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در حــال حاضــر در انــواع ســاختمانها بــا کاربریهــای گونا گــون ،آنچــه در امــر طراحــی معمــاری بیشــتر بــه نظــر میآیــد ،تغییــرات پــس
از بهــره بــرداری توســط کاربــران میباشــد کهایــن تغییــرات از نظــر عــدم رعایــت الزامــات طراحــی و توجــه نکــردن بــه تغییــرات ابعــاد 
دیگــر آن ماننــد تأسیســات و  ...در مرحلــه پیــش از بهــره بـرداری اســت .در فرآینــد طراحــی گاه بــا تغییــری نا گهانـی مواجــه میشــویم
و بــا توجــه بــه ســاختار ســنتی رونــد طراحی،ایــن تغییــر در ابعــاد دیگــر اعمــال نمیگــردد و در مرحلــه پــس از بهرهبــرداری خطاهــای 
طراحــی ،خــود را نشــان میدهنــد و تغیی ـرات الــزام آور میشــود ،ازایــن ُبعــد میتــوان ارائــه مدلــی  کــه تغییــرات طراحــی را دنبــال 
کنــد و در مرحلــهی پیــش از بهرهبــرداری بــه رفــع آنهــا بیانجامــد؛ الزم دانســت .مــدل ســازی اطالعــات ســاختمان ( )BIMبــا رفــع
پیچیدگیهــا ،در مراحــل طراحــی ،تولیــد و ســاخت ،تغییــرات احتمالــی را بایکپارچهســازی اطالعــات ســاختمان در دیگــر اجــزای 
بنــا ،پیشبینــی  کــرده و خطاهــای پــس از بهرهبــرداری و ســاخت را کاهــش میدهــد .هــدف كلــی پژوهــش حاضــر ،توســعهی نوعــی 
روش  بهبــود طراحــی معمــاری در مرحلــهی پیــش از بهرهب ـرداری اســت؛ در واقــع بــا هــدف اثربخشــی فا کتورهــای بهبوددهنــده،
بــا اســتفاده از مــدل اطالعــات ســاختمان ،طراحــی نهایــی انجــام میگــردد .در حقیقتایــن الگــو فرضیــات مــورد نی ـاز طــراح را در 
قالــب ضعفهــا ،قوتهــا ،تهدیدهــا و فرصتهــا بــه منظــور کاهــش خطاهــای حاضــر و بهبــود طراحــی در آینــده ارائــه داده و طــراح
بــا اســتفاده از مــدل اطالعــات ســاختمان فرآیندهــای مرتبــط را در قالــب نحــوهی پاســخگویی فرآینــد ســاخت بــه فشــارهای در حــال 
افزایــش از جانــب پیچیدگــی بیشــتر ،توســعه ســریعتر و تداومپذیـری بهبودیافتــه در قالــب فنــاوری  BIMترســیم مینمایــد؛ زیــرا کــه
فعالیتهــای ســنتی قــادر بــه پاســخگوییاین فشــارها نمیباشــند .امیـد اســت بــا فرا گیــر شــدن روش مــدل اطالعــات ســاختمان در 
عرصــهی ســاخت و ســاز کشــور ،هزینههــای ســاخت و اســتفادههای عملکــردی بعــدی کاهــش پیــدا کنــد و عملکــرد بهبودیافتــه از 
خطاهــای احتمالــی در پــس از بهــره بــرداری بکاهــد.
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بــا رشــد فنــاوری ،رونــد بهبــود و تغییــر صنایــع بهتــر شــده
اســت ،امــا صنعــت ساختوســاز هنــوز هــم فشــرده بــوده و
بــر اســاس فرآینــد ســنتی ،بــا نقشــهی معمارانیــا طراحــان 
ســاختمان ،توســط پیمانــکاران ســاخته میشــود (.)1ایــن
در حالــی اســت کــه؛ ســاختمانها بــا سیســتمهای جدیــد و
ب ـا توج ـه بــه تغییــر خواســتههای کارفرمــا ،بســیار پیچیدهتــر 
شــدهاند ،بــه  ط ـوری کــه میبینیــم بــا  اضافهشــدناین
پیچیدگیهــا ،معمــاران ،مالــکان و پیمانــکاران بــرای هــم ســو 
کــردن خــود باایــن تحــوالت ،در پــس از بهرهبــرداری تغییراتــی 
را بــر پیکــرهی طراحــی وارد مینمایند،ایــن مهــم در صــورت
همــگام  و جامــع  نبــودن  اطالعــات ســاختمان تزاحماتــی 
بیــن عناصــر  دیگــر ســاختمان هــم بوجــود مــیآورد ،پــس
نقشــههای بیشــتری از ســوی معمــار  نیــاز اســت تــا بتواندایــن
تزاحمــات را بــا برنامهاییکپارچــه  و قابــل پیگیــری  در 
تمامیمراحــل کار در مرحلــه پیــش از بهرهبرداریایجــاد کنــد،
مــدل اطالعــات ســاختمان بــا اســتفاده از دادهپردازیهــا 
و برنامههــای  نرمافــزاری  گونا گون،ایــن امــکان را فراهــم
مــیآورد کــه در صــورت تغییــر دریــک مرحلــه از طراحــی ،پیــش 
بینــی دیگــر تغییــرات میســر بــوده و تغییــرات ســاختاری پــس از 
بهرهبــرداری کاهــش مییابــد.
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در واقــع مدلســازی اطالعــات ســاختمان،یک تغییــر جدیــد 
در شــیوهی طراحــی و مستندســازی در صنعــت ساختوســاز 
اســت ،مدلســازی اطالعــات ســاختمان ،اطالعاتــی دربــاره
کلیــت ســاختمان بــه مــا میدهــد  و اســنادی کامــل و
تجمیــع شــده را دریــک پایــگاه داده در اختیــار مــا میگــذارد.
همهیایــن اطالعــات پارامتــری هســتند و بنابرایــن بایکدیگــر 
در ارتباطانــد ،هــر  گونــه تغییــر دریــک شــی درون مــدل ،بــر 
کل پــروژه از همــهی جوانــب تأثیــر میگــذارد ،مدلســازی 
اطالعــات ســاختمان ،دربردارنــدهی دادههــای ســاختمان 
واقعــی اســت و فقــط از نقشــههای دو بعــدی ســاختمان کــه 
بــه صــورت رایــج در نقشــههای کشــیده شــده بــا CADیافــت
میشــود تشــکیل نشــده اســت( .)2ب ـا توج ـه بــه مزایــای BIM
و پتانســیل عظیــم آن در بهبــود معمــاری ،مهندســی و صنعــت
ساختوســاز ( ، )AECدولتهــای کشــورهای توســعهیافته و
در حــال توســعه در سراســر جهــان شــروع بــه اســتفاده از BIM
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ً
در کشــورهای خــود کــرده انــد ( .)3اخیــرا ،عالقــهی اســتفاده
از  BIMافزایــش پیــدا کــرده اســت ،نــه تنهــا بــرای طراحــی و
ســاخت ،بلکــه مدیریــت بعــد از ساختوســاز را هــم فراهــم
آورده اســت (.)4
تحقیــق حاضــر از نــوع کاربــردی بــوده و ســعی در معرفــی 
الگویــی جهــت ارزیابــی و بهبــود مراحــل طراحــی ســاختمانها 
در دوران پیــش از بهرهبــرداری داشــته تــا زمینــهی اصــاح
اشــتباهات طراحــی فراهــم شــود و بــا در نظرگیــری نقــاط
قــوت و ضعــف پروژههــای در حــال بهرهبرداری،ایــن مهــم
را دنبــال میکنــد .در حقیقــت شبیهســازی طراحــی پــس از 
درک رخدادهــای مثبــت و منفــی طراحیهــای پیشــین ،خــود
میتوانــد عاملــی فزاینــده در رشــد معیارهــای طراحــی باشــد 
و رشــد معیارهــای طراحــی نیــز ،خودیعنــی اثربخشــی فضــای 
معمــاری اســت .ا گــر درکایــن معیارهــا دارای احکامیخــاص
باشــد و رونــدی کمــیو کیفــی در کناریکدیگــر و بــا همراهــی هم،
در پیشزمینههــای طراحــی گنجانــده شــود ،میتوانــد راهــی 
بــه ســوی اصول ـی کــردن طراحــی (آرمانــی) باشــد.
درایــن پژوهــش دو نــوع ارزیابــی ،روش ارزیابــی -راهنمــای 
طراحــی  وجــود دارد:یکــی  ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری بــا 
اســتفاده از  نمونههــای موجــود اســت ،کــه بــا تأ کیــدات
کارایــی ،بــا هــدف انجــام درســت کار ،خدمــات طراحــی ارائــه 
شــده را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و دوم ارزیابــی پیــش از 
بهرهبــرداری بــا اســتفاده از مدلســازی و مشــارکت کارفرمــا بــا 
هــدف افزایــش اثربخشــی و انجــام کار درســت بــا اســتفاده از 
مســتندات مراحــل قبــل اســت.
در ادامــه ،پژوهــش بــا ســؤاالت و فرضیــه زیــر قابــل پیگیــری 
ا ســت:
فرضیــه :در صــورت نبــود برنامــهای جامــع در رونــد طراحــی،
تغییــرات در هــر مرحلــه از پــروژه میتوانــد طــرح و دیگــر مراحــل
کار را دچــار تغییــری پیــش بینــی نشــده کنــد؛
 چگونــه میتــوان احتمــال خطــای طراحــی را در دیگــر ابعــادطراحــی و ســاخت (ســازه و تأسیســات و اجــرا) ســاختمان 
کاهــش داد؟
 -مدل سازی اطالعات ساختمان چیست؟

مبانی نظری
فرآیند عملی طراحی
در برنامهریــزی کالبــدی دوگونــه برنامهریــزی وجــود دارد؛
برنامهریــزی معمارمحــور ،تحــت دیــدگاه نظریــه هنجــار  و
برنامهریــزی بهرهبردارمحــور ،تحــت دیــدگاه نظریــه اثباتــی 
اســت ( .)5در واقعایــن تقســیمبندی را میتــوان بــه صــورت
فرآینــد عملــی و فرآینــد آرمانــی تقســیم کــرد .در فرآینــد عملــی،
ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری آخریــن بخــش فرآینــد طراحــی 

بــوده و پــس از آن ،فرآین ـد بــه پایــان میرســد ،امــا در الگــوی 
دوم کــه فرآینــد آرمانــی طراحــی را نشــانمیدهد ،طراحــان 
محیط ـی بــرای تدویــن الگ ـوی جامعتــری از فرآینــد طراحــی،
بــه نظــر متخصصــان و پژوهشــگران علــوم عملــی مراجعــه 
کردند،ایــن مــدل ازایــن جهــت کــه چارچوبــی کلــی بــرای 
مدلهــای اثباتــی و هنجــاری اســت ،بــرای فرآینــد طراحــی،
مدلــی آرمان ـی بــه حســاب میآیــد(  ،)6درایــن فرآینــد ،نتایــج
حاصــل از ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری بــه مرحلــه شــناخت
انتقــال پیــدا میکنــد.

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

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

مدل سازی اطالعات ساختمان ()BIM

در واقع،ایــن مــدل پیـش زمینــهی طراحــی اســت؛ زیــرا کهایــن
روش ،بــا اســتفاده از اطالعــات ســاختمان بــوده وایــن امــر نیــز
مهمتریــن مرحلــهی شــرو عیک طراحــی اســت .ســاختمان 

شــین روش  BIMرااینگونــه معرفــی مینمایــد؛ وی معتقــد 
اســت ،در مرحلــهی طراحــی معمــاری ،بای ـد بــرای بهبــود
بهــرهوری  و اثربخشــی  از  ارتبــاط بیــن طراحــان  و کاربــران 
اســتفاده شــود .مــدل اطالعــات ســاختمان و ابــزار  BIMروشــی 
بهت ـر بــرای نشــان دادن اطالعــات گرافیکــی و غیــر  گرافیکــی 
از طراحــی ارائــه شــده اســت ،کــه تســهیالت الزم را بــرای 
کارفرمایــان ،جهــت درک چگونگــی فعالیتهــای خــود ،در 
سـ�اختمان توســط مــدل جایگزیــن اســت وی ـا کمــک بــه آنهــا 
بــرای بیــان الزامــات و تأثیــر نظرآنهــا در طراحــی میباشــد.
بنابراین،ایــن روش را شبیهســازی فعالیتهــای آینــده
میدانــد  (.)12
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 نامتخاس تاعالطا یزاس لدملدمم ؛) (BIMنامتخاس تاعالطا یزاس لدم

امــروز BIMدر مرکــز صحنــهی بخــش ســاخت و ســاز سراســر جهان 
اســت و بــه عنــوان وســیلهای بــرای غلبـه بــر مشــکالت قدیمــیدر 
ارتباطــات و مدیریــت اطالعــات صنعــت معمــاری میباشــد (.)3
مفهــوم  BIMاز ســال  1970توسـ�ط چارلزایسـ�تمن ابـ�داع شـ�د (.)8
مــدل س ـازی اطالعــات ســاختمان ،اصطــاح اشــتباه و متداولــی 
اســت کــه بــه عنوانیــک مــدل دیجیتالــی تولیــد شــده بــا نــرم 
افــزار  CADدر رونــد مدلســازی اطالعــات ســاختمان شــناخته 
میشــود .صنعت ساختوسـاز بــه دلیل تعــداد زیاد افراد و اســناد
آن بســیار پیچیــده تـر از همیشـه اســت  BIM.ابــزاری نویدبخــش 
جدیــد در معمــاری ،مهندســی و صنعــت ساختوسـاز اســت ،که 
ســاخت مــدل مجــازی ســاختمان قبــل از ســاخت و ســاز واقعــی را
بــر روی زمینـهی اصلـی اطالعــات اجازه میدهــد ( .)1مدل ســازی 
اطالعــات ســاختمان بــه عنــوان طراحـی بـه کمــک نرمافزارهــای 
کاربــردی ،بــا مجموعــهای از تعامــل خــط مشــی فرآیندهــا و فــن
آوری ،بــه تولیدیــک روش مدیریــت ضــروری طراحــی ســاختمان 
و اطالعــات پــروژه دریــک فرمــت دیجیتــال در سراســر چرخــه 
حی��ات س��اختمان تعریف میش��ود ( .)9در حقیقت فنــاوری BIM
بــه منظ ـور کاهــش هزینــه ،زمــان و افزایــش کیفیــت و همچنیــن
پایــداری محیــط زیســت مــورد اســتقبال قــرار گرفــت (.)10ایــن
مــدل ،هندســهی بنا ،ارتباطــات فضایی ،اطالعــات جغرافیایی،
مقــدار و ویژگیهــای اجــرای ســاختمان ،تخمیــن هزینههــا،
لیســت مــواد مــورد نیــاز و جــداول پــروژه را مشــخص میســازد (.)8

و ضعفهــای آن  از  طریــق نرمافزارهــای تحلیلــی مســتند 
میگــردد .در بــاال  بــردن میــزان اثــر بخشــی از طریــق انجــام کار 
درســت ،درایــن روش ،طــرح دو بعــدی رد شــده و ارزیابیهــا 
در قالــب نرمافزارهــای خــاص بــا متدهــای شــناخت فضاهــا و
تعییــن ابعــاد آنهــا بــا کیفیــات در نظــر گرفتــه شــده ،در ســاعات
مختلــف از نظــر نورگیــری و  ...بررســی میگــردد (.)13 ,12 ,11یــک
تکنولــوژی ک ـه بــه  صــورت دیجیتالــی ،ســاختیک مــدل
دقیــق مجــازی را ازیــک ســاختمان تعریــف میکنــد (.)10ایــن
تکنولــوژی ،مدلســازی و مجموعــهای از فرآیندهــای مرتبــط
بــا تولیــد ،ارتباطــات و تجزیــه و تحلیــل مدلهــای ســاختمان 
( )14اســت کـه بــه عنوانیــک توانمنــدی در جهــت بهبــود بهــره
وری صنعــت ســاخت وســاز ( )15تعریــف میشــود .مــدل BIM
تمــام اطالعــات مربــوط بــه ســاختمان ،شــامل ویژگیهــای 
فیزیکــی -عملکــردی آن و اطالعــات چرخــهی حیــات پــروژه را
تیــک ســری از اشــیاء هوشــمند در اختیــار دارد.
بــه صور 

در مجمــوع تعاریــف   BIMدر ســه دســته از فرآینــد ،محصــوالت
و اطالعــات خالصــه میگــردد:

 دادهی هماهنــگ شــده بــه  گونــهای اســت کــه همــهی دیدگاههــای مــدل را بــه شــیوهای هماهنــگ ارائــه میکنــد)14( .

 فرآینــد  /تکنولــوژی  /راههــای جدیــد عملــی نمــودن پــروژهکــه بایکدیگــر در ارتبــاط انــد)16( :

بــر اســاس ویژگیهــای مــورد نیــاز؛ مدلهــای چهاربعــدی 
انتخــاب نــرم افــزار ،ممکــن اســت بســته بــه عمــل برنامــه 
ریــزی ســاخت و ســاز پــروژه متفــاوت باشــد .در طــرح ریــزی 
چهاربعــدی ،طــرح دو بعــدی  در  اتوکــد تهیــه میشــود و
توســط   Revitســه بعــدی میگــردد ،برنامــه ریــزی زمــان پــروژه
در مایکروســافت آفیــس انجــام میگــردد  .در نهایــت مــدل
ســه بعــدی و برنامــه ریــزی مدیریتیکپارچــه در برنامــهی  
  Navisworkبــرای شــبیه ســازی چهاربعــدی بــه منظــور انجام 
مدیریــت مــواد و تشــخیص برخــورد تزاحمــات عناصــر پــروژه بــه 
ط��ور موث��ر انج��ام میگــردد (.)19

 فراینــد تولیــد و مدیریــت دادههــا در مــورد ســاختمان ،در تمــام طــول دوران حیــات آن؛
 یــک فراینــد مشــارکتی بــرای طراحــی ،تــدارکات و عملیــاتســاخت و ســاز؛
 بازبینــی فراین ـد بــه عنــوان بازنمایــی هوشــمند اطالعــات بــا ســه دســتهبندی ابــزار نوشــتن ،رون ـد همــکاری و مدیریــت
چرخــه حیــات امکانــات (.)17
 خروجــی  اطالعــات از   2بع ـدی بــه   3بعــدی  وایجــادمدلهــای ســاختمان هوشــمند  و چنــد بعــدی:
 شبیهســازی هوشــمند معمــاری ،بــا شــش ویژگــی کلیــدی زیــر :دیجیتــال ،فضایــی (ســه بعــدی) ،قابــل اندازهگیــری،
جامــع ،در دســترس و بــا دوام.
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 محصــول  /مــدل دیجیتالــی بــا اطالعات ســازهای و اشــترا کی در  3D / 4D / 5Dتا )16( :ND
 نمایــش دیجیتالــی ویژگیهــای فیزیکــی و عملکردییــکمرکــز ،برایایجادیــک منبــع اطالعــات مشــترک بــرای کســب
اطالعــات در مــورد تشــکیل آن  ویــک مبنــای قابــل اعتمــاد برای 
تعریــف تصمیمگیــری در طــول چرخــه حیــات پــروژه ،کــه از 
اولیــن بهرهبــرداری تــا برچیــدن میباشــد (.)17,18

 نامتخاس تاعالطا یزاس لدملدمم ؛) (BIMنامتخاس تاعالطا یزاس لدم

در واقــع ب ـا توج ـه بــه هــدف  ،BIMمدلهــای ســاختمان 
ویژگیپــردازی میشــوند:
 قطعــات ســاختمان با ارائــهی دیجیتالی حاصــل ویژگیهای دادهای و گرافیکــی قابــل محاســبهای ارائــه میشــوند کــه 
آنهــا را در برنامهریزیهــای نرمافــزاری شناســایی میکننــد 
و قوانیــن پارامت ـری ک ـه بــه آنهــا اجــازه بهرهبــرداری ش ـدن بــه 
روش هوشــمندانه را میدهنــد؛
 قطعــات شــامل اطالعاتــی هس ـتند ک ـه بــه توصیــف نحــوهرفتــار آنهــا ،طبــق نی ـاز بــرای تحلیلهــا و فرایندهــای کاری،
بــه طــور مثــال تعییــن ویژگــی و تعییــن انــرژی میپــردازد؛
 اطالعــات منســجم و غیــر مــازاد بــه گونــهای کــه در تغییــراتقطعــه در همــهی دیدگاههــای قطعــهای و مونتاژهایــی کــه 
بخــش از آن میباشــند ،ارائــه میشــود؛

در ادامــه بــا بیــان مزایــا و معایــب اجرایــی مــدل اطالعــات
ســاختماناین موضــوع را بســط خواهیــم داد:

مزایای  BIMدر مراحل مختلف ساخت و ساز
طراحــی  و برنامــه ریــزی :مفهــوم مدلســازی  اطالعــات
ســاختمان بــدان معناســت کهیــک ســاختمان قبــل از ســاخت،
از لحــاظ فیزیکــی ،بــه منظــور بررســی مشــکالت و شبیهســازی و
تجزیــه و تحلیــل اثــرات بالقــوه آن بررســی شــود ( .)8پــس کامــل
شــدن مــدل ســاختمان ،کــه بصــورت ســه بعــدی ســاخته 
میشــود ،ب ـه کمــک تیــم حرفــهای بــا اطالعــات مــورد نیــاز 
طراحــی ،تــدارکات ،ســاخت  /تولیــد مــواد و فعالیــت ســاخت و
ســاز ســاختمان و عــاوه بــر تعمیــر و نگهداریایــن تأسیســات در 
قبــل از ســاخت و ســاز ،در ابعــاد دقیــق ســاختمان نمایــش داده
خواهــد شــد ( .)10در واقعایــن مــدل بــرای بــه اشــترا ک گذاشــتن
دیجیتــال اســتانداردهای بــاز برایایجــاد قابلیــت همــکاری 
{بیــن گروهها}ایجــاد شــده اســت (.)18
بــرآورد نیازهــای کارفرمــا :مــدل اطالعــات ســاختمان بــه عنــوان 
همــکاری بــا ذینفعــان مختلــف در مراحــل مختلــف از چرخــهی 
حیــات ،بــرای وارد کــردن ،خالصــه ،مشــاهده بــه روزرســانی 
ویــا تغییــر اطالعــات در مــدل بــرای حمایــت و منعکــس کــردن 
نقــش  ذینفعــان میباشــد( .)18مهــم تریــن جنبــهی  BIM
آن اســت کــه اجــازه میدهــد تــا تیــم طراحــی بــه عنوانیــک

نگاره  BIM :4مدلیکپارچه سازی اسناد به منظور برقراری ارتباط و
همکاری بین بخشهای مختلف (.)20

مالک (کارفرما)

پیمانکار

معمار

زنجیره ارتباط

پیمانکار و معمار

پیمانکاران جزء

مشاوران

مزیت

مدل مدیریت تسهیالت

مدل برنامه ریزی ساختمان

مدل طراحییکپارچه

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

کل ،حــق کاربــر را بــه تأمینکننــدگان ،بــرای همــکاری بهتــر و
دقیقتــر کار ،وا گــذار کننــد( )10و کمیــت مصالــح و مــدت زمــان 
پــروژه را تخمیــن بزننــد .چرا کهیکــی از دالیــل عمــده تأخیــر در 
ســاخت و ســاز  متعلــق بــه تأخیــر در ارائــه مصالــح اســت (.)8

اطالعــات کلیــدی ســاختمان را درون مــدل ویــا عناصــر مــدل
قــرار گیــرد در حالـی کــه سیســتم قبلــی در طراحــی ســاختمان،
تنهاایــن اجــازه را مــیداد ک ـه بــه عملکردهــای کل ـی بــه اتخــاذ
عالئــم ویادداش ـتها اطالعــات اضاف ـه کــرد)2( .

ایــن تعامــل میتوانــد مدیریــت تســهیالت را بــرای کارفرمــا 
فراهــم آورد:

کیفیــت مدیریــت BIM :یــک منبــع اطالعات ـی بــرای کســب
اطالعــات بریــک مبنــای قابــل اعتمــاد بــرای تصمیــم گیــری 
در  طــول دوران  حیــات ســاختمان  از  اولیــن کانســپت تــا 
تخریـ�ب اسـ�ت ( .)1نرمافــزار و اســتفاده از فرآیندهــای  BIMدر 
سراســر چرخــهی عمریــک ســاختمان از قبــل از طراحــی تــا 
مدیریــت امکانــات بعــد از ســاخت و ســاز اســت ( .)4درواقــع 
تغییراتایجــاد شــده درایــن مــدل بــه  صــورت خــودکار 
هماهنگــی الزم در سراســر پــروژه را بوجــود مــیآورد ،کــه باعــث
از بیــن بــردن اشــتباهات هماهنگــی ،بهبــود کیفیــت کلــی  کار 
میشــود ( )23و مدیریــت تمــام پــروژه را بــاال  میبــرد.

 مدیریــت امکانات:ایــن مدل ،یــک مــدل شــناخته شــدهدر تم��ام مراحــل پــروژه ،از جملــه بهــره بــرداری و تعمیــر و
نگهــداری از امکانــات اســت ( .)10مــدل سـازی بــه طــور خــودکار 
در هــر نظــر بــا اصــاح هریــک از تغییــرات ،موجــب صرفــه 
جویــی در زمــان و خط ـای کمتــر میشــوند ( .)1بــا اعمــال مــدل
ســازی اطالعــات ســاختمان ،در رونــد طراحــی؛ مهــم نیســت
از کجــا تغییــر را شــروع میکنیــم ،زیراایــن تغیی ـر بــه کل مــدل
اعمــال میشــود ،سیســتم بــه شــکل خــودکار و همزمانایــن
تغییــرات را در قســمتهای دیگــر اعمــال میکنــد .همچنیــن
مدلســازی اطالعــات ســاختماناین امــکان را میده ـد کــه 

 بهــره وری :مدلســازی اطالعــات ســاختمان را میتــوان بــه صــورت کلــی در طراحــی و ســاخت اســتفاده کــرد .بــرای 
مثــال مدلســازی اطالعــات ســاختمان میتوانــد بــا ســرعت
بخشـیدن بــه رونــد طراحــی ،بــه واســطهی تغییــرات پارامتــری 
در طراحــی ســاختمان ،گــروه طراحــی رایــاری کنــد .ا گریــک
دیــوار را در نقشــه تغییــر دهیــد  ،بــر ارتفــاع ،مقطــع و بقیــه 
جنبههــای منظــرهای نقشــهها تأثیــر خواهــد گذاشــت .بعــد 
از آن کــه مــدل توســط گــروه طراحــی کامــل شــد ،میتــوان 
آن را بــه پیمانــکار ســپرد  .پیمانــکار میتوانــد از مــدل بــرای 
تصویرســازی  ظاهــر  پــروژه اســتفاده کنــد .ت ـا بــه  درکــی  از 
شـ�کل فضاهـ�ای  پـ�روژه دسـ�تیابد)2( .؛ BIMیــک پایــگاه
اطالعاتــی مصالــح ب ـه همــراه ویژگیهــا و نقــش تمــام اجــزای 
ساختوســاز را پوشــش میدهــد .عــاوه برایــنBIM ،
میتوان ـد بــه عنوانیــک ابــزار تولیــد و مدیریــت اطالعــات در 
طــول چرخهــی حیــات ســازه ســاختمان اســتفاده شــود (.)8
م��دل س�اـزی اطالعــات ســاختمان نشــان دهنــدهی افزایــش 
بهــره وری در معمــاری ،مهندســی و صنعــت ســاخت و ســاز 
( )AECو بخــش تســهیالت و مدیریــت( ،)FMبــا ارائهییــک
مجموعــه  از مزایــای  افزایــش بهــره وری ،دقــت ،ســرعت،
هماهنگــی ،ثبــات ،تجزیــه و تحلیــل انــرژی ،کاهــش هزینــهی 
پــروژه و غیــره ،بــه ذینفعــان مختلــف از صاحبـان بــه معمــاران،
مهندس�اـن ،پیمانـ�کاران و ســایر متخصصــان محیــط زیســت
ســاخته شــده اســت (.)17
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تشــخیص تزاحمات  :روش مدل ســازی اطالعات ســاختمان،
بــه دنبــال ســازگاری بــا الیههــای اضافــه شــده اطالعــات اســت؛
کــه بـه انتقــال اطالعــات بیــن همـه افــراد مرتبــط بــا پــروژه کمــک
میکند.ایــن افــراد ممکــن اســت گــروه طراحــی ،ســازندگان و
مالــکان باشــند ،همهیایــن گروههــا نیازمنــد روشــی هســتند 
کــه  در آن بتواننــد  اطالعــات را دربــارهی  پــروژه در ســطح
وســیعتری بینیکدیگ ـر بــه اشــترا ک بگذارنــد .هــدف از مــدل
ســازی اطالعــات ســاختمان دریــک پــروژه ،وارد کــردن همــه 
چیــز دریــک مــدل اســت ،کــه بتــوان بــه ســاختمانیا پــروژه بــا 
دیدکلـ�ی نـ�گاه کـ�رد ( .)2زیــرا کــه در رونــد طراحییکــی از وظایــف
مهــم تشــخیص برخــورد و تزاحمــات بیــن مکانیــک ،بــرق و لولــه 
کشــی اســت و بــدون داشــتن ابــزار تجســم خــوب ،ایــن کار بــه 
زمــان زیــادی احتیــاج دارد ،بــه طــور ســنتی ،در طراحــی دو
بعــدی ،فرآینــد ،تشــخیص برخوردهاســت؛ کــه بــا بهــره بــرداری 
از مدلســازی پارامتریــک ســه بعــدی بیــن معمــار و مهنــدس
ســازه،این کار را میتــوان در مــدت زمــان کوتــاه انجــام داد و
نسـ�بت بـ�ه روش سـ�نتی دقیـ�ق تـ�ر اسـ�ت ( .)21در واقــع؛ مــدل
اطالعــات ســاختمان ،بــه  عنوانیــک رویکــرد فعــال ، IT
شــامل برنامــه و نگهــداری اساســی از نمایــش دیجیتالیــک
ســاختمان و تمــام اطالعــات در سراســر مراحــل مختلــف پــروژه
اس��ت ()22,10

ایــن مــدل در مقایســه بــا اتوکــد از نظــر صرفــه جویــی در زمــان 
طراحــی  شــماتیک ،تغییــرات و توســعهی  طراحی،ایجــاد
مــدارک طراحــی و کنتــرل و هماهنگــی بیــن عناصــر مختلــف
پــروژه ،بهــرهوری را افزایــش میدهــد :در شــکل زیــر تفــاوت
بهــرهوری بــا  BIMو  CADدریــک پــروژهی خــاص را نمایــش 
میدهــد:

پیــش ســاختگی:یکی  از مزایــای   BIMکــه ممکــن اســت
فرصتهــای بســیاری جهــت بهبــود مدیریــت عملیــات
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درصد

زمان ذخیره
شده

BIM
ساعت

CAD
ساعت

%53

100

90

190

طراحی شماتیک

%50

216

220

436

تغییرات و توسعهی 
طراحی

%20

208

815

1023

ایجاد مدارک
طراحی

%91

159

16

175

چک و هماهنگی

683

1141

1824

کل

جدول  :2تفاوت بهره وری بین  CADو نرم افزار  BIMبراییک پروژه
خاص در مراحل مختلف)23( .

 نامتخاس تاعالطا یزاس لدملدمم ؛) (BIMنامتخاس تاعالطا یزاس لدم

ســاخت و ســازایجاد کنــد ،پتانســیل بــاالی آن بــرای اعمــال
روشهــای  پیشســاختگی  اســت .بــا  داشــتنیک مــدل
هماهنــگ  ،BIMجداســازی ،تحلیــل و بهینــه س ـازی هــر 
بخشــی از پــروژه قابــل انجــام اســت .مفهومایــن موضــوع آن 
اســت کــه  پیمانــکار میتوانــد جهــت تحویــل بخشهــای 
ً
مختلــف کار ،مخصوصــا جهــت قســمتهای تکــراری ،از 
تکنیکهــای پیشســاختگی اســتفاده نمایــد .بدیهــی اســت
پیشســاختگی ،متناظــر بــا کیفیــت باال تــر و هزین ـهی کمتــر 
خواهــد بــود ( )24مدلســازی اطالعــات ســاختمان بــا وجــود
امــکان ســاختن مــدل ســاختمان قبــل از ســاخت واقعــی آن،
ســطحی از دقــت را بــه کمیتهــا و کیفیتهــای ســاختمانی 
اضافــه میکن ـد کــه بســیار ارزشــمند و فراتــر از شــیوههای 
گذشــته در طراحــی اســت .مصالــح ســاختمانی و متغیرهــای 
محیطــی را میتــوان در مقیــاس واقع ـی کاهــش زمــان ،اعمــال
تغییــرات و ن ـه بــه صــورت تخمینــی نشــان داد (.)2

نتیجه گیری

در مراحــل ســاخت و ســازیک پــروژه ،کــه شــامل طراحــی بــا 
مشــارکت گــروه مشــاورین ،ســاخت و ســاز و مرحلــهی پــس از 
اجــرا (پــس از بهــره بــرداری) میباشــد ،در واقــع دانــش معنایــی
ســاختمان بایــد فراهــم شــود ،مــدل اطالعــات ســاختمان،
اطالعــات معمــاری مشــترک بــا دیگــر ابعــاد پــروژه هماننــد ســازه
و  ...و دانــش معنایــی ســاختمان را فراهــم میکنــد ،کــه مبنــی 
بــر روشـی اصالحــی مــداوم اســت ،کـه از تغییــرات تکاملی شــکلی 
ســاده و رونــد بهبــود حمایــت میکند.ایــن بهبــود بــا صرفــه 
جویــی در زمــان طراحــی  شــماتیک ،تغییــرات و توســعهی 
طراحی،ایجــاد مــدارک طراحــی و کنتــرل و هماهنگــی بیــن
عناصــر مختلــف پــروژه در پیــش از بهــره بــرداری  بهــرهوری را
افزایــش میدهــد ،در واقــع مدلسـازی اطالعــات ســاختمان بــه 
عنوانیــک راه ابتــکاری بــرای طراحــی ،ســاخت و ســاز در مراحـل  
پیــش و پــس از بهرهبــرداری ،اجــرا و مدیریــت؛ در مقایســه بــا 
روشهــای ســنتی طراحــی اســت و نگــرش آن بیشــتر بــه عنــوان 
فعالیتهــای  انســانییعنی مدلســازی ،بــه جــای  دیــدن 
آن بــه عنوانیــک رویکــرد شــی  گــرا ویایــک نــرم افــزار خــاص
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کاری منســجم شــده اســت کــه درایــن فرآینــد گروهــی ،توانایــی
محاســباتی ،ارتبــاط شــبکه  و اجتمــاع دادهای  در کســب
اطالعــات و دان ـش بــه  حدا کثــر رســیده و خطاهــا کاهــش 
مییابــد .همهاینهــا جهــت شــبیه ســازی  و بــه کارگیــری 
مدلهــای واقعیــت محــور بــوده و بــه منظــور مدیریــت محیــط
ســاخت در فرآینــد تصمیــم گیـری از خطــرات میکاهــد و کیفیــت
اقدامــات و محصــول را در سراســر صنعــت بــاال میبرنــد .درایــن
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