موسیقی، گفتار و متن  نمایش بهتر محیط از افزونه

از یک منظره ساخته میگرفته ای آنالین است که یک مکان حقیقی را تا حد امکان مبتنی بر  شوند. تور مجازی سامانهشده 

صورت یط فیزیکی بههای زمانی و مکانی از یک محدهد تا بدون محدودیتدهد و این امکان را به کاربران میواقعیت نمایش می

تواند تصور کند در فضایی ایستاده است و به هر  مجازی بازدید نمایند. در این بازدید کنترل دید در دست کاربر است و فرد می

تواند بنگرد، روی بخش موردنظر زوم کند و سوژه را با جزئیات بیشتر ببیند. همچنین این امکان را به کاربر  طرف که بخواهد می

 های موجود مربوط به آن ظاهر شود.با انتخاب بخشی که قصد دسترسی به اطالعات بیشتر در مورد آن را دارد، دادهدهد می

شده است. در ساخت  دهد، استفادهدرجه واقعی ارائه می  360که دید   برای ساخت تور مجازی از تصاویر پانورامای کروی

ی کمانچه استاد نوازهم  شدهانتخابشده است، موسیقی  و متن نیز استفاده  بعدی، از موسیقی، لینکتور مجازی عالوه بر مدل سه

  شدهگرفتهاکبر مرادی است که هر دو از مشاهیر موسیقی استان کرمانشاه هستند، لینک در نظر کیهان کلهر و تنبور استاد علی

دوربین  دیده است. در این پژوهش  گراست، همچنین توضیحات متنی در تور مجازی نیز لحاظ    بستانطاق برای معرفی    ایپدیکیو

عکس    4kالعاده  رزولوشن فوق است. این دوربین با    شدهانتخاببرای ثبت پانوراماهای کروی    نیکون  KeyMissionدرجه    360

 است.  دشده یتول 3DVista Virtual Tourافزار نرم با استفاده از تور مجازی همچنین .گیردمی

مجازی بهتورهای  که  حرفه ای  بهصورت  امکانات،  از  متناسب  استفاده  با  و  مدلعنوانای  از  استفاده  سهمثال  بعدی  های 

راه دستبه از روش فتوگرامتری، طراحی و  بهترین روش اندازی میآمده  از  بوده و قدرت های غنیگردد، یکی  سازی اطالعاتی 

بعدی به روش فتوگرامتری برد کوتاه در تور مجازی برای افزایش سازی سهیکی از کاربردهای مدلباالیی دارند.    بصری سازی

بعدی، بارگذاری  سه  PDFهای مختلف مانند فیلم یا انیمیشن،  توان به روشباشد که میقدرت بصری سازی و نمایش اجسام می
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نرمبه به  نیاز  بدون  وب  در  مستقیم  عکسافزارهصورت  جانبی،  )ای  متحرک  فرمتGIFهای  از  استفاده    3Dsو    objهای  (، 

 صورت مستقیم در تور مجازی و... استفاده کرد.بعدی بههای سهمدل

 
 3DVista Virtual Tour افزارنرم درساخت تور مجازی  ( فرآیند3تصویر )

 
 هایی که برنامه تخصصی فتوگرامتری ندارند سیستمبعدی برای امکان دانلود و نمایش در سه pdf( روش 4تصویر )

های پیمایش و ناوبری موجود در تورهای مجازی، امکان بررسی دقیق تصاویر همراه با جزئیات موردنظر مخاطب را  قابلیت

تصویر  کند. جزئیاتی که در قالب فیلم، صوت، متن و عکس به  وسیله مخاطب مسیر خود را انتخاب مینماید و بدینایجاد می

 نماید. گردد، مخاطب را از هرگونه نیاز به سایر منابع معاف میاضافه می

 
 ( استفاده از متن در تور مجازی5تصویر )
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 بعدی در تور مجازی سه PDF( استفاده از لینک و 5تصویر )

 سازی اطالعاتی فتوگرامتری و مدل - 4-۲

  نمایش درست  و  تحلیل  و  پردازش  و   شدهگرفته  تصاویر  از  اطالعات  تهیه  تکنولوژی  و   علم  هنر،  یا تصویرسنجی  فتوگرامتری

ها  این عکس .ها استعکس روی بر فتوگرامتری  در کار اصول و باشد می  علم این  در اطالعاتی  منبع  ترینمهم  عکس .است ها آن 

پهپاد یا برداشت زمینی ثبت پروژه ازشده است.  یا با    18 -55با مشخصات؛ فاصله کانونی    canon 4000Dدوربین   در این 

استفاده تصویربرداری از نقش برجسته  برای    5184×3456 و حداکثر رزولوشن عکس  مگاپیکسل 18، دقت مؤثر حسگر  مترمیلی

ابر  ایجاد برای افزارهانرم در استفاده قابلیت (برداری شده استکافی عکس و نور مناسب زمان در که)آمده  دستد. تصاویر بهش

 شده است. برداری استفادهدر این پروژه از سناریو نمای خارجی برای عکس را دارند. نقاط

 
 خارجی برداری از نمای  ( سناریو مناسب برای عکس6تصویر )

افزار در چهار مرحله فرآیند پردازش عکس و ساخت  ، این نرمAgisoft Metashapeافزار  نرم  به هاعکس  واردکردن  از  پس

  آبی   نقاط   با  که  کند می  شناسایی  را  ها عکس (GPS) مکانی   مشخصات  افزارنرم  در مرحله اول ایندهد؛ بعدی را انجام می  3مدل  

 که GPS توسط  ایجادشده  هایمثلث  مشترک  فصل  از  که  است  برداریعکس  محل  درواقع  نقاط  این  است،  شدهداده  نشان  رنگ

 خواهد  بیشتر  عمل  دقت  مدل   پردازش  در  باشد  باالتر  هاعکس  میزان  هرچقدر  باشدمی  است  شدهداده  توضیح  هاآن  درباره  قبال
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  نقاط  تمامی  شناسایی  از  دارد. پس  اختیار  در  بررسی  برای  بیشتری   فضاهای  افزارنرم  و  شودمی  کمتر  نقاط  بین  تراکم  چراکه  شد

 حجم موردنظر از محیط  تا  نمود مشخص را مدنظر محیط و  دید  را ایجادشده  توان شکلمی ابر نقاط پراکنده اولیه، مدل  ایجاد و

وقعیت دوربین برآورد (. مرحله بعدی ساخت ابر نقاط متراکم است. بر اساس م1398شود )حجت پناه و همکاران،    متمایز  اطراف

( 3D mesh)بعدی  شود. ابر نقطه متراکم ممکن است قبل از اقدام به ساخت شبکه سه شده و تصاویر ابر نقطه متراکم ساخته می

تواند بر اساس ابر نقاط  بعدی مش میهای سهباشد. بازسازی چندضلعیبندی شود. مرحله سوم ساخت مش میویرایش و طبقه

توان بافت را به دست آورد. در این  شده، میمثال مش( بازسازیعنوان به)در مرحله بعد پس از هندسه    پراکنده باشد.متراکم یا  

  خواهد   باالتر  کار  دقت  باشد،  کمتر  هدف  و  پوسته  بین  فاصله  هرچه  دهد،می  قرار  مدل  روی  بر  را  فرضی  پوسته  یک  افزارمرحله نرم 

 و فتوگرامتری انجام شد.  عکس گرفته شد 14بود. در این پژوهش 

 بستان( مراحل فتوگرامتری طاق 1جدول )

 
 مرحله دوم( ایجاد ابر نقاط متراکم  ها و مشخص شدن ابر نقاط مرحله اول( ورود عکس

 پوسته مرحله چهارم( ایجاد  مرحله سوم( ساخت مش 

 

 گیری نتیجه -5
 چراکه به چشم فرصت نگاه کرد    نکتهکنند، که باید به این  جای خود را در جامعه پیدا می   مروربهتورهای مجازی دارند  

ها از طریق توان با استفاده از آن هم در جهت ثبت میراث طبیعی و فرهنگی مناطق مختلف قدم برداشت و هم با نمایش آنمی

 های دیگر به جذب گردشگر پرداخت. سایر رسانهاینترنت یا 

تازگی، در مستندسازی شد؛ اما بههای جدید استفاده میدر بدو ظهور تنها برای مدیریت اجرای پروژه   BIMسامانه فناوری  

ای نظری  هتاریخی و مدیریت حفاظت و نگهداری نیز امکان استفاده از آن میسر شده است. البته این امر همچنان نیاز به بحث 

کارگیری اقدامات جهت  های دقیق، از بناهای تاریخی نامنظم دارد که در بهمنظور دستیابی به مدلهای کاربردی بهو آزمایش

 حفظ و نگهداری آنان بسیار ثمربخش است.
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می  در محیط  موجود  اشیا  توصیفی  اطالعات  کردن  اضافه  و  مجازی  تور  و  مجازی  واقعیت  تلفیق  کلیبا  دید  و  تتوان  ر 

ی نگهداری برای هاگزارش دسترس ازجمله تصاویر دیجیتالی از خسارات و  تری از محیط ارائه کرد. داشتن اطالعات قابلدقیق

اهمیت اساسی برخوردار   ی میراث فرهنگی و تقویت حفاظت، ازهاپروژهتسهیل ارتباطات در جهت مداخالت آگاهانه در مورد  

توان از طریق تعامالت  است. این رویکرد را می  هادادهمدیریت و تجسم نمایش دیجیتال  شامل   (IM) سازی اطالعاتیاست. مدل

تواند آخرین گزارش حفاظت را  روی نمادی کلیک کند، می VT مثال، اگر کاربری درعنوان تسهیل کرد. به VT کاربر در داخل

تواند به ارتباط بین مرمتگر و مدیرت ساختمان یا سایت  می VT های مربوطه در محیط مجازیمشاهده کند. این گنجاندن داده

 برای حفاظت از ابنیه وجود ندارد. VT/IM تاریخی کمک کند و به تشخیص آگاهانه کمک کند. در حال حاضر، هیچ کار

 است: ر یپذامکانسازی اطالعات به دو شکل ترکیب واقعیت مجازی و مدل

 اند )مانند مدل حاصل از فتوگرامتری(.شدهچندضلعی ساخته بعدیسازی سهاز مدل کههایی  الف( مدل

 اند )مانند تور مجازی(.شدههایی که با پانورامای کروی ساخته مدل  ب(

بر باشند. برای تولید  توانند هزینهبعدی چندضلعی ازنظر زمان و تخصص میهای سهشده از مدلساخته VR هایمحیط

عنوان نمونه، تولید به دهند، به اپراتور احتیاج است.بعدی را تشکیل میدیجیتال و سه   هایی که ساختمانهای چندضلعیمدل

 .کشدها طول میالف( ساعت 7بستان در تصویر )بعدی طاق مدل سه

بر ثبت   نیز ثبت    360پانوراماهای کروی، عالوه  را  پایین دوربین وجود دارد  باال و  آنچه در  اطراف کاربر،  درجه تصاویر 

کند،  که یک کاربر یک پانورامای کروی را در واقعیت مجازی مشاهده میکند. هنگامیو یک محیط مجازی را فراهم می  کندمی

جمع  تور مجازی توان در یک برنامهگیرد. چندین پانورامای کروی را میپانوراما بر روی یک کره و کاربر در مرکز آن قرار می

تواند  مثال، یک کاربر میعنوانمای اتاق، ساختمان و یا محوطه به منظره دیگر راه برود. بهدهد از یک نکرد که به کاربر اجازه می

تواند خود را به نمای جدیدی منتقل کند.  کلیک کند، می تور مجازی  عمالً به درب یک اتاق نگاه کند. اگر روی آن در محیط

 7) مثال، ثبت تصویر پانورامای کروی در شکلعنوان د. بهسرعت ساخته شوتواند بهپانورامای کروی دارای مزیتی است که می

 کمتر از یک دقیقه طول کشیده است.  ب(

 
 بستان بستان ب( پانورامای کروی طاقبعدی طاق( الف( مدل سه7تصویر )

 

 تشکر و قدردانی 
دانشگاه تربیت مدرس تدوین گردید،  این مقاله به همت واحد سپهر نوین اطالعات ساخت مستقر در پارک علم و فناوری  

 .اشتراک گذاشته شد SepehrBIM.blogfa.comبستان نیز در وبالگ این واحد به نشانی فایل تور مجازی و فتوگرامتری طاق 
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   چکیده 
ی  ی سااااختمان در چرخه فاز تعمیر و نگهداری سااااختمان دارای ذینفعان متعددی بوده و بخش زیادی از زمان و هزینه

رساانی اطالعات مربوط به  روزتساهیل دساترسای و بهحیاتش را شاامل می شاود. در این مقاله چارچوبی یکپارچه جهت  

 تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی ارایه شده است که قابلیت استفاده از تجربیات پیشین را نیز داراست.

در   3و اساتنتاج مبتنی بر مورد  2، مدلساازی اطالعات سااختمان1  در چارچوب ارائه شاده از ساه تکنولوژی واقعیت افزوده  

تعامل با یکدیگر اساتفاده شاده اسات. ماژول واقعیت افزوده به منظور دساترسای و وارد نمودن اطالعات و همچنین تعیین  

موقعیت المان و عوامل نگهداری در ساااختمان تعریف می شااود. در این چارچوب مدلسااازی اطالعات ساااختمان جهت  

قبیل مشاخصاات مصاالح )وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت  بازیابی موقعیت مکانی و اطالعات تجهیزات همچون مواردی از  

(، راهنمای نصااب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصااوالت، الزامات نگهداری و تعمیرات، اطالعات قیمت  …در برابر حریق و

خواهد بود. همچنین ماژول اساتنتاج مبتنی بر مورد جهت اساتفاده از تجربیات پیشاین، دساترسای به راه حل    …اجزاء و

ساازی و توانایی  نهایتا قابلیت پیاده.  ی عملیات، اساتفاده خواهد شادهای مناساب بر اسااس این تجربیات و بازیابی تاریخچه

 ها بررسی شده است.عملیات تعمیر و نگهداری در ساختمان  لیتسهاین چارچوب جهت  

 

مبتنی بر مورد، مدیریت تسااهیالت، تعمیر و  سااازی اطالعات ساااختمان، واقعیت افزوده، اسااتنتاج  مدلواژگان کلیدی: 

 نگهداری
 

  

 
1 Augmented Reality 
2
 Building Information Modeling 

3 Case-Based Reasoning 
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 مقدمه  -1
های ساخته شده، نصب شده و ایجاد شده به منظور رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی ای از داراییتسهیالت مجموعه

ها و ها، اسااتادیومها، راههای فیزیکی مانند پل. تسااهیالت شااامل انواع مختلف زیرساااخت(Kaplan et al., 2004)میباشااد  

مراکز خرید و مناطق مسااکونی می شااود. با گسااترش و افزایش پیچیدگی این تسااهیالت، ها،  ها مانند بیمارسااتانساااختمان

ها و اهمیت مدیریت صااحیح افزایش میابد. مدیریت تعمیر و نگهداری در ساااختمان به عنوان قساامتی از مدیریت مساائولیت

ت سااخت، علمی چند وجهی شاود. مدیریت تعمیر و نگهداری در صانعتساهیالت، بخش زیادی از عمر سااختمان را شاامل می

برای حفظ کاربری و کیفیت مطلوب ساازه در طول چرخه حیات آن می باشاد که موجب حفظ یا افزایش ساطح مطلوبی برای  

ها محساوب می شاود که تولید های سااختمانترین بخشتاسایساات مکانیکی و الکتریکی یکی از مهمبرداران خواهد شاد.  بهره

، روشاانایی، تهویه، لوازم الکتریکی و همچنین تعمیر و نگهداری آسااانسااورها در مرحله  یهای گرمایشاای و ساارمایشااانرژی

 . شوند حیات ساختمان را شامل میبرداری چرخهبهره

ی حیات را شاامل می  ی حیات آن، مدیریت تساهیالت قسامت اعظمی از چرخههای یک پروژه در چرخهبا مقایساه بین فاز

و  (Teicholz, 2013)ها  سااازی صااحیح مدیریت تسااهیالت میتوان هزینه. با پیاده(Atkin and Brooks, 2015)شااود 

 را کاهش داد و رفاه ذینغعان را فراهم نمود.   (Bilgen and Reviews, 2014)مصرف انرژی 

ی حیات شاامل می  درصاد هزینه را در چرخه 60تا   50بر اسات و به عالوه حدود  ها زمانامر تعمیر و نگهداری سااختمان 

. در روش  (ISO, 2017ریزی، کنترل و نظارتی دقیق میباشاد )به همین علت نیازمند برنامه(Kaplan et al., 2004); شاود

های نوین و چارچوبی یکپارچه شاامل و بدون اساتفاده از تکنولوژی سانتی امر تعمیر و نگهداری تاسایساات غالبا به صاورت تجربی

مشاکالتی همچون عدم دساترسای به تجربیات    مساتندات مربوط به عملیات نگهداری انجام می شاود. در نتیجه، روند عملیات با

ی یکپارچه نبودن چارچوب اسات، مواجه شاده و ی عملیات و انجام مجدد عملیات که در نتیجهپیشاین، افزایش زمان و هزینه

ها فاقد چارچوبی به منظور اساتفاده از تجربیات  در حال حاضار سااختمانباعث کاهش کیفیت و طول عمر ساازه خواهند شاد. 

 های نیازمند به تعمیر و نگهداری است.ها در محل المانته شده در پروژه و دسترسی به آناندوخ

در این تحقیق برآنیم کاه چاارچوب جاامعی ارایاه دهیم تاا باا اساااتفااده از فنااوری هاای نوین امر تعمیر و نگهاداری را ارتقاا  

 یو نگهدار ریاطالعات مربوط به تعم یرسااانروزبه ،یدسااترساا لیجهت تسااه  کپارچهی چارچوبیارائه  هدف این مقاله    دهیم.

 سااتیمربوط به تاسا  نیشایپ  اتیاطالعات و تجرب رهیجهت ذخ  یادادهگاهیارائه پا  ،در محل  یسااختمان  زاتیو تجه سااتیتاسا

 باشد.می  دادهگاهیبر مورداطالعات از پا یو استنتاج مبتن  یساختمان

چاارچوب    3پردازیم. در بخش  هاای نوین در امر تعمیر و نگهاداری میاوریابتادا باه پیشااایناه اساااتفااده از فنا  2در بخش  

در ساختمان مهندسی مکانیک   سازی نمونه ای از چارچوب پیشنهادیشود. پیادهیکپارچه ارائه جهت تعمیر و نگهداری ارائه می

 ارائه شده است.گیری یجهتوضیح داده شده و در بخش آخر نیز نت 4دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در بخش 
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 های مورد استفادهو تکنولوژیمدیریت تعمیر و نگهداری  : پیشینه -۲

و کاربردهای آن در مدیریت تعمیر و   4(BIM) اطالعات ساااختمان یسااازمدلی اسااتفاده از  در این بخش به پیشااینه

در صاانعت ساااخت برای امر تعمیر و نگهداری و موارد   موردبر  6(CBR)و اسااتنتاج مبتنی 5 (AR)نگهداری، واقعیت افزوده

 ها اشاره شده است. ی آنسازی شدهپیاده

ی صانایعی که غالبا روش هایی سانتی  ی انجام فعالیت های روزمرههای دیجیتالی تاثیر بسازایی در نحوهپیشارفت تکنولوژی 

ی این تاثیرات، دساترسای آساان به اطالعات و سارعت بخشایدن به ارتباطات اسات که صانایعی مانند  دارند گذاشاته اسات. از جمله

ی دانش هستند را متحول کرده است. مطالعاتی که اخیرا در آمریکا صورت گرفته است نشان می دهد  صنعت ساخت که بر پایه

ی رغم اقدامات انجام شاده در جهت ورود فناوری های جدید به صانعت سااخت، نرخ دیجیتالی شادن این صانعت نسابت به که عل

. افزایش این نرخ در صانعت سااخت (Gandhi et al., 2016; Manyika et al., 2015) صانایع دیگر بسایار پایین اسات

 ,.Boland Jr et al., 2007; Lu et al) ی محققان و مجریان عملیات به آن اشااره شاده اساتموضاوعی اسات که به وسایله

2015; Rezgui et al., 2006; Shibeika et al., 2015)کار هایی در صانعت سااخت به. برای رفع این مشاکل تکنولوژی

سااازی اطالعات ساااختمان، ساایسااتم اطالعات جغرافیایی، اینترنت اشاایا  گروه مدلرا به چهار زیر توان آنگرفته شااده که می

((IOT7  (1تقسیم کرد )شکل   8های ثبت واقعیتو تکنولوژی(Wong et al., 2018). 

 
 

 

 
4 Building Information Modeling 
5 Augmented Reality 
6 Case-Based Reasoning 
7 Internet Of Things 
8 Reality Capture 

 (Wong et al.,۲018)التیتسه تیریمد در  رفته کار به یهایتکنولوژ-1شکل
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 ( BIMسازی  اطالعات ساختمان )مدل- 1- ۲

های سااازه در طول چرخه  ی تمامی اطالعات مربوط به المانسااازی اطالعات ساااختمان رویکردی به منظور ذخیرهمدل

هایی همچون مطالعات اولیه و برنامه ریزی، طراحی ساازه، سااخت و تعمیر و نگهداری زمینهباشاد. این اطالعات در حیات آن می

ساازی . عبارت مدل(Eastman, 1974) شاکل گرفت 1970از دهه  کاربرد دارد. مفهوم اولیه مدل ساازی اطالعات سااختمان

. (Van Nederveen and Tolman, 1992)توساااط  معرفی شاااد   1992اطالعات سااااختمان برای اولین بار در ساااال 

آوری اطالعات فیزیکی ساااختمان در قالب مدلی دیجیتالی اسااتفاده میشااود  سااازی اطالعات ساااختمان به منظور جمعمدل

(Suermann and Issa, 2010; Nisbet and Dinesen, 2010)ساازی اطالعات و فرایندها  . این روش موجب یکپارچه

 .  (Sabol, 2008)پذیر می شود در فضایی دیجیتالی و تعامل

 

 ( ARواقعیت افزوده ) - ۲-۲

 های واقعیت مجازی به شامار رفتهای از محیطواقعیت افزوده به عنوان قسامتی از واقعیت هوشامند و نساخه ی پیشارفته

(Riva and Behavior, 2003)  دارا    9حیطیبیشاااترین فضاااای پیشااارفات و کااربرد را از میاان انواع مختلف هوش م"و

های  . از آنجایی که مدیران تساهیالت به صاورت پیوساته مشاغول بازرسای بخش(Riva and Behavior, 2003)"باشادمی

 ,.Irizarry et al)  واقعیت افزوده به منظور بازرسای ساودمند می باشادمختلف هساتند، همراه داشاتن موبایل و وجود قابلیت  

2013). 

های واقعیت افزوده در صانعت سااخت را بررسای کردند  کاربرد (Wang et al., 2013) وانگ و همکاران 2013در ساال  

  در سااختمان، دقت و سانساورهای دور برد میباشاند. قیصاری و همکاران ARی مفید از بیان کردند که بزرگترین مانع اساتفاده

(Gheisari et al., 2014) هایی برای ترکیب روشBIM    وAR ها ممکن پیدا کردند که دساترسای به اطالعات را در موبایل

 در  موجود)  طبیعی  هاینشاانگر از (Koch et al., 2014) بخشاید. کچ و همکارانمی سااخت و عملیات نگهداری را بهبود می

 .بهره بردند AR از استفاده برای حریق اعالم یا اضطراری خروج  هاینشانگر  مانند (مستقل غیر  و ساختمان
 

 CBR)استنتاج مبتنی بر مورد ) - 3-۲

ایجاد اساات. با  های مشااکالت مشااابه در گذشااتهحلفرایند حل مشااکالت جدید بر اساااس راه اسااتنتاج مبتنی بر مورد

توان از آن برای مواجهه با مشاکالت پیش رو اساتفاده کرد. با پیشارفت و وارد شادن تجربیات  دیتابیس از تجربیات پیشاین می

 تر شدن می باشد.جدید چارچوب بهبود میابد و همواره در حال کامل

ی  اب یبازبخش ،  هاوجیمورد به منظور ایجاد سااختاری مناساب برای نمایش خر دادن  شیشاامل پنج بخش نما CBRمدل  

 اصاالحبخش ،  حل پیشانهادیاز راهاساتفاده  بخش   ،به منظور محاسابه میزان تشاابه موارد و انتخاب مورد با بیشاترین میزان تشاابه

که به صاورت چرخه عمل کرده و همواره   شاودیم  های جدید در دیتابیسحلی راهذخیره بخش  و  و ارزیابی مورد بازیابی شاده

 (.2)شکل (Liu et al., 2019)  باشدیمدر حال بهبود 

 
9 Ambient intelligence 
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با ایجاد دیتابیس از تجربیات پیشااین میتوان از آن برای رفع مشااکالت پیش رو اسااتفاده کرد. با ترکیب اصااول مدیریت  

سااازی دانش ساااختمان رسااید. میتوان به مدل  BIMو اصااول مدیریت اطالعات موجود در    CBRدانش موجود در چارچوب  

 و  BIM  مادل  پاایاه  بر  اطالعاات آوریجمع  برای  یکپاارچاه  مادلی (Motawa and Almarshad, 2013)  متااوا و المرشااااد

 مدل، مدل این ارائه کردند. در  کمبود اطالعات در نگهداری تاسایساات مشاکل  رفع  برای CBR  مدل اسااس بر  دانش  آوریجمع

BIM  مدل و  دیتابیس مشاخصاات فنی  عنوان  به  CBR های موجود در عنوان چارچوبی برای ارائه پیشانهادات بر اسااس داده به

 .کند  می استفاده آن از  دریافت پیشنهادات درباره مشکالت رخ داده برای کاربر لزوم صورت در.  میشوند تعریف  دادهپایگاه

به دلیل در دساترس بودن همزمان اطالعات هر المان و تجربیات گذشاته مربوط به   CBRو   BIMی همزمان از  اساتفاده

مان در محل و دساااترسااای به کند ولی امکان یافتن الآن زمینه مناسااابی را جهت بهبود عملیات تعمیر و نگهداری ایجاد می

  CBRیا    BIMکناد. به این صاااورت که عوامل عملیاات الزم اسااات به مدل  اطالعات مربوطه در هماان موقعیات را فراهم نمی

ی  جو کنند. همچنین ممکن اسات سااختمان در چرخه ودساترسای داشاته باشاند و المان مورد نظر را به صاورت دساتی جسات

های تجهیزات و تاسایساات برای کاربران و ذینفعان در شاته باشاد و الزم اسات که جزئیات دادهحیات خود ذینفعان متعددی را دا

طول زمان قابل ردیابی و اساتفاده باشاد. چارچوب ارائه شاده در بخش بعدی به منظور پاساخگویی و حل این نقص ارائه شاده  

 است 

 

 معماری چارچوب یکپارچه مدیریت تعمیر و نگهداری  -3
جهت تسااهیل عملیات تعمیر و نگهداری، چارچوب یکپارچه تعمیر و نگهداری ارایه شااده اساات. در این چارچوب امکان 

  حل مشااکالت به وجود آمده و ذخیرهی راهیافتن المان در محل از طریق موقعیت آن، اسااتفاده از تجربیات پیشااین برای ارائه

، دوربین المان    ییبه منظور شااناسااا ابتدا  چارچوب کاربر در محل، نیدر اوجود دارد.    BIMمشااخصااات هر المان در مدل  

دهد. پس از شااناسااایی المان پنلی به منظور دریافت و نمایش  همراه یا تبلت را در مقابل تاساایسااات مورد نظر قرار میتلفن

جهت رفع آن مشاکالت،    یشانهادیپ  یهاحلراهد مشاکالت رخ داده را وارد کرده و  توانشاود که کاربر در آن میاطالعات باز می

  BIMمادل   قیکاه کااربران از طر داردامکاان وجود   نیا  نیکناد. همچن  افاتیامربوط باه آن الماان را در یخچاهیو تاار  یاطالعاات فن

و   AR  ،BIM  ،CBRچار چوب پیشانهادی شامل چهار ماژول  داشاته باشاند.   یاطالعات دساترسا نیبه ا زین گرید  یهاو دساتگاه

 ها در ادامه آمده است.داده می باشد. توضیحات مربوط به هر کدام از این ماژولپایگاه

 CBR(Liu et al., ۲019) ماژولنحوه عملکرد  -۲شکل
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 CBRماژول  - 1-3

باشاد که در گذشاته در امر تعمیر و  ها میهای رفع آنحلای متشاکل از مشاکالت و راهدادهاین ماژول در ارتباط با پایگاه

موجود در -های آن مشاکالتشاامل مشاکالت و راهحل-با اساتفاده از تجربیات پیشاین CBRاند. ماژول نگهداری به اجرا در آمده

ساانجی با مشااکالت به وجود آمده در های پیشاانهادی بر اساااس شااباهتحلکند. ارائه راهمیداده اقدام به ارائه راه حل پایگاه

 ی جدید استفاده خواهد شد.گویی به مشکالت رخ دادهگذشته بوده و به منظور پاسخ

به  Tata and patel, ( 2007()1  فرمول(10سنجی کسینوسی چارچوب ارائه شده از الگوریتم شباهت  CBRدر ماژول  

  از  سنجی کسینوسیها برای مشکالت به وجود آمده در تاسیسات استفاده شده است. شباهتحل ترین راهمنظور یافتن مشابه

ی میان دو بردار های متنی به بردار، کسینوس زاویه پس از تبدیل داده  تمیالگور  نیدر ا.  باشدیم  سنجیشباهت  ی هاتم یالگور

تر باشد، دو بردار شباهت بیشتری با یکدیگر  نزدیک  1گیرد. هرچه این عدد به  قرار می  1تا    0ای بین  محاسبه شده و در بازه

ست که راستای دو بردار را در نظر گرفته و های دیگر مانند فاصله اقلیدسی این ادارند. مزیت این الگوریتم نسبت به الگوریتم 

اندازه گیرد و به این ترتیب با دقت بیشتری شباهت میان دو بردار با بزرگیها را در نظر نمیبزرگی آن  گیری های مختلف را 

 ی میان آن دو بردار است.زاویه θدو بردار و   Bو  A. در فرمول زیر 11کند می

(1) ∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐵𝑖

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1

   =
𝐴.𝐵

∥𝐴∥∥𝐵∥
  =cos(θ)   شباهت = 

 

داده  شاااود، پس از تبادیال آن جملاه باه بردار، باا جمالت موجود در پاایگااهکاه مشاااکال جادیادی در چاارچوب وارد میزماانی

مشکل ترین جمله به به عنوان شابیه ی کمتری با مشاکل مطرح شاده داشاتند )کساینوس بیشاتر(مقایساه شاده و هرکدام که زاویه

شود که در گذشته برای حل مشکل مشابه از آن استفاده شده  حلی به کاربر پیشنهاد میشاود. سپس راهمطرح شاده شاناخته می

 است.

 

 پایگاه داده و برنامه موبایل - ۲-3

های نگهداری در قالب مشااکالت به وجود آمده و ای متشااکل از تعمیرات و پروسااهدر چارچوب ارائه شااده پایگاه داده

ساااازی این چاارچوب، کااربران قاادرناد کاه عملیاات تعمیر و نگهاداری را در این هاا طراحی شاااده اسااات. باا پیاادههاای آنحالراه

 ی طراحی شده ثبت نمایند.داده، از طریق برنامهپایگاه

ساتم و در حل پیشانهادی سایداده ثبت شاده و شاامل مشاکالت مطرح شاده، راهها از طریق برنامه موبایل در پایگاهداده

داده جدول مشاکالت که متشاکل از  اند. این پایگاهحل جدیدی اسات که کاربران برای حل مشاکل به کار گرفتهصاورت وجود راه

های پاساخگویی به مشاکالت در گذشاته و جدول تاریخچه تعمیر و نگهداری ها متشاکل از راهحلمشاکالت گذشاته، جدول راه

اساتفاده شاده، سااعت انجام عملیات، نام تاسایساات مورد تعمیر و کاربر اجرایی اسات، را  حل متشاکل از مشاکالت رخ داده، راه

 شود.شامل می

  

 
10 Cosine Similarity 
11 www.medium.com 
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 ARو   BIMماژول های   - 3-3

 ی تعمیر و نگهداری،  ی اطالعات مربوط به تاسیسات شامل تاریخچهدر چارچوب ارائه شده به منظور ذخیره  BIMمدل  

کننده و مسائول بازرسای آن در قالب مدل ساه بعدی اساتفاده شاده اسات. این اطالعات در اطالعات فنی، مشاخصاات تامین

 باشد.روزرسانی میه در حال تکمیل شدن و بهذخیره شده و هموار  BIM، در مدل  (Properties)مشخصات هر المان 

ارتباط بین ماژول های مختلف مدل را نشاان میدهد. ماژول واقعیت افزوده در این چارچوب به منظور تشاخیص   3شاکل 

موقعیت مکانی و المان مورد بررسای و طرح مشاکالت موجود در تاسایساات به کار رفته اسات. در چارچوب ارائه شاده کاربر از  

دیده   3نماید. همانطور که در شااکل موبایل یا تبلت و از طریق ماژول واقعیت افزوده المان مورد نظر را شااناسااایی میطریق 

موقعیت مکانی شاخص را شاناساایی    BIMو در تعامل با مدل  12های پردازش تصاویری الگوریتممیشاود، این ماژول به وسایله

دهد. پس از شاناساایی تاسایساات و موقعیت د بررسای را به کاربر نمایش میو اطالعات مربوط به المان مور نموده و تاریخچه

داده دساترسای متصال شاده که این ماژول به تجربیات پیشاین موجود در پایگاه  CBRمکانی، چارچوب از طریق سارور به ماژول  

  نماید به صاورت خروجی دریافت میحل پیشانهادی آن را  ی موبایلی، راهدارد. کاربر با وارد نمودن مشاکالت تاسایساات در برنامه

حل پیشانهادی و اتمام عملیات تعمیر و نگهداری کاربر مشاکالت ایجاد شاده در تاسایساات و روش  (. پس از دریافت راه3شاکل  )

 (.  4شکل )  باشدتر شدن و بهبود یافتن میی این مدل همواره در حال گستردهها را در چارچوب وارد کرده و پایگاه دادهرفع آن

 
 

 
12 Image Processing 

 مدل  یهایخروج و هایورود کارکرد  نحوه -3 شکل
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 سازی چارچوبپیاده - 4

عامل ویندوز و اندروید انجام شده است. این برنامه قابلیت اجرا بر روی  سازی چارچوب ارائه شده بر روی سیستم پیاده 

سازی، با استفاده از مطالعه موردی بر باشد. کاربردپذیری این پیادههای عامل را را دارا میها مبتنی بر این سیستمانواع دستگاه

ک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و به طور مشخص برای آسانسور و چیلرها بررسی روی تاسیسات دانشکده مکانی

 های این چارچوب در ادامه آمده است. سازی هر کدام از ماژولشده است. جزییات پیاده

 

 CBRپیاده سازی   - 1-4

های به کار  شده است. از کتابخانهاستفاده    14در محیط آناکوندا  1۳نویسی پایتونبرنامه  از زبان  CBRدر طراحی ماژول  

و    (Oliphant, 16Numpy2006)، (Pedragosa et al.,15Scikit Learn2011)توان به ی این ماژول میرفته در توسعه 

(Virtanen et al.,17Scipy2020)   ی شباهت به وسیله   و محاسبه میزان   18اشاره کرد که به منظور تبدیل جمالت به بردار

است که بر    نیماش  یریادگی  یبرا  تونیکتابخانه پا   ک ی  Scikit learnها استفاده شده است.  سنجی کسینوسی از آنشباهت

داده    لیو تحل19ی کاوداده  یبرا  یساده و موثر  یماژول ابزارها  ن یساخته شده است. ا  matplotlibو    SciPy   ،NumPy  یمبنا

همچنین با اعداد است.    عملیات ریاضی  اشیاست که کاربرد اصل  تونیقابل افزودن به پا   یکتابخانه  کی  NumPy.  کندیفراهم م 

SciPy شودیبه کار گرفته م  یو فن یمحاسبات علم یاست که برا تونپای  بازمتن یکتابخانه  کی  . 
 

 
13 Python 
14 Anaconda 
15 https://scikit-learn.org/ 
16 https://numpy.org/ 
17 https://www.scipy.org/ 
18 Word vectorizer 
19 Data Mining 

 نگهداری  و تعمیر عملیات اتمام از پس ساختمان،  اطالعات سازیمدل ماژول و دادهپایگاه روزرسانیبه نحوه -4 شکل

https://scikit-learn.org/
https://numpy.org/
https://www.scipy.org/
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 ایجاد برنامه موبایل  - ۲-4

و  20های ویندوزساایسااتم عاملای تحتکاربران از این مدل جهت تسااهیل امر تعمیر و نگهداری برنامهی برای اسااتفاده

های این طراحی شااده اساات. کاربران با اسااتفاده از این برنامه بر روی هر دسااتگاه تحت ویندوز یا اندروید از قابلیت  21اندروید

 چارچوب استفاده نمایند.  

 23PYQTاز   دیاندرو  عاملسااتمیساا  تحت افزارنرم ساااخت  منظور به  و  22QTافزار  در طراحی گرافیکی این برنامه از نرم

و انتخاب نوع تاسیساتی    "مشکل"در این برنامه ابتدا کاربر با وارد کردن شرح مشکل به وجود آمده در کادر  . استفاده شده است

حل  راه"حل پیشانهادی آن مشاکل را در قسامت  وجو راهجسات یها ایرادی رخ داده اسات و ساپس با کلیک بر دکمهکه در آن

حل دریافتی را به روز رسااانی کاربر مشااکل مطرح شااده و راهی بهت با کلیک بر دکمهکند. در نهایدریافت می "پیشاانهادی

داده همواره در حال تکمیل  داده ثبت کرده و به این ترتیب پایگاهی موبایل اندرویدی و از طریق سارور در پایگاهی برنامهوسایله

 به  الکتروموتور  و دارد نقص لریچ"با متن    مربوطهدر  (. برای مثال کاربر با وارد نمودن مشااکل در کا5باشااد )شااکل شاادن می

 لترینازل و ف"با متن "حلراه"مشاکل در کادر   نیرفع ا یبرا یوجو راه حلجسات  دیکلو ساپس فشاار دادن   "کندینم  کار یخوب

  (.5)شکل  کندیم  افتیدر  "دیکن  ضیتعو ای زیرا تم

 

 
 

 بر روی مطالعه موردی   ARو   BIMسازی  پیاده  - 3-4

افزار آن در نرم  BIMمطالعه موردی این تحقیق دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده که مدل  

Autodesk Revit  تاسیسات مورد مطالعه در این تحقیق چیلرهای جذبی و آسانسورهای این  .  ( 6سازی شده است )شکل  مدل

 
20 Windows 
21 Android 
22 https://www.qt.io/ 
23 PYQT Deploy 

 اندرویدی افزارنرم یکل ینما -5 شکل

https://www.qt.io/download
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ی هر بخش از تاسیسات در آن ذخیره   عمل می کند و اطالعات و تاریخچه   CBRباشند. این مدل در تعامل با ماژول  دانشکده می

 د.  فراخوانی و استفاده نمو  ARتوان این اطالعات را در ماژول ی آن میمی شود که به وسیله

 
 

 

در این    کنند   ی را اضافه م  ی و مکمل  ی امکانات جانب  یهستند که به برنامه اصل  ینرم افزار کوچک و کاربرد  ی نوع   هاافزونه

افزونه  از  نرم24AUGmentectureی  تحقیق  شرکت   Revitافزار  در  توسط  افزونه  این  است.  شده  استفاده 

AUGmentecture Inc²  هایی با  ها در موبایلهای واقعیت افزوده و نمایش دادهساخته شده و به منظور استفاده از قابلیت

دهد، با  یار کاربر قرار میکه این افزونه در اخت  در فضای ابری  BIMعامل اندروید کاربرد دارد. پس از بارگذاری مدل  سیستم 

شده و مشخصات فنی را به کاربر نمایش  اطالعاتی مانند آخرین تعمیرات انجام  BIMهای تعریف شده در مدل  اسکن کردن المان

 دهد.  می

 

 دادهگاهیپا  جادیا  - 4-4

هاا در  نفر از عوامال اجرایی تجربیاات آن  7آوری تجربیاات عملیاات تعمیر و نگهاداری، پس از مصااااحباه باا  باه منظور جمع

داده ذخیره شاااد. همچنین باا اتماام عملیاات تعمیر و نگهاداری مورد در پاایگااه  102هاا و باه تعاداد  حالقاالاب مشاااکالت و راه

شده، نام تاسیسات مورد تعمیر، ساعت انجام عملیات و نام کاربر اجرایی در  حل اساتفاده مشاخصااتی همچون مشاکل رخ داده، راه

الدین طوسای بوده و از متخصاصاان جدولی ذخیره می شاود. افراد مصااحبه شاونده عوامل تعمیر و نگهداری دانشاگاه خواجه نصایر

 
24 https://augmentecture.com/ 

 Revit افزارنرم در شده یمدلساز یطوس نیرالدینص خواجه  دانشگاه کیمکان دانشکده -6شکل
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شوند. با توجه به انجام مصاحبات محسوب میی این دانشگاه  دانشکده 11ساله در امر تعمیر و نگهداری   15ای این امر  با سابقه

جلساه و ساابقه باالی مصااحبه شاوندگان در حوزه تعمیر و نگهداری، نتایج به دسات آمده از قابلیت   20به صاورت شافاهی طی 

 اطمینان قابل قبولی برخوردار است.   

 

  یمثال کاربرد  - 4-5

همراه یا تبلت در مقابل تاسایساات  برای اساتفاده از چارچوب پیاده ساازی شاده ، کاربر در محل با قرار دادن دوربین تلفن

کند. ساپس با اساتفاده از برنامه موبایلی اقدام به طرح مشاکل کرده و پیشانهادی بر مورد نظر اقدام به شاناساایی آن المان می

حل اساتفاده شاده را  نماید. در نهایت پس از اتمام عملیات، مشاکل به وجود آمده و راهاسااس تجربیات مشاابه گذشاته دریافت می

کند. به این ترتیب در صاورت وقوع مشاکل و عدم شاناساایی علت آن، عوامل داده وارد میاز طریق همان برنامه موبایلی در پایگاه

کنند. برای مثال کاربر با وارد ع آن مشااکل دریافت میتعمیر و نگهداری به این چارچوب مراجعه کرده و پیشاانهاداتی برای رف

به وسیله    امشکل ر نیرفع ا  یبراهای پیشنهادی   راه حل  "کندینم کار یخوب به  الکتروموتور و دارد  نقص لریچ"نمودن مشکل 

 ضیتعو  ای  زیرا تم لترینازل و ف"اپلیکیشاان موبایلی دریافت میکند. یکی از این راه حل ها برای مثال به صااورت مقابل اساات: 

 ."دیکن

 

 گیرینتیجه -5
ی باالی فاز تعمیر و  باشااد. با توجه به طول عمر و هزینهوری در صاانعت ساااخت امری ضااروری میامروزه افزایش بهره

تجربیات در  روزرساانی آن، دساترسای و اساتفاده از اینهای ثبت تجربیات و بهنگهداری در سااختمان وجود چارچوبی با قابلیت

 ساختمان کمک شایانی خواهد نمود. وری در هر مکان به افزایش هرچه بیشتر بهره

شااود، ذخیره و اسااتفاده  در روش ساانتی تعمیر و نگهداری، دانش و تجربیاتی که طی سااالیان از این عملیات کسااب می

شاود. به همین منظور  ی ناشای از آن مییابی و تکرار مجدد کارها و هزینهنشاده، در نتیجه موجب هدر رفت زمان به منظور عیب

به منظور دسااترساای به  CBRه شااده سااعی در پاسااخگویی به نواقص یاد شااده دارد. در این چارچوب از ماژول چارچوب ارائ

به منظور    BIMداده ذخیره شاده، اساتفاده شاده اسات. هچنین مدل  ی آن که در پایگاهتجربیات پیشاین هر المان و تاریخچه

حل با اساتفاده از واقعیت افزوده کاربرد دارد. با اساتفاده از  ساازی اطالعات و موقعیت هر المان و شاناساایی آن المان در ممدل

ی هر المان، پیشانهاداتی به منظور حل مشاکل توان مشاکالت رخ داده را مطرح کرده و با اساتفاده از پیشاینهبرنامه موبایلی می

ها حلثبت مداوم مشاکالت و راه  داده ثبت نمود. بامطرح شاده دریافت کرد و در نهایت این مشاکالت و پیشانهادات را در پایگاه

 های پیشنهادی افزایش خواهد یافت.  حلداده طیف وسیعی از عملیات را در بر گرفته و دقت راهپایگاه

ی هر المان و دریافت پیشانهادات برای حل مشاکالت رخ داده  ی اساتفاده از تجربیات، تاریخچهچارچوب ارائه شاده بر پایه

روش سنتی امکان استفاده از این پیشینه به صورت دیجیتالی و هوشمند میسر نبوده و غالبا این    در محل تاسایساات بوده که در

داری در خصاوص  گوی نیازهای مدیران و عوامل اجرایی عملیات تعمیر و نگهپیشاینه بال اساتفاده بوده اسات. این چارچوب پاساخ

ی پیشاانهادات در خصااوص رفع ها و ارائهطالعات فنی آنی هر المان از ساااختمان، ااسااتفاده از مسااتندات مربوط به گذشااته

مشاکالت پیش رو بر اسااس تجربیات گذشاته در امر تعمیر و نگهداری تاسایساات بوده و موجب کاهش زمان با حذف موضاوعاتی 

حفظ    شاااود. همچنین باا جلوگیری از هادر رفات زماان، هزیناه وی نااشااای از آن مییاابی، تکرار مجادد کاارهاا و هزیناهچون عیاب

 توان رفاه بیشتر ذینفعان ساختمان را فراهم آورد. کیفیت مطلوب تاسیسات مورد نظر به صورت پیوسته، می
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در مطالعه موردی این تحقیق، چارچوب پیشاانهاد شااده به منظور تعمیر و نگهداری آسااانسااورها و چیلرهای دانشااکده  

های آن ها از  حلهها شاامل تجربیاتی از مشاکالت و رادادهساازی شاده اسات. مکانیک دانشاگاه خواجه نصایرالدین طوسای پیاده

متخصاصاین این امر در پایگاه داده گرداوری و به منظور ارائه پیشانهادات برای حل مشاکالت رخ داده اساتفاده شاده اسات. به این 

رهای تکراری و اتالف هزینه  ترتیب، تجربیاتی که طی سالیان در امر تعمیر و نگهداری کسب شده، گرداوری گردیده و از بروز کا

 جلوگیری شده است.

توان آن را به  تحقیق فعلی در محدوده تعمیر و نگهداری آساانساورها و چیلرها بوده و در جهت تکمیل چارچوب فعلی می

توان در جهت تکمیل چارچوب پیشاانهادی، می توان در های تاساایسااات و ساااختمان نیز تعمیم داد. همچنین میسااایر بخش

ریزی جهت تعمیر و نگهداری ها، بررسای شارایط فعلی المان مورد نظر و برنامهاز سانساورها به منظور افزایش دقت دادهآینده  

شااایان ذکر اساات که روایی و پایایی نتایج حاصاال از چارچوب ارایه شااده با افزایش تعداد مصاااحبه با  ها اسااتفاده نمود.  آن

 ت.ی پژوهش افزایش خواهد یافمتخصصان در ادامه
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   چکیده 

تعداد مصدومان و تلفات در صنعت ساخت با توجه به نیروی کار شاغل در این صنعت از نسبت باالیی برخودار است.  به   

شود. توانایی شناخت خطرها در فرآیند ساخت و در  بندی می همین دلیل صنعت ساخت در گروه صنایع پرخطر طبقه

 تحلیل  ها،حادثه  و  خطرها  حذف  و  کنترل  برای  روش   مهمترین  مرحله طراحی کماکان در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد.

های  ریسک  و  خطرها  شناسایی.  است  ها پیش از شروع اجرای کارریزی مقابله با آن حادثه و برنامه  وقوع  از  پیش  خطرها  این

  ماهیت   به  توجه   با  (BIMساختمان )اطالعات مدلسازی   فناوری  .است   خطرها  این  تحلیل  و  ارزیابی  در  گام  اولین  ایمنی،

  را   شرایط   از  بسیاری   خودکار  بررسی   قابلیت   مدل،   در   هاالمان   بین   ارتباط   شدنگرفته نظر در   و  مدل   گرایی شی

  سازی تصویر  قابلیت  عالوه  به  . است  آورده  فراهم  سنتی  هایروش   از  باالتر   دقتی   با  و  کمتر  هزینه  و  زمان  در

  باالتری   کیفیت  و  سرعت  با  مختلف  هایگروه   بین  اطالعات   فهم  و  انتقال  که  است  شده  باعث  فناوری  این  مناسب

مدلی    یقتحق   ینا  های عمرانی، درها و ابزارهای  این فناوری و برای ارتقا سطح ایمنی پروژه با تکیه بر قابلیت  .شود  انجام

ساختمان  اطالعاتفعالیت به کمک فناوری مدلسازی   اجرای  از  پیش  و  ریزیبرنامه   مرحله  در  برای شناسایی عوامل خطرآفرین

سازی شد.  امل خطرآفرین حادثه برخورد، در یک پروژه واقعی پیاده پیشنهاد گردید. مدل پیشنهادی برای شناسایی عو

انجام وشناسایی خطرها در بخش فونداسیون  و ساخت  قابلیت   های مختلف عملیات خاکبرداری  فناوری  از  های بصری 

سازی مدل  پیاده استفاده شد. با  پروژه    ینفعان ذ  خطرهای موجود در هر مرحله بهارائه بهتر    یبرا   ساختماناطالعات مدلسازی 

 های واقعی عمرانی به خوبی نشان داده شد. پیشنهادی  در این پروژه ساختمانی، توانایی و قابلیت آن در پروژه 
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  مقدمه -1
  زیاد  صنعت این در  نامتناسبی  طور به  تلفات  و مصدومان  تعداد .  شودمی  بندیدسته  پرخطر  صنایع جز وسازساخت صنعت

  کل  % از  17  ،(BLS 2010a)  کند می  استخدام  را   متحده  ایاالت در  کار   نیروی  از  ٪ 6.5  وسازساخت  صنعت   که  حالی   در.  است

  نیروی   ، 2016  سال  به  مربوط  آمار  طبق  بریتانیا  در(.  BLS 2010b)  است  افتاده  اتفاق   صنعت  این  در  کار،  به  مربوط  تلفات

(  Office for National Statistics, 2016)  گیرددربرمی  را  شاغل   افراد  جمعیت  از%    6.4  تنها  صنعت  این  در  کار  به  مشغول

 Health and Safety)است  صنعت  این   به  مربوط  جرحی  حوادث  از%    10.5  و   فوت  به  منجر  حوادث  از%    21.9  صورتیکه  در

Executive, 2017  .)آمار   طبق  بر  2016  سال  در  وسازساخت  صنعت  در  شاغل  نیروی.  دارد  وجود  مشابه  شرایطی  نیز  ایراندر  

  حالی   در  ،(Statistical Center of Iran, 2017( )1395  ایران،آمار  مرکز)  است  شده  شامل  را  کاری  نیروهای  کل%     13.1

  اجتماعی،  امور  و   کار  وزارت  آماری   مرکز )  است%    38.3  جرحی  حوادث  در  و %    50.5  فوت  به  منجر  حوادث  در  صنعت  این  سهم  که

1395( )Statistical Center of Ministry of Labour and Social Affair, 2016.)  باعث   حوادث  باالی  آمار  وجود  

  وارد  هاکشور  و   جوامع  کل  طور  به  و   صنعت   این  در  دخیل  افراد  به   ناپذیریجبران   جانی   و   مالی  های خسارت  هرساله  است   شده

 جهت   در  فراوانی  تحقیقات  تا   است  شده   باعث  ساخت  صنعت  در  حوادث  کاهش  ضرورت  .(Waehrer et al. , 2007شود )

  ها فعالیت  اجرای  از  پیش   خطرها  شناسایی   مناسب،   های راهکار  از  یکی .  شود  انجام  اخیر  های سال  در   ها حادثه  شدت   و   تعداد   کاهش

 ,Carter& Smith)است  هاآن  تاثیر  کاهش و  مدیریت  یا و   هاریسک  و خطرها  این  حذف  برای  تالش  و  ریزیبرنامه  مرحله  در  و

2006.) 

فراهم    شرایط  این  مدیریت  یا   حذف   و  خطرآفرین  شرایط  شناسایی   برای  مناسبی   بسیار  هایابزار  جدید،   های فناوری  پیشرفت

های اخیر در صنعت ساخت و ساز بسیار مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر زیادی در  ها که در سالیکی از این فناوری .کرده است

در مراحل مختلف   BIM( است. مزایای فراوانی که استفاده از  BIMاین صنعت گذاشته است، مدلسازی اطالعات ساختمان )

های  های عمرانی گردیده است. گسترش استفاده از مدلین فناوری در پروژهچرخه حیات پروژه دارد، باعث گسترش استفاده از ا

مندی بیشتر از این ابزار در جهت های جدیدی را برای بهرههای عمرانی، فرصتاطالعات ساختمان در اجرای بسیاری از پروژه

پروژه ایمنی  نظر میارتقا  به  اساس  بر همین  است.  فراهم کرده  و ساز  از  های صنعت ساخت  استفاده  مدلسازی    یفناوررسد 

  یشنهاد پ   یک  تواندیت، میفعال  یاز اجرا  یشو پ   یزیردر مرحله برنامه  ینعوامل خطرآفر  ییشناسا( در  BIM)  ساختماناطالعات  

   .باشد   یعمران یهادر پروژه یمنی کارآمد در جهت ارتقا سطح ا

  های یتقابل و پیش از اجرای فعالیت یو خطرها هایسکر ییشناسا ینهانجام شده در زم یهاابتدا پژوهشدر این پژوهش 

بر   .مورد بررسی قرار گرفته استها  و خطر هایسک از بروز حوادث و شناخت ر  یریاطالعات ساختمان در جلوگ  یمدلساز  یفناور

ساختمان اطالعات    یمدلساز  یبه کمک فناور  یزیرمهدر مرحله برنا  ینعوامل خطرآفر  یی شناسا  یستمس  یجاد ا  ها، یبررس  ین ا  یهپا

(BIM پ )یستمس مدل پیشنهادی،مختلف  هاییتقابل یبررس یارائه شد. برا پیشنهاد داده شده یو مدل مفهوم یدگرد یشنهاد 

خطرآفر  ییشناسا ح  ینعوامل  به  که    ادثهمربوط  م  یکیبرخورد  محسوب  ساخت  صنعت  در  پرتکرار  چهارحادثه  شود  یاز 

(OSHA,2007،)  ی پروژه ساختمان  یک  یزیراز اطالعات مرحله برنامه  یستمس  ین ا  هاییتقابل  یلو تحل  یبررس  یشد. برا  یجادا  

ایج پژوهش و  در نهایت بحث و بررسی پیرامون نت  قرار گرفت.  یلو تحل  یمورد بررس  یستمس  ینا  یاستفاده شد و خروج  یواقع

 بندی مطالب پژوهش ارائه گردید. جمع 
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  اتیمرور ادب  -۲
 تیفعال  یاز اجرا   ش یخطرها پ  ییشناسا  - 1-۲

  یز وجود طراحان ن  ین ا  پروژه است. با  یبر عهده مجر  یمنیاحوادث    یتپروژه بوده و مسئول  یمنا  یمسئول اجرا  یمانکارپ 

 ی ها و استانداردها براروش  ینداشته باشند. درنظرگرفتن بهتر  یکمتر نقش پررنگ   یمنیابا حوادث    یی ها پروژه  یدر اجرا  توانندیم

 اییه(. نقش پاBehm, 2005کند)  یریاز حوادث جلوگ  یاز اتفاق افتادن گروه   تواندیم  حتوسط طرا  یمنا  یبه طرح  یدنرس

در   .(Zou and Sunindijo ,2015) (Holt, 2001)است    یدهدر کاهش حوادث به اثبات رس  ها یدر طراح  یمنیاسنجش  

پژوهشسال اخیر  آنهای  تاثیر  بررسی  و  ساختمان  اطالعات  مدلسازی  مانند  جدید  ابزارهای  از  استفاده  هدف  با  در   هایی  ها 

 .(Zhang et al., 2013) (Jin et al., 2019شناسایی خطرها در مرحله طراحی نیز انجام شده است )

  تواند یم  یزن  یزیردر مرحله برنامه  یمنیاتوجه به مسائل    ی،و خطرها در مرحله طراح  هایسکو رفع ر  ییعالوه بر شناسا 

 یری گچشم  یرتاث  تواند یپروژه م  یزیرو برنامه  یدر طراح  یمنیا  یهاباشد. درنظرگرفتن نکات و خطر  یرگذاردر کاهش حوادث تاث

موجود در صنعت ساخت،    هاییتو عدم قطع  یچیدگی با توجه به پ   (.Zhang et al., 2015در کاهش حوادث داشته باشد )

از  در روند ساخت،  بینییشقابل پ   یطو شرا  هایسک ر  یشترهرچه ب  ییشناسا  یصنعت برا  ینا  در  یمنیا  یزانرطراحان و برنامه

ای از بهره جستن از این  بعدی در شناخت خطرات، نمونه  4های  . استفاده از مدلانداستفاده کرده  ید جد ها و ابزارهای  ی تکنولوژ

( است  )Jin et al., 2019ابزارها   )Wang& Razavi, 2016.)  ساختمان  اطالعات    یمدلساز(BIM)  های  تکنولوژی  و

اند.  های اخیر مورد توجه قرار گرفته الشوند که در س( نیز از جمله این ابزارهای جدید محسوب میVisualizationسازی )تصویر 

با یکدیگر و درک کارگران نسبت به برنامه افراد  ارتباط  ارتباط کارفرما و بازرسان قانونی با  افزایش  برقراری بهتر  های ایمنی، 

ایمنی  در ارتقا سطح  ایمنی و شناسایی بهتر خطرها را از جمله مزایای استفاده از این ابزارهاایمنی، کمک به آموزش  های  برنامه

   .(Zhang et al., 2015, Azhar, 2017, Perlman et al., 2014ها برشمردند )پروژه

خطرها و    یی از وقوع حادثه است. شناسا  یش خطرها پ   ینا  یلها، تحلکنترل و حذف خطرها و حادثه  یروش برا  ینمهمتر

آغاز    یلمرحله تحل  یچگاهه  یح،صح  ییخطرها است. در صورت عدم شناسا  ینا  یلو تحل  یابیگام در ارز  یناول  یمنیا  هاییسک ر

بدون حفاظت الزم اجرا  هایتفعال  ین، . بنابراگرددینظر گرفته نشده و اجرا نم  در یچگاهمتعاقب آن ه یو اقدامات کنترل  شودینم

برا  گرددیم حادثه  بروز  داشت.  هاییتفعال  یو همواره خطر  خواهد  وجود  اجرا  حال  شناسامتاسفانه    در  و    ییسطح  خطرها 

. یکی از ابزارهایی که  (Carter& Smith, 2006) فاصله دارد. آلیدهاها از سطحپروژه یزیردر مرحله برنامه یمنی ا هاییسک ر

  با  یننو هاییفناوراستفاده از ارتقا دهد،  هاپروژه یزیردر مرحله برنامهیمنی را ا هاییسکخطرها و رتواند توانایی شناسایی می

 .  (Perlman et al., 2014)  است  مناسب یرسازیتصو یتقابل

های شناسایی و تحلیل خطرها با هماهنگی و  هم زمان با استفاده از ابزارهای جدید برای شناسایی بیشتر خطرها، روش

( معتقد هستند که  2012)   Esmaeili& Hallowellسازگاری بیشتر با این ابزارهای جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است.  

خود را در کاهش    ییاست و توانا  یدهدر کاهش حوادث به نقطه اشباع خود رس  یمنیا  یسنت  هایی وساز، استراتژ در صنعت ساخت

در    یمنیا  یریتمد  یفعل  یها روش  یت( در پژوهش خود با تقو2015. )Esmaeili et al  اند.تعداد حوادث ازدست داده   یشترب

 گذشته   حوادث  از  آمده   بدست  های آموزه  یژگی و براساسبر و  ی مبتن  یسکر  یلو تحل  یهو تجز  یی روش شناسا   یک ز،  وساساخت

  .ردک یو مدل ساز ییساختمان شناسا  یهامولفه یاخاص    های یترا به طور مستقل از فعال  یمنیا  یسکرتوان  میارائه کردند که  

  یا کارگر    یک  یناز تعامل ب  ی( معتقد است که هرگونه صدمه و حادثه، ناش یژگیبر و  یمبتن  یمنیا  یسکر  یل)تحل  یهنظر  ینا

توان با تجزیه و تحلیل  می  .(Esmaeili et al., 2015 (a))  کار است  یطدر مح  ها یژگیاز و  یمجموعه کارگران و تعداد محدود 
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حوادث گذشته ، یک پایگاه داده از سابقه حوادث گذشته شامل عامل و ویژگی ایجاد کننده حادثه و نتیجه حادثه رویداده ایجاد 

بینی حوادث ناشی از وجود عامل خطرآفرین در توان برای پیش. از پایگاه داده تولید شده می(Tixier et al., 2016 (a))کرد 

  های یژگیو  ین ا  اختصاص  یتقابل.  (Tixier et al., 2016 (b), Esmaeili et al., 2015 (b))های آینده استفاده کرد پروژه

در طول زمان  باعث شده    ی انسان  هاییتفعال  یا  یبعدسه  یزیکیف  یهاممکن به المان  هاییژگیفهرست محدود از و  یکاز    یمنیا

 (.Hallowell et al., 2016) ید نظر آ مناسب به یاربس یدجد هاییها با فناور داده  ینا است که ادغام

 

 یمنی پروژه ادر ارتقا    BIMاستفاده از    - ۲- ۲

BIM  برا  یابزار تول  یقدق  یطراح   یکارآمد  د  یک   یدو  ف  یا ساختار    یکاز    یمجاز  یجیتالیمدل  است    یزیکیپروژه 

(Hallowell et al., 2016.)  یفناور  BIM   یکه حاو  یمدل مجاز  یها المان  یکه بر رو  دهدیقرار م  یاررا در اخت  یتیقابل  

  یمنی ا  مدل، نکات  یهاالمان  های یژگیشامل اطالعات مرتبط با و  ی هستند، اطالعات  ی واقع  یطها در مح المان  ین ا  یاطالعات مکان

متناطر در مدل  هر بخش به المان  یمرتبط با اجرا ینهو هز  زمان ها و المان یریگساخت و قرار یبترت یا مربوط به هر قسمت و  

 (Howard and Björk, 2008) (Jordani, 2008) (Kaner et al., 2008) (Kam et al., 2003 )متصل شود    یمجاز

(Goedert and Meadati, 2008)  .Rajendran   وClarke (2011 در مقاله خود )مختلفی    ی اهحوزه   به معرفی و بررسی

  ی. از فناورپرداختند  استفاده کنند  مانساختاطالعات    یمدلساز  یاز فناور  توانندیها م پروژه  یمنیا  یش افزا  یبرا  یمنیا  یرانکه مد 

BIM  هاپروژه  ترایمنیطراح  ینهدر زم   (Zhang et al., 2013( )Malekitabar et al., 2016( )Jin et al., 2019 ،) 

(  Bansal, 2011یت  )هر فعال  یاز اجرا  یش پ   هاییزی رامهو برن  هایتخطر فعال  یلها شامل تحلپروژه  ایمنی  هاییزیربرنامه

(Zhang et al., 2015( )Kim et al.,2013  )(Park & Kim, 2013)  (Collins et al.,2014،)  کار    یشرفت نظارت بر پ

 ,.Fullerton et al) (Chae & Yoshida, 2008) (Park & Kim, 2013( )Ciribini et al., 2011)  در حال انجام 

2009) (Costin et al., 2014)  ، به کارگران  یمنیآموزش نکات و مسائل ا (Ganah & John,2015 )(Park & Kim, 

2013)   (Clevenger et al.,2012)    ندانشجوو و  مح  یشپ   هایروها  به  ورود    ( Clevenger et al.,2012)  کار  یطاز 

(Clevenger et al., 2015)   (Soemardi & Erwin,2017)بررس پروژه  ی،  در  حوادث  وقوع  بهرهنحوه  و  و    یبردارها 

 استفاده کرد.   توانیم(  Ruppel and Abolghasemzadeh,2010() Leite & Akinci , 2012)پروژه    تریمنانگهداشت  

Hallowell et al( .2016معتقد هستند که مهمتر )حوزه تمرکز بر گسترش   ین ا  گذشته در یقاتدر تحق  یتمحدود  ین

بوده است.    های تکنولوژ  یربا سا  یتکنولوژ  ینا  یهمکار  یتبه صورت خودکار و قابل   ینقوان  یدر مباحث بررس  BIM  یتکنولوژ

ها  . آنیابندارتقا    گذشته،حاصل از بررسی نحوه رخداد حوادث ایمنی   یمنیا تجارببا استفاده کردن از    توانندیم   هایستم س  ینا

گذشته   یمنیا  العاتاط  یشنهادپ   ینا  کردند. در  یشنهادچهارچوب پ   یکگذشته    یقاتو رفع مشکالت تحق  ها یستمس  ینا  ارتقا   یبرا

 .  یابندها ارتقا پروژه یمنی ا یریتتا مد گرددیادغام م BIM ید جد یبا فناور

 

 ز مدلسازی اطالعات ساختمانسیستم شناسایی عوامل خطرساز با استفاده ا-3
 یمبتن  یسکر  یلتحلشناسایی و  ( روش  2012)  Esmaeili& Hallowell  ،مطرح شد  ی فن  یاتهمانطور که در مرور ادب

مجموعه کارگران و    یاکارگر    یک  ینکه هرگونه صدمه و حادثه، از تعامل ب  شده است  روش ادعا  ینا  را ارائه کردند. در  یژگیبر و

توان با شناسایی  های موثر در هر نوع حادثه، میبا شناخت این ویژگی  .گیردمیکار نشات    یطدر مح  هاییژگیاز و  یتعداد محدود

 ها کرد. ها، اقدام به مدیریت ریسک ایمنی فعالیتها و حذف یا کنترل آنها در محیط اجرای فعالیتوجود این ویژگی
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از مدلسازی اطالعات ساختمان در صنعت ساخت به دلیل مزایای فراوان آن در فازهای  از سویی دیگر امر وزه استفاده 

ها  بندی اجرای فعالیتساختمان، امکان اتصال برنامه زماناطالعات مختلف پروژه گسترش یافته است. یکی از مزایای مدلسازی 

  یگاه پا  یک  ،شده  یدمدل تول( است.  4D BIM modelsر بعدی )های چهاهای مرتبط با اجرای فعالیت و تولید مدلبه المان 

های  تولید این مدل  .دهد یم   ارکاربران قر  یاراستخراج اطالعات و افزودن اطالعات را در اخت  یتکه قابل   خواهد بودداده ساختارمند  

دهد. با  ها، فرصت استفاده از یک پایگاه داده ساختارمند و بصری مناسب را در اختیار ذینفعان پروژه قرار میدر بسیاری از پروژه 

بعدی    4در نطر گرفتن نحوه نگرش مطرح شده در روش تحلیل ریسک مبتنی بر ویژگی، با تکمیل اطالعات موجود در مدل  

BIM  ریزی شده ایجاد کرد.  های برنامههای خطرساز در فعالیتتوان یک پایه اطالعاتی غنی جهت شناسایی ویژگیپروژه، می

توان وجود عوامل خطرساز در اجرای سازی شده و با توسعه یک سیستم اطالعاتی مناسب، میسپس براساس این اطالعات آماده

های  ریزی شناسایی کرد. در این پژوهش مدلی برای استفاده از مدلامهها و در مرحله برنها را پیش از آغاز اجرای آنفعالیت

BIM  در شکل زیر، مدل مفهومی سیستم پیشنهادی  ها پیشنهاد شد.  ها خطرساز در اجرای فعالیتدر راستای شناسایی ویژگی

 نشان داده شده است. 
 

 
 ( BIMساختمان )اطالعات  یمدلساز یبه کمک فناور یزیردر مرحله برنامه ینعوامل خطرآفر ییشناسا یستمس یمدل مفهوم 16شکل 

 

  

هژورپ ارگ یش یدعب 3 لدم
 )3D BIM model(

اه تیلاعف یارجا یدنبنامز همانرب

یدعب 4 ارگ یش لدم
 )4D BIM model(

 لیمکت دنمراتخاس یتاعالطا لدم
هژورپ هدش

 طبترم تاعالطا لیمکت
 یاه  تیلاعف و ایشا اب

 ینمیا رد راذگریثات
اه  تیلاعف یارجا

 یدنب نامز همانرب لاصتا
 ارگ یش یدعب 3 لدم هب

هژورپ

نیرفآرطخ لماوع ییاسانش

 لیلحت و یسررب
 ندرک کچ( تاعالطا

 و دعاوق زا یهورگ
 رب هدش نییعت نیناوق
)هژورپ تاعالطا یور

 تاعالطا یواح نامتخاس تاعالطا لدم
 ییاسانش نیرفآرطخ لماوع لماش رتشیب
 رد اه  تیلاعف زا کیره یگژیو ناونع هب هدش

لدم لخاد

 جیاتن و تاعالطا ندوزفا
 تاعالطا لدم هب اهلیلحت

دوجوم نامتخاس
 )BIM model(
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 یشنهادیمدل پ  یساز اده یپ -4
های مدل پیشنهادی، سیستمی برای شناسایی تعدادی از عوامل خطرساز و موثر در بروز حادثه برخورد، برای بررسی قابلیت

از   ( ، ایجاد گردید. سپس برای بررسی توانایی  OSHA, 2007گردد )ساخت محسوب میحادثه پرتکرار صنعت    4که یکی 

ریزی بخشی از عملیات ساخت یک پروژه واقعی، عملیات  سیستم توسعه داده شده، این سیستم بر روی اطالعات مرحله برنامه

 تحلیل و بررسی قرار گرفت.های آن مورد گودبرداری و پایدارسازی گود، بکار گرفته شد و نتایج و خروجی

Esmaeili et al.  (2015  (a)  پس از بررسی )متحده، گروهی  ایاالت  مورد گزارش مربوط به حادثه برخورد، در    1812

عامل از میان عوامل شناسایی شده   11ها را معرفی کردند. تعداد از عوامل خطرآفرین موثر در رخداد حوادث برخورد در فعالیت

( برای ایجاد سیستم پیشنهادی در این پژوهش انتخاب گردید. در ادامه عوامل خطرساز 2015  (a))  .Esmaeili et alتوسط  

 شود. انتخابی نام برده و الگوریتم تعیین شده برای بررسی اطالعات و  شناسایی یکی از این عوامل شرح داده می

 ( (boom) بوم یآالت دارا نی)کار در حوزه چرخش ماش 1شماره   نیعامل خطرآفر .1

 (نیسنگ آالتنی)کار با ماش 2شماره   نیعامل خطرآفر .2

 مصالح(  رهی)کار در محدوده محل ذخ 3شماره   نیعامل خطرآفر .۳

 انتقال مصالح(  ریمس  یکی)کار در نزد 4شماره  نیعامل خطرآفر .4

 )کار در مجاورت راه عبور و مرور فعال(  5شماره  نیعامل خطرآفر .5

 متحرک در کارگاه(  زاتیتجه تیکارگران همزمان با فعال ت ی)فعال 6شماره  نیعامل خطرآفر .6

 ( نیسنگ زاتیتجه ی)رانندگ  7شماره  نیعامل خطرآفر .7

 (آالتنیماش ی)رانندگ  8شماره  نیعامل خطرآفر .8

 (یوبخکی)کار با دستگاه م 9شماره  نیعامل خطرآفر .9

 ابزارآالت بزرگ( ایو   ی)کار با ابزارآالت قدرت 10شماره  نیعامل خطرآفر .10

 )کار در محدوده سقوط مصالح(  11شماره  نیعامل خطرآفر .11

 

 ((boom)بوم   ی آالت دارا  نی)کار در حوزه چرخش ماش 1شماره     ن یعامل خطرآفر - 1-4

ها وجود  در آن (boom) بوم  یآالت دارا  نیخطرساز کار در حوزه چرخش ماش  یژگی که و   یی هاتیفعال  صیتشخ  یبرا

 .شودیم  شنهادیپ  ریز تمیخواهد داشت، الگور

اند را مدنظر قرار داده شده  صیمنبع تخص  کیبوم به عنوان    یها، ابزارآالت داراآن  یکه در اجرا  یی هاتیابتدا فعال (1

  .میریگیخطر در نظر م  یرا به عنوان بازه زمان  هاتیفعال نیا یاجرا یشده برا یزیرداده و زمان برنامه

. منطقه گرددیحادثه برخورد مشخص م   یبوم، منطقه خطرناک برا  یدارا  آالتنیماش Y و X بر اساس مختصات (2

ا  شودیزده م   نیمکعب تخم  کیخطر به صورت    Y و X صورت که بر اساس مختصات حداقل و حداکثر  ن یبه 

شعاع چرخش    نیبا جمع ا  ، (R) نیدر مدل و در نظرگرفتن شعاع چرخش حداکثر ماش  آالتن یماش  یریقرارگمحل

زننده    نیمکعب تخم Y و X بازه  ن،یشعاع چرخش از مختصات حداقل ماش  نیبا مختصات حداکثر و کم کردن ا 

 .شودیم نییطر تعمنطقه خ
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 بوم  یدارا آالتن یماش تیمحدوده خطر در فعال نییتع ۲ شکل

 

ها در منطقه  (، منابع مورد استفاده آن1شده در مرحله    نییبوم )تع  یدارا  نیماش  ت یکه در زمان فعال  یی ها تیفعال (3

خطرساز    یژگی و  یدارا  ی هاتیفعال  ج،ینتا  نیهم  هی. برپا شودیم  نییتع  رند، یگی( قرار م2شده در مرحله    نییخطر )تع

 . دی آی( بدست م boomبوم ) یآالت دارا نیکار در حوزه چرخش ماش
 

 ی مورد استفاده در مطالعه مورد  یمشخصات پروژه ساختمان -5
.  گرددی محسوب م  یمسکون  یطبقه با کاربر  8ساختمان    کیپژوهش در شهر تهران قرار دارد و    نیپروژه مورد استفاده در ا

تا    یگود است. گودبردار  یوارهاید  یدارسازیو پا  یگودبردار  ات یمرتبط با عمل  ی هاتیاز فعال  یمربوط به بخش  ، یمحدوده بررس

  ی نبودن عمق گود، پروژه جامع   اد یرو با وجود ز  نیا  بوده و از ی کوبشمع  اتیعمل  یکه دارا  شودیمتر در سه فاز انجام م  -7عمق  

 3از  یک یتنها اطالعات مرتبط با  ،یسازجهت سادهو به یشنهادیمدل پ  یسازادهیپ  ی. براشودی محسوب م یگودبردار نهیدر زم

 مورد استفاده قرار گرفت.  ترم - 5متر تا عمق  -3از عمق  یگودبردار یعنیپروژه  یمرحله گودبردار

 

 یگودبردار  اتیعمل  ییمراحل اجرا   -1-5

 گود  به کنار هاخی م  ییو جابه جا  گودانیم بیتخر (1

 گودکنار بیتخر (2

 گود و شاغول کردن آناطراف یوارهایصاف کردن د  (3

 ها لیبتن به ن قیها و تزرمحل شمع  یحفار (4

 ی فوالد یهاتوسط کارگران و سپس نصب شبکه یفوالد  یهاشبکه یهاهینصب پا (5

 وارها ید تیشاتکر (6
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 ی گودبردار اتیعمل ییمراحل اجرا 17شکل 

 

 اطالعات پروژه  یعوامل خطرساز بررو   ییشناسا  یشنهادیمدل پ یسازاده یمراحل پ -6
 ی چهار بعد  گرایمدل ش جادیا - 1-6

گود، به    یدارسازیو پا   یگودبردار  یهاتیفعال  یاجرا  یبندزمانپروژه، برنامه  BIM  یبعد و توسعه مدل سه  جادیاپس از  

  ، یبه مدل سه بعد  یبند. با اتصال برنامه زماندیشده متصل گرد  دیتول  یدر مدل سه بعد  تیمتناطر با هر فعال  ایها و اشالمان 

 شد.  جادیاپروژه   BIM یبعدمدل چهار 

 

 
 ی گودبردار اتیعمل ییمراحل اجرا 18شکل 
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 ساختارمند  یمدل اطالعات کی  یسازاطالعات و آماده  لیتکم  - ۲-6

  ی به اطالعات  ازیاز عوامل خطرساز، ن  یبرخ  ییشناسا  ی پروژه در مرحله قبل، برا BIM ی بعد  4  گرایمدل ش  جادیپس از ا

  لیجهت ثبت و تکم  ی اطالعات  ستم یس  کیاساس    نیهم  بر  پروژه است.   BIM یبعد  4از اطالعات موجود در مدل    شتریب

داده،    گاهی. ابتدا ساختار پا م یکرد  جادیعوامل خطرساز ا  ییاطالعات جهت شناسا  نیا  لیپروژه و تحل BIM یبعد  4  اطالعات مدل

نشان دهنده    5  ل. شکمیکرد  یجداول را طراح  نیا  نیل و نحوه ارتباط باز جداو  کیهر   یهایژگیآن، و  یدهنده  لیجداول تشک

 .جداول است نیاز ا کیهر  ی ژگ یها و وآن نیجداول، ارتباط ب

 

 
 عوامل خطرساز ییشناسا یاطالعات در راستا لیتحل یشده برا  یداده طراح گاهیساختار پا 19شکل 

 

مرتبط با منابع    یلیاطالعات تکم   ها،تیمنابع، جدول ارتباط منابع و فعال  ها، تیداده شامل جدول اطالعات فعال  گاه ی پا  نیا

تکم  ،ی مکان ماش  یلیاطالعات  منابع  با  برا  آالت،نیمرتبط  نقاط  مس  نییتع  یمختصات  انتها  و  به     ها،ر یابتدا  مربوط  اطالعات 

داده    صیمرتبط با مصالح تخص  تیانتقال مصالح و مصالح حمل شده و فعال  ریسم  نیب  تباطانتقال مصالح، جدول ار   یهار یمس

  گاه ی پا جادیو ا  یاست. باطراح  تیفعال  کی  یخطرساز در اجرا  یهایژگیاز و  کیعدم وجود هر   ای جدول وجود    زیشده و در انتها ن

.  میکرد  رهیشده ذخ  جادی داده ا  گاهیشده استخراج و در پا  دیتول  یبعد  4داده شده، اطالعات مورد نظر را از مدل    حیداده توض

اطالعات با دقت باال و    شی رایشد تا ورود و و  یطراح  یی هاشده، فرم  یداده طراح  گاه یها در پاآن  ل یورود اطالعات و تکم  یبرا

 کم انجام شود.   ییخطا

 

 هاتیدر فعال  نیعوامل خطرآفر  ییاطالعات به منظور شناسا  لیو تحل  یبررس  -3-6

در    ی اطالعات  یهاستم یمرسوم س  یهاتیداده آماده شده در مراحل گذشته و به کمک قابل  گاهیبا استفاده از اطالعات پا

  انیبها  مورد از آن   یک  ،4در بخش  خطرساز که    یهایژگیاز و  کیهر  ییشناسا  یشده برا  نیی تع  یهاتمی، الگور  query  جادیا

شده    ییشده شناسا  یزیربرنامه  یهاتیاز فعال  کیهر  یبرا  طرسازخ  یهایژگیو  ها،تم یالگور  نی ا  یشد. با اجرا  یسازادهیپ  د،یگرد

خواهد    هاتیفعال  سکیشده، جدول ر  جادیا  یاطالعات  ستمیس  ی. خروجگردد یم  رهیذخ  هاتی فعال  سکیو در جدول مربوط به ر

 .  دهدیم نشانرا  هاتیاز فعال کیهر  یخطرساز برا یهایژگیاز عوامل و و کیهر   یی عدم شناسا ای  ییبود که شناسا
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 تیهر فعال سکیجدول ر ۲0شکل 

 
 در پروژه تیهر فعال سکیشده جهت مشاهده ر یفرم طراح  ۲1شکل 

 

 به مدل اطالعات ساختمان موجود   لهایتحل  ج یافزودن اطالعات و نتا - 4-6

مشخص شده است. به    نیاز عوامل خطرآفر  کیعدم حضور هر    ای حضور و    تیهر فعال  یمراحل گذشته، برا  یپس از ط 

  نفعانیخطرها به ذ   ش یجهت ارائه و نما  یبصر  ی هاتیاسناد و اطالعات پروژه و استفاده از قابل  رهیدر ذخ  ی کپارچگی  جادیامنظور 

  نیهمپروژه وارد شود. به  BIMبه مدل    تیهر فعال  یاجرا  یها سکیمربوط به ر  تو اطالعا  جینتا  گردد یم  شنهادیمختلف پروژه، پ 

عدم حضور   ایاطالعات مرتبط با حضور    یداده، به راحت  گاهیشده در پا   رهیذخ  جیمنظور با توجه به ساختارمند بودن اطالعات و نتا 

 ط یاز مح  یریتصو  ریوارد شد. در شکل ز  تیعالهر ف  یهایژگیدر مدل و در قسمت و  ت،یاز عوامل خطرساز در هر فعال  کیهر  

 پروژه نشان داده شده است.  ی در مدل چهار بعد لیتحل  جیاطالعات نتا، پس از ثبت BIMمدل 

 
 ت یفعال یژگ یدر قسمت و نیعدم حضور عوامل خطر آفر ایپروژه و مشاهده اطالعات حضور   BIMمدل   طی از مح یینما ۲۲شکل 
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  ی را  به صورت متن  تیفعال  ک یوجود عوامل خطرساز در    ی هشدارها  ش ینما   ت ی، قابلBIMبر بستر    یافزارهانرم  عالوهبه

 ی هم زمان با اجرا  ای مدل و    ی بعدسه  ش یدر نما  ها تیفعال  نیو عوامل خطرآفر  ها سکیر  شی. نماکنندیفراهم م  یبعددر مدل سه

  نفعانیمناسب به کاربران و ذ  یاررگذیکم و با تاث  یاطالعات را در زمان  تواندیم  ان،پروژه در طول زم  یهاتیفعال  یسازه یشب

  ت،یفعال  یکارگران مسئول اجرا  یرو  تواندیخصوص ممناسب، به  یبا امکانات بصر  یی هاپروژه ارائه دهد. استفاده از ابزارها و روش

 موثر واقع شود.

 

 
در مدل   تیفعال سکیر شیو ثبت آن در مدل همراه با نما هاتیعوامل خطرساز فعال ییپروژه پس از شناسا BIM یبعد 4مدل  ۲3شکل 

 ی به صورت هشدار متن یسه بعد

 
  ͼگود یضلع شمال  یسازآمادهͼ تیفعال یبوم که برا یدارا  آالتنیخطرساز کار در محدوده چرخش ماش یژگ یو شینما ۲4شکل 

 ی در مدل سه بعد آالتنیشده است به کمک مشخص کردن محدوده خطر در اطراف ماش ییشناسا

 

   یبحث و بررس -7
سطح آموزش و    شیبا افزا  توانیآموزش و تجربه کارگران در شدت حوادث واقع شده، اثرگذار است و م   الت،یسطح تحص

 ,Karimi & Taghaddos) را کاهش داد شتریبا شدت ب یاحتمال رخداد حوادث ها، تیفعال یتجربه کارگران مسئول اجرا ای

تر  ارائه بهتر و قابل فهم  یکارآمد برا   یبه عنوان ابزار  تواندیم  ساختماناطالعات    یمدلساز  یفناور   یبصر  یهاتیقابل .(2019

در ارائه اطالعات به   تیفی ک  شی. با افزاردیمورد استفاده قرار گ  ها تیفعال  یاز اجرا   شیبه کارگران پ   یمنیا  ینکات و هشدارها

که در آن مشغول به   ییهاپروژه  یهاتیفعال یجرا را در ا و تجربه کارگران یمنیسطح آموزش نکات و مسائل ا توانیکارگران، م

مدل    یتصور کرد که خروج وانتیاساس م نیداد تا باعث کاهش حوادث در صنعت ساختمان گردد. بر هم ش یکار هستند، افزا

 .کند  یعمران یهابه کاهش آمار تلفات در پروژه یکمک قابل توجه  تواندیم یشنهادیپ 
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  یمنیا  یهاچالش  انیب  یو موثر مورد استفاده برا  دیها جد از روش  یکی (toolbox meetings) یبررسجلسات    امروزه

به    تواندیمناسب م  یبصر  یاز ابزارها  یریگبهره  لیبه دل  ی شنهادیپ   مدلکارگاه است. استفاده از    طیساخت در مح  نیدر ح

تمام   انه،یماه  ایو   یبه صورت روزانه، هفتگ توانیم  ، مدل ی اینکمک خروج هکند. ب یجلسات کمک فراوان نیا تیفیک شیافزا

به صورت   یبازه زمان   نیرا در ا  هاتیفعال  نیموثر در هر کدام از ا  نیو عوامل خطرآفر  ها سک یانجام شده به همراه ر  ی هاتیفعال

را به صورت   تیمرتبط با هر فعال  یمنیخطرساز و نکات ا  واملبه همراه ع   هاتیفعال  یکرد و نحوه اجرا  یسازهیشبی  چهار بعد

 .ارائه کرد هاتیفعال یمناسب به کارگران مسئول اجرا یبصر یهاتیو با قابل یبعدسه 

مسئوالن    اریدر اخت  تواند یاست، م  هاتیفعال  یدر اجرا  نیپژوهش که شامل عوامل خطرآفر  نیدر ا  یشنهادیپ   مدل  یخروج

  داشته  تیهر فعال  یمنیا  یدهاینسبت به تهد  یبهتر  دیو نظارت بر روند اجرا، د  یتا هنگام بررس  ردیپروژه قرار گ  یمنیو بازرسان ا

و با    یبه صورت بصر  کندیم  دیها را تهدآن   یاجرا  یمنیکه ا   ییهاو خطر  هاتیفعال  ، یزمان  بازهدر هر    توانندیها مباشند. آن

درنظرگرفتن ارتباط را با    هاتیفعال  یمختلف اجرا  یهاو یمشاهده کنند و سنار  شده، هیته BIM در مدل  ق، یاز مختصات دق  ی آگاه

نظارت   نیبه دقت بر کنترل عوامل خطرآفر  تیقرار دهند و در هنگام اجرا هر فعال  یجامع مورد بررس  یدی و با د  هاتیفعال  ریبا سا 

 .داشته باشند
 

 یریگ جهیو نت یجمع بند -8
خطرها و    یی از وقوع حادثه است. شناسا  ش یخطرها پ   نیا  لیها، تحلکنترل و حذف خطرها و حادثه  یروش برا  نیمهمتر

ارز  نیاول  یمنیا  یهاسک یر در  تحل  یابیگام  است)  نیا  لیو  فناورCarter& Smith, 2006خطرها  اطالعات    یمدلساز  ی(. 

را در   طیاز شرا  یاریبس  یبررس  تیها در مدل، قابلالمان  نیارتباط ب  یریگنظرمدل و در  ییگرایش  تیساختمان با توجه به ماه

باعث شده است که انتقال و    یفناور  نیمناسب ا  یسازر یتصو  تیعالوه قابلباال فراهم آورده است. به  ی کم و با دقت  نهیزمان و هز

اطالعات    یمدلساز  یفناور  یو ابزارها  هاتیه بر قابلیباال انجام شود. با تک  یتیفیمختلف با سرعت و ک  یهاگروه  نیفهم اطالعات ب

از    شیو پ   یزیردر مرحله برنامه  نیعوامل خطرآفر  ییشناسا  یبرا  ی مدل  ،یعمران  یهاپروژه  یمنیارتقا سطح ا  یساختمان و برا

ارائه شد.  یشنهادیپ  یاساس مدل مفهوم نیهم. بردیگرد شنهادیساختمان پ اطالعات  یمدلساز یبه کمک فناور تیفعال یاجرا 

ا آن  از  برا  ن یپس  خطرآفر  ییشناسا   یمدل  رو  نیعوامل  بر  برخورد  برنامه  یحادثه  مرحله  واقع  کی  یزیراطالعات    ی پروژه 

  ی و انرژ   نهیخطرها با صرف زمان، هز  ییقرار گرفت. شناسا  یشده مورد بررس  یسازادهیپ   ستمیس  یشد. در انتها خروج  یسازادهیپ 

  یمدلساز  یفناور  یبصر  یهاتیو استفاده از قابل  نیعوامل خطرآفر  یی گذشته، دقت باال در شناسا  یسنت  یاهکمتر نسبت به روش 

شد که   این پژوهش عنوان  یشنهادیدر ارائه مدل پ   یهدف اصل  3عنوان پروژه، به  نفعانیارائه بهتر به ذ  یساختمان برااطالعات  

 . در پیاده سازی مدل پیشنهادی قابلیت های این سیستم به خوبی نمایان گردید

 

 تشکر و قدردانی 
که   اسدی بنی و جناب آقای مهندس  تباریدکتر ملک  یجناب آقا  سرکار خانم شمسایی ،سرکار خانم مهندس حاجی،   از

 . میینمایم ی قدردان اریبس  ، میاز یاریشان بهره برد مقاله در تهیه این
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 چکیده 

کلی صنعت ساخت به سمت  ها و به طور  ی پایداری مطرح است رویکرد ساختمانهایی که در حوزهامروزه به دلیل نگرانی

هایی که تاثیرات کمتری روی محیط زیست کارگیری استراتژی ساختمان سبز در حال تغییر است و تقاضا برای ساختمانبه

سازی اطالعات ساختمان )بیم( به عنوان یک انقالب تکنولوژیک در  داشته باشند روز به روز در حال افزایش است و مدل

و ساز از جانب بسیاری از متخصصان فرصت مغتنمی در این زمینه تلقی می شود. بیم    اختعرصه معماری، مهندسی و س

ی  شود و فرصت استفاده حل تسهیل کننده برای یکپارچگی اطالعات در چرخه حیات ساختمان شناخته میبه عنوان یک راه

دهد بیم به کند. تحقیقات نشان می د میبهینه از اطالعات در دسترس برای طراحی پایدار و آنالیز عملکرد سازه را ایجا

شود در آینده با شناسایی  بینی میکند و پیشروی به سمت ساخت و ساز سبز را هموار میطور قابل توجهی مسیر پیش

های بیم  تر مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش بر ارتباط میان به کارگیری قابلیتهای آن به صورت گستردهو حل چالش

پردازد و به این سوال پاسخ  از میان برداشتن موانع و تسهیل پیاده سازی اصول پایداری در صنعت ساختمان میبرای  

هایی برای توسعه کارکرد آن  هایی مورد استفاده قرار گرفته است و چه زمینههای بالقوه بیم در چه زمینهدهد که مزیتمی

ها در سه بخش اقتصادی، محیطی و اجتماعی به تفصیل در هر بخش  ندر آینده می توان متصور بود و و با طبقه بندی آ

 نماید. گیری از ابزار بیم برای ارتقای پایداری را تشریح میظرفیت بهره
 

 سازی اطالعات ساختمان، بیم، پایداری، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی مدل   واژگان کلیدی:
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 :مقدمه -1

ها هستند و یکی از  ای برای بهبود پایداری ساختمانهای تازهدر جستجوی روش  حوزهگران این  پژوهشصنعت ساخت و  

از  حلراه استفاده  مدلفناوریها  نظیر  روز  به  ساخهای  اطالعات  مدلاست.    1تمان سازی  به  مفهوم  ساختمان  اطالعات  سازی 

تصویر تجسمی ساختمان را شود که  هم میاین امکان برای مالکان فرا  و کند  ها کمک میمهندسان در طراحی دیجیتال مدل

کنند  پیش از اجرای فیزیکی آن ببینند. برای اعمال مفاهیم بیم طراحان از ابزاری برای خلق مدل سه بعدی ساختمان استفاده می 

ری به طراحی ی بیشتاخیرا صنعت ساخت و ساز عالقه  گیرد.های این ابزار صورت می   ها از پایگاه داده که انتخاب مصالح و سیستم

ی اقتصادی می  دار محیط زیست نشان داده است که هم منجر به عملکرد باال و هم موجب صرفههای دوستو ساخت ساختمان

کسید کربن و  ا گاز دی اتی پایداری نظیر انتشاردر حوزه یی هانگرانی افزایش دلیل   . این امر به(Jrade and Jalaei, 2013)شود 

 . (Lu et al., 2017)است  های فسیلیوابستگی انرژی به سوخت

تعریف از آن   ر دویستمفهوم پایداری در دهه های گذشته توسط تعدادی از مولفین مورد بحث قرار گرفته است و بالغ ب

و  ی کارایی منابع است  کم و بهبود دهنده  هایی با اثر محیطینویسندگان از این مفهوم ساختمانموجود است. تعریف بعضی از  

 El-Diraby, Krijnen and)دانند  طراحی ساختمان سبز را مبتنی بر این دو اصل در طی چرخه عمر آن سازه و تسهیالت می

Papagelis, 2017)  .  بر هزینه های ساخت و انتشار دی اکسید کربن یا حتی تلفیق کردن    تعاریف دیگری با تکیهدر حالی که

ی پایدار در این  توسعهنیز موجود است. تعریفی که برای مفهوم    تاثیر محیطی و اقتصادی ساختماناجتماعی و    و   ابعاد سیاسی

گوی نیازهای  ای که پاسخوام گرفته شده است: توسعه  1987  سال   در  Brundtlandاز گزارش    استفاده قرار گرفتهمورد    پژوهش 

شان را به خطر اندازد. به طور معمول مفهوم پایداری بر  براورده کردن نیازهایهای آینده برای  آن که توان نسل  دونامروز است ب

است که توسط مجامع بین المللی پذیرفته شده    استواراساس رویکرد سه گانه پیامدهای آن )محیطی، اقتصادی و اجتماعی(  

     .  (Azhar, Brown and Sattineni, 2010) است

تکنولوژی بیم پتانسیل تغییر روندهای طراحی سنتی و تولید کاراتر یک طراحی با عملکرد   های طراحی پایدار با ترکیب راهبرد

تواند به عنوان پشتیبان طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم ساختمان در فرایند طراحی اولیه مورد باال را دارد. فناوری بیم می

ها و آنالیز  آنالیز تجربی ساختار، کنترل محیط، روش ساخت، استفاده از مصالح جدید یا سیستم  استفاده قرار گیرد که شامل 

یک مدل    درای را  از این رو که بیم اطالعات چند رشته  .(Azhar, Brown and Sattineni, 2010)است    های کاربرجزئی از فرایند

  که ضمن این  ، دهد که در فرایند طراحی شرکت کنندهای پایداری این فرصت را میکند به شاخصی می منطبق و بر هم گذار

هایی استفاده شود که تاثیرات  کند که از مصالح و سیستمها این الزام را ایجاد میاستفاده از ابزار بیم برای طراحی پایدار ساختمان

 .  (Jrade and Jalaei, 2013) باشد گیری به راحتی قابل اندازه  (EI)ها محیطی آن

درمورد    ینگرششود بلکه در تالش برای ایجاد  محدود نمیاطالعات ساختمان    یسازمدلمزایای  مرور  به    مقاله  نیا  هدف

-است. تکنولوژی تصمیم  یدار یاطالعات ساختمان و پا  یسازمدل   انیم  ییهم افزا  یی توسعهبرادر آینده    از یمورد ن  یهانهیزم

  عمل   ساخت و ساز    یهاعنوان یک پلتفرم بالقوه همکاری برای حل چالش  به  تواندمی  ،میبرآمده از انقالب ب  یگراکنش  یریگ

، ضمن  ردازدپ   یمموجود  در حال رشد با جستجو در نقاط ضعف و قوت    ینهیزم  نیمطالعه به مشارکت در ا  نیا  نیکند. بنابرا

کوشد به این سوال پاسخ  شود. پژوهش پیش رو می که بدین ترتیب نقاط مغفول مانده در تحقیقات پیشین نیز مشخص میاین

 
4 Building Information Modelling (BIM) 
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ی توجه به اصول پایداری وجود دارد مورد استفاده دهد که چه قابلیت هایی در بیم برای حل مشکالت و کمبودهایی که در زمینه

 های بالقوه بیم در آینده در این زمینه وجود دارد.ها و مزیتی قابلیتتوسعهگیرد و چه میزان توان قرار می

سازی اطالعات  های بعدی  به توضیح روش تحقیق پرداخته خواهد شد و به تفکیک در سه بخش، کاربرد مدلدر بخش

 گیرد.   ها بیان و نتیجه گیری صورت میگردد و در بخش آخر یافتهی ی پایدار بیان مساختمان در زمینه توسعه 

 

 روش تحقیق:  -۲

تا    2008های  بین سال   Web of Scienceو  Scopus بررسی مقاالت مرتبط با بیم و پایداری در پایگاه های  در این مقاله به  

( در عنوان و کلیدواژه 1و پایداری )جدول    BIMهای  ایم. در ابتدا با محدود کردن جستجو به وسیله ترکیب عبارتپرداخته  2018

 پرداختند استخراج و بررسی شدند. در پایداری ساخت و ساز می  BIMهای مقاالت، مقاالتی که به بررسی نقش 

 15جدول 

 BIMهای کلیدواژه های پایداری کلیدواژه

Sustainability BIM 
Sustainable Building information modeling 

Green Building Building information modelling 

Sustainable Construction  - 

 

پایداری یعنی ابعاد اجتماعی  BIMشدن محور پژوهش به مطالعه نقش  ی این بررسی مشخص  نتیجه - در سه بعد اصلی 

آوری منابع، کلیدواژه  ی روند جمعرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی در صنعت ساخت و ساز شد. به همین منظور در ادامهف

 ( در عنوان و کلیدواژه های مقاالت جستجو شد.2 و ابعاد پایداری )جدول "BIM"های 

 16جدول 

 BIMهای کلیدواژه های مرتبط با ابعاد پایداریکلیدواژه

Social BIM 

Sociocultural Building information modeling 

Environmental Building information modelling 

Economic  - 

Cost  - 

 

 17جدول 

 پایگاه جستجو  تعداد مقاالت 

91 Scopus 
67 Web of Science 
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مقاله   115مقاله آن مشابه یکدیگر و تکراری بودند و درنتیجه    43( که تعداد  3مقاله یافت شد )جدول    158در مجموع  

باقی ماند. از طریق مطالعه متن کامل مقاالت به بررسی این مسئله که آیا آن مقاله متمرکز بر نقش بیم در ساخت و ساز پایدار  

گردید که آن مقاله کدام بعد از پایداری را مورد نظر قرار داده  خیر، پرداختیم. همچنین در این مرحله مشخص می باشد یا  می

بندی شدند. با  بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی دسته  3ها در  مقاله مرتبط استخراج گردید و آن  41است. در نهایت  

 اهداف توسعه پایدار در هرکدام از ابعاد پایداری پرداخته شد. استای پیشبرددر ر BIMتحلیل محتوای مقاالت به بررسی کاربرد 

 

 بیم و ابعاد سه گانه پایداری: -3

 Socio-cultural Dimension یفرهنگ-ی اجتماع بعد( 1-3

صورت   توسعهدر جهت  که  ی  یهاست که مستقیم یا غیر مستقیم از تالشاپایداری اجتماعی مرتبط با شرایط رفاهی افرادی  

بنابراین رفاه و آسایش اجتماعی مرتبط با احساسات انسانی نظیر امنیت، .  (Said and Berger, 2014)  شوندمیمتاثر    گیرد،می

پایداری اجتماعی تضهای انسانی نظیر مهارترضایت، ایمنی، آرامش و مشارکت انگیزه است. هدف  مین  ها، سالمت، دانش و 

نهادها    روابط و   در تعادل با اخالقیات انسانی،   هها در یک مسیر منصفانفرهنگی مردم و نیازهای روانی آن- کردن وجوه اجتماعی

ای معتقدند پایداری اجتماعی به موازات پایداری محیطی است و عده ای دیگر پایداری محیطی را پیش نیاز پایداری عده  است.

تلقی می کنند پایداری  .  (Illankoon, Tam and Le, 2017)  اجتماعی  برای  ازگیریم  اجتماعی درنظر میاجزایی که  :  عبارتند 

مشارکت؛ که تا حد امکان  ، گزین مصرف را ارتقا می دهدهای جایآگاهی؛ که عادت، دهد عدالت؛ که فرصتی یکسان به همه می

را در تصمیم بیشتری  ارتقا میپیوستگی؛ که یک،  کندها دخیل می گیری افراد  را    رتاگرچه در دید کالن.  دهدپارچگی جامعه 

 .  (Murphy, 2012)گیرد تواند در تعاریف متفاوت دیگری هم جای می پایداری اجتماعی فرهنگی 

- پنج سطح برای پایداری اجتماعی ،نفعانذی ینظریه  که در باال برشمردیم و  ماناجزای مسئولیت اجتماعی ساز بر اساس

ها  که در ادامه به توضیح اجمالی آن  اندپارچه سازی بیم شناسایی و طبقه بندی شدهچارچوبی برای کاربرد یکبه عنوان  فرهنگی  

 :   (Reychav, Maskil Leitan and McHaney, 2017)پردازیم می

I.  مدیریت ذی نفعان در پروژه 

II. نفعان  تعارض منافع و عالیق میان ذی  ،های سبز پایداریکی از موانع گسترش ساختمان  ؛مشارکت ذی نفعان در پروژه

جویی در های صرفهگذاری در فناوریی زیادی برای سرمایهکاران انگیزهبرای مثال ممکن است پیمان مختلف است.

فقدان اطالعات به اشتراک    است.  حالی که منافع اصلی این امر متوجه کاربران نهایی ساختمان  انرژی نداشته باشند در

نفعان و نتایج متعاقب این امر در پردازش اطالعات در زنجیره تامین منجر به برامدهای ضعیف  گذاشته شده میان ذی

 شود. ن میانفعها در برخی نقطه نظرات ذیگیریتصمیم

III. نفعان  ی جوامع یا ذیهمابتدا هیابی به موفقیت پروژه الزم است که  برای دست    ؛رجو   به همه ذی نفعان پروژه

تواند از طریق بیم صورت  پارچگی میاین یک  سازی شود.پارچه  یک  ها آنو سپس دیدگاه    مرتبط با پروژه شناسایی

 پذیرد. 
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IV. درگیری (involvement) در مورد پایداریباالخص   ساکنان  بوط به که اطالعات مر  الزم است؛  در پروژه  ساکنان 

گیرند و از آن جا که در نهایت  گیری جای  در تیم تصمیمنیز    نو بدین ترتیب آنا  قرار گیرد  هاآندر دسترس    ساختمان

  ای قابل توجه است.ها با پروژه مسالهکنند آگاهی و پیوستگی آناین ساکنان هستند که از ساختمان استفاده می

V. درگیری (involvement) گیری  این درگیر شدن در تصمیم؛ ذی نفعان در تمام مراحل چرخه عمر ساختمان

می   مورد  در پایداری  میان ذی  توانداجزای  در  را  آنعدالت  آگاهی  کند،  منعکس  مختلف  دهد،  نفعان  پرورش  را  ها 

ا مسائل  نفعان بذی  و پیوستگیارتباط  در نتیجه    و  پارچگی جامعه را افزایش دهدها را بهبود بخشد و یکمشارکت آن

 یتواند منجر به توسعهمی  و مشارکت در امور  درگیر شدنشود  از این روست که بیان می.  بهبود یابد ساختمان  مربوط به

 .پایداری اجتماعی فرهنگی در یک پروژه ساختمان سبز شود
 

 

 

  جهت  در  م یب  یفناور  ،که برشمرده شد   یاستاندارد  یها اریمعبا استفاده از  کند  یم  شنهادیپ   ی است کهچارچوب  (1شکل )

کند که تمرکز یامر کمک م  نیسازمان استفاده شود. ا  تیمسئول  یها  اریبه عنوان مع  یروابط متقابل اجتماع   ییشناسا  نیتضم

  ستمیس کدر نظر گرفتن آن به عنوان ی سمتبه  ات، ی اطالع ساز پارچهکرای یب یتکنولوژ کی به عنوان   م یب یابیموجود از ارز

 د. کن  دایپ  سوق  پروژه نفعانیذ ریاس و  شرکت انیت مارتباطا یبانیپشت یبرا ی اطالعات

طراحی ساخت راه اندازی

5 

در یک نگاه  معیار های مسئولیت اجتماعی سازمان

 برای ساختمان سبز

مدیریت ذی نفعان در پروژه: بررسی (1

 چهارچوب مدیریت

همکاری با ذی نفعان در پروژه : بررسی کار (2

 تیمی

رجوع به همه ذی نفعان: بررسی نحوه ی (3

 ارجاع به آن ها به عنوان جوامع مرتبط 

درگیر شدن ساکنان در پروژه به عنوان ذی (4

 نفعان: بررسی مشارکت ساکنان

درگیر شدن ذی نفعان در تمام فازهای (5

پروژه یک ساختمان: بررسی ارجاعات 

 از هاف در تمام اجتماعی

 (Reychav, Maskil Leitan and McHaney, 2017) (۲5)شکل 
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  در  بهبود  یبرا  میب  از  مولفان  ییابتدا  قاتیپرداخته شده است، در تحق  یاجتماع   یداری به مساله پا  زین  یگری د  یهاکردیبا رو

  گرفتن   نظر  در  با ح  مصال  نهیهز  زدن  نیتخم  ساخت،  یبندزمان   در  یمنیا  خطرات  کردن  ینی بشیپ   پروژه،  از  یهندس  اطالعات

  یمنیا  تیریمد  کارگران،  یمنیا  کاله  در  سنسورها  از  استفاده  امکان  با  سپس.  کردند   یم  استفاده  ،منیا  یهاداربست  و  زاتیتجه

 . (Fang et al., 2016) شد نهیزم نیدر ا یاروال تازه  جاد یو باعث ا افتی  یترق

. توان  است  یاضطرار  طیشرا  یبرا  یطراح  و  آتش  برابر  در  حفاظت  ردیگیم  قرار  یبند  طبقه  نیا  لیذ  که  ین یعناو  ریسا

گیرد  مقابله با آتش مورد استفاده قرار می  یاست که برا  ی( روشGIS)  ییایجغراف  اطالعات  ستمی سبا    یپارچگکی  یبرا  میب  یبالقوه

شود که کوتاه ترین فاصله از ایستگاه آتش نشانی  های بیم ابزاری ایجاد میکه براساس اطالعات فضایی و معنایی موجود در مدل

بعضی بر این عقیده اند که حادثه آتش سوزی .  (Isikdag, Underwood and Aouad, 2008)  گردد به سایت تعیین و اعالم می

که    ست و ممکن است بعضی از شرایط در لحظه تغییر کنند )مثل موقعیت تراک های آتش نشانی( در حالییک واقعه پویا ا

ها را شبیه  عملکرد نردبان تراک  نمایشکنش سه بعد محیطی برای  کنند که برهمدیگری بر مدل ایستا تکیه می  گرانپژوهش

های بیم برای جلوگیری از وقوع  واقعیت مجازی و کاربرد مدل   کند. با تمرکز بر آموزش پرسنل با استفاده از عملکرد سازی می

 . (Rüppel and Schatz, 2011) های دیگری نیز در تحقیقات مورد بحث قرار گرفته است روش ،آتش

بر منافع    یبل ق  یهامتناظر از عملکرد ساختمان است. پژوهش  یابیو ارز  شیبهبود آسا  ،می استفاده از ب  گرید  یاجتماع   تیمز

پ   انی، مشترطراحان  یاستفاده  یبرا  میب برداران نادم  کارانمانیو  اانگاشته شده  دهیتمرکز بوده است و بهره  رابطه   نیاند. در 

دهد. بهبود  یدر عملکرد ساختمان به دست م  میاستفاده از ب  تیموفق  یریگاندازه  یبرا  یدیشاخص کل   2پس از سکونت  یابیارز

. از (Gurevich, Sacks and Shrestha, 2017)  است  میب  یریبه کارگ  یهاتیاز مز  زیها نشاخص  نیخودکار داده از ا  یجمع آور

کی  یدر    گرانپژوهشاست که    یدر فاز طراح  3روز  نور  یسازهیشب  یحوزه  شده   انجام  کاربران  ش یآسا  یرو  که  یقاتیتحق  جمله

به شکل قابل  سازی را  گیری عملکرد نور روز ساختمان بر اساس اطالعات هندسی در مدل بیم زمان شبیهاز موارد دریافتند اندازه

 .        (Göçer, Hua and Göçer, 2015) دهدکاهش میتوجهی 

از عناوین نوظهور    شوداز آن یاد می  HBIM  که به  یفرهنگ   راثیم  قاتیها در تحقرد بیم در فاز راه اندازی ساختمانکارب

های تاریخی  بیم از ساختمان  4چون ساخت   ادبیات پژوهش این حوزه است. استفاده از تکنولوژی اسکن لیزری برای ایجاد مدل

ها از جمله تحقیقات  برنامه دقیق حفظ و نگهداری آنی  ها و البته تهیهی ساختمانو مدارک ثبت امالک برای ارزیابی شرایط واقع

های بیم برای ایجاد پایگاه داده ملی از میراث فرهنگی هنوز تحقیقات  گیری از مدلعلی رغم بهره  انجام شده در این باره است. 

 .  (Biagini et al., 2016)  ها بصورت اتوماتیک صورت گیردارزیابیبیشتری برای گسترش آرشیوهای اطالعاتی تاریخی نیاز است تا  

توان گفت که به طور کلی تحقیقات در این حوزه بر ایمنی، آسایش کاربران و فرایند یادگیری متمرکز ب میبدین ترتی

کند ی پایدار است. اگرچه تحقیقات تصریح میاست و آنالیز و مدیریت ایمنی بیشترین عنوان مورد پژوهش در این بعد توسعه

ی عمر ساختمان از زمان طراحی تا راه اندازی در بعد اجتماعی  ثری در چرخهتواند نقش موکه امروزه استفاده از تکنولوژی بیم می

ی گردش اطالعات و مدیریت  فعلی به خصوص در زمینه  هایی پایدار داشته باشد اما گسترش کاربرد آن و بهبود نقش توسعه

 
2 Post-occupancy evaluation (POE) 
3 Daylighting simulation 
4 As built 
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مندی ای و دانشجویان برای توسعه بهرهی بیم و اهمیت آموزش افراد حرفه پارچهایمنی، کمبود مهارت در به کارگیری رویکرد یک

 ی تأمل و تمرکز تحقیقات آینده باشد. شود و این مساله باید نقطهاز بیم را یادآور می

  Environmental Dimension ی طیمح  ستیز  بعد( ۲-3

مدیریت پسماند متمرکز است و  ها و آنالیز انرژی و  مورد مطالعه از پایداری بر بحث تاثیرات محیطی سازهی  دومین حوزه

محیطی به  زیست  پایداری  .  این زمینه است  در  عناوین تحقیقاتیپرکاربردترین  عمر با به کارگیری ابزار بیم از    یارزیابی چرخه 

، و به بیان دیگر به معنای حفظ بقای همگانی و عملکرد  کندمیعدم تهی کردن منابع و تخریب و تنزل محیط زیست اشاره  

 .  (Illankoon, Tam and Le, 2017) های طبیعی استسیستم نرمال

ی عمر ی چرخههایی اشاره دارد که در دورهطراحی ساختمان سبز )یا طراحی ساختمان پایدار( به فرایند طراحی ساختمان

تیم طراحی، نزدیک  نیازمند همکاری  امر  این  تحقق  و  دارند  کارامد  منابع  و  معماران و   ساختمان، مسئولیت زیست محیطی 

است   پروژه  مراحل  تمام  در  کنندگان(  تولید  پیمانکاران،  )کاربران،  نفعان  ذی  سایر  و   El-Diraby, Krijnen and)مهندسان 

Papagelis, 2017).  های  ی ویژگیگیری دربارهها برای تصمیمترین زمانفازهای طراحی اولیه و پیش از ساخت ساختمان بحرانی

تمرکز طراحان هنگام طراحی یک ساختمان پایدار روی ارزیابی اثرات محیطی محصوالت انتخاب شده با ابزارها و  ،  پایداری است

ی عمر یک محصول است. روش متداول به  های چرخهها و خروجیی ورودیتاثیرات محیطی نتیجه  ت.های در دسترس اسروش

شود. طراحان موضوعات محیطی استفاده می  سنجش  برای  ریابزابه عنوان  است که    )  ( LCAفته شده ارزیابی چرخه عمر  رکار گ

ها  آوری و ارزیابی ورودیجمع  هب  LCAایده  و با استفاده از  رند  عمر ساختمان و مصالح به کار رفته را در نظر بگیی  هباید تمام چرخ

  "محیط ساخته شده"برای ارزیابی پایداری    LCA  .بپردازندحیات آن    یها و اثر محیطی یک محصول در طی چرخهو خروجی

، بنابراین برای قیاسی هم کاربرد دارداثرات محیطی محصوالت به صورت  ارزیابی های آن برایتکنیکو  نیز مورد استفاده است، 

پارچگی  با استفاده از قابلیت یک.  (Jrade and Jalaei, 2013)  های ساختمانی بسیار مفید استدر فاز طراحی مفهومی پروژه  اعمال

BIM-LCA  های بیم و ابزار  مدل  ی ازکارگیری اطالعات هندس در فازهای ابتدایی پروژه با بهLCA   که    می گیرند  ی را به کارشرو

 . محصول اقتصادی و کارامدتری را انتخاب کنند ،گیرانتصمیم

ظت محیط زیست ایاالت متحده ده  اانس حفژآ،  تواند بسیار زیاد باشدی مختلف میهای بالقوهEI   5لاگرچه که تعداد ک

 : (Hoff, 2008) کند اول را بدین صورت طبقه بندی می مورد

 

 مسمومیت غذایی )سرطانی(  (6 عامل گرمایش جهانی  (1

 ( مسمومیت غذایی )غیر سرطانی(7 عامل تخریب اوزون (2

 غذایی )آالینده های هوایی(  ( مسمومیت8 اکسیدان فتوشیمیایی  عامل (3

 مسمومیت زیست محیطی (9 شدن  عامل اسیدی (4

 ( استفاده از سوخت فسیلی10    مردابی شدن (5

 
5 Environmental Impacts 

 ( Hoff, 2008)تاثیرات محیطی بالقوه  :(4جدول ) 
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  (Lu et al., 2017) های سبزکاربرد بیم در پایداری محیطی ساختمان(: ۲)شکل 

  LEED  6ی پایداری نظیر های معتبر در حوزهها و امتیازات گواهیکارگیری بیم سبب تطابق با شاخصبه روشن است که 

تواند به صورت کارامد  گیری میپارچگی بیم با رویکرد تصمیمیک .  شودهای سنتی میتر از روشبا رویکردی سریع  BREEAM7و  

-پارچگی بیم با شبیهیکعالوه بر این    ها بهینه نماید. طراحی مفهومی ساختمان  یانتخاب مصالح ساختمان پایدار را در مرحله

 Lu)  کند گیری کمک میپایداری در فرایند تصمیم  یراحان در تکمیل اهداف چندگانهسازی تاثیرات محیطی ساختمان به ط

et al., 2017)  ،کند و مقدار کل حجم  ها را مشخص میی آنمصالح که مقدار انرژی در بردارندهاز  ی  یپارامترها. به عنوان نمونه

دار محیط زیست باشد ند در انتخاب مصالحی که دوستتواب بیم   گیرند تادر نظر میشود را گیری میمصالح که توسط بیم اندازه

فرایند را    این  اتومات سازیو دستی وارد کردن این اطالعات در پایگاه داده ها،    استاندارد اگرچه که نبود فرمت  . یاری رساند

بیم می تواند به طراحان برای استفاده از مجموعه داده های   .(Shadram et al., 2016)کند  و زمان آن را طوالنی می محدود  

های موجود برای بهبود پیکره بندی قراردادی برای شبیه سازی عملکرد ساختمان در فازهای ابتدایی طراحی ساختمان ساختمان

که توان محاسبات آنی انرژی و تصویرسازی   8DPV  م  ه کردند به نارا ارائ  یابزارنمونه  ن  گراپژوهشجدید یاری رساند. برای مثال  

از نتایج شاخص انرژی اتخاذ کنند   را دارد،های عملکرد  گرافیکی   در نتیجه به طراحان کمک می کند تصمیماتی برای حفظ 

(Schlueter and Thesseling, 2009)  .سازی    توانمند سازی طراحان در شبیه  در جهتبیم    یآنالیز مصالح بر پایهدین ترتیب  ب

میلگرد مانند ضایعات  برای کاهش ضایعات ساختمانی  الزامات طراحی سازه و اصالحات طراحی ضروری  پیشنهاد    معماری و 

ارزیابی تاثیر روششود. بیم میمی   بدین ترتیبهای دیگر طراحی بر عملکرد ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و  تواند برای 

در شبیه سازی انرژی    افراد  رفتار. ضمن این که اگر  (Lu et al., 2017)  تری بگیرندتوانند تصمیمات محیطی معقولطراحان می

عامل قابل توجهی در تاثیرات محیطی ساختمان    تواندخواهد شد و این خود میانرژی صرفه جویی    در نظر گرفته شود در مصرف

 باشد.  

 . (Lu et al., 2017)دهد های سبز را نشان می( به طور خالصه کاربرد بیم را در پایداری محیطی ساختمان2شکل )

گیری بر محیط زیست در بسیاری  این مساله به صورت گسترده مورد تصدیق قرار گرفته است که فرایند ساخت تاثیر چشم

نرم افزار بیم راهکارهای  .  (Chang et al., 2017)  کربن، آلودگی صوتی، مصرف منابع و تولید ضایعات داردنتشار  ااز وجوه از جمله  

 
6 Leadership in Energy and Environmental Design 
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8 Design Performance Viewer 
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کند. برای مثال یک مدل سه بعدی بیم برای اندازه گیری را برای کاهش این تاثیرات محیطی در فرایند ساخت ارائه می  فیمختل

های ساخت و در  ندی فعالیتبی توصیه هایی در جهت بهبود زماناثر دی اکسید کربن در یک فرایند ساخت خانه و برای ارائه 

روش های مبتنی بر بیم زمان حقیقی و سیستم پویا برای به حداقل رساندن  یا    شودراستای کاهش انتشارات وابسته پیشنهاد می

تولید  ها در طی فرایند ساخت پارچگی ضعیف در زیر سیستمضایعات ساختمان که به علت دوباره کاری، فقدان هماهنگی و یک

مرکز شانگهای بلندترین  . مثالی که در این مورد می تواند بر این نظر صحه گذارد  (Lu et al., 2017)شود  ه کار گرفته میاند، بشده

به پروژه در   وحیات مبتنی بر بیم منتفع شده است    یهای چرخهاز رویکرد جدید مدیریت داده   است که   ساختمان در چین

 .(Jiao et al., 2013) در چین کمک کرده است %10یسه با نرخ میانگین درصد در مقا  4راستای دستیابی به نرخ ضایعات  

  های بازسازیپذیر با محوریت مسائل پایداری در پروژههای امکانحلتقدند که کاربردهای بیم راهعم  ایمتخصصان حرفه

بازیابی انرژی و  کند تا به  اطالعات ارائه شده توسط بیم استفاده می   ارائه می کند. پیشنهاد استراتژی تخریب پایداری که از  نیز

  کاران توسعه داده نبراساس بیم برای پیما  پروتوتایپسیستم  یا یک    های انجام شده در اجزای ساختمان کمک کندگذاریسرمایه

 ,.Lu et al)ها است  حل، از این دست راه زندببه طور دقیق و اتوماتیک تخمین  را    بازسازی  د تا مقادیر ضایعات تخریب ووشمی

2017)   . 

گیری رکابه د.  نبه عنوان مخزن اطالعات برای ارزیابی ضایعات ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرتوانند می های بیم مدل

ها برای پایداری محیطی  فرایندی است که از هم گذاری بیم با سایر روش  بینی ضایعات تولید شدهبرای پیش   Big Dataهای  روش

گیری های هوشمند، اندازهتوصیف مفاهیمی نظیر خانهمنجر به  . به کارگیری این شیوه ها (Bilal et al., 2016)منتج شده است 

این روال جدید استفاده از شود.  می  های جدا از هم در یک قلمرو واحد پارچه سازی سیستمو بر این اساس یک  GIS  ،هوشمند

)برای مثال همگام   GISزار چگی آن با ابرپاهای بیم و یکیادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای آنالیز خودکار با اطالعات مدل

های آتی تشویق ( تحقیقات را به سمت شهرهای پایدار و هوشمند در سالمنطقههای کل  کردن مدل های بیم برای ارائه داده

از روشمی نیز  انرژی ساختمان  پایش مصرف  بهبود  برای  از سنسورها  استفاده  این زمینهکند.  های نوظهور  هایی است که در 

ت با تاکید  . مباحث دیگری نظیر ارتقای راهکارهای ساخ(Howell, Rezgui and Beach, 2017)د  استفاده قرار گیر  تواند موردمی

توامان بر بهبود آسایش کاربران و کاهش تاثیرات محیطی با به کارگیری ابزار بیم زمینه تعامل دو بعد محیطی و اجتماعی را 

های  تحقیقی پیرامون چالش  گران، پژوهش(Pan, Qin and Zhao, 2017)کند به عنوان مثال در تحقیق پن و همکاران  فراهم می 

کنند که تاثیر  ی ارزیابی تاثیرات محیطی و دمای آسایش کاربران مطرح میاند و دربارهسازی انرژی ساختمان انجام دادهمدل

سازی و نیازمند بررسی بیشتری است. در تحقیقات دیگری نیز ترکیب  رفتار کاربر بر عملکرد انرژی ساختمان یک چالش در مدل

بعد پایداری، به شکل استفاده از ابزار بیم جهت استخراج اطالعات مصالح و ژئومتریک برای بهره گیری در آنالیز انرژی و  این دو

 محیطی مورد بحث قرار گرفته است.
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  Economic Dimension یاقتصاد بعد( 3-3

باشد  مورد ساختمان پایدار و توسعه آن می پایداری، بعد اقتصادی است. در واقع هزینه جنبه اصلی بحث در  سومین بعد  

(Messerschmidt, 2016)  حال  ه ها تا به  و به طور عمده تصمیمات مربوط به طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری و تخریب ساز

کند که  . صنعت ساخت و ساز به طور مداوم تصمیمات مالی اتخاذ می  (Danso, 2018)بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه بوده است

.  اثرات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی دارد، که عمدتا با این دیدگاه بوده که ما نمی توانیم ساختمان را به طور پایدار بنا کنیم

تا همین چندسال اخیر اطالعات بسیار کمی درباره هزینه های ساختمان پایدار وجود داشت اما در دهه اخیر توجه به هزینه و 

 ,Messerschmidt)گذاری بلندمدت افزایش یافته استساخت و ساز پایدار و تاثیر آن بر افراد، محیط زیست و حفظ ارزش سرمایه

2016) . 

به بررسی ها صورت گرفته  به  باتوجه  اما  اقتصادی در هر صنعت تاحدودی متفاوت است،  از نظر  پایداری  شاخص های 

 Sourani, no)(Luiz and Polytechnic, no date)(Danso, 2018)باشندشاخص های اصلی در صنعت ساختمان به این شرح می

date): 

 

 وری بهره  -8 )هزینه های مستقیم و غیر مستقیم( مدیریت هزینه  -1

 ارزش پول   -9 هزینه های عملیاتی   -2

 حفظ رشد باال و باثبات اقتصادی   -10 هزینه های نگهداری   -3

 سرمایه گذاری در استفاده از منابع تجدیدپذیر   -11 هزینه های چرخه حیات   -4

 سرمایه گذاری و بهبود خدمات   -12 سرمایه گذاری و اندوخته بلندمدت  -5

 رکت ذینفعانمشا  -13 عملکرد مالی و اقتصادی   -6

 مقدار مصرف آب و انرژی   -14 سودآوری   -7

 

سازی اطالعات ساختمان به عنوان یک رویکرد انجام پروژه کمک شایانی جهت حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی  مدل

کند. ظرفیت و توانایی بیم برای نگهداری اطالعات چرخه عمر پروژه ها، آن را میو بهبود شاخص های آن در صنعت ساختمان  

ی عملکرد در طول عمر یک دارایی می کند. استفاده از این فناوری باعث  تبدیل به یک ابزار منحصر به فرد برای اندازه گیر

یک   .(Love et al., 2011)شود که بدون شک تاثیر قابل توجهی بر هزینه پروژه و عملکرد زمانی داردکاهش خطاهای طراحی می

دهد  سازی اطالعت ساختمان می باشد، نشان میها مبتنی بر مدلمطالعه تطبیقی و تجربی بر دو پروژه مسکونی که یکی از آن

دهد اما  تالش مورد نیاز در مرحله طراحی را در هر مترمربع افزایش می  %45.93ختمان  که استفاده از مدل سازی اطالعات سا

 Lu et)باشددهد. این امر نمایانگر کاهش قابل توجه هزینه در انتهای پروژه میکاهش می  %8.61هزینه ساخت هر مترمربع را تا  

al., 2014)وش برآورد هزینه دیجیتالی مبتنی بر بیم  های برآورد هزینه سنتی با رای بین روشای مقایسه. همچنین در مطالعه

ها  های سنتی نیاز به تالش کمتری نسبت به تخمین هزینه مبتنی بر بیم دارند، اما نتایج آنشود که اگرچه روش مشخص می

راه    دهند که به راحتی برآورددقت و جزئیات کمتری دارد. فرآیند های دیجیتالی دقت در تعریف هزینه پروژه ها را افزایش می

 ,Valentini, Mirarchi and Pavan)سازدهای متفاوت پروژه، هندسه، عملکرد و غیره را ممکن میهای مختلف در جنبهحل

. نتایج نشان (Love et al., 2017)شود. در طول پروژه تغییرات محدوده منجر به اصالح ارزش اصلی قراردادی هر پروژه می(2017

 های پایداری از نظر اقتصادیشاخص :(5جدول )
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می دهد که پویایی سیستم کنترل تغییر همراه با استفاده بهینه از بیم می تواند کنترل تغییرات در طراحی دقیق را حفظ و تاثیر 

ای موردی برای بهبود قطعیت هزینه . در مطالعه(Mejlænder-Larsen, 2017)ییرات از جمله افزایش هزینه را کاهش دهدکلی تغ

پروژه ریلی استفاده شده است. استفاده از چنین    16سازی اطالعات ساختمان در فرآیند تدارکات ساخت  ناشی از تغییرات از مدل

های ریلی در  های عمومی و خصوصی اطمینان از تحویل و نگهداری پروژههای تکنولوژیکی برای صاحبان دارایی بخشنوآوری

 .(Love et al., 2017)آوردمحدوده بوجه، منعطف با رویدادهای غیرمنتظره و سازگار با تغییر نیازها و ظرفیت ها فراهم می

اند عمدتا بر مبادالت  بعد اقتصادی با بعد زیست محیطی پایداری در ارتباط است. مطالعاتی که به بررسی این ارتباط پرداخته

های هزینه چرخه حیات با گواهی  بین هزینه و تاثیرات زیست محیطی پروژه های ساختمانی و/یا محصوالت، ادغام پایگاه داده 

کنند. شبیه سازی عملکرد  ها و اثرات زیست محیطی به سبب ضایعات ساختمانی تمرکز می اتوماتیک ساختمان سبز و هزینه  

از واقعیت و بهبود روش های دستی سنتی برای مطالعه و بهینه سازی  ساختمان به عنوان یک روش قابل قبول برای تقلید 

سازی  . در زمینه عملیات ساختمان، استفاده از مدل(Kusuda, 1999)ها و سیستم ها پدید آمده استعملکرد انرژی ساختمان

 ,Abdelalim)اطالعات ساختمان برای تحلیل عملکرد ساختاری می تواند یک روند تحلیل دقیق تر و کارآمد تر را تسهیل کند

O’Brien and Shi, 2017). 

های های چرخه حیاتِ راههزینهی بین هدررفت گرما و  ای که در این زمینه تمرکز کرده است به بررسی موازنهاولین مقاله

پردازد. با استخراج اطالعات کمی از مدل اطالعات ساختمان، نویسنده برآورد کرده است که تکمیل و ارتقا بهینه می  9تکمیل

 ,Szönyi)های چرخه حیات را کاهش دهددر میزان مصرف انرژی و انتشار کربن صرفه جویی کند درحالیکه هزینه  %51تواند  می

سازی اطالعات ساختمان،  های مربوط به آن به کمک مدل. همچنین از طریق یکپارچه کردن جریان مصرف انرژی و هزینه(2010

برداری از ساختمان دست یافت، که این امر تصمیمتوان به یک ابزار ارزیابی میزان مصرف انرژی در مرحله عملیاتی و بهرهمی

 ,Abdelalim)کندهای ساختمان، کاربران و سایر ذینفعان تسهیل مییری را جهت ذخیره انرژی و کاهش هزینه برای مالکگ

O’Brien and Shi, 2017) توان یافت که عمده تمرکز  .بررسی ارتباط بعد اقتصادی با بعد اجتماعی پایداری را در مطالعاتی می

برای ارتقا رفتار حرارتی آن و آسایش و   ای تکمیل ساختمانبا لحاظ کردن اقدامات ایمنی، اثرات هزینهها بر برآورد هزینه  آن

 با تمرکز بر ایمنی در سایت، توانایی بیم برای بررسی   (Hu and Zhang, 2011)باشد. بطور مثال ژانگ و هورفاه کاربران می

 

رویکرد   های ساخت و ساز و تاثیر آن بر خطرات ایمنی را بررسی کردند. بندی فعالیتتأثیر اقتصادی ناشی از تغییر در زمان

مدیریت پویا نه تنها به ارزیابی خودکار هزینه های ساخت و ساز اجازه می دهد، بلکه برای اجتناب  ها نشان داده است که یک  آن

 های احتمالی در طول فعالیت های ساخت و ساز نیز الزم است.از برخورد

 
9   Retrofittingها ارتقاء یابد. های قدیمی، به طوریکه عملکرد آن: اضافه کردن ویژگی یا تکنولوژی های جدید به سیستم 
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ارتباط بین  3) شکل به(  را  اقتصاد  ارتقاء تصمیممحیط زیست، جامعه و  از رویکردمنظور تشویق در  های گیری و دوری 

 . (Messerschmidt, 2016)دهدناپایدار نشان می

 

سازی اطالعات ساختمان در بعد اقتصادی توسعه ها بوده، بررسی کاربرد مدلآنجا که هزینه همواره دغدغه اصلی پروژهاز  

 مورد توجه بوده و کمتر به بررسی همزمان دو بعد اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است. پژوهشگرانپایدار بیشتر  

(Akcay and Arditi, 2017) های چرخه حیات به محاسبه امتیاز گواهی  سازی اطالعات ساختمان و هزینهاز ابزارهای مدلLEED  

 ه انرژی  در حوز

های متعددی دارد، بطور مثال  اند. ادغام این دو حوزه یک رویکرد جدید است و هنوز محدودیتبا حداقل هزینه پرداخته

تواند  سازی اطالعات ساختمان اتوماتیک بشوند و این زمینه میتوانند با استفاده از مدلنمی  LEEDهای گواهی  تمام شاخص

 تمرکز تحقیقات آتی قرار گیرد.  

 نتیجه گیری  -4

بیم جهت در پی توسعه از کاربردهای  استفاده  پیدا کرده و  اهمیت زیادی در صنعت ساختمان  ی تکنولوژیک اخیر بیم 

ای و آکادمیک به خود جلب کرده است. در این تحقیق تالشی در جهت تسهیل ساخت و ساز سبز توجه زیادی را در حوزه حرفه 

کاربردهای بیم و تحقق و ارتقای پیاده سازی سه بعد شناخته شده پایداری صورت گرفت. از سیر  های  صحه گذاشتن بر مزیت

توان دریافت ساخت و ساز پایدار در دنیای امروز نه یک نیاز بلکه رفته رفته در حال تبدیل به یک الزام مطالب ارائه شده می

های  لت اصلی خود که مستندسازی اطالعات پروژه و ارائه مدلتواند در کنار رساسازی اطالعات ساختمان میجهانی است. مدل

ها به اتخاذ تصمیمات مناسب در  ریزی و اجرای پروژهی برنامهباشد، با سرعت بخشیدن به بازنگری نحوهدیجیتالی ساخت می

 (Messerschmidt, ۲016)ارتباط بین محیط زیست، جامعه و اقتصاد  :(3شکل )
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ساز    جهت و  راهکارهای ساخت  بر  ارتقا  کاربرانمتکی  کردنآسایش  کمینه  بهینه  زیست  تاثیرات  ،  مدیریت    محیطی،  کردن 

ی عمر  های ناشی از آن، کمک قابل توجهی را به چرخه، آنالیز انرژی، کاهش اتالف و هزینهکارگران برای کاهش تاثیرات محیطی

  LCCهای  توان به استفاده از تکنیک  پایدار پروژه نماید. از جمله عناوینی که در این زمینه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، می 

های مورد نظر، استفاده از سنسورها برای جمع آوری اطالعات پارچه با بیم، نقش بیم در ارزیابی خودکار در شاخصیک LCA و

 اشاره کرد.  GISو به کارگیری یکپارچه بیم و 

ی کامل در ها و تعریف یک چرخهاز شکاف های موجود در این تحقیقات عدم بحث در مورد استانداردها، دستورالعمل

رسد تحقق این هدف،  مندی از مزایای آن در ساخت و ساز سبز و پایدار است که به نظر میسازی مؤثر بیم و بهرهاستای پیادهر

ی ارتقای منافع  باشد تا نه فقط الزامات قانونی بلکه انگیزهسازی گسترده و ایجاد بسترهای آموزشی کاربردی مینیازمند فرهنگ

ی دیگر مشکالت عدم وجود کارکرد مشترک  در حوزه ی عمومی و بخش خصوصی شود. مساله و شفافیت سبب به کارگیری آن

ی  ها و نحوهمیان ابزارهای بیم و پایداری و پذیرش اندک بیم در صنعت ساختمان سبز است و تحقیقات کمی که در مورد رویه

توان به مسائل حقوقی از جمله واضح آن میایجاد سازگاری کاربردهای بیم در صنعت صورت گرفته است، که از عوامل اصلی  

که کمبود یک رویکرد  ها و تعیین میزان دسترسی افراد اشاره کرد، ضمن این  های بیم و حق نشر آنهای مدلنبودن مالکیت داده

انیک، مصالح  ای )پایداری، سازه، الکترونیک و مکپارچگی بیم در همگام کردن آنالیزهای چند رشتهی متناسب با یک همه جانبه

پارچگی  توانند یکگران باشد. عالوه بر این محققان می تواند پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پژوهششود و میو ...( احساس می

گیری از دانش مکاترونیک نظیر استفاده از پهپادها و فتوگرامتری ی شهرهای هوشمند و پایدار و بهرهبرای توسعه   GISمیان بیم و  

های قدیمی را برای بهبود پایش زمان حقیقی  های آنالیز داده های کالن برای استخراج دانش از داده زری و روشو اسکن لی

 مورد توجه قرار دهند. هاعملکرد سازه
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و سیستم اطالعات مکانی   BIM)1) تلفیق مدلسازی اطالعات ساختمان

)2(GIS  در پروژه های زیر بنایی خطی 

 

 ۲اشتری  مهرداد  ، *، 1محمدامین مصباح

شرکت    Gisو  Civilکارشناس ارشد مهندسی عمران نقشه برداری دانشگاه آزادتهران جنوب و کارشناس  نویسنده مسئول:  -و *    1

 مهندسین مشاور سازیان 
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 کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سازیان -2

(M.ashtari@sazian.net) 

 

 

 چکیده 

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 فنیبهره وری در چرخه حیات پروژه ها وجود دارد. کارشناسان معتقدند بهره گیری از این  

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

و  انی عوارض بر روی زمین و شرایط محیط می تواند مدیریت فرایند های گوناگون را باچالش مواجه نماید،  هستند و موقعیت مک

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

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

مکان یابی و مسیریابی بهینه پروژه، همواره کلیه اطالعات مورد نیاز از بخش های مختلف در دسترس می باشد و به دلیل امکان  

این سیستم می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد برای کارفرما،    دسترسی آسان به داده ها،  بازوی نظارت  و به عنوان یک 

ازاین رو در مقاله حاضر اهمیت  مهندسان مشاور و یا پیمانکاران عمل نماید و در بهبود اجرای پروژه تاثیر شگرفی داشته باشد.

 مورد بحث قرارخواهد گرفت.  GISبا یک پایگاه داده مکانی    BIMتلفیق  

، پروژه زیربنایی خطی،پایگاه داده  BIM،مدلسازی اطالعات ساختمان،  GISمکانی،سیستم اطالعات    واژگان کلیدی:

 اطالعات مکانی 

 
1 Building Information Model 
2 Geographic Information System 

mailto:Amin.mesbah1990@gmail.com
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 های ساختمانی ایران در پروژه BIMهای قراردادی شناسایی چالش 

 
 * میترا راه خدایی

 دانشگاه هنر تهران ، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، ،دانشکده معماری وشهرسازی،  ول: دانشجو ئ نویسنده مس*  
 (mitra.rahkhodaee@gmail.com) 

 
 
 
 

   چکیده 

پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی در روش های ساخت، پروژه های ساختمانی را از منظر مدیریتی با مشکالتی از جمله:  

باالرفتن ریسک های اجرایی، افزایش زمان پروژه ها و بروز تاخیر در اتمام پروژه ها، بروز دوباره کاری ها و در نهایت افزایش  

در رفع این مشکالت و چالش ها بسیار تاثیرگذار   BIMاستفاده از تکنولوژی  هزینه های ناشی از آن، مواجه نموده است.

بوده و منجر به موفقیت پروژه ها در سال های اخیر گردیده است. اما بکارگیری این تکنولوژی ذینفعان پروژه را با چالش  

قوقی در پروژه های ساختمانی می  های جدیدی روبه رو نموده است. که از مهم ترین آنها چالش های قراردادی و مساِئل ح

و طبقه بندی این چالش ها در پروژه های ساختمانی    BIMدر در این پژوهش به شناسایی چالش های قراردادی  باشد.  

 BIMپرداخته ایم. همچنین این پژوهش، یک پژوهش کاربردی است که در ابتدا با مطالعه اسناد کتابخانه ای به شناسایی  

ی موجود در پروژه های ساختمانی پرداخته، سپس با مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارشناسان  و ساختارها قرارداد 

BIM  .در این پروژه ها، به شناسایی و طبقه بندی چالش های قراردادی می پردازیم 

 
 

 ساختمانی ، پروژه های  BIMمدل سازی اطالعات ساختمان،  3چالش های قراردادی واژگان کلیدی: 

 

  

 
3 Contractual challenges 
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در   ISIXمدیریت فنی، زمانی، هزینه و تامین و تدارکات به کمک نرم افزار 

 تجاری گلشهر(-)مطالعه موردی: پروژه اداری  BIMبستر فناوری 

 
 ۲، رضا رجبی شمامی*  1امیر رادپی

 های شرکت رادین همکاران بهتا مدیر پروژهزلزله،  ،  کارشناسی ارشد مهندسی عمران نویسنده مسئول:  -و *    1

)Radpeyamir@gmail.com( 
 

 کارشناسی مهندسی صنایع، مدیر پروژه شرکت رادین همکاران بهتا   -2
)Rajabi.reza@gmail.com ( 

 

 

 

 

   چکیده 
  ت یری مد  یندها یدر انجام فرا  میب  یفناور   اینهیو هز  یزمان  ،یابعاد فن  سازیادهیاز پ  یمطالعه مورد   کیدر مقاله حاضر،  

که هم اکنون    یگلشهر واقع در شهر تهران ارائه شده است و در آن تالش شده است تا امکانات  یتجار-یپروژه در پروژه ادار 

  ن یاز اول  یکیبه عنوان    ،روژه گلشهرگردد. پ  یاست، معرف  دهیرس  جه یکشور به نت  هایاز پروژه   ی کیدر    یفناور  ن یبه کمک ا

  یندها یدر آن تا سطح فرا  میب  یفناور   یتهایامکانات و قابل  نیکه از ا  رودیکشور به شمار معمرانی در سطح    هایپروژه

ابزارها   تیریمد از  استفاده  است.  استفاده شده  کنترل    شیپا  یستمهایس  نیو همچن  یمدلساز   یپروژه    ی فن  مدارکو 

در    یدرصد  30  ریحداقل از بروز تاخ  ،یدر بخش طراح  یجار   هایهیپروژه باعث شد، که تنها با اصالح رو  نیدر ا  یمهندس

  ن، یشود. عالوه بر ا یر یآالت جلوگ نیو ماش یانسان   یرو ی فقط در بخش مرتبط با ن نه،یدر هز یدرصد  10 شیزمان و افزا

پروژه باعث بهبود قابل مالحظه    نیدر ا  ISIX  افزاریپلتفرم نرم   یتهایو قابل  میب  یفناور   اینهیو هز  یاز ابعاد زمان  یر گیبهره

  یی اجرا یندها یفرا گریبه عبارت د ایو تدارکات پروژه  نیتام ت،وضعیکنترل پروژه، کنترل صورت  ،یز ریبرنامه یندها یفرا

  یفن  تیریمختلف مد  یندها یدر فرا  یاطالعات  یکپارچگ یو    یکه به لطف هماهنگ  ییبهبود کارا  نی. ادیپروژه گرد  تیریمد

  ی چابک و روان پروژه شد و در همان فازها  تی ریباعث مد  د،یحاصل گرد  افزاریاین پلتفرم نرمپروژه به کمک    ییو اجرا

  تیریدر مد  ایقابل مالحظه چه نقش  تواند  میوابسته    یو ابزارها   میب  یپروژه نشان داد که استفاده از فناور  یاجرا   یانیم

 . داشته باشد  وریو ارتقا بهره   ژهو زمان پرو  نهیهز

 

 ISIX(،  5D، مدیریت هزینه)(4Dمدیریت پروژه، مدیریت تامین و تدارکات، مدیریت زمان) واژگان کلیدی:  
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با استفاده  (BIM)   پیشرفت به سوی توسعه مدل سازی اطالعات ساختمان

 از برنامه نویسی در داینامو

 
  *رئوفه بحرینی مقدم  

  
برق گرایش الکترونیک، دانشگاه غیر انتتفاعی سجاد مشهد/ لیسانس معماری گرایش    رئوفه بحرینی مقدم: لیسانس  نویسنده مسئول:  -*  

 معماری دانشگاه غیر انتفاعی خیام مشهد 

)r_b_1۳66@yahoo.com ( 
 
 
 
 

   چکیده 

بکارگیری آن در کارگاه های ساختمانی و   همچنین  ( و BIMبا توجه به افزایش کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان )  

زیاد بودن حجم کار به دلیل تهیه   در شرکت های مشاور ، کمبود و هزینه بر بودن نیروهای انسانی آشنا به این روش و

ات ساختمان )جزئیات اجرائی و اطالعات مربوط به بهره برداری(  ( و وارد کردن اطالع   shop drawingنقشه های شاپ )

سزاوار است که برای اتوماسیون کردن و جلوگیری از کارهای تکراری که دارای منطق صفر و یک می باشند ، و در مدلسازی  

هم را می توان با استفاده  و محاسبات و همچنین آنالیز و تهیه نقشه مورد استفاده قرار می گیرند ، راه حلی اندیشید . این م

(  Visual Programing Toolاز ابزار قوی که در نرم افزار رویت تعبیه شده است و یک ابزار برنامه نویسی تصویری )

است محقق نمود . در این مقاله چگونگی و چرایی استفاده از داینامو و ذکر چند نمونه تجربه     ( Dynamoبه نام داینامو)

این ابزار در تهیه نقش های شاپ و استخراج اطالعات مربوط به پروژه ساختمانی هتل پنج ستاره    شخصی در استفاده از

 احسان بیان می گردد.   
 

 ساختمان ،نقشه های شاپ ، رویت ، برنامه نویسی تصویری ، داینامو ، اتوماسیون  مدل سازیواژگان کلیدی:  
 

�  

mailto:r_b_1366@yahoo.com
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اطالعات ساختمان در سازمان جهت   یمدلساز فرآیندی  یسازادهیپ

 به ساخت و ساز ناب یابیدست
 

   ۲پور یهاد  لوفرین،  ، *1یخادم موسو  یعل  ریم 

 ران یتهران، ا  ر، یرکبیدانشگاه ام  دانشکده عمران و محیط زیست،  ساخت،  تیریارشد مد  یکارشناس نویسنده مسئول:  -و *    1
(Ali.moosavi.ec2@gmail.com) 

 

 ران ی پارس، تهران، ا  یپروژه، موسسه آموزش عال  تی ریارشد مد  یکارشناس  - 2            
(Niloufarhadipoor@gmail.com) 

 

 

   چکیده 
  ت یباشد. مز  یحضور در صنعت ساخت م  اتیپروژه از ضرور  اتیدر چرخه ح  یر وبهره    شیساخت و افزا  یها  نهیکاهش هز

پسماند و    دیتول  تیریصنعت در مد  نیحاکم بر ا  طیبا توجه به شرا  فعال در پروژه های ساخت و ساز  یشرکت ها  یرقابت

پروژه نقش    تیری( مدتیفیو ک  "نهیهز  -زمان"وژه )پر  تیموفق  ثدانست در مثل  دیباشد. با  ینحوه و سرعت اجرا م  ،عاتیضا

  ن ی. استفاده از ااستساخت وساز ناب    تفکرمثلث    نیا  قیجهت تدق  ستمیس  نیا  یاز روش ها  یکی.  دینما  یم  فایرا ا  یمهم

  با توسعه رایانه ها،  . امروزهی استاد یز  یداده ها  زیآنال  ازمندیپروژه ن  اتی اطالعات در چرخه ح  یدگیچیمفهوم با توجه به پ

  تیریروش ها مد  نیتر  مناسباز    یکی.  می باشدشده    ریامکان پذ  قوی  یپردازنده ها   لهیداده ها عمدتاً به وس  نیا  زی آنال

از    پیرویمتد با    نیاطالعات ساختمان است. ا  ی به نام مدلساز   نینو  یتکنولوژ  هیبر پا  یاستفاده از متد با    پروژهاطالعات  

  ی کیگراف  ر یو غ یکیگراف  اعم ازتالش بر مدل کردن تمام اطالعات    1VDC یبه نام ساخت و ساز مجاز  یگتر بزر  مفهوم  

  ی کیگراف یقو  یها با پردازنده ها انهی از ورود به ساخت( در را شی)پ یتا در زمان طراح نموده استساخت  یدر پروژه ها 

امکان    نیشتریو ب  نهیهز  نیکمتر  راتییزمان که تغ  نیدر او در نتیجه    ساخت تهیه گرددمحاسبه گر مدل    یو پردازنده ها 

  م یتوان تصم  د،ینما  یم  جادیمؤلف ا  یکه نرم افزار ها  یمختلف  یها  لیتحل  لیروش به دل  نی. در اطراحی بهینه گرددرا دارد  

به جهت پیاده سازی فرآیند بیم در سازمان ها استراتژی مناسب    .یابد  یم  شی پروژه افزا  یدر سازمان ها و شرکت ها  یساز 

بسیار کمک کننده هستند    BPMSباید تهیه شود و جهت امکان مانیتورینگ و الزام پیاده سازی استفاده نرم افزار های  

ند ها امکان گسترش  وبیشترین اطالعات  باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مدیران کالن  ارائه گردند. بعد از شناخت فرآی

با مطالعه موردی پیاده سازی فرآیند در  مقاله تالش شده است نیدر ا و توسعه اطالعاتی در سازمان ها به وجود می آید.

اهداف ساخت و ساز ناب    شبردیشرکت پاین  اطالعات ساختمان در    یمدلساز  یساز  ادهینحوه پ  یک سازمان و بررسی

  .تحلیل گردد

اطالعات    یمدلساز   ی فرآیندساز  ادهیااز ناب، پا اخت وسا(، س2BIM)  اطالعات ساختمان  یاز مدلسواژگان کلیدی:  

   اطالعات ساختمان  یمدلساز   یراتژا د استا ، سن ماناساخت 
 

1 Vitual Design Construction 
2 Building Information Modeling 

mailto:Ali.moosavi.ec2@gmail.com
mailto:Niloufarhadipoor@gmail.com
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ها و موانع بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان در دنیا، مروری بر چالش

 راهکارهای پیشنهادیهای صنعت ساختمان ایران و چالش

 
 3، احسان اثنی عشری۲پور، مجتبی حسینعلی*،1فائزه روشن فکر

 بهشتی شهید  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، گروه ساختمان، دانشکده معماری، دانشگاهول:  ئنویسنده مس -*و    1

(fa.roshanfekr@gmail.com) 
 

 ساختمان دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی، دکترای مدیریت ساختمان، گروه  استادیار -2
(m-hosseinalipour@sbu.ac.ir) 

 

 انگلستان   دکترای مدیریت ساخت، دانشگاه ناتینگهام ترنت،    استادیار  -3
(ehsan.asnaashari@ntu.ac.uk) 

 
 

 

 

   چکیده 

ترین رویکردهای رایج در صنعت ساختمان  )بیم( یکی از جدیدترین و نوآورانه  1اطالعات ساختماناین روزها، مدلسازی  

دهد. از همین رو،  تری را نسبت به رویکردهای سنتی ارائه میاست، که اجرای آن فرآیندهای کاری متفاوت و یکپارچه

تواند  م مواجه است که شناسایی و آگاهی بر آنها میسازی فناوری بیها و موانع گوناگونی در پیادهصنعت ساختمان با چالش

های  های انجام شده در راستای شناسایی چالشتا حد زیادی کاربردی و مفید باشد. در این مقاله ضمن مرور پژوهش

است. سپس،  بندی شده  وسه چالش شناسایی، اولویت بندی و در پنج حوزه دستهالمللی، سیبکارگیری بیم در عرصه بین

ساختاریافته با متخصصین مدلسازی اطالعات ساختمان ایران به منظور  ی نیمها استفاده از رویکرد کیفی هشت مصاحبهب

ایران در مواجهه با این فناوری انجام شده است. دادهشناسایی چالش آوری شده با روش  های جمع های صنعت ساخت 

گذاری  ی بکارگیری بیم معلول فقدان سیاستها ین چالشترتحلیل تم مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شد که مهم

های اقتصادی و فرهنگی هستند. در نهایت، تالش شده تا راهکارهایی به منظور کاهش یا از  مناسب و ضعف در زیرساخت

 شده پیشنهاد شود.  ها و موانع شناساییمیان برداشتن چالش

 

 مدلسازی اطالعات ساختمان  ،  ساختمان ایران، صنعت  راهکارها،  بیم، چالشواژگان کلیدی: 

 
 -1 Building Information Modelling (BIM)  

mailto:m-hosseinalipour@sbu.ac.ir
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  BIMهای بزرگ مقیاس با بکارگیری امکان سنجی طرح ها در پروژه
 )مطالعه موردی : پروژه مشهدمال( 

 
   3، حسن اسدزاده۲، حسین خراشادیزاده*،  1محمد موسوی

 
 پروژه مشهدمال    BIM، کارشناس واحد  کارشناس  ارشد مدیریت ساخت  ول:ئنویسنده مس -*و    1

)ayyarvash@gmail.com ( 
 

 پروژه مشهدمال    BIM، مدیر واحد  کارشناس  ارشد مدیریت ساخت -2             

)۳ h.khorashadi@gmail.com ( 
 

 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، کارشناس مکانیک پروژه مشهدمال   -3          
(h.assadzadeh@pscompany.com) 

 

 

 

 
 

   چکیده 
همواره امکان سنجی و مطالعه تغییرات در پروژه های بزرگ مقیاس از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر گونه تغییر در 

انتخاب راهکار مناسب با   بخشی از پروژه موجب تغییرات گسترده و تحمیل زمان و هزینه بسیار زیادی خواهد شد لذا 

یکی از مهمترین عوامل تسهیل در این امر می    BIMخواهد بود. ابزار    کمترین تاثیرات در مدت زمان کوتاه همواره مدنظر

در پروژه پیاده سازی شده باشد می توان کلیه عوامل دخیل در هر تغییر را استخراج و در    BIMباشد. چنانچه مبانی  

کمترین زمان ممکن بهترین راهکار، متناسب با نیاز پروژه انتخاب و ارائه گردد. با توجه به مقیاس بزرگ پروژه مشهدمال   

کان سنجی آن، تشریح و مورد بررسی قرار گرفته در پروژه،  چند مورد از مطالعات ام  BIMو همچنین پیاده سازی مبانی  

عالوه بر صرف زمان و هزینه کمتر، پویایی و کارآمدی بیشتری در    BIMاست. استفاده از مطالعات امکان سنجی مبتنی بر  

 دوره ساخت و در دوره  بهره برداری ایجاد خواهد کرد. 
 

 ، تغییرات، مشهدمال BIMامکان سنجی،  واژگان کلیدی:  
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روش کاربردی محاسبه و تخمین کربن پنهان مصالح ساختمانی در   ارائه

 BIMمرحله طراحی مفهومی پروژه طبق استاندارد بین المللی با استفاده از 

  
 * سید امیرحسین حجازی  

صنعت  ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و  دانشجو  ول:ئنویسنده مس -*
 ایران 

(amirhosein.hejazi@yahoo.com) 
 

 

 
 

   چکیده 

ا افزا  هاپنهان آن  راتیها، تأثساختمانبرداری  نرژی و کربن در مرحله بهرهبا کاهش  انگلستان    است.  شی در حال  دولت 

  مصالح در ی در خصوص  ریگمیتصم  یها برا ساختمان  پنهان  راتیمحاسبه تأث  یروش استاندارد برا   کیکرد که    هیتوص

و بهبود    تولید کربنکاهش    یبرا   یها فرصتساختمان  صالحم   دیمرتبط با تول  کربن پنهان  یابیزار  انجام شود.  هیاول  یطراح

از تصم  میپردازیم  پنهان مرحله محصول  کربنجهت محاسبه    یابزار   فیمقاله به توص  نیا  در  است.  یداریپا   مات یکه 

  ی با استانداردها   ابزار  نیا  کند.یم  ریرا امکان پذ  یساختمان  مربوط به مصالح  کربن پنهان  یابیکند و ارزیم  یبانیپشت  یطراح

TC350  .مدل ها از  داده  مطابقت دارد  BIM مدل استفاده شده است   یابیارز  یبرا  یکمکی  سپس از ابزارها   استخراج شده  

جهت برآورد کلی از طرح اولیه و تصمیمات  شده و به عنوان یک پارامتر برای المان مورد نظر     BIMو نتایج وارد مدل

 طراحی نشان داده شده است. صحت نتایج جهت کارایی ابزار توسعه داده شده توسط محاسبات دستی بررسی شده است. 

  

 گیری طراحی ، ابزار تصمیمسازی اطالعات ساختمانمدلکربن پنهان، ارزیابی چرخه حیات،  واژگان کلیدی: 
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 یهااطالعات ساختمان درشرکت یمدلساز یساز ادهیپ بررسی بسترهای

 استان کرمانشاه در مشاور  یمهندس

 
 ۲، بهنام فیض آبادی*،  1احمد پوالدی

 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی ،سازمان مدیریت صنعتی   ول:ئنویسنده مس -*و    1
(ahmad.pouladi@yahoo.com ) 

 

 ی صنعت  تیریسازمان مد  یعلم  اتیعضو ه،    اتیو عمل  دی تول  تیریمد  یدکتر -2
(bfaizabadi@gmail.com ) 

 

 

 

 

   چکیده 
افزاو ساخت   یمهندس  ،یمعمار  یهااطالعات ساختمان در پروژه   یسازمدل  کار در    یروین  یوربهره   شیوساز به منظور 

اطالعات    جادیساختمان، منبع مشترک دانش ا  یو عملکرد   یکیزیف  یهایژگیبا و  یتکنولوژ  نیصنعت در حال توسعه است.ا

. پروژه ها  کندی م  جادیپروژه ا  کیدر طول چرخه عمر    یریگمیتصم  ی مدل اطالعات معتبر، برا  کیوساز است و  ساخت 

اطالعات موجود پروژه ها هنوز   انیگردند و موضوع ارتباط م یتر م  دهیچیبزرگتر و پ  ،یبشر   یتوسعه درخواست ها  لیبدل

  ی هماهنگ  جادیدرا  یکنون  یو مدلساز  یطراح  یمانده است که با توجه به ناکارآمد بودن نرم افزارها   یمشکل باق  کیبصورت  

اطالعات    یمدلساز  یساز  ادهیپ  بسترهای   پژوهش نیدر ا  .شودیم  یعوامل مختلف پروژها سبب بروز مشکالت فراوان  نیب

 .ردیگ  یقرار م  یپرسشنامه مورد بررس  عیتوز  قی رکت ها  ،درصنعت ساختمان استان کرمانشاه از طرش  نیساختمان در ا

  ن ییارپایکرمانشاه بس استان  در   مدل سازی اطالعات ساختمان   دهد که سطح بلوغ از نظر  یحاصل از پژوهش نشان م  جینتا

  رات ییهمچون مقاومت افراد در برابر تغ ییحل کردن چالشها لیدل نیدارد. به هم یاد یمطلوب فاصله ز تیاست و با وضع

 برخوردار هستند   یشتریب  تیاز اولو  یساز   ادهیپ  یافراد در خصوص چگونگ  یو عدم آگاه

 

 ی ساز  اده ی ،پ  ،، مدلسازی اطالعات ساختمانمشاور   یها  شرکت : واژگان کلیدی

 

mailto:ahmad.pouladi@yahoo.com
mailto:bfaizabadi@gmail.com
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ساختمانی با   در یک شرکت نوپای BIMاستقرار ساختار سازمانی مبتنی بر 

)مطالعه   (ISO) مدیریت کیفیت و استاندارد سنگاپور BCA استفاده ازمدل

 سازان پاروک( موردی: شرکت پایدار

 
 ۲چی، محمد سکه*  1زهرا سبزی

 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد کرج، ،  دکترای تخصصی مهندسی عمراناستادیار،  :  ولئنویسنده مس -*  و1
)zahra.sabzi@kiau.ac.ir( 

 

 ، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد کرج، مهندسی عمران  ، کارشناسی  ارشددانشجوی کارشناسی ارشد -2

( msekehchi@gmail.com) 

 

 

 

 

   چکیده 

  یک شرکت   در  (BIM)  ساختمان  اطالعات  سازیمدل  بر  مبتنی  سازمانی  سازی ساختارپیاده پژوهش حاضر به بررسی  

 سازیپیاده برای که ادبیات پژوهش، چهار مدل مطالعه با ابتدا به روش مطالعه تطبیقی ساختمانی پرداخته است.  نوپای

BIM شد و مدل سازمان   پرداخته هاآن تحلیل به و معرفی اندشده  طراحیBCA  انتخاب   الگو و عنوان مرجعبه  سنگاپور

ها، مشارکت ذینفعان ریزی، اطالعات، فرآیند، افراد و تواناییرهبری، برنامه  هفت حوزه اصلی شامل  مدل یادشده،   گردید.

پس از پیاده سازی، با بکارگیری پرسشنامه    داده است.را مد نظر قرار  BIMسازی و پذیرش  در پیاده  )مشتری( و نتایج

از سوی   ها تدوین شده و با روش پرسشنامه/کارگاه نسبت به ارزیابی سازمان اقدام شد.بر اساس این حوزهارزیابی که خود 

یت سازی استاندارد مدیریت کیفدلیل نیاز به ایجاد بستر مناسب و شناخت هر چه بهتر از سازمان، پروژه پیادهدیگر به  

(ISO 9001)    در شرکت انجام گرفت تا با اتکا بر آن دانش سازمانی مستند، فرایندهای سازمانی تهیه و بازنگری چارت

ارزیابی  فرایند پیاده سازی با مشارکت کمیته فنی و مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه خود  سازمانی انجام گیرد. در نهایت

-می100از    33سازی معادل  امتیاز کل کسب شده شرکت در فرآیند پیادهر گرفت.  تحلیل قراودر شرکت پاروک مورد تجزیه

ارزیابی؛ حکایت از مشارکت مطلوب مدیران و پرسنل در  ، نتایج خودBIMنوپایی شرکت و تازگی مبحث   اشد. با توجه بهب

  2برای سطح هدف )برای    60همچنین امتیاز    . در شرکت دارد  (BIM)سازی اطالعات ساختمان  کارگیری موثر مدلبه

 باشد.  های شرکت قابل دست یافت میسال آینده( تعیین شده که با توجه به نتایج ارزیابی و پتانسیل

 ساختمان.  صنعت سازی،پیادهمدیریت کیفیت،  ،   BIMساختمان، اطالعات سازی مدلواژگان کلیدی:  
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 رویکرد بهره وری انرژی درطراحی ساختمان با  BIMنقش 

 
 *  ۲محمدرضابمانیان ، 1آتوسابیات

 تهران، ایران   دانشجوی کارشناسی ارشد، معماری، دانشکده هنرومعماری، تربیت مدرس،   -1

 (bayatatousa@modares.ac.ir) 

 

 استاد، معماری ، دانشکده هنرومعماری، تربیت مدرس ، تهران، ایران    :ولئنویسنده مس -*  و2
 (bemanian@modares.ac.ir) 

 

 

 
 

   چکیده 

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی در عصر حاضر، رشد و توسعه کالبدی شهرها را به دنبال داشته است، که این امر به    

  زیست به شمار می   آلودگی هوا و ایجاد اختالل در چرخه محیطتنهایی، عامل موثری در افزایش مصرف انرژی فسیلی،  

جویی در هزینه، مصالح    ی صرفه  زیست با عملکرد قابل قبول در زمینه  های سازگار با محیط  امروزه طراحی ساختمان  .رود

عنوان    نرژی بهامروزه مدیریت مصرف ا  .و انرژی در توسعه شهرهای پایدار امری بسیار مهم تلقی شده و رو به گسترش است

حلی برای کاهش اثرات مخرب صنعت ساخت موردتوجه قرارگرفته است. استفاده از مصالح نوین، منابع تجدید پذیر    راه

شوند اما    هایی بودند که در این زمینه انجام می  مثل باد و خورشید، ابداع راهکارهای جدید عایق سازی ازجمله فعالیت

ها شده   سازی آن  بدون در نظر گرفتن دیگری موجب هدر رفتن بخش عمدهای از ظرفیت بهینه تأثیر هریک از این عوامل  

ای از اطالعات،   فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان با ایجاد پایگاه یکپارچه .گردد و مانع از رسیدن به نتایج مطلوب می 

نّاوری مدلسازی اطالعات ساختمان سبب  سازد. استفاده از ف  محیطی یک ساختمان را بهینه می  کلیه رویکردهای زیست

خصوص در فاز طراحی )با طراحی    ها را به  ی پروژه  طورکلی هزینه  گردد و به   وری و سرعت اجرای پروژه می  افزایش بهره

دهد. میتوان گفت که عمده کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان در حوزه انرژی و کنترل بازده انرژی    یکپارچه( کاهش می

افزارهای بیم در راستای کاهش مصرف انرژی می    های نرم  خه عمر پروژه هست. درواقع اغلب کاربرد و تواناییدر طول چر 

 .باشد
 

 ، ساختمان ، انرژی BIMواژگان کلیدی: 
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های بلند کاربست مدلسازی اطالعات ساختمان در طراحی ساختمان

 حرارتیمسکونی با رویکرد کاهش جزایر 

 

 3، منصوریگانه، *  ۲، محمدرضا بمانیان1مائده نوبخت

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری،  کارگاه طراحی معماری، مدلسازی و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس   -1

(mnemaede20@gmail.com) 

 استاد گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس :  ولئنویسنده مس -*  و2
 (bemanian@modares.ac.ir) 

 کارگاه طراحی معماری، مدلسازی و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس  استادیار گروه معماری،    -3

(yeganeh@modares.ac.ir) 

 
 
 
 

 چکیده 

با کاربست مدل سازی   بهترین و موثرترین مصالح نما با هدف کاهش جزایر حرارتی در شهر تهران  بررسی مقالهموضوع   

می باشد. ارائه راهکارهایی در جهت کاهش جزایر حرارتی ،ارائه مصالح نوین و بررسی و دسته بندی آن  اطالعات ساختمان  

 های اصلی مطالعه موضوع می باشد. ها، یافتن تیپولوژی شهر  تهران و بررسی هر یک از آنها،از ضرورت  

روش تحقیق برحسب  اهداف ، توصیفی و تبیینی ،نتایج ،کاربردی ،فرآیند، پژوهش کیفی و کمی و بر اساس روش مطالعه  

می  Leonaedoباشد. تکنیک تحلیل نرم افزاری ،با نرم افزارگرافیکی   می  Envi-metشبیه سازی با نرم افزار    ،تجربی

 باشد. 

یافته های پژوهش نشان می دهد که جزایر حرارتی و دمای هوا با تغییر مصالح نما تغییر یافته و نحوه قرارگیری ساختمان  

 .نیز امری مهم تلقی می شود

 

 ن ،ساختمان بلند  جزایر حرارتی، مصالح نوین ، نما ساختما  ژگان کلیدی:وا
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در حوزه مدلسازی اطالعات ساختمان   تبیین و توسعه مفهوم شایستگی
(BIM) 

 
 3سعید یوسفی،  ۲امین بهشتی پور،    ،*1فرهاد سعیدی

 معماری دانشگاه تهران گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و    مقطع دکتری مدیریت پروژه و ساخت،ول:  ئنویسنده مس -*و    1
 ( (f.saeed65i@ut.ac.ir 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان، دانشکده معماری   -2
  (amin.beheshtipur@gmail.com) 

 

 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران   استادیار  -3
  (sdyousefi@ut.ac.ir) 

 

 
 
 

 چکیده 
از آنجایی که اخیراً مدلسازی اطالعات ساختمان بعنوان یکی از رویکردهای نوین صنعت ساخت در کشور مورد توجه و  

اهتمام ویژه ای قرار گرفته است نیاز به تعریف و توسعه شایستگی های مورد نیاز هر یک از دست اندرکاران این حوزه یک  

  ظور به من  تیو در نها  را کرده  انیب  تیاز موقع  ینیع  جینتالیلی،  تح-ضرورت است. لذا پژوهش پیش رو با روش توصیفی

به    قیتحق  نیمطلوب در ا  جیبدست آوردن نتا  یبرا   .کندبه صورت نظام دار ارائه    میمفاه   یمحتوا  ،یفیو ک  ینیع  فیتوص

.هدف از این پژوهش  پرداخته شده است  ی معتبر علمیها  تیسا  زیکتب،رساالت، مقاالت و ن  قیاطالعات از طر  یجمع آور 

تبیین مولفه های شایستگی در مدل سازی اطالعات ساختمان و به تحلیل ضرورت آن از طریق بررسی نمونه ها و پژوهش  

مدل سازی اطالعات  های صورت گرفته در ارتباط با مسئله پژوهش بپردازد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که   

( است،  ص  (BIMساختمان  و طراحی شده  آنچه که ساخته  از هر  برداری  بهره  و  نحوه ساخت  تغییر در  به  مربوط  رفاً 

این تاثیر همان نقطه شروع ارتباط    ثیرگذار است.أهای موجود نیز تهای جدید و تغییر در نقشباشد، بلکه در ایجاد نقشنمی

 حوزه مدلسازی اطالعات ساخت با مفهوم شایستگی است. 
 

 ،ساخت مدلسازی اطالعات ساختمان، شایستگی، طراحی،کارفرما دی : واژگان کلی
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 یمنیا ت یریاطالعات ساختمان و مد یسازمدل 

 
 *، ۲فرهاد سعیدی،  1مهدی صدقیانی

 
 مهر البرز   گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه  مقطع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،  -1

 
  گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران  مقطع دکتری مدیریت پروژه و ساخت،نویسنده مسوول:    -و *  2

( (f.saeed65i@ut.ac.ir 

 

 

 
 

   چکیده 

  مدیریت   و  ریزیبرنامه   ساختمانی،  عملیات  در  سریع  رشد  حاضر  حال  در (BIM) ساختمان  اطالعات  سازیمدل   از  استفاده 

  مشاهده   ادبیات  بررسی  در  که  طورهمان  جدید،  ابزار  این  از  با استفاده.  کندمی  تجربه  را  ایمنی  مدیریت  در   همچنین  و

 ایمنی  با  برخورد  نحوه  در  تغییراتی  که  داشت  انتظار  توانمی   اخیر  هایسال   در  هامشارکت  از  زیادی  تعداد  اساس  بر  شود،می

  و   مفید  هاییافته  هم   تا  پردازدمی   وسازساخت   ایمنی  و  BIM  پیرامون  موجود  ادبیات  بررسی  به  مطالعه  این  .شود  مشاهده

 صنعت   در  BIM  روزافزون  اجرای  که  دهدمی  نشان  اصلی   نتیجه .  کند  بررسی  آینده  تحقیقات  برای  را  دانش  شکاف  هم

  ایمنی احتمالی همچنین خطرات. است ایمنی به دستیابی شیوه تغییر حال در( AEC) وسازساخت  و مهندسی معماری،

 . کاربرد  به  توانمی  را  مربوطه  پیشگیری  هایروش   و  کرد  شناسایی  خودکار  طوربه   توانمی  را

 

 ی منیا  تیریمد  ،اطالعات ساختمان   ی،سازمدل واژگان کلیدی:  
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Improving communication management in construction projects 

using Building Information Modelling (BIM) 
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Abstract  

Communication management as one of the principles of project management knowledge, is 

very important in project life cycle. Nowadays, communication is one of the main aspects of 

human life. However, despite creation of various technologies in communication, the 

construction projects suffer from problems such as, delays, increased changes and reworks, and 

decreased quality and coordination, which are all due to lack of proper communication among 

project stakeholders and the CEOs. This study aims to improve communication using Building 

Information Modelling (BIM). Lack of effective communication management leads to 

disruptions in message delivery, problems in timely and correct transmission of information 

and incomplete communication with stakeholders, and their misunderstanding of the 

transmitted message. this study is a descriptive and survey and cross-sectional study in terms 

of data collection. In this study, at first, the authors review the literature, and investigate 

different ways of communication between stakeholders and the CEO. Then, 85 questionnaires 

are distributed among employers as of main project stakeholders, construction contractors, 

CEOs, and consultants for architects, structures, and facilities. The effect of BIM on effective 

communications in construction projects are investigates. In most studies on communication 

management, the role of BIM was not significant in the early phases of the project. In addition, 

the role of BIM has not been considered seriously, whereas the solutions presented in BIM can 

create a group work and effective communication between stakeholders, and reduce conflicts, 

and establish communication policies between them. This issue has been studied due to the 

necessity of understanding the role of facilitators of communication management, such as BIM. 

the outcome of this study can be a good framework for improving communication management 

in projects.  

Keywords: Communication Management; Project Stakeholders; Building Information Modelling, 

Construction 
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A Comparative Study on BIM (Building Information Modeling) 

Implementation and Maturity across Different Countries with a 

Review on Iran 

 

 Seyed Mohammad Hossein Mousavi Zare1*, Atlas khosravi Ahangar2 

Abstract 

 The importance of digitalization in all activities is common knowledge. In Iran, construction 

is one of the biggest economic sectors in a way that is related to 5% of Iran’s GDP directly and 

12% to 13% indirectly (Moezzi, 2013). Low productivity is still a major issue in Iran 

construction industry (Ghoddousi P. , 2012) . Bodies concerned with construction activities in 

the world, have been implementing BIM over past years. BIM is a new approach to manage 

and plan construction industry projects. By implementing BIM an increase in the efficiency of 

the project and a decrease in waste and undesired outputs can be achievable. This article looks 

into the reasons elaborate the tiers of BIM implementation that should be taken in to 

consideration in construction digitalization and its current status in Iran as well as some of the 

pioneer countries is studied. Eventually, suggested frameworks, efforts and bodies needed for 

implementing BIM in Iran is provided to seek the right path to maturity level suitable for 

Iranian construction market. 

Keywords: Construction Digitalization, Maturity, Building Information Modeling (BIM), 

Policy, Implementation, Iran 
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A Comparative Study on BIM (Building Information Modeling) 

Implementation and Maturity across Different Countries with a 

Review on Iran 

 

Abstract 

The importance of digitalization in all activities is common knowledge. In Iran, construction is 

one of the biggest economic sectors in a way that is related to 5% of Iran’s GDP directly and 

12% to 1۳% indirectly (Moezzi, 201۳). Low productivity is still a major issue in Iran 

construction industry (Ghoddousi P. , 2012) . Bodies concerned with construction activities in 

the world, have been implementing BIM over past years. BIM is a new approach to manage 

and plan construction industry projects. By implementing BIM an increase in the efficiency of 

the project and a decrease in waste and undesired outputs can be achievable. This article looks 

into the reasons elaborate the tiers of BIM implementation that should be taken in to 

consideration in construction digitalization and its current status in Iran as well as some of the 

pioneer countries is studied. Eventually, suggested frameworks, efforts and bodies needed for 

implementing BIM in Iran is provided to seek the right path to maturity level suitable for 

Iranian construction market. 

 

Keywords: Construction Digitalization, Maturity, Building Information Modeling (BIM), 

Policy, Implementation, Iran
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Improving communication management in construction projects 

using Building Information Modelling (BIM) 

 

Abstract   

Communication management as one of the principles of project management knowledge, is 

very important in project life cycle. Nowadays, communication is one of the main aspects of 

human life. However, despite creation of various technologies in communication, the 

construction projects suffer from problems such as, delays, increased changes and reworks, and 

decreased quality and coordination, which are all due to lack of proper communication among 

project stakeholders and the CEOs. This study aims to improve communication using Building 

Information Modelling (BIM). Lack of effective communication management leads to 

disruptions in message delivery, problems in timely and correct transmission of information 

and incomplete communication with stakeholders, and their misunderstanding of the 

transmitted message. this study is a descriptive and survey and cross-sectional study in terms 

of data collection. In this study, at first, the authors review the literature, and investigate 

different ways of communication between stakeholders and the CEO. Then, 58  questionnaires 

are distributed among employers as of main project stakeholders, construction contractors, 

CEOs, and consultants for architects, structures, and facilities. The effect of BIM on effective 

communications in construction projects are investigates. In most studies on communication 

management, the role of BIM was not significant in the early phases of the project. In addition, 

the role of BIM has not been considered seriously, whereas the solutions presented in BIM can 

create a group work and effective communication between stakeholders, and reduce conflicts, 

and establish communication policies between them. This issue has been studied due to the 

necessity of understanding the role of facilitators of communication management, such as BIM. 

the outcome of this study can be a good framework for improving communication management 

in projects.  

 

Keywords: Communication Management; Project Stakeholders; Building Information Modelling, 

Constructio
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Building information modeling and safety management 

 
Abstract  

The use of building information modeling (BIM) is currently experiencing rapid growth in 

construction operations, planning and management, as well as in safety management. Using 

this new tool, as can be seen in the literature review, based on the large number of contributions 

in recent years, one can expect to see changes in how safety is addressed. This study reviews 

the existing literature on BIM and structural safety to examine both useful findings and the 

knowledge gap for future research. The main result shows that the increasing implementation 

of BIM in the architecture, engineering and construction industry (AEC) is changing the way 

of achieving safety. Potential safety hazards can also be identified automatically and 

appropriate prevention methods can be applied. 

 

Keywords: modeling, information structure, safety management 
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Explain and develop the concept of competence in the field of 

building information modeling (BIM) 

 

Abstract  

Since modeling of building information has recently been considered as one of the new 

approaches in the construction industry in the country, the need to define and develop the 

competencies required by each of those involved in this field is a necessity. Therefore, the 

present research, with a descriptive-analytical method, presents the objective results of the 

expression situation and finally, in order to describe objectively and qualitatively, presents the 

content of the concepts in a systematic way. In order to obtain the desired results in this 

research, information has been collected through books, dissertations, articles and also 

authoritative scientific sites. The purpose of this research is to explain the competency 

components in building information modeling and to analyze its necessity through review. 

Examples and research related to the research issue. The results of the study indicate that 

building information modeling (BIM) is not just about changing the way things are built and 

operated, but also about creating new plans and changing roles. The existing ones are also 

effective. This effect is the starting point of the relationship between the field of manufacturing 

information modeling and the concept of competence. 

 

Keywords: Building Information Modeling, Competence, Design, Employer, Construction 
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Application of building information modeling in the design of 

high-rise residential buildings with the approach of reducing 

thermal islands 

 

Abstract  

The subject of this article is to study the best and most effective facade materials with the aim 

of reducing thermal islands in Tehran by using building information modeling. Providing 

solutions to reduce thermal islands, presenting new materials and studying and classifying 

them, finding the typology of Tehran and studying each of them, is one of the main necessities 

of studying the subject. 

The research method is descriptive and explanatory in terms of objectives, results, application, 

process, qualitative and quantitative research and based on the study method, experimental 

simulation with Envi-met software. The software analysis technique is with Leonaedo graphic 

software. 

Findings show that the heat islands and air temperature change with the change of facade 

materials and the location of the building is also considered important. 

 

Keywords: thermal islands, new materials, building facade, tall building 
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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. 

 

Keywords: BIM, building, energy 

 



 

20 

 

 

 

Localization BIM-based organizational in a new-based 

construction company using the Singapore BCA model and 

quality management standard  (Case Study: Paydarn Sazan 

Paruk Company) 

 

Abstract  

The present study investigates how to localize the organizational structure based on building 

information modeling (BIM) in start-up construction companies. For this purpose, at first, six 

models designed to implement BIM were introduced and analyzed by comparative study with 

the study of research literature. Finally, the model of BCA Singapore was selected as a 

reference and model. The BCA model addresses seven key areas including leadership, 

planning, information, process, people and capabilities, stakeholder (customer) involvement, 

and results in implementing BIM. Therefore, the self-assessment questionnaire of BIM 

implementation in Paruk company was developed based on these areas and was presented for 

review and analysis of implementation in the company's meetings. On the other hand, due to 

the need to create a suitable platform and better knowledge of the organization, the project of 

implementing the quality management standard (ISO 9001) of the company was put on the 

agenda to rely on documented organizational knowledge, organizational processes to prepare 

and review Organizational chart to be done. Finally, the evaluation of the organization was 

analyzed by the group participating in the BIM self-assessment questionnaire in Paruk 

Company. The total score earned by the company in the implementation process is equal to 33 

out of 100. Given the newness of the company and the novelty of BIM, the results of self-

assessment; Indicates the favorable participation of managers and staff in the effective use of 

building information modeling (BIM) in the company. A score of 60 is set for the target level 

(for the next 2 years), which can be achieved according to the evaluation results and the 

potential of the company. 

 

Keywords: Building Information Modeling, BIM, Implementation, Construction Industry. 

 



 

19 

 

 

 

Investigating the implementation platforms of building 

information modeling in consulting engineering companies in 

Kermanshah province 

 

Abstract 

Building information modeling in architecture, engineering and construction projects is being 

developed to increase labor productivity in industry. This technology, with its physical and 

functional characteristics, is a common source of knowledge for constructive construction 

information and a valid information model for decision making throughout the cycle. Creates 

the life of a project. Projects become larger and more complex due to the development of 

human needs, and the issue of communication between existing project information still 

remains a problem, which due to the inefficiency of current design and modeling software in 

creating coordination between different project factors causes problems. It becomes abundant. 

In this research, the contexts of implementing building information modeling in these 

companies in the construction industry of Kermanshah province are examined through the 

distribution of questionnaires. The results of the study show that the level of maturity in terms 

of building information modeling in Kermanshah province is very low and is far from the 

desired situation. For this reason, solving challenges such as people's resistance to change and 

people's lack of awareness of how to implement it is a higher priority. 

 

Keywords: Consulting companies, Building information modeling, Implementation 
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Presenting a practical method for calculating and estimating the 

embodied carbon of building materials in the conceptual design 

stage of the project according to the international standard using 

BIM 

 

Abstract 

As the operational effects of buildings decrease, embodied impcat are increasing. The UK 

government recommended that a standard method be used to calculate the emboided effects of 

buildings on initial design decisions. Carbon assessment related to the production of building 

materials is an opportunity to reduce carbon emissions and improve sustainability. In this paper, 

we describe a tool for calculating the embodied carbon of the product stage, which is designed 

as an empirical-based approach to initial design decisions. This tool complies with TC350 

standards as much as possible. Data were extracted from the main BIM tool and then auxiliary 

tools were used to evaluate the model and the results were entered into the BIM model and 

shown as a parameter for the element to provide an overall estimate of the initial design and 

design decisions. The accuracy of the results has been checked for the efficiency of the tool 

developed by manual calculations. 

 

Keywords: Embodied carbon; LCA; Design decision tool; BIM 
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Feasibility study on high-scale site based on BIM 

(case study : Mashhad Mall) 

 

Abstract 

Feasibility study is one of the important issue on construction sites. Every change can affect on 

time and cost consumption. So achieveing the best solution for every study that reduce wasting 

time and cost will be desire. BIM as powerfull tool, can facilitate finding this way. If BIM is 

implemented on site, all of parameters involved in study can be extracted and ofter that an 

effective decision can be made. Mashhad Mall as a Mega mall was choose as case study to 

investigate some feasibility study based on BIM. 

 

Keywords: feasibility study, BIM, Mashhad Mall 
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An overview of the challenges and barriers to using building 

information modeling in the world, the challenges of the Iranian 

construction industry and the proposed solutions 

 

Abstract  

These days, building information modeling (BIM) is one of the newest and most innovative 

approaches in the construction industry, the implementation of which offers different and more 

integrated work processes than traditional approaches. Therefore, the construction industry 

faces various challenges and obstacles in the implementation of Beam technology, the 

identification and awareness of which can be very practical and useful. In this article, while 

reviewing the researches conducted in order to identify the challenges of using fear in the 

international arena, the method of identifying the challenge is prioritized and classified into 

five areas. Then, using a qualitative approach, eight semi-structured interviews were conducted 

with Iranian building information modeling experts in order to identify the challenges of the 

Iranian construction industry in the face of this technology. The collected data were analyzed 

by theme analysis method and it was found that the most important challenges in using 

disability fear are the lack of appropriate policy and weakness in economic and cultural 

infrastructure. Finally, efforts have been made to propose solutions to reduce or eliminate the 

identified challenges and barriers. 

 

Keywords: Beam, Challenges, Solution, Iran Construction Industry, Building Information 

Modeling 
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Implement a building information modeling process in the 

organization to achieve lean construction 

 

 

Abstract  

Reducing construction costs and increasing productivity in the project life cycle is a necessity 

of presence in the construction industry. Competitive advantage of companies operating in 

construction projects according to the conditions prevailing in this industry in waste production 

and waste management, how and speed of implementation. It should be noted that in project 

success triangle ("time-cost" and quality) project management plays an important role. One 

way to systematize this triangle is to think of pure construction thinking. Using this concept 

requires a lot of data analysis due to the complexity of the information in the project life cycle. 

Today, with the development of computers, the analysis of this data is mainly possible with 

powerful processors. One of the most appropriate methods of project information management 

is using a method based on new technology called building information modeling. Following 

a larger concept called VDC Virtual Construction, the method seeks to model all information, 

both graphic and non-graphical, in construction projects, rather than when designing (before 

entering manufacturing) computers with powerful graphics processors. And processor 

computing models should be provided, and as a result, design should be optimized at this time 

when changes are least costly and most likely. In this method, due to the various analyzes 

created by the author's software, the decision-making power in project organizations and 

companies increases. In order to implement the BIM process in organizations, an appropriate 

strategy should be prepared and to enable monitoring and implementation of BPMS software 

are very helpful and most information should be provided to senior managers as soon as 

possible. After understanding the processes, it is possible to expand and develop information 

in organizations. In this article, an attempt has been made to analyze the progress of pure 

construction goals by studying the case implementation of a process in an organization and 

examining how to implement building information modeling in this company. 

 

Keywords: Building Information Modeling (BIM), lean Construction (LEAN), Implementing 

Building Information Modeling Process (BIM IMPLAMENTATION), Building Information 

Modeling Strategy (BIM STRATEGY)
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Progress toward Building Information Modeling (BIM) 

development using dynamo programming 

 
 

Abstract  

Due to the upward trend in application of Building Information Modeling (BIM) and its                                                                                    

using in construction and consulting companies, the scarcity and expense of humanresource 

who are  familiar with this method and the amount of workload because of shop drowing and 

filing building information (operational details and operation information) it is a moust to think 

of a new road map and analysis to to automate rotines tasks which are repeated between five 

to ten times a day and follow a zero- one logic in modeling and computating . Dynamo is 

a visual programming tool that works with Revit. Dynamo extends the power of Revit by 

providing access to the Revit API (Application Programming Interface) in a more accessible 

manner. This article explains why and how to use a tool called Dynamo and cites a few 

examples of personal experience in using this tool in shaping roles and extracting information 

in EhsanFive Star hotel Construction Project. 

 

Keywords: Building Information Modeling, Shop drowing , Revit , Dynamo , Visual 

programming toolAutomation 
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Technical, time, cost and supply management with the help of 

ISIX software in the context of fear technology 

(Case study: Golshahr administrative-commercial project) 

 

Abstract  

In this paper, a case study of the implementation of technical, time and cost dimensions of 

Beam technology in project management processes in Golshahr office-commercial project 

located in Tehran is presented and it is tried to the facilities that are currently With the help of 

this technology, it has been concluded in one of the projects in the country. Golshahr project is 

considered as one of the first construction projects in the country, which has used these facilities 

and capabilities of Beam technology up to the level of project management processes. The use 

of modeling tools as well as systems for monitoring and controlling technical engineering 

documents in this project caused, that only by modifying the current procedures in the design 

sector, at least 30% delay in time and 10% increase in cost, only in the relevant sector Avoid 

with manpower and machinery. In addition, utilizing the time and cost dimensions of Beam 

technology and the capabilities of the ISIX software platform in this project significantly 

improves the planning, project control, status control, project procurement processes, or in 

other words Execution processes became project management. This performance 

improvement, which was achieved thanks to the coordination and integration of information in 

various technical and executive management processes of the project with the help of this 

software platform, resulted in agile and smooth project management and showed the use of fear 

technology in the middle phases of project implementation. Affiliate tools can play a significant 

role in managing project cost and time and improving productivity. 

 

Keywords: Project Management, Procurement Management, Time Management (4D), Cost 

Management (5D), ISIX 
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Identify BIM Contractual Challenges in Iran's Design and Build 

Projects 

 

Abstract  

The advancement of technology and complexity in manufacturing methods led to project 

design and construction projects from a managerial perspective with problems such as: 

increasing operational risks, increasing project time and delaying completion of projects, 

rework and eventually increasing costs Has faced it. The use of BIM technology has been 

instrumental in solving these problems and challenges and has led to the success of projects in 

recent years. But using this technology has faced new challenges for project stakeholders. The 

most important of these are contractual challenges and legal issues in design and construction 

projects. In this study, we identify the BIM's contractual challenges and classify these 

challenges in design and construction projects. This research is also an applied research that 

was initially studied by BIM study and contract structures in design and development projects 

by studying library documents, then interviewing BIM experts and experts in these projects to 

identify and classify the challenge We are contracting. 

 

Keywords: Contractual Challenges, Building Information Modeling, Design and Build 

Projects 
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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 
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A review of the effect of using building information modeling in 

green buildings in accordance with the principles of sustainable 

development 

 

Abstract 

Today, due to concerns in the field of sustainability, the approach of buildings and the 

construction industry in general to the use of green building strategy is changing and the 

demand for buildings that have less impact on the environment is increasing day by day. 

Building information modeling (BIM) is considered as a technological revolution in the field 

of architecture, engineering and construction by many experts in this field is a great 

opportunity. Beam is recognized as a facilitator for information integration in the building life 

cycle and provides the opportunity to make optimal use of available information for sustainable 

design and structural performance analysis. Research shows that beam significantly paves the 

way for green construction and is expected to be more widely used in the future by identifying 

and solving its challenges. This study addresses the relationship between the use of beam 

capabilities to remove barriers and facilitate the implementation of sustainability principles in 

the construction industry and answers the question of what the potential benefits of beam have 

been used and in what contexts. Some ways to develop its function in the future can be 

imagined and by classifying them into three sections: economic, environmental and social, in 

each section, it describes the capacity to use fear tools to promote sustainability . 

 

Keywords: building information modeling, fear, sustainability, social, environmental, 

economic 
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Identifying hazardous attributes in the planning phase of 

construction project using Building Information Modeling (BIM) 

 

 

Abstract 

The construction is classified as a high-risk industry. The number of casualties and fatalities in 

this industry is disproportionately high. The ability to recognize hazards in the construction 

process and the design stage is still in its early stages of development. The most important way 

to control and eliminate hazards and accidents is to analyze these hazards before they occur 

and plan to deal with them before starting project activities. Identifying safety risks is the first 

step in evaluating and analyzing these risks. Building Information Modeling (BIM) technology, 

due to the consideration of the relationship between the elements in the model and because it 

contains an object-oriented model, has provided the ability to automatically check many 

conditions in less time and cost and with higher accuracy than traditional methods. Also, the 

visual capabilities of this technology have made the transfer and understanding of information 

between different stakeholders with higher speed and quality. Relying on the capabilities and 

tools of this technology and to improve the safety level of construction projects, in this research, 

a model for identification of hazardous attributes in the planning stage and before the 

implementation of activities with the help of Building Information Modeling (BIM) technology 

was proposed. The proposed model was implemented in a real project to identify the risk factors 

causing struck-by accidents. Identification of hazards in different parts of excavation and 

foundation construction operations was performed and the visual capabilities of Building 

Information Modeling (BIM) technology were used to better present the hazards at each stage 

to the project stakeholders. By implementing the proposed model in this construction project, 

its ability in real construction projects was demonstrated. 

 

Keywords: safety, construction industry, 4D model, hazard factors, Building Information 

Modeling (BIM) 
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MEP maintenance facilitation using Building Information 

Modeling, Augmented Reality, Case-Based Reasoning 

 

  

Abstract  

Maintenance phase includes in 50 to 60 percent of buliding lifecycle priod and cost.An 

integrated framework developed to facilitate accessibility to MEP maintenance information 

and experiences. 

Framework contains three interactive technologies: Augmented Reality, Building Information 

Modeling and Case-Based Reasoning. AR module is used to provide information accessibility 

and location tracking of intended element in maintenance site.BIM usage in this framework is 

storage of elements specification such as instructions, size, maintenance history, guarantee and 

etc.CBR module is developed to make solution recommendations for new based on past 

experiences.Framework implemented in K.N.Toosi university to evaluate the effects and 

results of using the presented framework.      

  

Keywords: Building Information Modeling, Augmented Reality, Case-Based Reasoning, 

Facility Management, MEP maintenance 
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Photogrammetry, Virtual Tours and Informational Modeling for 

Conservation of Cultural Heritage Sites (Case Study Taq-e Bostan) 

 

 

Abstract 

Thorough and organized documentation is crucial for conservation of historic structures. While 

photogrammetry, laser scanning and building information modeling (BIM) have enhanced 3D 

documentation in conservation, it is imperative that the method of documentation matches the 

requirements of the project. Present methods are efficient for certain types of projects. 

However, for projects that need to depict 3D conservation challenges, but do not have the 

budget or time for a 3D model, a middle ground does not exist. Extended reality technologies 

can simulate historic buildings and sites in a multidimensional digital model and offer different 

aspects of it. Virtual reality is a new technology that allows the user to interact with a computer 

simulation environment. A virtual tour is a simulation of a real place created using media files 

such as photos, 360-degree panoramic images, video, text, narration, music, and more. In this 

research, a suitable solution has been presented using virtual tour environments and 

information modeling, and this solution has been studied on a case study of Kermanshah arch. 

The virtual tour environment created includes an image gallery, database, text, music, and a 3D 

photogrammetric model. In this research, both photogrammetric and virtual tour methods have 

been used to construct a documentary model of the vault and the model has been shared directly 

on the web. 

 

Keywords: Information Modeling, Heritage Building Information Modeling, 

Photogrammetry, Extended Reality, Virtual Reality, Virtual Tour.
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Provide an integrated framework for controlling the progress of 

augmented reality (AR) project and 5D BIM 

 

Abstract 

Controlling and monitoring the progress of the project is essential to achieve the planned goals. 

The traditional way to do this is manually, based on paper information, which is time 

consuming and increases the likelihood of error. Considering the benefits of Building 

Information Management (BIM) in collecting and maintaining information throughout the 

project life cycle, in this paper we integrate augmented reality technology, building information 

modeling (BIM), project schedule and cost, a new control and monitoring framework It is 

suggested that as the project progresses, it can facilitate project visits and data entry using 

mobile phones or tablets, as well as help project managers make faster and more effective 

decisions. The main innovations of the proposed framework are: 1) use augmented reality to 

visit the project and collect data visually, 2) visualize the latest status of the project schedule 

and cost in the context of augmented reality for more effective decision making, and 3) use a 

method New positioning and positioning 1 in the development of augmented reality 

applications in which the limitations of previous methods have been removed and are more 

applicable to construction projects. 

 

Keywords: Augmented Reality, Building Information Modeling, Project Control, Progress 

Monitoring, 5D Model 
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The role of BIM in the successful implementation of Concurrent 

Engineering in the Prefabrication of mass construction and 

modular construction in Construction Industry 

 

 

Abstract 

Prefabrication is a new solution for the successful implementation of mass production and 

modular projects, which is implemented with concurrent engineering method in the 

manufacturing industry. In recent years, BIM has been able to bring many benefits to 

prefabrication in the construction industry. However, there are still serious obstacles and 

problems to implement prefabrication. Therefore, this research adopts a library qualitative 

review method to examine the most advanced level that can be provided between BIM and 

prefabrication. Also, it examines through quantitative analysis and in-depth discussion of BIM 

in successful implementation of  concurrent engineering for prefabrication of mass and 

modular projects in the construction industry. The purpose of this study is to investigate the 

role of BIM in the successful implementation of concurrent engineering for prefabrication of 

mass and modular projects. And the results of this study show that BIM theories are based on 

concurrent engineering theory, so it can solve concurrent engineering problems both in terms 

of process and technology. More importantly, it can solve prefabricatation problems with the 

connection between concurrent engineering interdisciplinary teams and construction industry 

interdisciplinary teams. BIM also provides an opportunity for concurrent engineering to 

achieve its established goals of improving performance. The idea of BIM has been formed over 

time based on the needs of industries, especially the construction industry, and its basic theories 

have been formed on the basis of concurrent engineering theories. This research helps the 

knowledge body by integrating the BIM status to facilitate prefabrication and expose research 

needs in this area to improve concurrent engineering performance. 
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A systematic review of the role of building information modeling 

(BIM) in improving the safety of construction projects 

 
 

 

Abstract 

The construction industry is growing in developing countries, and in parallel with this growth, 

accidents and occupational accidents are also increasing, which highlights the need to pay 

attention to occupational safety in this industry. Although governments have set rules and 

regulations to improve safety performance, the situation remains worrying. With recent 

advances in building information modeling (BIM) technology, it has been widely used to 

improve safety performance throughout the project life cycle. In this paper, with a systematic 

review of previous studies, the role of building information modeling in improving the safety 

performance of the construction industry has been investigated. The articles are also reviewed 

in terms of year of publication and country studied. In this study, a three-step method is used 

to select articles and the results show that building information modeling in six main areas 1) 

safe design 2) risk identification ۳) monitoring and control 4) interaction identification 5) 

safety training and 6) inspection During operation and maintenance, it can help improve safety 

performance. In the end, the topics that are less addressed and can be a good platform for future 

studies of researchers are identified and discussed. 
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Ability to Utilize Building Information Modeling for 

Smart Water Resource Management 

 

 

Abstract  

Water-supply infrastructures are recognized as the key parts of urban networks. Any limitations 

or changes in their performance affects the appropriate functioning of the society. In the last 

few decades, with the advent of new technologies, facility management in water infrastructure 

has not grown much and requires more sophisticated techniques for the proper management of 

resources and infrastructure. According to surveys, the best solution for solving management 

challenges is to upgrade the system from the old to the smart water network. This research aims 

to integrate BIM technology with modeling of water supply networks and its implementation 

in the stages of water infrastructure life cycle, to achieve the main goal of having a smart water 

network. 

 

Keywords: Integrated Water Resource Management, Smart Water Grids, Building Information 

Modeling, water infrastructures
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Investigation of Energy Analysis under Building Information 

Modeling (BIM) for a Residential Building in Tehran 

 
 

Abstract 

Today, with the increase in population and the expansion of urbanization, human demand for 

energy has increased. And since the building sector consumes a significant amount of this 

energy, Heating and cooling loads and energy analysis have been investigated. This article 

describes a residential building by Revit Software, one of the best in the field of Building 

Information Modeling (BIM), It is modeled in ۳D and then the Heating and cooling loads and 

energy analysis are calculated using DesignBuilder software. The maximum heating and 

cooling load for the months of the year and all the losses that occur from different parts of a 

building are calculated separately and the amount of energy consumed for the different months 

is investigated According to the results of heating and cooling loads are respectively 2۳.۳2 

kW, 25.۳5 kW and peak electricity consumption is ۳056.41 kWh which is almost the same 

for all months of the year and the peak energy consumption of gas in August was 7074/۳۳ 

kWh. 

 

Keywords: Heating and cooling loads, Building Information Modeling, DesignBuilder 

software, Revit software 
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A BIM-based framework to reuse structural elements in the 

construction industry 

 

 
Abstract 

Deconstruction of buildings provides usable materials through carefully dismantling of 

building elements, despite conventional demolishing that generates a considerable amount of 

waste. Less cost, less energy, and less consumption of raw materials make reusing these 

dismantled elements a more attractive option compared to disposing of or recycling. Building 

Information Modeling, because of its capabilities in storing accurate building data and 

accessibility, proved to be an effective tool for a successful deconstruction and reuse. Methods 

have been proposed in previous studies for reusing reclaimed elements. However, ways to 

properly select a combination of new and recovered elements, to the best of our knowledge, 

hasn’t been investigated. Therefore, in this study, a framework is proposed for reusing 

structural elements using the information and features provided by Building Information 

Modeling. Considering this framework, a tool is developed inside the BIM software that uses 

the Genetic Algorithm. Using this tool, an optimum design is suggested for a building using 

both new and recovered elements. Additionally, the new building’s structural performance is 

evaluated, and any possible failed elements are replaced. As a case study, the optimum design 

for a two-story steel frame building is obtained using the proposed framework and developed 

tool. The result indicates a 2۳% decrease in the total cost of elements. By using the proposed 

framework, designers can get an understanding of the potentials of using second-hand materials 

in the building in order to lower the overall costs. 

 

Keywords: material reuse, Building Information Modeling (BIM), building deconstruction, 

Genetic Algorithm 
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