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مدل سازی اطالعات ساختمان )BIM(؛ مدلی 
در جهت بهبود فرآیند طراحی

ج محمودزاده کنی2، پدرام حصاری3 مهدی زندیه1، ایر

چكیده 
گــال،اانچــهاعنال(ــ اس لدــما(عســ نساسیشــا ابــهانظــ ا(ماا ــز،اتغییــ لطاپــسا عنادــ ااد ضــ اعنالنــالعا ــ زاس لاه ابــ اک نس ساهــ ساگان 
لااس ــ هاســ علنساتا ــطاک نســ للا(ماب شــزاکهالیــناتغییــ لطالاانظــ ااــزمانا  ــخالIزل(ــ طاس لدــماواتامــهانکــ علابــهاتغییــ لطالبعــ عا
گ  نــما(المــها(ماشــا ما ع گــ االا( نیــزاتأ یســ طاوا...اعنا( دلــهاپیــشالااس ــ هاســ علنسال ــخ.اعنال ا یــزاس لدــماگ هابــ اتغییــ سان 
وابــ اتامــهابــها ــ زا نا ــیامانونــزاس لدم،الیــناتغییــ اعنالبعــ عاع گــ الاســ اانسماگــ ععاواعنا( دلــهاپــسالااس  هاســ علنسازط هــ سا
کــهاتغییــ لطاس لدــمانلاعنتــ اا س لدــم،ازــاعانلانشــ لا(ماعهیــزاواتغییــ لطالIــزلمااونا(ماشــاع،الاالیــناُبعــزا(ماتــاللالنلئــها(زIــما
ــ انلــعا کیــزاواعنا( دلــهاساپیــشالااس  هاســ علنسابــهانلــعاالاهــ اسی نج (ــز االاماعلنســخ.ا(ــزاا ــ اسالسعاــ طا ــ زاس لامBIMماب
ــمانلاب ا کپ نچها ــ اسالسعاــ طا ــ زاس لاعناع گــ المــزلسا I یــزاوا ــ زخ،اتغییــ لطالداسIپیچیزگماهــ ،اعنا( لدــلاس لدــم،اتا
کــ عهاوازط هــ ساپــسالااس  هاســ علنساوا ــ زخانلاک هــشا(ماعهــز.اهــزفاکلــماپژوهــشاد ضــ ،اتا ــعهاسانااــما بیــ ،اپیشاسییــما
کتانهــ ساس تاعاعهیــزه،ا ــ اهــزفالث بخشــمال  ــ علنسال ــخ اعناولقــعاب نوشااس تــاعاس لدــما(عســ نساعنا( دلــهاساپیــشالااس  هاس
بــ ال ــاف عهالاا(ــزاالسعاــ طا ــ زاس ل،اس لدــمان  یــیالنجــ ما(ماگــ عع.اعنادقیقخالیــنالIگــاال ضیــ طا(ــانعانیــ ااســ لحانلاعنا
ق Iــباضعفاهــ ،اقاطاهــ ،ات ز زهــ اوال صخاهــ ابــها(یظــاناک هــشازط هــ ساد ضــ اواس تــاعاس لدــماعناا یــزهالنلئــهاعلعهاواســ لحا
بــ ال ــاف عهالاا(ــزاالسعاــ طا ــ زاس لال ا یزهــ سا( تتــطانلاعناق Iــبانحــاهاساپ  ــخگاییال ا یــزا ــ زخابــهالشــ نه ساعنادــ اا
کــها للزل ــشالاام نــباپیچیزگــماسیشــا ،اتا ــعها ــ یعات اواتزلوماپذیــ ساس تاعا  لاــهاعناق Iــبالیــ ونساBIMات  ــیما(مانس  ــز اایــ لا
گیــ اشــزلانوشا(ــزاالسعاــ طا ــ زاس لاعنا لع Iیخاهــ سا ــیاماقــ عنابــهاپ  ــخگاییالینالشــ نه انسماب شــیز.ال(یــزال ــخابــ ال ل
ا صــهاسا ــ زخاوا ــ ااکشــان،اهز یهاهــ سا ــ زخاوال ــاف عهاه سااسلکــ عسابعــزساک هــشاپیــزلاکیــزاوااسلکــ عاس تاعا  لاــهالاا

زط هــ سالداس Iــماعناپــسالااس ــ هاســ علنسابک هــز.

کلمات کلیدی:الث بخشم،ا(زاا  اسالسعا طا  زاس لامBIMم،اس تاع،اس لدم.

اعلنشی نا(عس نس،اعلنشکزها(عس نساواش    اس،اعلنشگ هاسینالIسللمال( مازسییمامانهم،اقزوین،الی لل،مانا سیزها(سئاام 1
ال ا عاتس ما(عس نس،ااعلنشگ هات  لل،ات  لل،الی لل 2

اعلنشجاساعکت سا(عس نس،اعلنشگ هاسینالIسللمال( مازسییمامنهم،اقزوین،الی لل،اااااااااPedramhessari2012@yahoo.comا 3

ت نیخاعن  لخ:ا96/04/15
ت نیخاپذی ش:ا96/06/15
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مقدمه
تــبیوشــ یییــبووق،یوونــ ییهرــردیوی غفیــ یصیبیــیییهبــ یشــ هی
امــت،یاســبیصیعــتیمبختیویمــبهیزیــرهیزــمییشــ دهییــردهیوی
یــ یامــبسیی رییــ یمــیبع،یتــبینقشــبیقیسع بوااییــبیط احــبای
)1(.یایــنی پی بنــکبواایمــبخببیسعیشــردی مــبخب با،ی رمــطی
رــب؛یمــبخب بایزبیتــبیمفســبمیزبقیت یــ یوی دویحبلــعیامــتی
ربوی ســب،یتســفبویپیچف هی ــ ی تــبی رتــبیتــبی غفیــ یخرامــببیزبقی
اضبیبیشــ ایاینی تــبی سعییییفــمی رــبی طــروقیی تــبی شــ هیان ،ی
پیچف گعیزــب،یسع ــبواا،یسبلــکبایویپی بنــکبوااییــ اقیزــمیمــری
ــعی ــ داوقی غفی ا  ــ دایخــردیتبیایــنی حــرالت،یدویپــسیاهییه هیی ر
واییــ یپیکــ هیقیط احــعیواودیسعین بیی ،یایــنیسهــمیدویصــروتی
مــبخب بای زاح ب ــعی اطالعــبتی نرــردای تبســیی وی ز ــگبای
پــسی ســعیروود،ی یرتــردی زــمی مــبخب بای دیگــ ی عیبصــ ی ییــنی
نقشــبیزبقیییشــب قیاهیمــرقیسع ــبویینفــبهیامــتی ــبیتبران یایــنی
دوی پیگفــ قی یبیــلی وی ی نبسبیاقییکپبوچــبی تــبی وای  زاح ــبتی
  بسعیس احــلیربویدویس حاــبیپیــلیاهییه هیی داوقیایاــبدیریــ ،ی
دادهیپ داهقیزــبی اهی امــبفبدهی تــبی مــبخب بای اطالعــبتی ســ لی
ی ازــمی وای اســکبای گرا،یایــنی گرنب ن ایایــزاوقی ی نبسبیزــبقی وی
رــبیدویصــروتی غفیــ یدوییــکیس حاــبیاهیط احــع،یپیــلی ســعیروودی
یییــعیدیگــ ی غفیــ اتیسفســ ییــردهیوی غفیــ اتیمــبخببوقیپــسیاهی

سعییبتــ . ربزــلی یه هییــ داوقی

دویوایــییس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب با،ییکی غفیــ یت یــ ی
دویشــفرهیقیط احــعیویسسبی یمــبهقیدویصیعــتیمبختیویمــبهی
امــت،یس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب با،یاطالعب ــعیدوتــبوهی
وی ربســلی امــیبدقی وی سعیدزــ ی ســبی تــبی مــبخب بای رافــتی
 ا فــییشــ هیوایدوییــکیپبیــگبهیدادهیدویاخبفــبویســبیسعیگــذاود.ی
ز بیقیایــنیاطالعــبتیپبواسبــ قیزســبی یویتیبی یایــنیتبییک یگــ ی
گرنــبی غفیــ یدوییــکیشــعیدووایســ ل،ییــ ی دویاو ربطیانــ ،یزــ ی
س لیمــبهقی سعیگــذاود،ی ترانــبی أرفــ ی ز ــبیقی اهی پــ وژهی رلی
اطالعــبتیمــبخب با،یدوی داونــ هیقیدادهیزــبقیمــبخب بای
رــبی وایعــعیامــتیوییقــطیاهینقشــبیزبقیدویتعــ قیمــبخب بای
تــبیصــروتیوایــجیدوینقشــبیزبقیرشــف هیشــ هیتــبیCADییبیــتی
ــبقیBIMی ــبیسزای ــبی رتــبیت سعیشــردی شــکفلینشــ هیامــت)2(.یت
ویپببنســفلیعظفــمیرایدوییهرــردیسع ــبوق،یسهی مــعیویصیعــتی
رشــروزبقی رمــعبییبیببیوی مبختیویمــبهی)AEC(ی،یدولتیزــبقی
ــبیامــبفبدهیاهیBIMی دویحــبلی رمــعبیدویم امــ یتهــبایشــ وعیت

رــ دهیانــ ی)3(.یاخفــ ًا،یعالیــبیقیامــبفبدهی دویرشــروزبقیخــردی
رــ دهیامــت،ینــبی یهــبییــ اقیط احــعیوی اهیBIMیایزایــلیپیــ ای
مــبخت،یتاکــبیس ی یــتیتعــ یاهیمبختیویمــبهیوایزــمیی ازــمی

روودهیامــتی)4(.

سع یــعی دوی مــععی وی یــردهی ربویــ دقی نــرعی اهی  حقفــقیحبضــ ی
الگریــییتهــتیاوهیبیــییوییهرــردیس احــلیط احــعیمــبخب بایزبی
دویدوواایپیــلیاهییه هییــ داوقیداشــببی ــبیهسفیــبیقیاصــالحی
نقــبطی نظ گفــ قی دوی تــبی وی شــردی ی ازــمی ط احــعی اشــبربزبتی
یــرتیویضعــفیپ وژهیزــبقیدویحــبلییه هیی داوق،یایــنیسهــمی
وایدنرــبلیسعیریــ .یدویحقفقــتیشرفبیمــبهقیط احــعیپــسیاهی
دوکیوخ ادزــبقیسثرــتیویسیفــعیط احعیزــبقیپیشــفن،یخــردی
سعی رانــ یعبساــعییزاییــ هیدویوشــ یسعفبوزــبقیط احــعیتبشــ ی
ــعیار تخشــعییضــبقی ــز،یخردییعی ویوشــ یسعفبوزــبقیط احــعینف
ــ یدوکیایــنیسعفبوزــبیداواقیاحکبسعیخــبصی گ سع ــبوقیامــت.یا
تبشــ یویوونــ قیر ــعیویرففــعیدویریبوییک یگــ یویتــبیز  ازــعیزم،ی
ــ یوازــعی ــ هیشــرد،یسعی ران دویپیلیهسفیبیزــبقیط احــعیگیابن

رــ دایط احــعی)روسبنــع(یتبشــ . تــبیمــرقیاصرلــعی

دویایــنیپژوزــلیدوینــرعیاوهیبیــی،یووشیاوهیبیــی-یوازی ــبقی
تــبی یه هییــ داوقی اهی پــسی اوهیبیــیی داود:ییکــعی وتــردی ط احــعی
رفــ اتی تــبی أ رــبی امــت،ی سرتــردی ن رنبیزــبقی اهی امــبفبدهی
ربوایــی،یتــبیزــ فیاناــبایدومــتیربو،یخ ســبتیط احــعیاوائــبی
شــ هیوایســرودیاوهیبیــیییــ اویسعیدزــ یویدوایاوهیبیــییپیــلیاهی
ــبی ــبیت ــبیامــبفبدهیاهیس لیمــبهقیویسشــبورتیربوی س ــ داوقیت یه هیی
ربویدومــتیتــبیامــبفبدهیاهی زــ فیایزایــلیار یتخشــعیویاناــبای

سســبی اتیس احــلییرــلیامــت.

دویاداســبی،یپژوزــلیتــبیمــؤاالتیویی ضفــبیهیــ ییبیــلیپیگفــ قی
امــت:

ی ضفــب:یدویصــروتینرــردیی نبســبیاقیتبســییدویوونــ یط احــع،ی
 غفیــ اتیدویزــ یس حاــبیاهیپــ وژهیسعی رانــ یطــ حیویدیگــ یس احــلی

ربویوایدچــبوی غفیــ قیپیــلییییــعینشــ هیریــ ؛

ــراایاحب ــبلیخطــبقیط احــعیوایدویدیگــ یاتعــبدی ــبیسعی  -یچگرن
ط احــعیویمــبختی)مــبههیوی أمفســبتیویاتــ ا(یمــبخب بای

داد؟ ربزــلی

-یس لیمبهقیاطالعبتیمبخب بایچفست؟

نمودار 1: روند کلی مبانی طراحی مورد پژوهش )مأخذ: نگارندگان(
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مبانی نظری 

 فرآیند عملی طراحی
داود؛ی وتــردی ی نبسبیویــزقی دوگرنــبی ربلرــ قی ی نبسبیویــزقی دوی
وی زیاــبوی نظ یــبی دیــ گبهی سع بوسحــرو،ی حــتی ی نبسبیویــزقی
اررب ــعی نظ یــبی دیــ گبهی یه هیی داویسحــرو،ی حــتی ی نبسبیویــزقی
امــتی)5(.یدویوایییایــنی قســفمیتی قیوایسعی ــراایتــبیصــروتی
رــ د.یدویی رییــ یع اــع،ی ی رییــ یع اــعیویی رییــ یروسبنــعی قســفمی
اوهیبیــییپــسیاهییه هییــ داوقیرخ یــنیتخــلیی رییــ یط احــعی

یــردهیویپــسیاهیرا،یی رییــ یتــبیپبیــبایسعیومــ ،یاســبیدویالگــرقی
رــبیی رییــ یروسبنــعیط احــعیواینشــبایسعیدز ،یط احــبای دوای
سحفطــعییــ اقی  ویــنیالگــرقیتبسیی ــ قیاهیی رییــ یط احــع،ی
س اتعــبی ع اــعی عاــرای پژوزشــگ اای وی نظــ یسبخصصــبای تــبی
یــ اقی راــعی رــبیچبوچریــیی اهیایــنیتهــتی ســ لی ر دن ،یایــنی
س لیزــبقیاررب ــعیویزیاــبوقیامــت،ییــ اقیی رییــ یط احــع،ی
س لــعیروسبنــعیتــبیحســببیسعیریــ )6(،ییدویایــنیی رییــ ،ینببیــجی
حبصــلیاهیاوهیبیــییپــسیاهییه هییــ داوقیتــبیس حاــبیشــیبختی

انبقــبلیپیــ ایسعیریــ .ی

نگاره 2: فرآیند عملی طراحی )7()ترسیم از نگارندگان(

نگاره 3: فرایند آرمانی عملی طراحی)6( )ترسیم از نگارندگان(

)BIM( مدل سازی اطالعات ساختمان
اســ وهBIMیدویس رــزیصحیــبییقیتخــلیمــبختیویمــبهیم امــ یتهبای
امــتیویتــبیعیــراایومــفابیاقییــ اقیغارــبییــ یسشــکالتیی ی ــعیدوی
او ربطــبتیویس ی یــتیاطالعــبتیصیعــتیسع ــبوقیسعیتبشــ ی)3(.ی
سفهــرایBIMیاهیمــبلی1970ی رمــطیچبولزیایســب نیاتــ اعیشــ ی)8(.ی
ســ لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب با،یاصطــالحیاشــبربهیویسب اولــعی
رــبیتــبیعیرااییــکیســ لیدیافببلــعی رلفــ یشــ هیتــبینــ ای امــتی
ایــزاویCADیدویوونــ یس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایشــیبخببی
سعیشــرد.یصیعتیمبختیویمــبهیتــبیدلفلی عــ ادیهیبدیای ادیویامــیبدی
رایتســفبویپیچفــ هی ــ یاهیز فشــبیامــت.BIMییایــزاوقینری تخــلی
ت یــ یدویسع ــبوق،یسهی مــعیویصیعــتیمبختیویمــبهیامــت،یربی
مــبختیســ لیساــبهقیمــبخب باییرــلیاهیمــبختیویمــبهیوایعــعیوای
یــ یووقیهسفیــبیقیاصاــعیاطالعــبتیاتبههیسعیدزــ ی)1(.یس لیمــبهقی
اطالعــبتیمــبخب بایتــبیعیــراایط احــعیتــبیر ــکین ایایزاوزــبقی
ــنی ــبیسا رعــبیاقیاهی عبســلیخــطیسشــعیی ریی زــبیویی ــ دق،یت ربوی
رووق،یتــبی رلف ییــکیووشیس ی یــتیضــ ووقیط احــعیمــبخب بای
ویاطالعــبتیپــ وژهیدوییــکیی ســتیدیافبــبلیدویم امــ یچ خــبی
حفــبتیمــبخب بای ع یفیسعیشــردی)9(.یدویحقفقتیییــبووقیBIMی
تــبیسیظــرویربزــلیززییــب،یهســبایویایزایــلیرفففــتیویز چیفــنی
گ یــتی)10(.یایــنی پبیــ اوقیسحفــطیهیســتیســرودیامــبقربلییــ اوی
ســ ل،یزی مــبیقیتیب،یاو ربطــبتییضبیی،یاطالعــبتیتغ ایفبیی،ی
سقــ اویویویژگعیزــبقیاتــ اقیمــبخب با،ی خ فــنیززییبیزــب،ی
لفســتیســرادیســرودینفــبهیویتــ اولیپــ وژهیوایسشــخصیسعیمــبهدی)8(.

دویوایی،یایــنیســ لیپیــلیهسفیــبیقیط احــعیامــت؛یهیــ ایربیایــنی
ووش،یتــبیامــبفبدهیاهیاطالعــبتیمــبخب باییــردهیویایــنیاســ ینفــزی
سه ب یــنیس حاــبیقیشــ وعییکیط احــعیامــت.یمــبخب بای

سســبی ی ن ایایزاوزــبقی حافاــعی ط یــقی اهی رای ضعفیزــبقی وی
ــ یتخشــعیاهیط یــقیاناــبایربوی ییــ دایسفــزاایار ــبال سعیگــ دد.یدویت
دومــت،یدویایــنیووش،یطــ حیدویتعــ قیودیشــ هیویاوهیبیییزــبی
ــبیسب یزــبقیشــیبختییضبزــبیوی ــبین ایایزاوزــبقیخــبصیت دوییبل
 عفیــنیاتعــبدیرایزــبیتــبیرفففــبتیدوینظــ یگ یبــبیشــ ه،یدویمــبعبتی
سخباــفیاهینظــ ینروگفــ قیوی...یی ومــعیسعیگــ ددی)11,ی12,ی13(.ییــکی
ســ لی مــبختییکی دیافببلــع،ی صــروتی تــبی رــبی  کیرلــرژقی
دیفــقیساــبهقیوایاهییــکیمــبخب بای ع یــفیسعیریــ ی)10(.یایــنی
 کیرلــرژق،یس لیمــبهقیویسا رعــبیاقیاهیی ریی زــبقیس  رــطی
ــبیوی حافــلیس لیزــبقیمــبخب بای ــبی رلفــ ،یاو ربطــبتیوی ازی ت
رــبیتــبیعیرااییــکی ران یــ قیدویتهــتییهرــردییهــ هی )14(یامــتی
ووقیصیعــتیمــبختیویمــبهی)15(ی ع یــفیسعیشــرد.یســ لیBIMی
  ــبایاطالعــبتیس یــرطیتــبیمــبخب با،یشــبسلیویژگعیزــبقی
یفزیکــع-یع اکــ دقیرایویاطالعــبتیچ خــبیقیحفــبتیپــ وژهیوای

تــبیصروتییــکیمــ قیاهیاشــفبءیزرشــ ی یدویاخبفــبویداود.ی

شــفنیووشیBIMیوایاینیگرنــبیسع یــعیسعین بیــ ؛یوقیسعبقــ ی
یهرــردی یــ اقی تبیــ ی امــت،یدویس حاــبیقیط احــعیسع ــبوق،ی
ربویــ اای وی ط احــبای ییــنی او رــبطی اهی ار تخشــعی وی یهــ هیووقی
امــبفبدهیشــرد.یســ لیاطالعــبتیمــبخب بایویایــزاویBIMیووشــعی
گ ایفکــعی گ ایفکــعیویغفــ ی یهبــ ییــ اقینشــبایدادایاطالعــبتی
یــ اقی وای الهای رــبی ســهفالتی امــت،ی شــ هی اوائــبی ط احــعی اهی
دوی یعبلفتیزــبقیخــرد،ی ربوی سبیــبا،یتهــتیدوکیچگرنگــعی
مــبخب بای رمــطیســ لیتبیگزیــنیامــتیوییــبیر ــکیتــبیرایزــبی
یــ اقیییــبایالزاســبتیوی أرفــ ینظ رایزــبیدویط احــعیسعیتبشــ .ی
رییــ هی یعبلفتیزــبقی شرفبیمــبهقی وای ووشی تیبی این،یایــنی

.)12( سعییدانــ ی
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دویسا ــرعی عبویــفیBIMییدویمــبیدمــببیاهیی رییــ ،یسحصــرالتی
ویاطالعــبتیخالصــبیسعیگــ دد:

ــ وژهی ــ یع اــعین ــردایپ ــرژقی/یواهیزــبقیت ی -یی رییــ ی/ی کیرل
ــ :ی)16( ــبطیان ــبیتبییک یگــ یدویاو ر ر

-یی اییــ ی رلفــ یویس ی یــتیدادهیزــبیدویســرودیمــبخب با،یدوی
  ــبایطــرلیدوواایحفــبتیرا؛ی

-ییــکیی اییــ یسشــبورتعییــ اقیط احــع،ی ــ اوربتیویع افــبتی
مــبختیویمــبه؛

ــبی ــبیعیــراایتبهن بیــییزرشــ ی یاطالعــبتیت -یتبهیییــعیی اییــ یت
مــبیدمــببیتی قیایــزاوینرشــبن،یوونــ یز ــکبوقیویس ی یــتی

چ خــبیحفــبتیاسکبنــبتی)17(.

ویایاــبدی تعــ قی 3ی تــبی تعــ قی 2ی اهی اطالعــبتی خ وتــعی -ی
تعــ ق: چیــ ی وی زرشــ ی ی مــبخب بای س لیزــبقی

گــعیرافــ قی -یشرفبیمــبهقیزرشــ ی یسع ــبوق،یتــبیشــلیویژ
هیــ :یدیافبــبل،ییضبیــیی)مــبیتعــ ق(،ییبیــلیان اههیگفــ ق،ی

تبســی،یدویدمــب سیویتــبیدواا.

رعی -یسحصــرلی/یســ لیدیافببلــعیتــبیاطالعبتیمــبههیاقیویاشــب ا
دوی 3D / 4D / 5D بیND:ی(16(

-ین بیــلیدیافببلــعیویژگعیزــبقییفزیکــعیویع اک دقییــکی
رســبی س رــز،یی اقیایابدییــکیسیرــییاطالعــبتیسشــب کییــ اقی
اطالعــبتیدویســرودی شــکفلیرایوییــکیسریــبقییبیــلیاعب ــبدیی اقی
رــبیاهی  ع یــفی ص فمیگفــ قیدویطــرلیچ خــبیحفــبتیپــ وژه،ی

اولفــنییه هییــ داوقی ــبیی چفــ ایسعیتبشــ ی)17,18(.

مــبخب بای BIM،یس لیزــبقی زــ فی تــبی تــبی رتــبی وایــیی دوی
سعیشــرن : ویژگعیپــ داهقی

-ییطعــبتیمــبخب بایتبیاوائــبیقیدیافببلعیحبصــلیویژگعیزبقی
رــبی اوائــبیسعیشــرن ی یبیــلیسحبمــربیاقی گ ایفکــعی وی دادهیاقی
رایزــبیوایدویی نبسبیویزقیزــبقین ایایــزاوقیشیبمــبیییسعیرییــ ی
رــبیتــبیرایزــبیاتــبههییه هییــ داوقیشــ ایتــبی وییرانفــنیپبواسبــ قی

ووشیزرشــ ی انبیوایسعیدزیــ ؛ی

رــبیتــبی رصفــفینحــرهی -ییطعــبتیشــبسلیاطالعب ــعیزســبی ی
ویبــبویرایزــب،یطرــقینفــبهییــ اقی حافلیزــبیویی ایی یزــبقیربوق،ی
گــعیوی عفیــنیانــ ژقیسعیپــ داهد؛ی تــبیطــرویسثــبلی عفیــنیویژ

رــبیدوی غفیــ اتی -یاطالعــبتیسیســامیویغفــ یســبهادیتــبیگرنــبیاقی
رــبی یطعــبیدویز ــبیقیدی گبهیزــبقییطعــبیاقیویسرنببژیزبیــیی

تخــلیاهیرایسعیتبشــی ،یاوائــبیسعیشــرد؛ی

ز ــبیقی رــبی امــتی گرنــبیاقی تــبی شــ هی ز بزیــگی دادهیقی -ی
دی گبهیزــبقیســ لیوایتــبیشــفرهیاقیز بزیــگیاوائــبیسعیریــ .ی)14(

س لیزــبقیچهبوتعــ قی نفــبه؛ی ســرودی ویژگعیزــبقی امــبسی یــ ی
ی نبســبی ع ــلی تــبی تســببی امــتی ایــزاو،یس کــنی نــ ای انبخــببی
ویــزقیمــبختیویمــبهیپــ وژهیسبفــبوتیتبشــ .یدویطــ حیویــزقی
وی سعیشــردی ا ررــ ی هفــبی دوی تعــ قی دوی طــ حی چهبوتعــ ق،ی
 رمــطییRevitیمــبیتعــ قیسعیگــ دد،یی نبســبیویــزقیهســبایپــ وژهی
دویسبیک ومــبیتیریفــسیاناــبایسعیگــ ددی.یدوینهبیــتیســ لی
مــبیتعــ قیویی نبســبیویــزقیس ی یتییکپبوچــبیدویی نبســبیقیی
Navisworkیییــ اقیشــرفبیمــبهقیچهبوتعــ قیتــبیسیظــرویانابای
س ی یــتیســرادیوی شــخفصیی خــرودی زاح ــبتیعیبصــ یپــ وژهیتــبی

طــرویسررــ یاناــبایسعیگــ ددی)19(.

تــبیییــبایسزایــبیویسعبیــبیات ایــییســ لیاطالعــبتی دویاداســبی
داد: خرازفــمی تســطی وای سرضــرعی مــبخب بایاینی

مزایای BIM در مراحل مختلف ساخت و ساز
اطالعــبتی س لیمــبهقی سفهــرای ویــزق:ی ی نبســبی وی ط احــعی
مــبخب بایتــ اایسعیبمــتیربییــکیمــبخب باییرــلیاهیمــبخت،ی
اهیلحــبظییفزیکــع،یتــبیسیظــرویی ومــعیسشــکالتیویشرفبیمــبهقیوی
 ازیــبیوی حافــلیارــ اتیتبلقــرهیرایی ومــعیشــردی)8(.یپــسیربســلی
رــبیتصــروتیمــبیتعــ قیمــبخببی شــ ایســ لیمــبخب با،ی
نفــبهی تــبیاطالعــبتیســرودی ر ــکی فــمیح یــبیاقی تــبی سعیشــرد،ی
ط احــع،ی ــ اوربت،یمــبختی/ی رلفــ یســرادیوییعبلفــتیمــبختیوی
مــبهیمــبخب بایویعــالوهییــ ی ع فــ یوینگه اوقیایــنی أمفســبتیدوی
یرــلیاهیمــبختیویمــبه،یدویاتعــبدیدیفــقیمــبخب باین بیــلیدادهی
کیگذاشــبنی خرازــ یشــ ی)10(.یدویوایییایــنیســ لییــ اقیتــبیاشــب ا
دیافبــبلیامــببن اودزبقیتــبهیی اقیایاــبدییبتافــتیز ــکبوقی

گ وهیزب{یایاــبدیشــ هیامــتی)18(.ی }ییــنی

یــ روودینفبهزــبقیربوی ســب:یســ لیاطالعــبتیمــبخب بایتــبیعیــراای
ز ــکبوقیتــبیذییفعــبایسخباــفیدویس احــلیسخباــفیاهیچ خــبیقی
رــ دا،یخالصــب،یسشــبز هیتــبیووهیومــبنعی حفــبت،ییــ اقیواودی
رــ دای ــبی غفیــ یاطالعــبتیدویســ لییــ اقیح بیــتیویسیعکــسی ویی
BIMی تیرــبیقی سهــمی  یــنی سعیتبشــ )18(.ی ذییفعــبای نقــلی
رــبیاتــبههیسعیدزــ ی ــبی فــمیط احــعیتــبیعیرااییــکی رایامــتی

نگاره BIM :4 مدل یکپارچه سازی اسناد به منظور برقراری ارتباط و 
همکاری بین بخش های مختلف )20(.
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ربویــ یوایتــبی أسفنیرییــ گبا،ییــ اقیز ــکبوقییهبــ یوی رل،یحــقی
گــذاویرییــ )10(یویر فــتیسصبلــحیویســ تیهســبای دیفقی ــ یربو،یوا
ربییکــعیاهیدالیــلیع ــ هی أخفــ یدوی پــ وژهیوای خ فــنییزنیــ .یچ ا
ــحیامــتی)8(. ــبیسصبل ــبی أخفــ یدویاوائ مــبختیویمــبهییسبعاــقیت

ربوی ســبی ایــنی عبســلیسعی رانــ یس ی یــتی ســهفالتیواییــ اقی
روود:ی ی ازــمی

 شــخفصی زاح بت:ییووشیس لیمــبهقیاطالعبتیمــبخب با،ی
تــبیدنرــبلیمــبهگبوقیتــبیالیبیزــبقیاضبیــبیشــ هیاطالعــبتیامــت؛ی
رــبیتــبیانبقــبلیاطالعــبتیییــنیز ــبیایــ ادیس  رــطیتــبیپــ وژهیر ــکی
گــ وهیط احــع،یمــبهن گبایوی سعیری .یایــنیایــ ادیس کــنیامــتی
ــکبایتبشــی ،یز بیقیایــنیگ وهیزــبینفبهسیــ یووشــعیزســبی ی سبل
مــطحی دوی پــ وژهی دوتــبوهیقی وای اطالعــبتی تبرانیــ ی رای دوی رــبی
ــ .یزــ فیاهیســ لی کیتگذاون ــبیاشــب ا ومــفیی  قییینییک یگــ یت
رــ دایز ــبی مــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایدوییــکیپــ وژه،یواودی
ــبی رــبیتبــراایتــبیمــبخب باییبیپــ وژهیت چفــزیدوییــکیســ لیامــت،ی
رــبیدویوونــ یط احعییکــعیاهیوظبیــفی رــ دی)2(.یهیــ ای دی راــعینــگبهی
سهــمی شــخفصیی خــرودیوی زاح ــبتیییــنیسکبنفــک،ییــ قیویلرلــبی
ــبی ربویت ــزاوی اســمیخــربی،یایــنی ــ وایداشــبنیای رشــعیامــتیویت
هســبایهیــبدقیاحبفــبجیداود،یتــبیطــرویمــیبع،یدویط احــعیدوی
تعــ ق،یی رییــ ،ی شــخفصیی خرودیزبمــت؛یرــبیتــبییهــ هییــ داوقی
اهیس لیمــبهقیپبواسب یــکیمــبیتعــ قیییــنیسع ــبویویسهیــ سی
رر ــبهیاناــبایدادیوی ربویوایسعی ــراایدویســ تیهســبای مــبهه،یاینی
نســرتیتــبیووشیمــیبعیدیفــقی ــ یامــتی)21(.یدویوایــی؛یســ لی
،ی ITی یعــبلی وویکــ دی عیرااییــکی تــبی مــبخب با،ی اطالعــبتی
شــبسلیی نبســبیوینگهــ اوقیامبمــعیاهین بیــلیدیافببلییــکی
مــبخب بایوی  ــبایاطالعــبتیدویم امــ یس احــلیسخباــفیپــ وژهی

امــتی)22,10(

-یس ی یــتیاسکبنبت:یایــنیس ل،ییــکیســ لیشــیبخببیشــ هی
وی یــ داوقیوی ع فــ ی یهــ هی اهیت اــبی پــ وژه،ی دوی  ــبایس احــلی
نگهــ اوقیاهیاسکبنــبتیامــتی)10(.یســ لیمــبهقیتــبیطــرویخــردربوی
سرتــبیص یــبی اهی غفیــ ات،ی ز ییــکی اصــالحی تــبی نظــ ی زــ ی دوی
تریــییدویهســبایویخطــبقیر بــ یسعیشــرن ی)1(.یتــبیاع ــبلیســ لی
ــ یط احــع؛یسهــمینفســتی مــبهقیاطالعــبتیمــبخب با،یدویوون
اهیراــبی غفیــ یوایشــ وعیسعیریفــم،یهی ایایــنی غفیــ یتــبیرلیســ لی
اع ــبلیسعیشــرد،یمفســبمیتــبیشــکلیخــردربویویز زسبایایــنی
 غفیــ اتیوایدوییســ تیزبقیدیگــ یاع ــبلیسعیریــ .یز چیفــنی
رــبی س لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایاینیاســکبایوایسعیدزــ ی

ــبیعیبصــ یســ لی اطالعــبتیرافــ قیمــبخب بایوایدووایســ لیویی
رــبیمفســبمییراــعیدویط احــعیمــبخب با،ی یــ اویگفــ دیدویحبلــعی
ــبیا خــبذی راــعیت ــبیع اک دزــبقی ــبیت ر  یهبیایــنیاتــبههیوایســعیدادی

رــ د.ی)2( عالئــمیوییبدداشــتیزبیاطالعــبتیاضبیــبی

رســبی رفففــتیس ی یــت:یBIMیییــکیسیرــییاطالعب ــعییــ اقی
گفــ قی اطالعــبتیی ییــکیسریــبقییبیــلیاعب ــبدییــ اقی ص فــمی
ربنســپتی ــبی اولفــنی اهی مــبخب بای حفــبتی دوواای طــرلی دوی
 خ یــبیامــتی)1(.ین ایایــزاویویامــبفبدهیاهیی ریی زــبقیBIMیدوی
م امــ یچ خــبیقیع  ییــکیمــبخب بایاهییرــلیاهیط احــعی ــبی
س ی یــتیاسکبنــبتیتعــ یاهیمــبختیویمــبهیامــتی)4(.یدووایــیی
خــردربوی صــروتی تــبی ســ لی دویایــنی شــ هی  غفی اتیایاــبدی
رــبیتبعــثی ز بزیگــعیالهایدویم امــ یپــ وژهیواییرتــردیســعیروود،ی
راــعییربوی اهیییــنییــ دایاشــبربزبتیز بزیگــع،ییهرــردیرفففــتی

سعیشــردی)23(یویس ی یــتی  ــبایپــ وژهیوایتــبالیسعییــ د.

-ییهــ هیووق:یس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایوایسعی ــراای
رــ د.ییــ اقی راــعیدویط احــعیویمــبختیامــبفبدهی تــبیصــروتی
سثــبلیس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایسعی رانــ یتــبیمــ عتی
تخشــف ایتــبیوونــ یط احــع،یتــبیوامــطبیقی غفیــ اتیپبواسبــ قی
گ ییــکی ریــ .یا گــ وهیط احــعیواییــبوقی دویط احــعیمــبخب با،ی
دیــراویوایدوینقشــبی غفیــ یدزفــ ی،ییــ یاو فــبع،یسقطــییویتقفــبی
گذاشــت.یتعــ ی تیربیزــبقیسیظــ هیاقینقشــبیزبی أرفــ یخرازــ ی
ربســلیشــ ،یسعی ــراای گــ وهیط احــعی رــبیســ لی رمــطی اهیرای
رایوایتــبیپی بنــکبویمــپ دی.یپی بنــکبویسعی رانــ یاهیســ لییــ اقی
اهی دورــعی تــبی ریــ .ی ــبی امــبفبدهی پــ وژهی ظبزــ ی  صری مــبهقی
پبیــگبهی BIMییــکی )2(؛ی دمــتییبت .ی پــ وژهی یضبزــبقی شــکلی
اطالعب ــعیسصبلــحیتــبیز ــ اهیویژگعیزــبیوینقــلی  ــبایاتــزاقی
BIMی ی یایــن،ی عــالوهی سعیدزــ .ی پرشــلی وای مبختیویمــبهی
سعی رانــ یتــبیعیرااییــکیایــزاوی رلفــ یویس ی یــتیاطالعــبتیدوی
ــبتیمــبههیمــبخب بایامــبفبدهیشــردی)8(.ی طــرلیچ خــبیقیحف
ــلی ــ هیقیایزای ســ لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب باینشــبایدزی
یهــ هیووقیدویسع ــبوق،یسهی مــعیویصیعــتیمــبختیویمــبهی
)AEC(یویتخــلی ســهفالتیویس ی یــت)FM(،یتــبیاوائبیقییــکی
مــ عت،ی دیــت،ی ووق،ی یهــ هی ایزایــلی سزایــبقی اهی سا رعــبی
ز بزیگــع،یررــبت،ی ازیــبیوی حافــلیانــ ژق،یربزــلیززییــبیقی
پــ وژهیویغفــ ه،یتــبیذییفعــبایسخباــفیاهیصبحرــبایتــبیسع ــبواا،ی
سهی مــبا،یپی بنــکبواایویمــبی یسبخصصــبایسحفــطیهیســتی

مــبخببیشــ هیامــتی)17(.

ح با توجه به مدل سازی اطالعات ساختمان) مأخذ: نگارندگان( جدول 1: مزایای بازبینی طر

سع بوپی بنکبوسبلکی)ربوی سب(

سشبووااپی بنکبواایتزءپی بنکبویویسع بوهناف هیاو ربط

س لیط احعییکپبوچبس لیی نبسبیویزقیمبخب باس لیس ی یتی سهفالتسزیت
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ــ یاهینظــ یص یــبیتریــییدویهســبای ــبیا رر ایــنیســ لیدویسقبیســبیت
ط احع،یایاــبدی وی رمــعبیقی شــ ب فک،ی غفیــ اتی ط احــعی
ریبــ لیویز بزیگــعیییــنیعیبصــ یسخباــفی ســ اوکیط احــعیوی
پــ وژه،ییهــ هیووقیوایایزایــلیسعیدزــ :یدویشــکلیهیــ ی فــبوتی
یهــ هیووقیتــبیBIMیویCADیدوییــکیپــ وژهیقیخــبصیواین بیــلی

سعیدزــ :

امــتی س کــنی رــبی BIMی سزایــبقی اهی مــبخبگع:ییکعی پیــلی
ع افــبتی س ی یــتی یهرــردی تهــتی تســفبوقی ی صتیزــبقی

جدول 3: مزایای استفاده از مدل اطالعات ساختمان در مراحل ساخت و ساز )مأخذ: نگارندگان(

ریــ ،یپببنســفلیتــبالقیراییــ اقیاع ــبلی مــبختیویمــبهیایابدی
ســ لی داشــبنییکی تــبی امــت.ی پیلیمــبخبگعی ووشیزــبقی
زــ ی مــبهقی یهفیــبی وی ت امــبهق،ی حافــلی BIM،ی ز بزیــگی
تخشــعیاهیپــ وژهییبیــلیاناــبایامــت.یسفهرایایــنیسرضــرعیرای
تخلیزــبقی تهــتی حریــلی سعی رانــ ی پی بنــکبوی رــبی امــتی
اهی یســ تیزبقی کــ اوق،ی تهــتی سخصرصــًبی ربو،ی سخباــفی
ــ .یت یهــعیامــتی  کیفکیزــبقیپیلیمــبخبگعیامــبفبدهین بی
ر بــ ی رفففــتیتبال ــ یویززییــبیقی پیلیمــبخبگع،یسبیبظــ یتــبی
ــبیوتــردی ــردی(24(یس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایت خرازــ یی
اســکبایمــبخبنیســ لیمــبخب باییرــلیاهیمــبختیوایعــعیرا،ی
رفففتیزــبقیمــبخب بنعی ر فتیزــبیوی مــطحعیاهیدیــتیوایتــبی
شــفرهیزبقی اهی ی ا ــ ی وی اوهشــ ی ی تســفبوی رــبی سعیریــ ی اضبیــبی
گذشــببیدویط احــعیامــت.یسصبلــحیمــبخب بنعیویسبغف زــبقی
سحفطــعیوایسعی ــراایدویسقفــبسیوایعــعیربزــلیهســبا،یاع ــبلی

 غفیــ اتیوینــبیتــبیصــروتی خ فیــعینشــبایدادی(2(.

هسبایذخف هیدوص 
ش ه

BیM
مبعت

CAD
مبعت

ط احعیش ب فک%5310090190

 غفی اتیوی رمعبیقی%50216220436
ط احع

ایابدیس اوکی%202088151023
ط احع

چکیویز بزیگع%9115916175

رل68311411824

جدول 2: تفاوت بهره وری بین CAD و نرم افزار BIM برای یک پروژه 
خاص در مراحل مختلف.  )23(

سزایبس احلیمبختیویمبه

ربوی سب،یط احعیویی نبسبیویزقس حابیقیط احعی)پیلیاهییه هیی داوق( رفففتیس ی یت،یس ی یتیاسکبنبت،ی شخفصی زاح بت،یی روودینفبهزبقی یه هیووق،ی

ربوی سب،یط احعیس حابیمبختیویمبه رفففتیس ی یت،یس ی یتیاسکبنبت،ی شخفصی زاح بت،یی روودینفبهزبقی پیلیمبخبب،ییه هیووق،ی
ویی نبسبیویزق

ربوی سبس حابیپسیاهیمبختی)پسیاهییه هیی داوق( رفففتیس ی یت،یی روودینفبهزبقی یه هیووق،ی

نتیجه گیری
رــبیشــبسلیط احــعیتــبی دویس احــلیمــبختیویمــبهییکیپــ وژه،ی
گــ وهیسشــبووین،یمــبختیویمــبهیویس حاــبیقیپــسیاهی سشــبورتی
اتــ ای)پــسیاهییهــ هییــ داوق(یسعیتبشــ ،یدویوایــییدانــلیسعیبیــیی
مــبخب بایتبیــ یی ازــمیشــرد،یســ لیاطالعــبتیمــبخب با،ی
اطالعــبتیسع ــبوقیسشــب کیتــبیدیگــ یاتعــبدیپــ وژهیز بنیــ یمــبههی
ــبیسریــعی وی...یویدانــلیسعیبیــییمــبخب بایوایی ازــمییسعیریــ ،یر
یــ یووشــعیاصالحــعیســ اوایامــت،یرــبیاهی غفیــ اتی کبساعیشــکاعی
مــبدهیویوونــ ییهرــردیح بیــتیسعیری .یایــنییهرــردیتــبیص یــبی
وی رمــعبیقی شــ ب فک،ی غفیــ اتی هســبایط احــعی دوی تریــیی
ریبــ لیویز بزیگــعیییــنی ط احع،یایاــبدیســ اوکیط احــعیوی
عیبصــ یسخباــفیپــ وژهیدویپیــلیاهییهــ هییــ داوقیییهــ هیووقیوای
ایزایــلیسعیدزــ ،یدویوایــییس لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایتــبی
عیرااییــکیواهیاتبــکبوقییــ اقیط احــع،یمــبختیویمــبهیدویس احــلیی
پیــلیویپــسیاهییه هییــ داوق،یاتــ ایویس ی یــت؛یدویسقبیســبیتــبی
ووشیزــبقیمــیبعیط احــعیامــتیوینگــ شیرایییشــب یتــبیعیــراای
دیــ ای تــبقی تــبی س لیمــبهق،ی انســبنعییعیعی یعبلفتیزــبقی
گــ ایوییبییــکینــ ایایــزاویخــبصی رایتــبیعیرااییــکیوویکــ دیشــعی
امــت.یدویوایــییBIMیتبعــثیپیشــ یتیصیعــتیاهیخردربومــبهقی
پــ وژهیویی ریی زــبقیدوتعــ قیانف فشــن،یتــبیمــرقیت یــبای
ربوقیسیســامیشــ هیامــتیرــبیدویایــنیی رییــ یگ وزــع،ی رانبیــیی
رســبی دوی دادهیاقی اتب ــبعی وی شــرکبی او رــبطی سحبمــرب ع،ی
ربزــلی خطبزــبی وی ومــف هی رثــ ی ح ا تــبی دانــلی وی اطالعــبتی
ربوگفــ قی تــبی وی مــبهقی شــرفبی تهــتی ز بیاینیزــبی سعییبتــ .ی
ــبیسیظــرویس ی یــتیسحفــطی ــردهیویت س لیزــبقیوایعفــتیسحــرویی
مــبختیدویی رییــ ی ص فــمیگفــ قیاهیخطــ اتیسعیربزــ یویرفففــتی
ای اســبتیویسحصــرلیوایدویم امــ یصیعــتیتــبالیسعیی نــ .یدویایــنی
گــ وهیط احــعیدویشــرکبیزبقیچیــ ی ربوی ســبیتــبی ســ لی عبســلی
تعــ قیحضــرویوقیوایدویپــ وژهییرــلیمــبختیسفســ یسعین بیــ یوی
اشــبربزبتیپیــلیاهییهــ هییــ داوقی رمــطیربوی ســبیویگــ وهیاصــالحی

سعیشــردیویدوینبفاــبییهرــردیط احــعیحبصــلیسعیگــ دد.

س حاــبییقی تــبی ی گشــتی تــبی نفــزی پــ وژهی یــ داوقی یهــ هی اهی پــسی
رــب: هیــ ای داود،ی نفــبهی اطالعــبتی

نفبهسیــ ی پیشــفنی سشــبتبی پ وژهیزــبقی دوی خطبزــبی ی ومــعی
امــت؛ ر ــعی پ وژهیزــبقی دوی ضعفیزــبی اهی تارگفــ قی
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تــبی تــبیی گشــتی یــ داوقی  ع فــ یوینگهــ اوقیدویپــسیاهییهــ هی
امــت؛ پذیــ ی اســکبای رمــبای ــ ی تبســی،ی اطالعــبتی

اشــکبالتیدوی أسفــنیسصبلــحیویاترــبویتبیگزییــعیتــبیسصبلــحی
ت یــ یدویحفــنیاتــ ایویپــسیاهیاتــ ا،یربوی ســبیوی فــمیسحبمــرب عی
زــمی تــبی اطالعــبتی خرانــلی چگرنگــعی دوگفــ ی وای ط احــعی وی
رــبیتــبیووشیزــبقیمــیبعیاینیز بزیگــعیمــختی سعین بیــ ،ی

امــت؛

رــبیســ لیمــبهقیاطالعــبتیمــبخب بایدوی تبیــ یدیــتیداشــتی
گرنــبیز بنیــ یووشیزــبقیمــیبعی انقــالبی سقبیــلی غفیــ اتی
نب ــراایسعیگــ ددیویدویت یــبای غفیــ اتیرنــعیویســ اوایپــ وژهیوای

تــ وایرشــربیویمــ دوگ عیتبیپیــلیسعییــ د.
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