
 

BIM  سازی اطالعات ساختمانیا مدل: 

 :BIMسازی و پیدایشتاریخچه مدل

 .شدندترسیم می کاغذ های ساختمانی با مداد، جوهر ومیالدی نقشه ۱۹۷۰قبل از دهه 

های وابسته ها بسیار مشکل بوده و مخصوصا اگر اشتباهات روی نقشهاصالح اشتباهات نقشه

 .گذاشت، نتیجه کار وحشتناک بوددیگری اثر می

های گرافیکی ابداع شدند که تنها روی پایانه CAD های ترسیم کامپیوتریدر دهه فوق، روش

 .کامپیوترهای مرکزی قابل اجرا بودند

در دفاتر مهندسی  CAD هایبه بعد با ابداع کامپیوترهای خانگی، استفاده از برنامه ۱۹۸۰از دهه 

 .رواج بیشتری یافت

سیار راحت شد، سرعت کار باال رفته و ها بنقشه انتقال با این ابزار الکترونیک ترسیم، اصالح و

 .ترسیم اشکال پیچیده و سه بعدی وارد مرحله جدیدی شد

های دستی عالی بود، ولی با وجود توانایی سه بعدی هنوز نسبت به روش CAD هایتوانایی

 .را نداشت BIM قابلیت

میالدی برای طراحی  ۲۰۰۰در اوایل  BIM سازی اطالعات ساختمان یااصطالح عمومی مدل

 .افزار مدیریت ساختمان و ساخت و ساز و کنترل هزینه مورد استعمال قرار گرفتنرم

های اختصاصی به آن داده شده است، به یک ابزار کامل برای که یک سری نام BIM نرم افزار

 .طراحی و ساخت و ساز تبدیل و توسعه یافته است
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برای طراحی معاصر،  BIM این روند تکاملی، ارزیابی پیامدها و اهمیت هدف این پژوهش ارزیابی

 .باشدو به طور کلی، برای تئوری و تاریخچه طراحی می هاعملکرد حرف

با پیشرفت صنعت ساخت و نیاز روز افزون به تسهیل ارتباطات و اشتراک مفاهیم بین ذینفعان و 

 بیشتر …افزارهای رسم کامپیوتری وکنترل پروژه، نرمافزارهای سایر اعضای تیم پروژه نیاز به نرم

 .شد

سازی اطالعات ساختمان به عنوان راهکاری جامع برای جایگزینی این ابزارها امروزه مفهوم مدل

 .مطرح شده است

 

 :BIMتعریف

سازی اطالعات ساختمان، الزم است با کلیات و مفهوم این فناوری آشنایی جهت شناخت بهتر مدل

 .شوید
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سازی اطالعات ساختمان یکی از امیدوارکننده ترین تحوالت در صنایع معماری، مهندسی و مدل

 .است (AEC)3 ساخت و ساز

توان یک یا چندین مدل مجازی دقیق به صورت دیجیتالی از ساختمان را پیش با این فناوری می

 .از اجرا و ساخت مشاهده نمود

 .و ساخت بهتر صورت گیرد تحلیل دهند تا فرآیند طراحی، تجزیه وآنها این اجازه را می

ایران یک راه جدید برای نزدیک شدن طراحی و  BIM سازی اطالعات ساختمان یامدل

 .باشدهای ساختمانی میمستندسازی پروژه

 :این فناوری از سه بخش تشکیل شده که عبارتند از

 برداری با استفاده سازی ساختمان، تحویل آن و بهرهسازی: تعریف و شبیهمدل

 .از ابزار یکپارچه شده است

 یات و اطالعات در مورد ساختمان و چرخه عمر آن گنجانده ئاطالعات: تمام جز

 .شده است

 را در نظر  (، ساخت، بهره برداریطراحی) ساختمان: کل چرخه عمر ساختمان

 .گرفته است

تر از یک ساختمان به سازی اطالعات ساختمان، یک یا چند مدل مجازی دقیقمدل با

 .شودساخته می دیجیتال صورت

پذیرد و اجازه تجزیه و تحلیل و ها مرحله به مرحله صورت میدر این فرآیند پشتیبانی از طرح

 .دارد های قدیمی و سنتی وجودکنترل بهتر نسبت به فرآیند
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پس از اتمام، مدل کامپیوتری که شامل هندسه دقیق و اطالعات مورد نیاز برای ساخت و ساز و 

توان باالترین کیفیت را در اجرا های تدارکاتی پیش روی ما باشد که با استفاده از آن میفعالیت

 .داشت

شما کمک کند های هوشمند است که به سازی اطالعات ساختمان یک فرایند مبتنی بر مدلمدل

 .ها را بهتر انجام دهیدها و زیر ساختریزی، طراحی، ساخت و مدیریت ساختمانتا برنامه
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 BIM راهکار مناسب: 

ها که ساخت و نگهداری یک ساختمان را در کل زمان حیات آن ای از دادهبنا به تعریف مجموعه

 .گردندبندی میدسته BIM های مبتنی برنمایند در دسته سیستمتوصیف می

BIM ها، اطالعات زمین شناسی، خواص و اطالعات جغرافیایی، ارتباطات فاصله

، اطالعات مربوط به کاربری و نگهداری ساختمان و دیگر اطالعات مرتبط با ساختمان هایقابلیت

 .آن را پوشش خواهد داد

ر کل زمان های مرتبط با ساختمان را دها و تواناییبایست تمامی قابلیتمی BIM به عبارتی دیگر

 .حیات آن پوشش دهد

گیری ساختمان و مواد به کار رفته در آن به همراه اطالعات مرتبط با تاسیسات به ساختار شکل

 .شوندتعریف می BIM ای هستند که در قالبکار گرفته شده در ساختمان دو مبحث عمده

 :سازیخواص مدل

تواند در سیسات آن میأن، سازه و تساخت مدل ساختمان و نگهداری اطالعات مرتبط با ساختما

عکس هزینه حد بسیار زیادی افزایش داده و برهر یک از مراحل ذیل کیفیت ارائه خدمات را تا 

 .انجام و زمان مورد نیاز آنها را کاهش دهد

 ،و تاسیسات سازه نگهداری اطالعات مربوط به معماری 

 مدیریت تغییرات احتمالی در ساختمان، سازه و یا تاسیسات 
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 های زمان حیات ساختمان ایزوالسیون ساختمان و اطالع از مدیریت هزینه

 کیفیت آن

 سوزی و تعبیه تجهیزات اطفای حریقمدیریت آتش 

 های تعمیر و نگهداری ساختمانبینی هزینهپیش 

 مدیریت تدارکات و وسایل بکار گرفته شده در ساخت ساختمان و تاسیسات 

 ساختمان ساخت مراحل کنترل و بندیزمان 

 لجستیک اسباب و ادوات به کار رفته در ساخت 

 مدیریت امکانات ساختمان 

 مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان 

 گارانتی ساختمان 

 مدیریت تخریب و نوسازی ساختمان 

 بهسازی و احیای ساختمان 

به عبارتی مشهودتر دسترسی به تاریخچه مراحل ساخت، اسباب و ادوات به کار رفته در ساختمان، 

های مختلف زمانی و اطالعات مرتبط با تاسیسات به کار نگهداری و کیفیت نگهداری آن در دوره

به آنها  BIM ازی سیستمسباشند که با پیادههایی میترین قابلیترفته در ساختمان از مهم

 .دسترسی پیدا خواهیم کرد
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 : CADو BIM تفاوت

ی و ارائه اطالعات بند، زمان زیادی صرف مستندسازی، جمعCADدر طراحی مرسوم به روش

 .شودطراحی می

های مختلف ساختمان، برای تغییر در هر بخش از همچنین به علت مجزا بودن طراحی سیستم

طرح ساختمان، طراحان دیگر ملزم به اعمال تغییرات مجدد در طرح خود و بررسی تاثیر این 

 .تغییرات اعمال شده در طرح هستند

های دیگر هرگونه تغییر در هر بخش در بخش BIM ساختمان اما در مدل سازی اطالعات

 .شودطراحی نیز اعمال می

 .ردهای دیگر طراحی بررسی کتوان مستقیما تاثیرگذاری تغییرات را بر قسمتدر این صورت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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 : BIMکاربرد

 های متنوع ساختمانهای اجرایی برای سیستمترسیمات مناسب ساخت: تولید نقشه 

توان به سرعت و درست پس از های فلزی ساختمان که میهای ساخت کانالهای نقشهشیت مثالً

 .تولید کرد BIM تکمیل شدن

 ارات بتوانند برای نشانی و دیگر ادبازبینی استانداردها: این امکان وجود دارد که آتش

 .بازبینی و بررسی مقررات خود از این مدل استفاده کنند

 توانند ازهای مدیریت امکانات میمدیریت امکانات: گروه BIM  ،برای نوسازی

 .ریزی فضایی، پشتیبانی و نگهداری بنا استفاده کنندبرنامه

 افزارهایها: نرمتخمین هزینه BIM ویژگی  در درون خود به صورت پیش فرض

 .ها را دارندتخمین هزینه

مقادیر مصالح به صورت خودکار و حساس به هر تغییر هر چند اندک، قابل استخراج و تغییر 

 .باشندمی

 ترتیب ساخت: مدل BIM تواند به صورت موثر به منظور کنترل توالی ورود مصالح، می

 .به کار گرفته شود ساخمان بندی دریافت اجزایساخت و زمان

 تشخیص درگیری، تداخل و تصادم: به دلیل آنکه مدل BIM  با مقیاس و به صورت سه

های ساختمانی به صورت بصری قابل مشاهده بعدی ساخته شده است، عمده سیستم

 .های ساختمانی به سهولت قابل مشاهده استهستند و در نتیجه تداخالت سیستم

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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  BIM:  مزایای

 شوند و تر به اشتراک گذاشته میفرآیندهای موثرتر و سریعتر: اطالعات بسیار ساده

 .توانند ارزش افزوده ایجاد کرده و دوباره مورد استفاده قرار گیرندمی

 ها با سازیتوانند با دقت زیاد تحلیل شوند، شبیهطراحی بهتر: پیشنهادات طراحی می

 .ها با اطمینان زیاد ارزیابی شوندسرعت بیشتر انجام شوند و عملکرد

 .شوندهای نوآورانه میها و راه حلاین مواد همگی موجب ارتقا توانایی

 بینی محیطی بسیار قابل پیش هایهای محیطی کنترل شده: عملکردها و دادههزینه

 .گرددتر میهای چرخه حیات قابل فهمشوند و همینطور هزینهمی

 پذیر و با کیفیت بهتری خواهند های نهایی انعطافکیفیت بهتر تولید: در این مدل داده

 .بود
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  خدمت بهتر به مشتری: طرح پیشنهادی با توجه سه بعدی و بصری بودن آن برای

 .باشدتر میداران قابل فهمکارفرما و بهره بر

 های اجرا: بر اساس آمار دولت آمریکا با به کارگیریکاهش هزینه BIM  در صنعت

 .شودهای ساختمانی صرفه جویی میهای اجرای پروژهدر هزینه %۳ساختمان بیش از 

 بانک اشیا و اجزای ساختمانی: با به کارگیری BIM ها و سازندگان تجهیزات شرکت

توانند اطالعات مدل شده محصوالت خود را به آسانی در اختیار طراحان یساختمانی م

 .و متخصصان قرار دهند
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 :مدیریت پروژه

 .سازی اطالعات ساختمان وجود داردردهای زیادی برای مدلبرای هر قسمت از پروژه، کارب

اندازی ریزی، طراحی )قبل از ساخت(، حین ساخت و راهاین کاربردها در مراحل مختلف برنامه

 .باشند)پس از ساخت( می

 .تواند تاثیر آن را بر پروژه بسیار زیاد کندمی BIM در طول فاز طراحی، به کارگیری

 .است BIM ترین اثرات به کارگیریقابلیت آن در کاهش هزینه کل پروژه یکی از مهم

های خود های خالقانه خود را مطرح کنند و راه حلتوانند ایدهاعضای گروه طراحی پروژه می

 .بر تبدیل شوند، ارائه کنندهزینه درباره مسائل مختلف پروژه را قبل از اینکه به مشکالتی

 .اما دستیابی به این هدف با همکاری و هماهنگی میان همه کارکنان پروژه میسر خواهد شد

 .بردروحیه همکاری میان اعضای پروژه را باال می BIM استفاده از

 .طراحی خود را آزمایش کنند هایتوانند ایدهمعماران و مهندسان می

های مربوط به مراحل پیشرفت کار، برآوردهای مهندسی و قابلیت توانند گزارشمدیران ساخت می

 .ساخت را ارائه کنند

بعدی، مدل را میان پیمانکاران  ۳سازی توانند در اوایل مراحل طراحی هماهنگآنها همچنین می

 .جزء و فروشندگان مصالح انجام دهند
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توانند به صورت بصری دریابند که آیا این طرح همان چیزی است که به دنبالش بودند ین میمالک

 .و خواسته آنها را ارضاء کرده است یا باید اصالحاتی صورت گیرد

 .ها سودمند خواهد بوددر پروژه BIM در طول فاز ساخت پروژه نیز به کارگیری

ی پروژه به دلیل قرار گرفتن در فاز ساخت کاهش هاالبته بدیهی است که قابلیت تاثیر بر هزینه

 .یابدمی

ریزی و ریزی مراحل ساخت، برنامهاما کاربردهای مهم و متعددی از جمله برآورد هزینه، برنامه

 .بعدی پروژه و دیگر موارد نیز وجود دارد ۳کنترل 

گهداری و تعمیرات ریزی ندر طول فاز پس از ساخت تهیه مدل بایگانی اطالعات ساختمان، برنامه

ها، مدیریت فیزیکی های ساختمان، مدیریت ساختمان، مدیریت دارائیساختمان، تحلیل سیستم

 .است BIM ریزی برای حوادث غیر مترقبه از کاربردهای بیمفضاهای ساختمان، برنامه
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 :پیش از اجرا BIM مدل

 :سازی محدوده پروژهمدل

 کنندهتعیین مشخصات و کلیات میبایست BIM ساختمان اطالعات سازیمدل در این سطح از

 .گردد مشخص طرح

ها در طراحی در این سطح به معرفی محیط اجرای پروژه، مشخصات و ابعاد تعیین شده برای المان

 .شودپرداخته می BIM ها در مدلو مواردی همچون مفهوم هر یک از رنگ

 :هاسازی عملکردی المانمدل

الزم است مشخصات دقیق فنی و نحوه  BIM ساختمان اطالعات سازیمدل در این سطح از

 ای و تجهیزات ساختمانی به تفصیل مشخص شود.ای و غیر سازههای سازهرد هر یک از المانعملک

 :ریزیسازی فرایند تحلیل و برنامهمدل

باید منابع مورد نیاز برای انجام هر یک از  BIM ساختمان اطالعات سازیمدل در این سطح از

د نیروی انسانی و ماشین آالت تعیین ها از جمله میزان مصالح مورد نیاز و ساعات کارکرفعالیت

 گردد.

 پردازد.های ساختمانی میریزی به اختصاص منابع برای انجام فعالیتدر این مرحله، موتور برنامه

 .خروجی این سطح، یک مدل چهار بعدی از پروژه ساختمانی خواهد بود

 :سازی فرایند سازماندهی پروژهمدل

موضوعات سازمانی و مدیریتی پروژه به  BIM اختمانس اطالعات سازیمدل در این سطح از

 شود.اضافه می BIM مدل
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را پروژه HSE سازی محیط پروژه و برقراری نظامهای ایمنتوان در این سطح هزینهبرای مثال می

 .محاسبه نموده و منافع آن در قبال بروز حوادث حین کار را به مدیران گزارش داد

 :در حین اجرای پروژه BIM مدل

باید به نظارت بر روند پیشرفت پروژه و  BIM ساختمان اطالعات سازیمدل در این مرحله از

 های ساختمانی انجام شده پرداخته شود.کنترل میزان مصرف منابع براساس فعالیت

های تعیین شده در تواند رفع مشکالت اجرایی جهت دستیابی به نرخخروجی این مرحله می

های آتی نی و اصالح مدل ساخته شده برای ادامه پروژه و همچنین پروژهیا به روزرسا BIM مدل

 باشد.

توان به تدارکات پروژه و تکمیل ظرفیت انبار در این مرحله می BIM از جمله کارکردهای مدل

 .های اجرایی اشاره نمودهای ساختمانی برای جلوگیری از بروز وقفهکارگاه

هایی است که در این مرحله مورد توجه محققان حوزه مدیریت ایمنی پروژه، یکی از شاخه

 سازی اطالعات ساختمان قرار گرفته است.مدل

دهد که حتی مدیران پروژه و سرپرستان کارگاه بسیار با تجربه نیز در ها نشان میچرا که پژوهش

 های ایمنی را در کارگاه تشخیص دهند.بسیاری از موارد قادر نیستند ریسک

های ایمنی و تطابق آن با روند پیشرفت نامهعات ساختمان با کنترل خودکار آیینسازی اطالمدل

 شود.های ایمنی کارگاه میپروژه، سبب کاهش ریسک

ها تواند تعیین نماید که براساس روند پیشرفت پروژه، کدام سقفمی BIM برای مثال، مدل

 اند.ریزی شدهبتن
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توان ها به گیرش مناسب رسیده و میباید اطراف آن نرده ایمنی کشیده شود یا بتن کدام سقف

 .های آن را باز نمودجک زیر قالب

 

 :گیرینتیجه

ساختمان، طبیعت پراکنده سیستم تحویل پروژه سنتی،  وری در صنعتعلل اصلی عدم بهره

 .بعدی سنتی بودند CAD 2 استفاده از فناوری

 .سازی اطالعات ساختمان بسته شودتواند از طریق مفهوم مدلوری نیروی کار میشکاف بهره

های چرخه عمر در همه فاز BIM دهد،زیرا همانطور که نتایج بررسی و تحقیق حاضر نشان می

های آن در بیش از یک فاز چرخه عمر پروژه وجود پروژه کاربردهای مفید دارد و بعضی از کاربرد

 .دارد
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نقش طراحان و مجریان پروژه از یکدیگر  BIM در سیستم تحویل یکپارچه پروژه با به کارگیری

 .ر پروژه به وجود خواهد آمدجدا نخواهد بود و رویکردی همکارانه میان همه اعضای درگیر د

شویم، میزان تأثیر اصالحات بر چه از مراحل اولیه چرخه عمر پروژه دورتر میبا گذشت زمان هر

 .شودپروژه بیشتر میدر  طراحی روند اجرای پروژه کمتر و هزینه انجام اصالحات

در رویکرد سنتی انجام پروژه بیشترین حجم فعالیت طراحان و مهندسان پس از قطعی شدن طرح 

 .های ساخت بودو در مرحله تهیه نقشه

های ساخت و ایجاد ارتباطی مؤثر بین مراحل طراحی، تحلیل و تهیه نقشه BIM اما با بکارگیری

لیت فرآیند طراحی در پروژه به مرحله قبلی چرخه عمر در جریان کاری آن، بیشتر تالش و فعا

 .شودپروژه یعنی طراحی جزئیات انتقال داده می

این در حالی است که در این مرحله امکان تأثیرگذاری بر روند اجرای پروژه باال است و هزینه 

 .باشداجرای اصالحات طراحی پایین می

ها با برنامه سازی نقشهگردد و امکان یکپارچهمی همچنین اختالفات در مراحل ابتدایی پروژه رفع

جویی اقتصادی برای پروژه را به همراه آید و صرفهبینی شده فراهم میبندی و بودجه پیشزمان

 .خواهد داشت
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