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 چکيده

دنبال روش ساز همواره به  ساخت و  استقامت  محققان صنعت  بهبود پایداری و  برای  های جدید 

راهساختمان سازی اطالعات  مدلها استفاده از فناوری های جدید همچون  حلها هستند، یکی از این 
( است. بر این اساس، مقاله حاضر به صورت مروری بر روی مطالعات پیشین در مورد  BIMساختمان )

میباشد تا با بررسی این پژوهش ها به شناسایی خالء های تحقیقاتی دست    BIMساخت و ساز پایدار و  

قسمت کلی تقسیم شده است    جانبه این پژوهش به سهپیدا کند. برای دستیابی به مروری جامع و همه
از جمله پژوهش های نویسندگان ایرانی در مجالت معتبر خارجی سپس مقاالت فارسی و در آخر مقاالت  

که به چاپ رسیده اند مورد بررسی قرار گرفته است.   منتشر شده خارجی که در مجالت معتبر علمی 

ا یکدیگر در مجموعه منابع مربوطه  اصطالح مختلف با ترکیب ب 9برای مطالعات انگلیسی به طور کلی 

کلید واژه استفاده شده است که در    6در مورد این موضوع استفاده شده بود و برای مقاالت فارسی نیز از  
  1391مقاله داخلی در بین سال های    26و    2020تا    2002های بین  مقاله خارجی طی سال  68نتیجه  

آخر نیز خالء های تحقیقاتی در این حوزه جهت معرفی    در این مقاله بررسی قرار گرفتند و در  1400تا  

 به پژوهشگران شناسایی و معرفی شده است.

   مدل سازی اطالعات ساختمان، پایداری، ساخت و ساز، پروژه  :يديکل واژگان
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 مقدمه
روش هایی که  ( به عنوان یک اصطالح، موضوعی جدیدی نیست. مفهوم، رویکرد ها و BIMمدل سازی اطالعات ساختمان )

با آن می شناسیم؛ سال ها است که مورد مطالعه قرار گرفته اند. به خصوص در دهه گذشته   مدل سازی اطالعات ساختمان را 

مطالعات بسیار زیادی در این مورد انجام گرفته است که یکی از نمونه موارد مرتبط با مدل سازی اطالعات ساختمان بحث ساخت  

بین المللی و مهم ترین چالش در توسعه  و ساز پایدار است. مبحث  بسیار مهم و رایج در سطح  توسعه پایدار یکی از بحث های 
بسزایی در ساخت و ساز پایدار ساختمان داشته  باشد که مدل سازی اطالعات ساختمان تاثیر  بخش صنعت ساخت و ساز می 

پایداری ) نیز برجسته شده است. امروزه مدل سازی  BIMوزه  ( در مطالعات اخیر حSustainabilityاست. برخی از جنبه های 

نه تنها مزایا فنی در روند توسعه به   BIMاطالعات ساختمان توجه زیادی را از سوی دانشگاه و صنعت به خود جلب کرده است. 

بلکه ارائه پلتفرم کار نوآورانه و یکپارچه به منظور بهره وری و پایداری در طور چرخه عمر را به همراه دارد. برای   ارمغان می آورد، 
به منظور سنجش پایداری بدون در نظر گرفتن سایر زمینه ها، به   سهولت در پایداری، عناصر اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی

میتواند پایداری ساخت و ساز را بهبود بخشد و طراحی مطلوب تر امکانات    BIMعنوان معیار اصلی مطرح میباشد. در همین راستا 

برای سهولت زندگی مردم در جامعه فراهم میکند، به همین منظور استفاده از  و تسهیال مالکین را قادر می  BIMت عمومی را 
سازد تا از طریق تجسم یک مدل سه بعدی اطالعات ساختمان بیش از ساخت و ساز، طرح را بررسی و بازخورد دهد. پژوهش ها 

پیش  BIMنشان می دهد که  مسیر  می کند و پیش بینی میشود در به طور قابل توجهی  پایدار را هموار  روی در ساخت و ساز 

 آینده با شناسایی و حل چالش های آن به صورت گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد.
 

 روش شناسی
پیشینه   بررسی روند تکامل نقش مدل سازی اطالعات ساختمان در ساخت و ساز پایدار، از رویکرد مرور  در این مقاله جهت 

های  پ کلید واژه  از  بررسی موضوع  جهت  مرحله اول  است. در  شده  استفاده   Building Information“یا   "BIM"ژوهش 

Modeling”    و“Sustainable”     یا“Sustainability”    یا“Environment”   یا“Economic”    یا“Cost”   یا“Social”  یا

“Safety”    با استفاده از گزینه های محدود کننده در عنوان مقاالت، از پایگاه اسکوپوس جمع آوری شدند. سپس در مرحله دوم 
مقاالت   با مطالعه چکیده مقاالت، تعدادی از  به موضوع مهندسی و مدیریتی فیلتر شدند. در مرحله سوم  مقاالت ژونالی مربوط 

نظر موضوعات نامرتبط با موضوع حذف شدند. در مر به سال انتشار و کشور های مورد مطالعه فیلتر مورد  نیز با توجه  حله آخر 

مدل سازی "، "BIM"انجام دسته بندی از نظر سیر تکاملی انجام شد. در مورد مقاالت فارسی نیز از جهت بررسی اولیه از کلمات  
پایگاه های سیویلیکا ج "ساختمان پایدار"،  "پایداری"، "اطالعات ساختمان مع آوری شده و پس از مطالعه چکیده مقاالت با  از 

نامرتبط حذف و به ترتیب سال انتشار مورد بررسی قرار گرفتند.  موضوع های 
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 : روش شناسی مقاله1شکل 

 تعاریف مختلف از مدل سازي اطالعات ساختمان و پایداري 

 : تعاریف مدل سازي اطالعات ساختمان1جدول 

 تعریف کتاب یا محقق

Eastman et al. 
(2008) 

BIM ای مرتبط از فرآیندهای تولید، ارتباط و سازی و مجموعهبه عنوان یک تکنولوژی مدل

 .باشدهای ساختمان میتجزیه و تحلیل مدل

Penn State’s CIC 
Research Group 

ساختمان، با  ی عمر یک  سازی چرخه  سازی و مستندفرآیند طراحی، تجزیه و تحلیل، یکپارچه

پایگاه دادهایجاد نمونه  .ای از اطالعاتی مجازی هوشمند از ساختمان با استفاده از 

Autodesk (2012) 
 BIM های زیرساختی و فرآیندی مبتنی بر مدلی هوشمند است که برای ایجاد و مدیریت پروژه

با تأثیرات کمتر زیست محیطی، ارائساختمانی بینشی اقتصادی و سریع  .نمایده میتر، 

NIBS (2007) 

های ظاهری و عملکردی یک ساختمان که منبع اطالعات به مشارکت مایه ای دیجیتال از ویژگی
باشد.)از  ای است که مبنای قابل اتکایی برای تصمیم سازی در دوره حیات پروژه میگذاشته شده

 (.تخریب ساختمان تا  شروع طراحی شماتیک

GSA (2007) 

نه فقط  ی مدل اطالعاتی چندات ساختمان، توسعه و استفادهمدل سازی اطالع وجهی کامپیوتری 

های    سازی ساخت و عملکرد ساختمان  سازی طراحی ساختمان بلکه برای شبیه برای مستند

باشد. نتیجه مدل سازی اطالعات ساختمان، نمایی  ایجاد شده و یا نوسازی شده در پروژه می

نیازگدارای اطالعات و ویژگی، شی های را، هوشمند و ابعادی از ساختمان است که از این منظر 
 .کنندگان مختلف استخراج و تحلیل شده بازخورد آن باعث بهبود طراحی ساختمان استاستفاده

 

عوامل طبیعی،  فراوان نظیر  ی پویا میان عوامل موثرپایداری، به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد موازنه  پایداري:

نیاز نوع بشر می یا هرسیستم جاری  باشد. پایداری در معنای وسیعاجتماعی، اقتصادی مورد  به توانایی جامعه، اکوسیستم  خود 
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کارکرد در آینده نامحدود اطالق بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن   برای تداوم  می شود، 

 .(1)ه دلیل تحمیل بار بیش از حد روی آنها، به ضعف کشیده شودب وابسته است یا

با جنبش ایده پایداری، ریشه در گذشته :توسعه پایدار  های زیست محیطی دارد. رد پای مفهوم های دور و تفکرات مرتبط 

نی ادبیات جغرافیایی  در  جبرپایداری را،  برآیند تفکرات  مبحث آن،  پایداری و  یافت. شاید بتوان گفت  جغرافیایی و   ز میتوان 

بشر و  امکانگرایی است و اینکه لحاظ نمودن قوانین و محدودیت با تفکرات  دوراندیشی او، میتواند به پایداری   های محیطی همراه 
با  الدییم  1970و    1960حیات انسان و اشکال فضایی ساخته شده و طبیعی کمک کند. اما دهه   و توجه   های آغاز نگران  دیرا 

مح به حفظ  ن ستیز  طیمردم  به آثار ز زیو  ا  های تیفعال  در  یط یمح  ستیتوجه  برشمرد. در    شمندان،یسالها اند  نیاقتصادی 

 دهه  یو ناعادالنه کشورهای عقب مانده را گوشزد کردند. ط  ختهیگس  لجام  را هشدار دادند و توسعه  یعینابودی منابع طب و  بیتخر
  یاب یبه منظور ارز  1997  شد و در سال  لیتشک  داریبه توسعه پا  یابیبرای دست  ونسکوی توسط متعددی نارهاییسم  الدیمی  1990

  یگوناگون  های  شد تا به موضوعات و بحث  لیاز سوی سازمان ملل تشک  5+  نیبه نام زم یاجالس،  دستور کار  ییاجرا  شرفتیپ زانیم

  یتوانای   نکهیامیکند بدون    نی نسل حاضر را تامیازهاآن نوع از توسعه است که نی  دارتوسعه پای  .توجه داشته باشد  داریدر توسعه پا
 .(2,3)دنمای  فتضعی  شانیازهابرآورده ساختن نی نسلهای بعدی را در

ط زیست، بخشی از محی تعریف ساختمان پایدار بر پایه سه اصل توسعه پایدار شکل گرفته که ساختمان را:  ساختمان پایدار

بلکه پایداری اقتصادی   اقتصاد و اجتماع در نظر می گیرد. در واقع ساختمان پایدار نه تنها به سازگاری با محیط زیست توجه دارد، 
هم مدنظر قرار اجتماعی را  است و سازگاری  م داریبه طور خالصه ساختمان پا  نیبنابرا.  داده  نمود:   فیتعر  نیچننیا  توانیرا 

 .(4)تر با منطقه و جهان دارد  عیخود و در پهنه وس رامونیپ  یعیطب طیرا با مح  رتیو مغا یناسازگار  نیکه کمتر  یساختمان

سالم بر اساس بهره مدیریت یک محیط پاك و  "ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است:  ساخت و ساز پایدار:

از منابع طبیعی و اصول اکولوژیکی  برداری از منابع طب  یبردار  پاك و سالم براساس بهره  طیمح کی ."مؤثر    اصول  و عییمؤثر 

  نی است، که شامل قوان  عتیو طب یانرژع  و مناب  طیمح یآن بر رو  بیکاهش آس  داریپا  یکه هدف از طراحی ساختمانها  کییاکولوژ
رسان بر    بیآس  ایکاهش مصرف مواد سمی و    ایحذف   (3) عییطب  طیتوسعه مح(  2)  دیقابل تجد ریمنابع غکاهش مصرف (1)

 .(5)یساز در صنعت ساختمان  عتیطب

 

ها  نهيشيپ  داریاطالعات ساختمان در ساخت و ساز پا  ي سازکاربرد مدل  یداخل  ي پژوهش 
در پژوهشی با هدف شناسایی    (6)  2015در مبحث مدل سازی اطالعات ساختمان و ایمنی، مالکی تبار و همکارانش در سال  

عات ساختمان انجام داده اند. در این پژوهش نیاز به شناسایی انواع ریسک که  خودکار مسائل ایمنی با استفاده از مدل سازی اطال

در این پژوهش با بررسی گزارش های حوادث و شرایط محیطی، پنج  در مرحله طراحی قابل شناسایی هستند پیشنهاد شده است. 
یا عواقب حادثه احتمالی را تحت تاث یر قرار دهد را مورد بررسی قرارد داده و  مجموعه از محرك های ایمنی که میتواند احتمال 

 در نتیجه پیشرفت مدل سازی اطالعات ساختمان، سطح مدیریت ایمنی پروژه به سطح قابل قبولی می رسد.

پژوهشی در سال   در  برای تبیین ب (7)  2018شیخ خوشکار و همکارانش  اطالعات ساختمان  ه بررسی کاربرد مدل سازی 
عملکرد) در  با هدف شناسایی و KPIشاخص های کلیدی موثر  ( پروژه های ساخت و ساز در ایران پرداخته است. این پژوهش 

نهایت مشخص و با توجه به مرحله چرخه عمر پروژه در ایران پرداخته است. در  KPIبا رویکرد  BIMاولویت بندی کاربرد های 

هستند. همچنین مشخص شد که هماهنگی  KPIشد که بهبود کیفیت، ساخت و ساز پایدار و کاهش هزینه سه شاخصه اصلی  
 دارد.    KPIاثرات سودمندی در پروژه ساخت و ساز در ایران با توجه به رویکرد   BIMدر   4Dو   5Dپروژه، تشخیص تداخل، 

به بررسی ارزیابی تاثیرات محیط زیستی چرخه زندگی برای بهینه سازی   (8)  2019جالئی و همکارانش در پژوهشی در سال  

و مدیریت پسماند های ساختمانی با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان پرداخته است. روش متدوالی که برای کمی سازی 

به کار گرفته میشود، ارزیابی چرخه زندگی)ای ( یک بستر ایده  BIM( است که مدل سازی اطالعات ساختمان )LCAن موضوع 
آلی برای ادغام این روند است. این پژوهش با هدف تعیین کمیت زباله های تولید شده یک ساختمان در چرخه حیات انجام شده  

برای   ساختمانی واقعی به منظور نشان دادند و به سودمندی، قابلیت ارتقاء و توسعه آن پرداخته اند.که برنامه ای هدفمند را 
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به بهینه سازی اجزای ساختمان به وسیله مدل سازی اطالعات ساختمان با    (9)  2020کاوه و دادرس در پژوهشی در سال 

توجه به جنبه های پایداری پرداخته اند. در این پژوهش چارچوبی برای مدل سازی اطالعات ساختمان به عنوان یک رویکرد موفق  
یده اند که این رویکرد امکان کمترین دخالت انسان در فرآیند انتخاب و بهینه  پیشنهاد داده و به این نتیجه رس AECدر صنعت  

 ترین ترکیب را برای اجزا ساختمان فراهم میکند.

 : خالصه اي از مطالعه هاي داخلی بررسی شده2جدول 

 عنوان مقاله
نام 

 پژوهشگر

سال 

 پژوهش
 خالصه مقاله

 یاطالعات یمدل ساز یتکنولوژ یریبه کارگ

 نهی)جهت کاهش زمان و هزBIMساختمان  
بهساز میترم  (10) ساختمان ها( یو 

 1391 غمخوار

و   BIMارزیابی قابلیت های پیشرفته تکنولوژی 

نرم افزار های مربوطه به همراه معرفی راهکار 

های عملی به کارگیری آن در جهت کاهش  
 .زمان و هزینه

 یساز کرهیپ یریروند بکار گ یبررس
  ادهی( و نحوه پBIMاطالعات ساختمان )

 (11)یعمران یآن در پروژه ها یساز

ابراهیمی و 
 شاکری

1392 
ارزیابی روند رشد استفاده از استفاده از مدل  
 سازی اطالعات ساختمان از طریق پرسشنامه.

 یاطالعات  یمدل ساز یو مطالعه   یبررس

آن  یساز  ادهیپ یو نحوه   BIMاختمانس

 یو مصرف انرژ  نهیاهش زمان و هزک جهت 

 .(12)در ساختمان

 1393 کشتی آرای

و همچنین بررسی نحوه    BIMمعرفی عملکرد  

تاثیر گذاری آن به همراه مزایا و چالش های  

BIM  اشاره میکند 

از امکان   یریدرجلوگ  BIM  ینقش ابزارها

 یاز دست رفتن اطالعات در خالل مرحله 
 .(13)و ساخت یطراح

طیبی فالح و 
 گرامی

1393 

برای جلوگیری   BIMنقش استفاده از ابزار های  

از دست رفتن اطالعات بسیار موثر بوده و این 
ابزار امکان تلفیق و یکپارچگی در پروژه را تحقق  

 می بخشد.

  BIMاطالعات ساختمان  یکاربرد مدل ساز

 .(14)ساخت یپروژه ها  یدر فاز اجرا

ستوده 

 بیدختی
1394 

و بررسی عملکرد آن در   BIMمعرفی تکنولوژی 

 پروژه های ساخت.

( در  BIMاطالعات ساختمان)  یمدل ساز

 .(15)یساختمان یساخت پروژه ها  تیریمد

عظمتی و 

پور  جواهر 
1394 

به شناخت مدل سازی اطالعات ساختمان و 
مزایا و روش های طراحی در مدیریت ساخت 

 پرداخته است.

اطالعات    یمدل ساز یریو بکار گ  تیریمد

 .BIM  (16)ساختمان
 1394 نیک سرشت

با جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه، به  

  BIMبررسی روند رو به رشد استفاده از 

 پرداخته است.

  تیریدر مد  مانکارانیپ  گاهیعملکرد و جا

 یمدلساز کیاز تکن یریپروژه ها با بهرگ

 .BIM  (17)اطالعات ساختمان 

کاکانژادی 

فرد و 

 همکارانش

1394 
و بررسی عملکرد و نقش آن در   BIMمعرفی به  

 پروژه های عمرانی پرداخته است.

و موفق با استفاده از مدل   داریپا یطراح

 .(18)انماطالعات ساخت یساز

همتیان پور و 

 کراهی مقدم
1394 

به بررسی راهکارهای مختلف برای توسعه پایدار  

پروژه های ساختمانی    BIMبا استفاده از  در 
 پرداخته است.

http://www.racj.ir/


 140 -159، ص  1400 تابستان، 21شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

اطالعات ساختمان   یاستفاده از مدل ساز
(BIMدر طراح )سازگار با   یها ی

 .(19)طیمح

علیزاده 
 نوذری

1394 
بر روی ایجاد طرح های    BIMبه بررسی اثر  

 است. شده سازگار با محیط زیست پرداخته

در   ییفضا یزمان یها تداخل  ییشناسا

 یکم یابیو ارز  یساختمان یها پروژه

 یبا استفاده از مدل چهاربعد رآنهایتاث
 .4D-BIM  (20)  .اطالعات ساختمان

و  میرزایی

 شهمکاران
1394 

در این پژوهش به شناسایی تداخل های زمانی 

فضایی و ارزیابی کمی تاثیر آن ها مبتنی بر 

شبیه سازی چهار بعدی با هدف بهبود روش 

پروژه های  های برنامه ریزی فضا های کاری در 
 ساختمانی صحبت شده است.

اطالعات ساختمان   یمدل ساز استفاده از

(BIMدر ) یبازساز یزیبهبود برنامه ر 

 .(21)یشهر  یساختمان ها

اسماعیل  

زاده و 

اسماعیلی  

 زاده

1395 

این پژوهش با هدف بررسی روند دخیل نمودن 
BIM    در پروژه های بازسازی برای بهبود برنامه

ریزی، کاهش هزینه و... در قالب نرم افزار نویس 

ورك پرداخته که در آخر با توجه به پیش نیاز  

در پروژه ها، اجرای این متد   BIMهای فراوان  
 برای همه پروژه ها در ایران مناسب ندانسته اند.

بهبود روند  یبه مطالعه و بررس ازین  یابیارز
ساخت و ساز    یپروژه ها  یریساخت پذ

اطالعات   یکشور با استفاده از مدل ساز

 .BIM (22)ساختمان  

صمیم پی و  

 سقط فروش
1395 

در این پژوهش به شناسایی تلفیق استفاده از 
BIM   به منطور کاهش در موانع قبل از فاز اجرا 

اتالفات و جلوگیری از شتباهات، تاخیر ها، 

 دوباره کاری پرداخته است.

اطالعات ساختمان در  یمدلساز  یریبکارگ

 .(23)داریپا یطراح

رضوانی فر و 

مسلمان 
 یزدی

1395 

در این پژوهش ضمن معرفی قابلیت های این  

پایدار، مزیت   فناوری و نیز بیان اصول طراحی 

  BIMهای استفاده از فن آوری های استفاده از 

 در دستیابی به معماری پایدار بررسی شده است.

اطالعات ساختمان  یساز اثر مدل یبررس
(BIMبر کنترل و کاهش هز )احداث   هنی

ساختمان ها )براساس حجم کار( در 

 .(24)رانیا

ربیعی و 

 حیدری
1396 

کوچکتر از  یدر ساختمان ها  BIMاستفاده از 
صرفه   ربنا،یمتر مربع ز  6000طبقه و   12

برا یاقتصاد   یساختمان ها ینداشته و فقط 

 .سطح مقرون به صرفه خواهد بود  نیباالتر از ا

اطالعات    یعلل عدم استفاده از مدل ساز

ساخت وساز  یدر پروژه ها BIMساختمان  
 .(25)رانیا

و   انیموسو

 یسالم
1396 

از نویسندگان مهمترین علت عدم استفاده از  

مدل سازی اطالعات ساختمان در عدم آشنایی  

پروژه ها   BIMکارفرمایان با مزایای  در اجرای 
 .می باشد

بر   داریتوسعه پا  رگذاریعوامل تاث یبررس
  داریپا یساختمان ساختمان ساز  یاجرا

Sustainable Building  (26). 

 1397 زرین نقش
به بررسی مولفه های محیط زیستی، اجتماعی و 
اقتصادی پرداخته است که در هر سه مولفه در 

بسیار ضعیف عمل شده است  .مطالعه موردی 

ساخت وساز ناب   قیآثار تلف  یلیتحل یبررس

(LCبا تحو )کپارچهی  لی  ( پروژهIPD  و )

 .(27)  (BIMاطالعات ساختمان ) یمدلساز

علمداری و 

 عبادی
1397 

حاصل از آثار  یخروجدر این پژوهش به بررسی 

در پرسشنامه ها بهبود   اریسه مع نیا قیتلف

  نیپروژه است و باالتر  تیریمد یها  ندیفرآ

  ندیدر فرآ  یرگذاریتاث  نیشتریو ب  تیاولو

http://www.racj.ir/


 140 -159، ص  1400 تابستان، 21شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  کی اتیچرخه ح یساخت و بهره بردار ،یطراح
 .پروژه را به خود اختصاص داده است

 یاستفاده از مدلساز  یها  تیمز یبررس
 ی( در طراحBIMاطالعات ساختمان )

 .(28)داریپا

اکبری و 
 همکارانش

1398 
در این پژوهش به بررسی و مقایسه مدل سنتی 
و روش مدل سازی اطالعات ساختمان پرداخته 

 است.

 یاستفاده از مدلساز  یها  تیمز یبررس

 ی( در طراحBIMاطالعات ساختمان )

 .(29)داریپا

شرائی و 

 همکارانش
1398 

اطالعات ساختمان  یمدل ساز ریتاث یبررسبه  
  یمناسب ساختمان در راستا یریبر جهت گ

راهکار   ریتاث یو از طرف  یبه انرژ  ازیکاهش ن

  رهیو غ  ریپذ  دیتجد یها یمانند انرژ گرید یها
 یرا با توجه به حجم ساختمان توسط مدل ساز

 .اشاره کرده است  زیاطالعات ساختمان ن

  LCA اتیچرخه ح  یابیارز یساز  کپارچهی

به   BIMاطالعات ساختمان    یو مدل ساز

به     راتیو تاث یانرژ یساز  نهیبهمنظور 

مرحله  در  یمصالح ساختمان یط یمح ستیز
 .(30)یمفهوم یطراح

شاه محمدی 

 و اخالصی
1399 

که    دندیرس  جهینت نیبه ا  یبا مطالعه مورد
و   LCA یساز یساز  کپارچهیموفق   یاجرا

BIM  به  راتیو تاث  یانرژ یساز  نهیبه منظور 

  شرفتیباعث پ  یمصالح ساختمان یط یمح ستیز
 .دارد یریگ میدر روند تصم  یقابل توجه

  تالیجید  یتهایقابل نیب  یکپارچگی  یابیارز
  یساز  ادهیپ یدر راستا  BIM ستمیس

پروژهها  یمنیا  تیریمد ساخت و  یدر 

 .(31)ساز

فرصت کار و 

 ورزنده
1399 

اثبات شد که   این پژوهش  جیو بر اساس نتا
  تیاحتمال وقوع حادثه با قابل یها  ازین شیپ

اطالعات ساختمان قابل   یمدل ساز یها

 .و کاهش است یریشگیپ

 

پایدار در راستای  در حال حاضر تمرکز اکثر مطالعات داخلی که در راستای مدل سازی اطالعات ساختمان و ساخت و ساز 
های معرفی کاربرد نقش مدل سازی اطالعات ساختمان در ساخت و ساز پایدار است، اما در سال  معرفی مفاهیم این موضوع ها و 

اخیر تعداد پروژه هایی که به بررسی تلفیق مدل سازی اطالعات ساختمان و ابعاد مختلف ساخت و ساز پایدار به صورت کاربردی  

پرداخته است رو به افزایش میباشد اما به جهت تقویت نتایج حاصل از پژوهش ها، نیاز است که بیشتر به صورت عملی و کاربردی  
پروژه های مختلف ساخ ت و ساز به بررسی خال ها و پیچیدگی های به کارگیری مدل سازی اطالعات ساختمان در ساخت  تر در 

 و ساز پایدار در ایران به صورت عملی و کاربردی پرداخته شود.
 

 سازي اطالعات ساختمان در ساخت و ساز پایدارپيشينه مطالعات خارجی کاربرد مدل 

بر بهآمطالعاتی در مورد  در صنعت ساخت و ساز، تحلیل هزینه چرخه حیات در   BIMبردن کارورد هزینه، سود حاصل از 
اند و نویسنده چندین مقاله در زمینه  یکی از محققانی که دیگران بیشتر استناد را به او کرده  Love, PEDهای ساختمانی.  پروژه

BIM  به گونه  2011و ساخت و ساز پایدار است که در سال پایداری تاثیر گذاشت. است  بر جنبه خاصی از    Loveای معنادار 

با استفاده از ابزارهای  مقاله بسزایی بر هزینهشک مینگاشت که بی  BIMهایی با هدف کاهش خطای طراحی  های  توانند تاثیر 

بر پتانسیل    Loveبرای صاحبان سرمایه اثرگذار است. اخیرا   BIMو در مورد منافع مالی به دلیل استفاده از   (32)پروژه بگذارند  
BIM کرده است  های راهنشدنی به خصوص در زمینه زیرساختهای باطل در فرآیندهای حصول سرمایه .  (33,34)آهن تمرکز 

وع خطا های طراحی کافی نبود. زیرا مشارکت قابل توجه عامل  به تنهایی برای جلوگیری از وق BIMاین مطالعات نشان داد که 

برای ارزیابی هزینهROLانسانی وجود داشته است. عالوه بر این تحلیل بازگشت سرمایه ) های ابزار و آموزش ( روشی نا مناسب را 
BIM گیری مزایا و سود نشان داد زیرا روشی قابل قبول برای اندازهBIM ف قابل توجهی بین نتایج  دهد. اختالارائه نمیROL  
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برای جلوگیری از اطالعات چرخه    BIM. به عالوه ظرفیت  (35)تواند این بحث را توجیه کندبه دست آمده از دیگر مطالعات نیز می

عملکرد در سراسر چرخه حیات یک دارایی میحیات پروژه ها آن را ابزاری خاص برای اندازه  های  نهکند )برای مثال هزیگیری 
باطلدر فرایندهای فراهم  BIMبرداری و نگهداری(. بنابراین گنجاندن  بهره برای  ها )به عنوان مثال حفاظت از نشدن پروژهسازی 

ها توسط مطالعات دیگر  ها بسیار رایج شده است. استدالل  گیری این عملکرد در طول چرخه حیات آنارزش دارایی( و برای اندازه

 .(36)اندپشتیبانی شده

Hu    وZhang    یکی از تاثیرگذارترین مقاالت را در مورد موضوع و ادغام  (37)  2011در پژوهشی در سالBIM   با مدیریت
شود( و تحلیل امنیت را برای نخستین بار نوشتند. با تلفیق اطالعات هندسی  بعدی شناخته می  BIM  4برنامه )همچنین به عنوان  

را برای شناسایی سریع خطاهای طی کار    BIMها پتانسیل  ( مطالعه آنهای تاریخیبا برنامه، مواد و اطالعات زمان )بر اساس داده

ای بود که بعدا توسط چندین محقق تایید شد در های تاریخی در بهبود تحلیل امنیت جنبهها را نشان داد. اهمیت دادهو درگیری
 .(38,39)کردهنقشی محوری در کمک به شناسایی اغلب تصادفات رایج را بازی می  BIMآن 

نقش آن بر بهبود راحتی کاربر و کمک به ارزیابی عملکرد ساختمان است. این جنبه   BIMمزیت اجتماعی دیگر استفاده از  

بالقوه استفاده از  اغلب توسط محققان نادیده گرفته می ها و برای طراحان، مشتری BIMشود. اغلب مطالعات گذشته بر مزایای 

کاربران. همان روی  بر  تا  دارند  که در  پیمانکاران تمرکز  )  (40)طور  اشغال  ارزیابی پس از  این راستا،  در  (  POEبحث شده. 
کلیدی برای اندازهشاخص موفقیت استفاده از  های  بهبود عملکرد ساختمان BIMگیری  میدر  آورد. افزایش مجموعه  ها فراهم 

. همچنین با تمرکز بر راحتی کاربر و ارزیابی عملکرد  (40)است  BIMها فایده دیگر استفاده از  اطالعات خودکار از این شاخص

سازی  برای شبیه  BIMدر میان نخستین مطالعات پتانسیل    (41)  2012در سال    Fischerو    Welle, Rogersساختمان تحقیق 
بر اساس اطالعات هندسی موجود دروشنایی روز طی مرحله طراحی بود. آن   BIMر مدل ها عملکرد روشنایی روز ساختمان را 

عملیاتی ساختمان مشاهده شد که   79سازی را  تخمین زدند و زمان شبیه   GISو    BIMدرصد کاهش دادند. در مورد مرحله 

 .  (42)توانند برای ارزیابی راحتی ساکنان استفاده شوند  می

بودند که در این موضوع به بررسی ادغام  سوزی و برنامهاز آتشمطالعات حفاظت  های اطالعات  با سیستم  BIMریزی اضطراری 
بر  به عنوان یکی از رایج  (43)( برای مدیریت واکنش در مقابل آتش  GISجغرافیایی ) پرداخته است.  ترین موضوعات این منبع 

ترین مسیر از ایستگاه  نویسندگان ابزاری را توسعه دادند که کوتاه BIMهای  اساس اطالعات هندسی و معنایی موجود در مدل

بحث    2014در سال    Chou  (44)و    Chen, Wu, Shenحال همان گونه که نشانی به مکان ساختمان را نشان دهد. با اینآتش
سوزی یک وضعیت پویاست و برخی شرایط ممکن است در یک لحظه تغییر کنند )به عنوان مثال موقعیت  آتشاند رویداد کرده

 آمده است.  (43)های آتش( به جای این که به مدلی ثابت تکیه شود؛ همانگونه که در کامیون

  BIM-LCAبه چاپ رسید که پتانسیل ادغام    (45)  2013و همکاران در سال    Basbagillیک مقاله جامع و پراستناد توسط 

نویسندگان    LCAو دادن آن به ابزارهای   BIMهای  کرد. با استخراج اطالعات هندسی از مدلرا در مراحل ابتدایی پروژه بررسی می
توسعه دادند که می به تصمیمرویکردی را  با اکوستواند  کمک کند. این رویکرد  گیرندگان در انتخاب محصوالتی سازگار  یستم 

  BIMو   LCA. با  اخیرا بحث شده که کار آینده در بررسی گردش کار بین ابزارهای  (48–46)سپس در دیگر مطالعات تکرار شد

برای  BIMاز تولید حاصل از ابزارهای    (49)  2013نیز در سال   Jrade and Jalaeiبا رویکردی مشابه   (48,49)ضروری است  
با این حال هدف آن LCAتغذیه ابزار   به دست آورند.  زیست محیطی ساختمان را  کردند تا اثرات  پتانسیل  استفاده  ها درك 

صدور مجوز هایی مثل رهبری در انرژی و طراحی محیط زیست ) BIMابزارهای   پشتیبانی از واگذاری  ( و روش LEEDبرای 

دیگری است که اخیرا بیشتر تحت بررسی قرار گرفته  ( بوده، این روند BREEAMارزیابی زیست محیطی تحقیقاتی ساختمان )
از  های آن. یافته(50,51)است   که استفاده  نشان داد  به    BIMها  به    LEEDبه دستیابی  نسبت  بیشتر  با سرعت محاسباتی 

  LEEDمعیار    8و    BREEAMمعیار    7تواند به طور خودکار  می  BIMه دیگری نشان داد که  رویکردهای سنتی کمک کرد. مطالع

 .(50)را ارزیابی کند  

Ding, Zhou   وAkinci   منابع موجود درباره کاربرد   (52)  2014در پژوهشی در سالBIM   در مدیریت زیست محیطی و
نویسندگان بحث کردند که امنیت و مدیریت برنامهامنیت را آنالیز کردند. طبق یافته باید هر دو کنترل شوند تا از   های تحقیق، 
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محاسبه    BIMبعدی    4کربن مواد اولیه را برای مدل  اکسیدحفاظت کارگران اطمینان حاصل شود. به عالوه نویسندگان انتشار دی  

یست  در ارزیابی ز  BIMها دارد. سرانجام نمایش یک برنامه  کردند که نشان داد که مدیریت برنامه کاربردی بالقوه در دیگر زمینه
شدمحیطی در دوره نمایش داده  نیز  آموزشی  به  (53,54)های  را در یک    BIMکارگیری در این مطالعات نویسندگان موفقیت 

های مبتنی بر  سازیافزایی آن با اصول ساخت و ساز پایدار را بررسی کردند )برای مثال استفاده از شبیه رشته دانشگاهی و اثر هم

BIMمهارت به نفس دانشجویان در مورد  نویسندگان نتیجه گرفتند که در میزان اعتماد  پایان دوره  و کیفیت  BIMهای  ( در 

 ها افزایش وجود داشته است.ح سبز آنعملکردی انرژی طر
پروژه زیست محیطی  بین هزینه و اثر  پایگاهمبادالت تجاری  یا محصوالت با ادغام    LCCای  های دادههای ساخت و ساز و 

ز گردد، تمرکها و زیست محیطی که باعث ضایعات ساخت و ساز میها و اثرات هزینهنامه سبز خودکار در ساختمانهمراه با گواهی

بوده نشان داد که معامالتی بین اتالف حرارت خاص و هزینهدارد. نخستین مقاله های چرخه حیات  ای که بر این جنبه متمرکز 
تواند به  سازی مینویسنده براورد کرده که مقاوم  BIM. با استخراج اطالعات کمیتی از مدل  (55)سازی هست مهای مقاودر روش

کند.  های چرخه حیات را کم میجویی در پی داشته باشد. در حالی که هزینهدرصد در انرژی و انتشار کربن صرفه  51طور متوسط 

چارچوبی را برای    (57)  2015در سال    Shinو    Cho. برای مثال    (56,57)مطالعات جدیدتر نیز از رویکردی مشابه استفاده کردند

نسبت به رویکردهای سنتی داشت. با این حال  بهبود بخشیدند که نتایج سریع LCCو  LCAهای با روش BIMبهبود ادغام  تر 
هایی را مانع  سازی این چنین تحلیلاتوماسیون  LCCو    LCAهایی با اطالعات  همانگونه که در گذشته اشاره شد کمبود کتابخانه  

شده محدودیتی که چندین بار در منابع مطرح شده ولی هنوز الینحل باقی مانده است. با این وجود، محققان به شدت در حال  

یکی از موارد موردعالقه در این زمینه است   LCCو   LCAبا   BIMبررسی ادغام    BIM. به عالوه  (58,59)هستند. که اخیرا 
نظارت بر مصرف انرژی و هزینههمچنین می برای  . بنابراین  (60)های مربوطه طی مرحله عملیاتی مورد استفاده قرار گیردتواند 

میتصمیم مدیران امکانات را ساده  برگیری  از    سازد. مطالعات دیگری  پنل  BIMاستفاده  بهبود طراحی  های فتوولتائیک  برای 

(PV  )(61)  درصدی توسط اتوماسیون نسبی تحلیل سیستم   265به افزایش عملکرد طراحی  ، دستیابیPV .متمرکز بودند 

Zhang, S   وTeizer, J  نویسندگان ساخت و ساز پایدار و که دو نفر از سازنده بودند در سال    BIMترین و تاثیرگذارترین 
اغلب روی تحلیل خودکار امنیت بر پایه بررسی قانون،  ها  که کار خود را در این جنبه خاص ساخت و ساز توسعه دادند. آن  2015

ناشی از استفاده از داربست باشد، سیستم و اخیرا موقعیت خطرناك نزدیک    realtimeهای مکانی خطرات ایمنی که ممکن است 

ه، تجسم خطرات برای بهبود اطالعات هندسی پروژ BIMها نویسندگان از  با تجهیزات سنگین تحقیق کردند. در مقاالت اولیه آن
برنامه های ساخت و ساز نظر و داربست    (62)ایمنی در  به کار رفته در تجهیزات ایمنی مورد  برآورد درست هزینه مواد    (63)و 

بررسی قرار گرفت و استفاده کردند. سپس مزایای استفاده از حسگرها در کاله بهبود مدیریت ایمنی مورد  های ایمنی کارگر در 

نظر گرفته شود  این می عنوان روندی جدید در این زمینه در  به عنوان یک ابزار   BIM. یکبار دیگر پتانسیل  (64,65)تواند به 

آن جامع  کار  شد.  داده  نشان  که  تصویرسازی  داد  نشان  موقعیت  می  BIMها  تجسم  برای  موثری  طور  به    realtimeتواند 
نیاز برای فعالیت بالقوه را که  کارگران/تجهیزات و فضاهای مورد  قرار گیرد. بنابراین فضای کار  های ساخت و ساز مورد استفاده 

بیشتر می سنگین را  با تجهیزات  داد  تماس خدمه  نمی(66,67)کرد کاهش  همه   BIMهای رود که مدل. با این وجود انتظار 

برای شناسایی   بر مکان ساخت و ساز( و تحقیق بیشتری  خطرات طی مرحله ساخت و ساز را حل کند )برای مثال اثر آب و هوا 
گرفتن های تاریخی برای درسشود که دادهبینی میست. پیشهای ساخت و ساز مورد نیاز اها طی فعالیتخطرات ایمنی و شدت آن

پروژه با    (68)های گذشته همانگونه که در  از  کاهش خطرات ایمنی  شوند. همچنین برخی دیگر روی  شده استفاده  نشان داده 

بر اساس   از شناسایی خطر  منطقه و ابرسکوBIMاستفاده  تعیین   BIM. در این مطالعه اندکار کرده (69)، شناساگرهای  برای 
درصد داشته   5/97دهد که اطمینان بیشتری به مدیریت امنیت تا شود و به کاربران این امکان را میهای خطر استفاده میمکان

 باشند وقتی که به اطالعات حسگر دسترسی دارند.

Ajayi   های احتمالی برای کاهش شدت ضایعات ساختمانی و دوام بر شناسایی استراتژی (70)  2015و همکارانش در سال

(  IPDهای تحویل یکپارچه پروژه )با روش BIMها ادغام اقتصادی سناریوهای مختلف تصفیه زباله متمرکز بودند. در مطالعه آن
بین   ی بالقوه برای کاهش هدر رفت مواد اولیه برجسته شد.  هایحلو ابزار مدیریت پسماند به عنوان راه BIMو قابلیت همکاری 
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همچنین این موضوع قابل بحث است که بازیافت راه حلی برای کاهش موثر تاثیرات پایان زندگی ساختمان نیست زیرا نیاز است 

رود (. بنابراین انتظار میای منتقل گردند )جدا از خود فرایندهای تصفیه پسماندهای ساختمانی به محلی با امکانات تصفیهکه نخاله
های ساختمانی قابل  که مطالعات آینده سبب پیشرفت در قابلیت استفاده مجدد از مواد شوند )به عنوان مثال استفاده از سیستم

استفاده از فناوری های جدید و  به این موضوع،  بازیافت و جلوگیری از اتصاالت ثابت( برای جلوگیری از تولید پسماند. با توجه 

نسبت به روشحل مناسبتواند راهرویکردهای تصفیه پسماند جدید )برای مثال اقتصاد چرخشی( می را  )مثل  تری  های سنتی 

پروژهبودن برای هر مادهاتخاذ شاخص قابل بازیافت های عمومی و قانون  ( ارائه دهد. سرانجام تغییر سیاستBIMهای ای داخل 
مجدد  بهبود استفاده  به منظور  از مرحله شروعی کار )به عنوان مثال توسعه  اساسی  بازیافت مواد  های مناسب( ضروری IPDو 

 تر است. شود که حمل نخاله به محل دفن زباله نسبت به امحای آن ارزاناست، زیرا اخیرا تصور می

بهبود آن تمرکز کردنویسندگانی بر ارزیابی راحتی کاربران در درون خانه و هزینه برای  . برای مثال  (71,72)ندهای مربوط 
Park   وKim  ( اطالعات موجود در مدل  126)  2016در سالBIM   )را استخراج کردند )برای مثال مواد اولیه، هزینه و هندسه

به این دلیل که عناصر   پروژه برآورد کنند. با این حال  نوسازی در مراحل اولیه  برای  )مثل   BIMتا هزینه و کارکرد دمایی را 

به صورت دستی وارد کنند که این مسئله   دیوارها و درها( اطالعات اقتصادی نداشتند نویسندگان مجبور شدند تا این اطالعات را 

نشان می عناصر  این واقعیت را  پارامترهای  کمبود وجود دارد. مشکلی مشابه در مطالعه ای که   BIMداد که در استاندارد سازی 
برای انتخاب مقرون به صرفه   BIMمشاهده شد. نویسندگان از  Gleason  (72)و    Woo, Petersonکه توسط    2016در سال 

حل نوسازی در بهبود عملکرد انرژی ساختمان استفاده کردند برای بهبود اتوماسیون تحلیل هزینه و انرژی پارامترهای مشترك راه

 از حسگرها افزوده شدند.به مدل برای ذخیره اطالعات مربوط به انرژی حاصل  
Rea, Pelliccio, Ottaviano    وSaccucci   در سال ارزاندر مورد استفاده از فناوری (73)2017در پژوهشی  قیمت های 

نمایش ساختمان بدون سرنشین با اسکنر های میراث فرهنگی و کاهش هزینهبرای  نگهداری تحقیق کردند. یک هواپیمای  های 

لیزری از ساختمان فرهنگی را انجام داد و توانست یک مدل ساخته ای کمک  خلق کند که بر  BIMشده لیزری و دوربین، اسکن 

می نگهداری دقیق  ایجاد مدلبه توسعه یک نقشه  برای  بدون سرنشین  هواپیماهای  از  شود. گرچه استفاده  های  تواند استفاده 
شده میراث فرهنگی و شناسایی نقاط های ساختهشده طی مراحل عملیاتی اخیرا مسئله مهمی شده )برای مثال ایجاد مدلساخته

بدون سرنشین طی مرحله ساخت و ساز وجود دارد. انتظار می گرم(، هنوز خالیی در منابع در رود که در مورد کاربرد هواپیماهای 

های ساخت و ساز و تولید  گذاشتن فعالیتآینده محققان به بررسی پتانسیل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای به نمایش
 خت.شده برای کنترل کیفیت، خواهند پرداهای از پیش ساختهمدل

های مورد استفاده برای ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی ترین شیوهرایج  LCCو   LCAطبق تحلیل اطالعاتی و منابع  

  2017و همکارانش در سال    Ahmadianدهد. برای مثال چرخه حیات پروژه هستند و رویکردی جدید را در این زمینه نشان می

تواند در ارزیابی پایداری مدیریت زنجیره تامین مواد مورد استفاده در ساخت و ساز مورد چارچوبی پیشنهاد کردند که می  (74)
ها حلم متغیرهای مختلف مورد سنجش قرار گرفتند تا یک شاخص واحد پایداری ایجاد شود و بتواند راهاستفاده قرار بگیرد. سرانجا

ندگان محلی اثرات زیست محیطی و هم دنبال شد. این مطالعات نشان دادند که تولیدکن  (75)بندی کند رویکردی که در را رتبه

بایستی به طور صحیحی طی مرحله ساخت و ساز جمعاقتصادی کم دارند اما اطالعات  گردند تا ارزیابی درستی از تری  آوری 
آوری اطالعات ملی که بر مسائل زیست محیطی و هزینه محصوالت و فاکتورهای . بنابراین جمع  (74)ها صورت گیرد پایداری پروژه

و ملی متمرکز هستند ضروری است. اساسا اطالعات به دست اجتماعی )مثل شرایط کار و حقوق کارگران( در تولید منطقه ای 

های ساخت و ساز را بهبود بدهند. برای این  هستند تا اتوماسیون ارزیابی پایداری پروژه  BIMمده در تطابق با ابزارهای مبتنی بر آ
برنامه استفاده شوند. با این حال   BIMهای باید برای تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان و مدل IFCباز مثل  BIMهای  منظور 

IFC  مثل استفاده مجدد از مواد(. بنابراین در آینده در مورد ا برای ارزیابی پایداری ساختمانهنوز خصوصیاتی مفید ر( ها کم دارد 

های ساخت و ساز پایدار  های جدید که دامنهشناسیتوسعه آن کار بیشتری مورد انتظار است همین طور در مورد پیشنهاد هستی

 دهد.را پوشش می

به اختصار به خال  صه ای از دیگر مقاله های خارجی که به موضوع پژوهش پرداخته اند اشاره شده است.در جدول شماره دو 
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 : خالصه مطالعه هاي بررسی شده3جدول 

 عنوان مقاله
نام 

 پژوهشگر

سال 

 پژوهش
 خالصه

پایداری برای تصمیم گیری  معیار های 

 (76)در صنعت آب انگلیس

Foxon    و

 همکارانش
2002 

معرفی یک سیستم تصمیم گیری برای معیار 

 پایداری در صنعت عمرانی

 (77)ارزیابی عملکرد پایداری در صنایع
Labuschag

nea    و
 همکارانش

2005 

ریف چهار عامل اصلی برای دستیابی به پایداری  تع

)شامل اقتصادی، شرکتی، محیط زیست و 

 اجتماعی(

برای ارزیابی و   BIMو   MCDNکاربرد  

 (78)توسعه مجدد روش های انجام کار

Pavlovski

s  و

 همکارانش

2005 

میتواند رویکرد های   MCDNو    BIMتلفیق 

گزینه های مختلف برای سودمندی برای ترکیب 

 جهت انتخاب بهتر فراهم سازد.

نقش مدل سازی اطالعات ساختمان بر 

اساس تکنولوژی هوشمند 
 (79)پارامتریک

Zeng   و
Tan 

2007 

مقایسه فناوری دو بعدی کد با فناوری مدل سازی  

هوشمند پارامتریک مبتی بر مدل سازی اطالعات  
ساختمان که فناوری پارامتریک هوشمند جایگزین  

 معماری با کمک رایانه خواهد شد.

تجزیه و تحلیل مدل سازی اطالعات  

 (80)ساختمان برای تحلیل پایداری
Azhar    و

Brown 
2009 

این پژوهش با هدف تعیین وضعیت فعلی و مزایا 
به همراه ارزیابی نرم افزار های   BIMه از استفاد

در  BIMمختلف برای توسعه مفهمومی استفاده از 

 ساخت و ساز پایدار پرداخته است.

و سیستم های پویا برای   BIMتلفیق 

بهره   تصمیم گیری جهت طراحی و 
 (81)برداری ساختمان پایدار

Bank    و

 همکارانش
2010 

را  میتواند کارایی تصمیم گیری   BIMاستفاده از 

 بهبود می بخشد.

اصول ها و روش های تجزیه و تحلیل  
BIM   به همراه بررسی و بعد چهارم 

 (82)مشکالت ایمنی در حین ساخت

Zhang    و
Hu 

2011 

با توجه به اهمیت ایمنی و تاثیر اقتصادی آن بر  

میتواند یک مدیریت پویا  به    BIMساخت و ساز 
همراه ارزیابی خودکار هزینه های ساخت و ساز را  

 ارائه دهد.

فاده از مدل سازی اطالعات ساختمان  است

 (83)با رویکرد طراحی و ساخت پایدار
Bynum 2013 

  BIMنتایج تحقیق نشان داده است که با اینکه  

یکی از ابزار های اصلی در ساخت و ساز پایدار  

ران و طراح ها در عمل کمتر از است ولی مدی
 اهمیت آن از این ابزار استفاده میکنند

استفاده از سیستمی میتنی بر مدل  

سازی اطالعات ساختمان برای استفاده  
 (84)دوباره از ضایعات

Cheng    و
Ma 

2013 

میتواند تخمین بسیار خوبی از   BIMاستفاده از 

ضایعات را ارائه و اثرات محبط زیستی و اقتصادی 
 تخریب ساختمان را به خوبی نشان دهد

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل روشنایی 
مبتنی بر مدل سازی اطالعات  

 (85)ساختمان

Sandeep    و
 همکارانش

2014 
با    BIMرکز بر کاربرد شبیه سازی کاربرد تم

 روشنایی روز و تحلیل ساختمان های متمرکز
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مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی  
مبتی بر مدل سازی اطالعات ساختمان 

 (86)برای انتخاب ساختمان کم کربن

Chen    و
Pan 

2015 
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل توسعه یافته  
نشان داد که هر دو فناوری در مورد ساختمان 

 نهایی کم کربن موثر هستند.

قابلیت استفاده از ابزار های تحت وب 

تیبانی مدیریت جامع  برای ارزیابی و پش

 (87)انرژی ساختمان

Akanmu    و

 همکارانش
2015 

با توسعه سیستم حمایت از تصمیم گیری تامین 

کنندگان را بر اساس هزینه محصول شناسایی و 

 انتشار کربن موارد را بررسی میکند.

های سبز مبتنی بر   نارزیابی ساختما

تصمیم گیری بر پایه مدل سازی 

 (51)اطالعات ساختمان

Ilhan    و
Yaman 

2016 

ک به طراحان در ایجاد توسعه ابزاری برای کم

نامه های ساختمان  مستندات الزم برای گواهی 

 سبز

ساختمان بر  یریجهت گ  ریتأث یبررس

ساختمان با   کیدر   یمصرف انرژ

مدل سازی اطالعات استفاده از 
 (88)ساختمان

Fh.Aband
a 

2016 

بررسی مقایسه ای مصرف انرژی در ساخت و ساز  

میتواند فرآیند   BIMکوچک و نتایج نشان دادند  
 تحلیل مصرف نهایی انرژی را سهولت بخشد.

بهینه سازی   هزینه های حداقلی برای 

کارایی انرژی با رویکرد مجوزهای 
LEED  (89) 

Arditi   و
Akcay 

2017 
برای تخمین اعتبار    LCCو   BIMاستفاده از 

LEED    در دسته انرژی کم نشان داد مه ادغام این

 روش های هنوز دارای محدودیت هایی است.

طراحی و تجزیه و تحلیل ساختمان های  

سبز مبتنی بر مدل سازی اطالعات  

 (90)ساختمان  
Arayici 2018 

ارائه یک رویکرد ویژه جهت اجرای مدل سازی 

 اطالعات ساختمان در پروژه های ساختمانی.

و روش   BIMموانع ادغام پیاده سازی 

های پایداری در پروژه های  

 (91)ساختماتی
Timothy 2018 

با تجزیه و   BIMبه بررسی و تحلیل موانع ادغام 

ای نظرسنجی دلفی با کمک تحلیل داده ه

 متخصصان بین المللی پرداخته است

در   LCCو   LCAتجزیه و تحلیل ادغام 

محیط مبنی بر مدل سازی اطالعات  
 (92)ساختمان

Santos    و
 همکارانش

2019 

با توجه به مطالعه موردی انجام شده پیاده سازی 

مبتنی بر مدل سازی   LCAو   LCCسازی 
گان اطالعات ساختمان میتواند برای توسعه دهند

به عنوان ابزار مناسبی کمک کند.  نرم افزار 

بررسی توسعه ارزیابی ابزار های مدل 
سازی اطالعات ساختمان مبتنی بر  

 (93)چرخه زندگی اقتصادی 

Santos    و

 همکارانش
2020 

از  BIMدر این پژوهش به بررسی ارتقا مدل های 
لحاظ معنایی و توسعه کتابخانه های اشیا مبتنی بر 

BIM  .پرداخته شده است 

 

برای ارتقاء ساخت روند پژوهش ها نشان می دهد که از سال ها پیش به اهمیت ادغام فناوری مدل سازی اطالعات ساختمان  
یافته اند. تا کنون شکافی در منابع مورد مطالعه درباره کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان بر اساس ابعاد   و ساز پایدار دست 

پیوند های آن وجود داشته است که در مطالعات به آن اشاره شده است. همانطور که در مقاالت مشاهده شده نقش  پایداری و 

ندارد، بلکه تمامی ابعاد پایداری را مدل سازی اطالع بر یک یا دو جنبه پایداری تاثیر  ات ساختمان در ساخت و ساز پایدار فقط 

با این حال هم  بهره گیری از این تکنولوژی در فاز تخریب کمتر مورد مطالعه گرفته است،  تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین 
ایش یافته و در مطالعات از مدل سازی اطالعات ساختمان نه فقط به عنوان ابزار افزایی ها در این زمینه در سال های گذشته افز

باالتر عملکرد و شبیه سازی استفاده شده است.  کمکی بلکه بیشتر به عنوان یک فناوری و روش اساسی برای دستیابی به سطوح 
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 نتيجه گيري 
نیز مورد توجه قرار گرفته   به گسترش روز افزون مدل سازی اطالعات ساختمان در جهان، این تکنولوژی در ایران  با توجه 

بررسی تحلیل   بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته اند و عالوه بر تحلیل محتوا مقاالت جهت  است. در این پژوهش  مقاالت مورد 

پراکندگی کلمات کلیدی برتر مقاال به نام  توالی  نرم افزاری  علم    VOSViewerت از  استفاده شده که اغلب در کتاب شناسی، 

مختلف به کارگیری   جنبه های  که افزایش  میشود  نشان   BIMسنجی و مطالعات اطالعاتی استفاده  پایدار را  ساز  ساخت و  و 
بگذارند حذف شدند.    برای اینکه  Building Information Modelingو یا  BIMمیدهد. در این قسمت از کلمات   بر نتایج اثر 

نشان از رشد پختگی و هم افزایی استفاده از  علمی در سه سال اخیر رشد فزآینده ای داشته است که  همچنین تعداد کارهای 

BIM  .در راستا رسیدن به ساخت و ساز پایدار است 
 یل شناسایی شده اند:به طور خالصه چالش ها و خالء های اصلی در پژوهش های مطالعه شده به شرح ذ

بین ابزار های مدل سازی اطالعات ساختمان و ابزار های پایداری. -1  مسائل و مشکالت همکاری 

 فقدان کتابخانه های تخصصی در مورد مدل سازی اطالعات ساختمان. -2

 عدم بررسی تخصصی نحوه شناساندن موضوع به مدیران و سرپرست های کارگاه. -3

به کار گیری مدل سازی اطالعات ساختمان در صنعت ساخت و ساز.فقدان استاندارد ها و مشوق ها -4  ی عمومی برای 
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