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Abstract

Building information modeling (BIM) is a process that can be performed over the life cycle of a
project from the initial design to construction stage. The Metro profession (QS) is the fifth dimension
of building information modeling. Maybe 55 to 05 percent of the time needed to make an estimate is
just used to calculate the amount of materials used. Given this, the advantage of using building
information modeling is obvious. These softwares help us to do activities with multiple data, but in no
way replace engineering experience and information.
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چکیده
ٔذَ سبصی اطالػبت سبختٕبٖ  BIMفشآیٙذی است ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ط َٛچشخ ٝػٕش یه پشٚط ٜاص ٔشحّ ٝطشاحی اِٚی ٝسبخت  ٚسبص تب
ا٘تمبَ ا٘جبْ ضٛد .حشفٔ ٝتشٚس ) (QSثؼذ پٙجٓ ٔذِسبصی اطالػبت سبختٕبٖ ثطٕبس ٔیشٚد .ضبیذ  51تب  81دسصذ اص صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای
ایجبد یه ثشاٚسد ،فمط دس ٔحبسجٔ ٝمبدیش ٔصبِح ٔصشفی استفبد ٜضٛد .ثب تٛج ٝث ٝایٗٔ ،ضیت استفبد ٜاص ٔذَ سبصی اطالػبت سبختٕبٖ
ثذیٟی ٔیثبضذ .ایٗ ٘شْ افضاس ٞبٔ ،ب سا دس ا٘جبْ فؼبِیت ٞبی ثب دادٞ ٜبی ٔتؼذد وٕه ٔی وٙٙذ ِٚ ،ی ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ جبیٍضیٗ تجشثٚ ٝ
ٔؼّٔٛبت ٟٔٙذسی ٕ٘یط٘ٛذ.

کلمات کلیدیٔ :ذَ سبصی اطالػبت سبختٕبٖٔ ،تشٚسٔ ،تش ٚ ٜثشاٚسد ،پشٚطٜٞبی ػٕشا٘یBIM ،
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 -1مقدمه
ٔفٔ ْٟٛذَ سبصی اطالػبت سبختٕبٖ  BIMاص اٚاخش د 1191 ٝٞآغبص ضذ ٜاست ٚدس سبَ  1181تٛسط ثش٘بٔٞ ٝبی سایب٘ ٝای
ٔب٘ٙذ " "ArchiCAD" ٚ "Graphisoftثٚ ٝالؼیت پیٛست.
 BIMفشآیٙذی است ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ط َٛچشخ ٝػٕش یه پشٚط ٜاص ٔشحّ ٝطشاحی اِٚی ٝسبخت  ٚسبص تب ا٘تمبَ ا٘جبْ ضٛد  ٚدس
د ٝٞاخیش ٔحجٛثیت ثیطتشی وست وشد ٜاست BIM .سا ٔی تٛاٖ دس وّی ٝجٙجٞ ٝبی سبخت  ٚسبص اص طشاحی  ،آ٘بِیض  ،ثش٘بٔٝ
ِجستیه سبیت  ،ثش٘بٔ ٝسیضی  ،تخٕیٗ  ،ص٘جیش ٜتأٔیٗ  ،تحٛیُ وبال  ،اِضأبت ثٟشٜٚسی ثشای تحمك اٞذاف  ،تخصیص ٔٙبثغ ٚ
غیش ٜاستفبد ٜوشد .یه ٔذَ اطالػبت سبختٕبٖ یه ٔذَ دادٞ ٜبی اطالػبتی غٙی دس ٚالؼیت ٔجبصی است  ،و ٝضبُٔ وّیٝ
جضئیبت  ،دادٞ ٜبی لبثُ تصٛس  ،خصٛصیبت ثذ٘ی  ٚػّٕىشدی ٔب٘ٙذ اثؼبد  ،سً٘  ،ثبفت  ،خصٛصیبت حشاستی  ٚغیشٔ ٜی ثبضذ.
 BIMچیضی ثیص اص یه ٔذَ س ٝثؼذی استٔ .ف ْٟٛآ٘شا ثب اصطالح "سبخت ٔجبصی  ٚتجذیُ آٖ ثٚ ٝالؼییت دس سٚی صٔیٗ"
ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد.

 -6مدل ساسی اطالعات ساختمان در متزه و بزآورد پزوصههای عمزانی
حشفٔ ٝتشٚس ) (QSثؼذ پٙجٓ ٔذَ سبصی اطالػبت سبختٕبٖ ثطٕبس ٔیشٚد .ثشای تسٟیُ ٔمبدیش  ،ضٕبسش  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٔستمیٓ
ٔیتٛاٖ اص یه ٔذَ استفبد ٜوشد ٔ ٚمبدیش سا ٔستمیٕبً ث ٝثب٘ه اطالػبت ٔتصُ وشد .صٔبٖ صشف ضذ ٜتٛسط ٔتشٚس ،ثشای ٞش
پشٚطٜای ٔتفبٚت است .ضبیذ  51تب  81دسصذ اص صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای ایجبد یه ثشاٚسد ،فمط دس ٔحبسجٔ ٝمبدیش ٔصبِح ٔصشفی
استفبد ٜضٛد .ثب تٛج ٝث ٝایٗٔ ،ضیت استفبد ٜاص ٔذَ سبصی اطالػبت سبختٕبٖ ثذیٟی ٔیثبضذٚ .لتی ٘یبصی ثٔ ٝحبسجبت دستی
٘جبضذ ،استفبد ٜاص ٔذَ اطالػبت سبختٕبٖ ،ثبػث صشف ٝجٛیی دس صٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞص خطبی ا٘سب٘ی ٔیطٛد .ثب استفبد ٜاص ایٗ
ٔذَ ٞب ،تخٕیٗٞب  ٚث ٝسٚص سسب٘ی دادٞ ٜب ،سشیؼتش  ٚدلیك تش ا٘جبْ ٔیٍیشدٕٞ .ب٘ٙذ ٞش ایذ ٚ ٜتفىش ٘ٛیٗ ،استفبد ٜاص ٔذَ سبصی
اطالػبت سبختٕب٘ی دس ٔتش ٚ ٜثشاٚسد پشٚطٜٞبی ػٕشا٘ی داسای ٔؼبیجی ٘یض ٔی ثبضذ .دس صٛست ٘بلص ثٛدٖ اطالػبت ٔذَٔ ،تشٚس ثب
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ٔطىالتی سٚثش ٚخٛاٞذ ضذ ،وٙٔ ٝجش ث ٝتىٕیُ ٔحبسجبت اص طشیك دستی  ٚاتالف صٔبٖ ثیطتشی ٔیطٛدِٚ .ی دس ؤُ ،حبسٗ
استفبد ٜاص ٔذَٞب ٘ ٚشْ افضاسٞب ثبػث ٔیط٘ٛذ تب ٔتشٚسٞب تشجیحب آریٗ اطالػبت  ٚدادٜٞبی ٔذِسبصی استفبد ٜوٙٙذ.

 -6-1نزم افشارهای مدل ساسی ،متزه و بزاورد هشینه
دس صیش اضبسٜای ٔیطٛد ث ٝچٙذیٗ ٘شْ افضاس سایج ٔذَ سبصی اطالػبت سبختٕب٘ی ).(BIM

AutoDesk® Revit© -6-1-1
ٔ Revitحص َٛضشوت  AutoDeskاست ،و ٝثش اسبع سٚش ٔجتٙی ثش ٔذَ ٛٞضٕٙذ ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی ،سبخت ٔ ٚذیشیت
سبختٕبٖٞب  ٚصیش سبختٞب ٔ ٚذَ سبصی ث ٝصٛست س ٝثؼذی  ٚثب دلت ثسیبس ثبال ث ٝوبس ثشدٔ ٜیطٛد .ثب پیطشفت ٔذَ سبصی ٚ
ٚاسد وشدٖ اطالػبت ،ثش٘بٔ ٝث ٝطٛس خٛدوبس ،پالٖ طجمبتٕ٘ ،بٞب ٔ ٚمبطغ سا ث ٝسٚص سسب٘ی ٔیوٙذ.ایٗ ٘شْ فضاس وبسٞبی ٔؼِٕٛی
ٚتىشسی سا ث ٝطٛس خٛدوبس ا٘جبْ ٔیذٞذ ،تب وبسثش ثتٛا٘ذ ٚلت خٛد سا سٚی وبسٞبیی ثب اسصش ثبالتش ٔتٕشوض وٙذ.

Graphisoft® ArchiCAD© -6-1-6
ٔحص َٛضشوت  ArchiCAD ، Graphisoftاثضاسی ثشای ٔؼٕبساٖ ضبغُ دس صٙؼت ٔؼٕبسیٟٙٔ-ذسی-سبخت ( )AECثشای
طشاحی سبختٕبٖ ٞب اص ٔشحّٔ ٝفٟٔٛی تب ٔشاحُ سبخت است.

Tekla Structure® -6-1-3

٘شْ افضاسی تخصصی دس ٔذَ سبصی اطالػبت سبصٜای سبختٕب٘ی ث ٝصٛست س ٝثؼذی٘ .شْ افضاسی است ایذ ٜاَ ثشای طشاحی ٚ
سبخت سبصٜٞبی فٛالدیٟٙٔ ،ذسی  ٚطشاحی پُ ٞب ،سبصٜٞبی ثتٙی ٟٙٔ ٚذسی ٔحبسجبتی سبصٜٞب ث ٝطٛس وّی .
دس صیش اضبس ٜای ٔیطٛد ث ٝچٙذیٗ ٘شْ افضاس سایج ٔتش ٚ ٜثشاٚسد ٞضی ٝٙو ٝاص ٔذَ سبصی اطالػبت سبختٕب٘ی پطتیجب٘ی ٔیىٙٙذ .
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Cost X -6-1-4
اثتىبسی تشیٗ ٚیظٌی ٘شْ افضاس ثشاٚسد ٞضی CostX ٝٙتٛا٘بیی آٖ دس ٌشفتٗ سشیغ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی دلیك اص ٘مطٞ ٝبی اسىٗ ضذٜ
ٕٞ ٚ CAD ٚ PDF ،چٙیٗ تِٛیذ ٔمبدیش خٛدوبس  BIMاص ٔذَ ٞبی  3D / BIMاست.

Candy -6-1-5

یه ٘شْ افضاس ػبِی ٔذیشیت پشٚط ٜسبختٕب٘ی و ٝدس وٙتشَ پشٚط ٜدس صٙؼت سبخت  ٚسبص ٟٙٔ ٚذسی ٔتٕشوض است .اِضأبت
پیٕب٘ىبس  ،اص ٔحبسجٔ ٝمبدیش ٔصبِح سبختٕب٘ی ،لیٕت ٌزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی یه پشٚط ، ٜوٙتشَ دس سطح سبیت  ،تخٕیٗ ٞبی
تحّیّی  ،ثش٘بٔ ٝسیضی ٔسیش ثحشا٘ی ٌ ،شدش ٚج٘ ٝمذ پشٚط ٜتب ٌٛاٞی ٟ٘بیی سا ٞذف لشاس ٔی دٞذ ، Candy .یه پی٘ٛذ تؼبّٔی
ثیٗ الیحٔ ٝمذاس ( ٚ )BOQثش٘بٔ ٝسبخت  ٚسبص یب ثش٘بٔ ٝوبس دس یه سا ٜحُ استثٙبیی ٔذیشیت پشٚط ٜسبخت  ٚسبص فشأ ٓٞی
وٙذ.

 -6-6نزم افشارهای رایج متزه و بزاورد در کشور
 -6-6-1تدکار
تذوبس سبٔب٘٘ ٝشْافضاسی جبٔغ  ٚیىپبسچ ٝای است ،ثشای ا٘جبْ فشآیٙذٞبی ٔتش ،ٜثشآٚسد ،آ٘بِیضثٟب ،تٟی ٝاسٙبدٔٙبلص،ٝ
پیطٟٙبدلیٕت ،صٛستٚضؼیت ،تؼذیُ ،حُٕ ،اسسبَ  ٚسسیذٌی اِىتش٘ٚیىی صٛستٚضؼیتٞب ،ثش٘بٔٝسیضیٔ ،ذیشیت  ٚوٙتشَ
پشٚط ٚ ٜوبسٌب ٜدس طشحٞب  ٚپشٚطٜٞبی ػٕشا٘ی  ٚسبخت  ٚسبص .
اص تٛا٘بییٞبی ٔتش ٜایٗ ٘شْ افضاس ٔیتٛاٖ ث٘ ٝىبت صیش اضبسٕٛ٘ ٜد:
-

فشٔٛ٘ َٛیسی ثشای ٞش سدیف ٞ ٚش سّ ) َٛط ،َٛػشض ( ... ٚدس ٔتشٜ
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-

٘مُ سیضٔتش ٚ ٜخالصٔ ٝتش ٜیه پشٚط ٜث ٝپشٚط ٜدیٍش

-

تٛا٘بیی دستشسی  ٚاستفبد ٜاص اطالػبت جذ َٚاضتبَ

-

ثبص ثٛدٖ ٕٞضٔبٖ چٙذیٗ پٙجشٔ ٜتش ٜاص پشٚطٞ ٜبی ٔختّف

اص تٛا٘بییٞبی ثشاٚسد  ٚصٛست ٚضؼیت ایٗ ٘شْ افضاس ٔیتٛاٖ ث٘ ٝىبت صیش اضبسٕٛ٘ ٜد:
-

لبثّیت استفبد ٜاص سضتٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفٟشست ثٟب دس یه پشٚطٜ

-

٘مُ ٔتش ٜث ٝتفىیه ثخص ٞبی ٔختّف وبس دس ثشآٚسد  ٚصٛست ٚضؼیت

-

أىبٖ ا٘تمبَ ٔصبِح پبیىبس ثٞ ٝش فصُ دِخٛا ٜدس ٞش صٛست ٚضؼیت ][2

 -6-6-6تدبیز
٘شْ افضاس تذثیش اص ٘شْ افضاٞبی آفالیٗ ثب تجشث ٝدس صٔی ٝٙطشاحی  ٚاثذاع ٘شْ افضاسٞبی ػٕشا٘ی است .دس ایٗ ٘شْ افضاس أىبٖ ثجت
صٛست ٚضت ،ثجت ٔتش ٜثشآٚسد ،تٟی ٝثش٘بٔ ٝصٔب٘جٙذی اِٚی ،ٝجستجٛی سشیغ وّیٔ ،تش ٜصٛست ٚضؼیت ،آ٘بِیض پیطٟٙبد لیٕت
پشٚط ٜتخصیص ٔٙبثغ ٞ ٚضی ،ٝٙثخطٙبٔٞٝبی سبصٔبٖٔ ،حبسج ٝخٛدوبس تؼذیُ  ٚحُٕ  ٚتٟی ٝاسٙبد ٔٙبلص ٝسا داسد[9] .

 -6-6-3نگاه عمزان
٘شْ افضاس ٍ٘ب ٜػٕشاٖ  ٓٞاص دست ٝآفالیٗ ث ٝحسبة ٔیآیذ و ٝثشای اجشای آٖ اتصبَ ث ٝایٙتش٘ت ٘یبص ٘یست .ایٗ ٘شْ افضاس لبدس
است تٕبٔی ٔشاحُ ٔتش ٚ ٜثشآٚسد ،صٛست ٚضؼیت ٘ٛیسی  … ٚسا تبٔیٗ وٙذ ٔ ٚشاحّی ٔب٘ٙذ تٙظیٓ خالصٔ ٝتش ٚ ٜثشٌٔ ٝبِی سا
ث ٝصٛست خٛدوبس ا٘جبْ دٞذ  .ایٗ ٘شْ افضاس أىب٘بت صیبدی داسد  ٚآپذیتٞبی فٟشست ثٟبی آٖ ث ٝصٛست ٔشتت ا٘جبْ ٔیضٛد
ِٚی ثشای ا٘جبْ ٔتش ٚ ٜثشآٚسدٞبی پشٚطٜٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ٔتش ٚ ٜثشآٚسد اثٙی ،ٝسا ،ٜثشق ٔ ٚىب٘یه ثبیذ ایٗ ٘سخٞٝب سا ثب پشداخت
ٔجبِغ دیٍشی ث ٝصٛست جذاٌب٘ ٝتٟی ٝوٙیذ[9] .
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 -6-6-4امید
٘شْ افضاس ٔتش ٚ ٜثشآٚسد أیذ یه ٘شْ افضاس آفالیٗ است و ٝتٛسط ضشوت اسوبٖ ثٟسبص اسائٔ ٝیضٛد .ایٗ ٘شْ افضاس دس ٚالغ ثٝ
صٛست یه فبیُ اوسُ فشٔٛ٘ َٛیسی ضذ ٜث ٝفشٚش ٔی سسذ  ٚثیطتش دس صٔی ٝٙتٟی ٝفٟشست ثٟبی ٘فت ٌ ٚبص ٛٔ ٚاسد ٔشثٛط ثٝ
آٖ ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد  ٚثشای استفبد ٜاص ثخصٞبی دیٍش ایٗ ٘شْ افضاس  ٚتٟی ٝسیض ٔتش … ٚ ٜثبیذ ث ٝطٛس جذاٌب٘ ٝثٝ
پشداخت ٔجبِغی الذاْ ضٛد و ٝپبییٗ ثٛدٖ لیٕت اِٚی٘ ٝشْ افضاس سا تٛجیٔ ٝیوٙذ[9] .

 -3نقش کاربزدی نزم افشارهای مدل ساسی اطالعات و متزه و بزاورد در پزوصههای عمزانی
ٔذَ سبصی اطالػبت٘ ،مص ٕٟٔی دس ثٟجٛد ػّٕىشد ٔتشٚسٞب ایفب ٔیوٙذٔ .تشٚسٞب ٔسئِٛیت ٔذیشیت ٞضی ٝٙاص ٔشحّ ٝأىبٖ
سٙجی تب تىٕیُ پشٚطٜٞبی ػٕشا٘ی سا دس ط َٛػٕش یه پشٚط ،ٜثش ػٟذ ٜداس٘ذ .ث٘ ٝظش ٔیسسذٔ ،تشٚسٞب دس ٔمبیس ٝثب سبیش
ٔتخصصبٖٛٙٞ ،ص اص ػّٕىشد  BIMػمت ٔب٘ذ ٜا٘ذ  ٚیىی اص دِیُ اصّی آٖ ،ػذْ آٌبٞی اص پتب٘سیُ استفبد ٜاص ٔ BIMیثبضذ.
ٔتشٚسٞبیی و ٝاص ػّٕىشد ٔذَٞب ٔطّغ ٞستٙذ  ٚاص تجضی ٚ ٝتحیُّ سبختٕبٖ ،سبصٔ ٚ ٜصبِح دس صٔبٖ ٚالؼی ) ( Real time
استفبدٔ ٜیىٙٙذ ،داسای وبسایی ثٟتش اص ِحبظ دلت  ٚصشف ٝجٛیی دس صٔبٖ ٔیجبضٙذ.

 -4نتیجهگیزی

ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝدس پشٚطٜٞبی ػٕشا٘ی ،ا٘جبْ ثشآٚسد ٞضی ٝٙوبسی ثسیبس ٔ ٟٓاستٞ ،ش ٌ ٝ٘ٛث ٝسٚص سسب٘ی ثب استفبد ٜاص ٘شْ افضاس
ٞبی جذیذ لبثُ اػٕبَ دس ایٗ صٔی ،ٝٙاثش صیبدی دس ثٟجٛد دلت  ٚوبسایی ٟ٘بیی پشٚط ٜخٛاٞذ داضت .ثشآٚسد دلیك ٞضی ٝٙث ٝصٛست
دستی صٔبٖ ثش است ،ثٙبثشایٗ دس ثشخی اص ٔٛاسد استفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٔتش ٚ ٜثشآٚسد ٔیتٛا٘ذ سشػت ا٘جبْ وبس سا ثٚ ٝیظ ٜدس
پشٚطٜٞبی ثضسي افضایص دٞذ .ثب استفبد ٜاص ثش٘بٔٞٝبی وبٔپیٛتشی ٔتش ٚ ٜثشآٚسد ،آ٘چ ٝثشای صشفٝجٛیی دس صٔبٖ پشداخت ٔیطٛد
دس ػُٕ دسیبفت خٛاٞذ ضذ .ایٗ ٘شْ افضاس ٞب ٔب سا دس ا٘جبْ فؼبِیت ٞبی ثب دادٞ ٜبی ٔتؼذد وٕه ٔی وٙٙذ ِٚ ،ی ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ
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