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 کیدهچ
اشد. بی( مBIMسازی اطالعات ساخت )شود، مدلهای ساختمانی میهای جدیدی که موجب کاهش مشکالت پروژهیکی از فرآیندها و فناوری

BIM تری درحال جا افتادن است. که در دیگر کشورها، فرهنگ آن با سرعت مطلوبته است، حال آنچنان مورد استفاده قرار نگرفدر ایران آن

 رهغیها به صورت واقعی و دارای اطالعاتی از قبیل زمان و هزینه ساخت، شرکت سازنده، کیفیت آن و آل به طوری که ریزمدلسازی  ایدهمدل

ینشان م هیشواهد اولرود. به شمار می BIMسازی باعث کاهش تمایل متولیان پروژه به پیادهبر است، همین موضوع بر و هزینهباشند کاری زمان

 اریتمورد استفاده در پروژه از قبل آماده شده باشد و در اخ آالت نیو ماش زاتیاز مصالح، تجه تالیجید اطالعاتی  که بانک یدر صورت دهد

 یبه کارکردها یابیبلکه دست شودیپروژه حاصل م یسازمدل نهیدر زمان و هز ایمالحظه  لقاب جویینه تنها صرفه رد،یپروژه قرار گ انیمتول

 در تحقیق حاضر، پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و شناخت کلیات و تعاریف بانک .شودیم لیتسه زیدر چرخه عمر پروژه ن BIMمختلف 

نفر از متخصصان این  16های نیمه ساختاریافته با آن، با استفاده از روش کیفی، مصاحبهاطالعاتی مصالح و تجهیزات و همچنین مزایا و تاثیرات 

دهد استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و . نتایج نشان مینتایج آن تدوین گردیدحوزه صورت گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون 

د و همچنین بیشترین کاربرد آن در برآورد هزینه، متره مصالح و تشخیص تزاحمات کاربرد را دار تجهیزات در مرحله طراحی تفصیلی بیشترین

 برند.است و ضمنا مشاور و کارفرما بیشترین بهره را از این بانک اطالعاتی می

 کلمات کلیدی
 .BIMهای مدل، BIMکاربردهای ، مراحل پروژه، ساخت سازی اطالعاتمدل، بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات
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 قدمهم -1

مشکالت و  یمناسب برا یرا به عنوان راه حل BIM یگزارشات یط 1974آغاز شد و در سپتامبر  1970از دهه  BIMموضوع 

 BUILDING"سپس مفهوم  اند.دانسته یبردارساز و بهرهو، ساختی، مهندسیهمچون معمار یعیصنا یرو شیمعضالت پ

DEVELOP SYSTEM – BDS" از  یبردار، ساخت و بهرهیها که معموالً در طراحنهیهز هشکا آن را در تیمطرح شد و اهم

و  یسازرهیذخ یتواند برایافزار کاربرد دارد که مافزار و سختاز نرم یبیبه عنوان ترک BDSکرد.  انیافتد، بیها اتفاق مساختمان

 BDSهنگامی که  باشد.  دیرا دارد مف ییاجرا لی، ساخت و تحلیکه امکان طراح یاتیتمان با جزئاخس یاطالعات طراح یکاردست

-ساخت صنعت، همچنیناند. را توسعه داده یپارامتر یسازو مدل کپارچهی لیتحلوهیتجز یابزارها عیاز صنا یادی، تعداد زمطرح شد

، دوبعدی یهابه نقشه بوطمر ی. عالوه بر مشکالت ذاتروی آورده است BIM به سمت دوبعدی یطراحو  یسنت یهاروش نیز  ازوساز 

. عالوه بر و ناکارآمد بودکننده خسته اری، بسندیفرآ نیا ها روی کاغذ پیاده شوند وها، الزم بود تا نقشهنی آتحلیل و ارائهوبرای تجزیه

ن نسبت به متولیاشود که یباعث م دارد و اینهای تیپ بلی و نقشهاستفاده از کارهای قبه  یاریبس لیتما یسنت ستمی، سهانیهمه ا

 .[1] کارهای پیشین تغییرات کمتری اعمال کنند

وان منبع مشترک ، به عنتساختمان اس کی یکیزیو ف یعملکرد یهایژگیاز و یتالیجید یشیاطالعات ساختمان نما یسازمدل

 االتیکه توسط وزارت خدمات ا یفیجه به تعربا تو. [2]اختتاممفهوم تا فاز از  پروژه، کیدر طول عمر  یریگمیتصم یبرا یاطالعات

 یطراح یاسناد ساختار یتنها برا، نهیاانهیرا یمدل اطالعات چند بعد کیاستفاده از  توسعه و در واقع، BIMشده است،  متحده ارائه

، هوشمند، ی، پارامتریتالیجید شگرینما کی BIM، جهیاست. در نت هیاز امکانات سرما یبردارساخت و بهره یسازهیشب یشده بلکه برا

 دکر لیمدل استخراج و تحل نیها از اآن ازیکاربران را بر اساس ن یهادگاهید هیکل انتویکه م یه طورگرا است. بیاز داده و ش یغن

[3]. 

ساخت و  ،یطراح ،یزیربرنامه یسازهیشب یمدرن برا یبعدسه یهامدل نیدتریاز جد یااطالعات ساختمان نمونه یسازمدل

 کیدر ساخته شود، است  ارکند که ابتدا آنچه را که قریرا فراهم م تیقابل نیا ستمیس نیاست. ا یساختمان یهادر پروژه یبرداربهره

 .[4] کندساز غلبه واز ساخت یبر مشکالت ناش ساخت، ندیکرده و در صورت بروز مشکل در فرآ جادیبه طور کامل ا یمجاز طیمح

 :است ریبه شرح ز بعد اجرا 7در  BIM یعملکردها

 نیب ی، هماهنگیکارگاه یهانقشه دی، تولیزیربرنامهو  ی، که شامل طراحBIM(: بعد سوم 3Dموجود ) طیشرا یهامدل -

 پروژه است. یبرا یابیبازار تیپروژه و در نها تالیجید شنیمیان

 پروژه است. یانمه زمبرنا کی، که شامل BIM(: بعد چهارم 4D) یزمانبند -

 است. نقدینگی انیجر لیتحلوهیپروژه و تجز یهانهیبرآورد هز، که شامل BIM(: بعد پنجم 5Dبرآورد ) -

 شود.یانجام م یمصرف انرژ زانیم لیمانند ساخت و تحل یاتیکه در آن عمل BIM(: بعد ششم 6D) یداریپا -  

 است.عمر پروژه  یهاییکل دارا تیریچرخه عمر پروژه و مد یابیارز ، که شاملBIM(: بعد هفتم 7D) التیتسه تیریمد -

در مورد  یتالیجیتبادل اطالعات د یابزار برا نیتریبه عنوان اصل یسترده ا( به طور گBIMاطالعات ساختمان ) یسازمدل

 یاز جمله اجزا یو محصوالت ای، اشBIMکتابخانه های ستمیآنها در نظر گرفته شده است. در س عمرها در طول چرخه ساختمان

 نیو همچن یسازهی، شبیز جمله طراحا هاطرحدر  یکیو الکتر یکیمکان ساتیتاس یهامستیو در و پنجره و س هیتهو ستمیس

در انتشار اطالعات محصوالت  یاساس ینقش BIMو مصالح  زاتیتجه ی، بانک اطالعاتنیدهند. بنابرایرا نشان م دیخر یندهایفرآ

 .[5]دارندنوآورانه 

 یاز کشورها یاریمتخصص، بس یرویو کنار آمدن با کمبود ن تیفی، بهبود کیبهره ور شی، به منظور افزا1990تا  1950دهه  از

به  زی، دانمارک، هلند، سوئد، آلمان، ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ نکایمتحده آمر االتی، ایو غرب یشرق یاروپا یمانند کشورها شرفتهیپ

ن، مسکن در ژاپ ستمیدهه توسعه، س نیکردند. با چند جادیساخته را در سطوح مختلف ا شیپ یمانساخت یهاستمینوبه خود س

Uniformat و  کایدر آمرETAG در  یسازیارتقا صنعت یدر اروپا براAEC یاجزا یاطالعات یهااز بانک یساخته شده است. برخ 

ها ساخته شده اند، از جمله توسط دولت ییو روستا یشهر یاوسازهو ساخت سکنمربوط به م BIM یمانند بانک اطالعات ،ساختمان
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یسفارش یبرا یمناسب ی، که بسترهاهامدل و اطالعات منسجم یامختلف حرفه یهااز کاتالوگ یبعدسه یساختمان میعظ یهامدل

 .[6] دکنندگان و تقاضاکنندگان خواهد بونیتام نیب یساز

 هایمرتبط، سهامداران متعدد و نرم افزار یهاسیساختمان، سرو یاجزا نیبستر مهم است که ارتباط ب کی BIMداده  گاهیپا

BIM داده  یهاگاهیکند. تعداد پایم لیرا تسهBIM در جهان به سرعت در حال رشد  یاطالعات یهاگاهیها در پاسازنده آن یو اجزا

داده  گاهیپا است. BIM یپارامتر یءش 50760خانواده محصول و  13371شامل  BIMobject هددا گاهیاست. به عنوان مثال، پا

Autodesk Seek شده است. لیساختمان تشک شیء 65000از  کایدر آمر 

 NBS National BIM libraryو  Bimobject platformو  SmartBIM libraryعبارتند از:  BIM یهاکتابخانه نیتر متداول

  .MagiCloud [7]و 

 یها ینگران رانیکشورها از جمله ا یدر برخ دیجد کردیرو نیکند ا رشیآن، پذ یو گسترش جهان BIM میعظ یایمزا رغمیعل

 .[8] است ختهیرا برانگ یاریبس

حال، در عمل،  نیانجام شده است. با ا BIMاستفاده از  یبرا یادیز یهاساز، تالشوساخت هایپروژه زیآم تیموفق یاجرا یبرا

داده  گاهیساختار پا کی ،پروژه خاص کی یبرا نهیزمان/هز لیتحلوهیتجز یبرا رایاست ز افتهیداده هنوز توسعه ن پایگاه ستمیس کی

 باشد.عدم وجود بانک اطالعاتی تجهیزات و مصالح می BIMسازی ن یکی از موانع مهم پیادههمچنی است. ازیگسترده ن

و بهره یسازادهیپ یها، روشBIM تیدر مورد عوامل موفق یو مقاالت فراوان قاتیها تحقو سازمان یدانشگاه نیکنون محققتا

در  BIM رامونیپ یاسال گذشته، مطالعات گسترده 20 یاند. طهو موانع آن منتشر کرد ایاطالعات ساختمان، مزا یسازاز مدل یبردار

طبقه یگوناگون یهادگاهیبه اشکال متفاوت و از د BIM تیمطالعات عوامل موفق نیاست، که در ا رفتهابعاد بزرگ و کوچک صورت گ

 شده اند. یبند

 صورت گرفتکه  یقاتیبا تحق یه است ولانجام شد BIM یسازادهیدر خصوص موانع پ یادیکه گفته شد مطالعات ز همانطور

در  نیهمچن است و تجهیزاتو  مصالحجامع  یبانک اطالعات کینبود  ،BIMموانع عدم استفاده از  نیتریاز اصل یکیکه مشخص شد 

های انجام شده حاکی از این است که مطالعات بررسی پژوهشنشده است.  افتی صخصو نیدر ا یجامع یبانک اطالعات رانیا

پژوهشی که به بررسی اثرات وجود بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در  ولیانجام شده است  BIMزشمندی در حوزه بانک اطالعاتی ار

شود و به همین دلیل این پژوهش در پی آن است که این توجه داشته باشد، وجود نداشته و این خال حس می BIM سازیفرآیند پیاده

 تاثیرات را شناسایی نماید. 

 پیشینه پژوهش -2

 سازی اطالعات ساختمان در چرخه حیات پروژهمدل -1-2

شود. هر چقدر عدم ای از فازهاست که از ابتدا تا انتهای پروژه )از ایده تا محصول( طی میمنظور از چرخه حیات پروژه مجموعه

 .تر استها کوتاهاطمینان در پروژه بیشتر باشد فازها بیشتر و طول آن

ساز  و وسنجی، طراحی، پیش از ساخت )طراحی جزئیات و مناقصه(، ساختت، چرخه حیات پروژه را شامل مراحل امکاندر ادبیا

 .[9] دانندعملیات و مدیریت می

ها وژهدرصد( پر 51.90درصد( و مراحل پیش از ساخت ) 54.88بیشتر در طراحی ) BIMرابرت ایدی و همکارانش اظهار دارند که 

یا  BIMها فقط برداری و مدیریت ممکن است به این دلیل باشد که بسیاری از شرکتشود. استفاده محدود در مراحل بهرهاستفاده می

( مرتبط باشند BMSهای مدیریت ساختمان موجود )را که ممکن است به سیستم Archibusکانات مانند افزارهای مدیریت امسایر نرم

 .[10] اندادهترجیح د و انتخاب

رحله را در پنج م BIMسازی چرخه حیات پیاده "BIMهای کلیدی عملکرد فرآیند اجرای شاخص"ای با عنوان آرایچی در مقاله

  .[11] شودمشاهده می( 1)دیده است که در جدول 
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 BIM[11]های کلیدی عملکرد فرآیند اجرای ( شاخص1)جدول 

Table (1) Key performance indicators of the BIM implementation  

 هاشاخص مراحل

 تولید نمودارهای فرآیند فعلی : بررسی جزئیات و تجزیه و تحلیل عملکرد فعلی1مرحله 

 تجزیه و تحلیل سیستم

 های فناوری اطالعاتبررسی سیستم

 نفعانبررسی و تجزیه و تحلیل ذی

 BIMشناسایی مزایای رقابتی از اجرای 

 

 یابدافزایش می BIMوری پس از پذیرش بهره BIMوری از اجرای : شناسایی بهره2مرحله 

: طراحی فرایندهای تجاری جدید و مسیر 3مرحله 

 پذیرش فناوری

 های با جزئیاتتولید استراتژی

 های نابمستندات فرآیند و رویه

 های کلیدی عملکردشناسایی مستندات شاخص

 BIMمستندسازی برنامه اجرای 

 در سه پروژه مختلف )گذشته، فعلی و آینده( BIMرای پایلوت اج BIMاندازی سازی و راه: پیاده4مرحله 

 نفعانآموزش کارکنان و ذی

 های شرکتطراحی و ارتقای قابلیت

 هامستند سازی و ادغام فرایندها و رویه

: بررسی پروژه، انتشار و ادغام در برنامه 5مرحله 

 استراتژی

 پایداری محصوالت جدید و ارزیابی فرآیندهای ارائه شده

 ارزیابی و بررسی نتایج پروژه

 

BIM استفاده . گذاردیم ریداده است که به نوبه خود بر چرخه عمر پروژه تأث رییساز را تغوساخت و پروژه تیریمد یسنت یهاوهیش

 د. کنپیدا میمختلف در مراحل مختلف توسعه  یهایبا ورود یاچرخه عمر متفاوت است که به طور دوره نیدر طول ا BIMاز 

( 2)جدول . ات گذشته آمده استدر مراحل مختلف چرخه عمر پروژه نشان داده شده است که از مطالع BIMاستفاده از 

 . دهدیپروژه نشان م یرا در طول اجرا BIMمختلف  یکاربردها
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 [12]  پروژه یرا در طول اجرا BIMمختلف  یکاربردها( 2)جدول 

Table (2) Applications of BIM in project life cycle  

 BIMکاربردهای  چرخه عمر پروژه

 

 

 

 مرحله طراحی

 تخمین هزینه

ریزی ساختبرنامه  

 هماهنگی سه بعدی

 پیش ساختگی

 شبیه سازی کردن

 تجزیه و تحلیل

 ترتیب دهی

 

 مرحله اجرا

 نظارت بر ساخت و ساز

 برنامه ریزی تعمیر و نگهداری

گاهساخت و ساز خارج از کار  

 

 مرحله بهره برداری

راییمدیریت دا  

 تجزیه و تحلیل سیستم ساختمانی

هاثبت و ضبط مدل  

 

 BIMبانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات  -2-2

اما در  باهم شباهت دارندکلی  به طور های دادهپایگاه، این های مختلفی استدارای قسمت اطالعاتی مصالح و تجهیزاتک بان

، با حمایت سازمانداخل سازمانی و یا جامع و کشورید انتومی تجهیزات اطالعاتی مصالح و. بانک هایی هستنددارای تفاوت یموارد

تواند از می اطالعاتی مصالح و تجهیزاتبانک و یا پیمانکاران باشند.  تامین کنندگان مشاوران،رمایی، های کارفهای ذینفع مثل مجموعه

 .ها استفاده کندسیستمو ... برای سازگاری با انواع  IFC مانندهای گوناگون اطالعاتی ساختار

مورد استفاده در تمامی  مصالحو  ابزار، هاریزمدلهماهنگ از  متمرکز وای جامع، مجموعه بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات

ساخت ب، در صنعت ین تخریو همچن برداریبهره، ساخت و احداثطراحی،  تعریف، ، از فازهایساز صنعت ساخت روژه درچرخه عمر پ

قابل استفاده در صنعت ساخت  تولیداتو  تجهیزات، مصالح، هاریزمدل، اکثر ی مصالح و تجهیزاتبانک اطالعاتمرتبط است. در  و ساز

و  فیزیکی استاندارد در کنار اطالعات الزم از جمله مشخصات فنی، و ، کاربردیبا جزئیات ،با دقت باالهای سه بعدی به صورت مدل

زئیات و پیش نیازهای الزم برای برنامه ریزی و اجرا، به تفکیک بر اساس ، جمنابعاطالعات مربوط به زمان، هزینه، ، جزئیات ظاهری

با واسطه اینترنت و یا ی های استاندارد ثبت شده و با ساختاربر اساس فرمتها، استانداردها و محل تامین در بازار، کنندگان آنتامین
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یا بین سازمانی، در اختیار مشاورین، طراحان، مدیران، نفعان درون قابل استفاده توسط ذی بر بستر یک شبکه خصوصی ارائه شده

 .[13] گیردقرار می BIM پیمانکاران و دیگر ذی نفعان

 "داده اطالعات پروژه گاهیبر مدل مرتبط با پا یمبتن یفناور"را  BIMبانک اطالعاتی  کایموسسه معماران آمردر تعریفی دیگر 

 یو خواص اجزا تیمانند کم یاز جمله موارد تالیجیساختمان در قالب د کیرا در مورد  یتواند اطالعات کاملیم کهاست.  دهینام

 یهمکار تیو قابل یتالیجیدهد و تبادل دیپوشش م هم ساختمان را کیو روابط مربوط به  نیزم ،عاتاطال نیکند. ا رهیساختمان ذخ

 .[6] کند یم لیها را تسهداده

در  یقابل همکار یداده اطالعات و نرم افزارها گاهیپا ی، عمدتا شامل فناوریسه بعد یسازمدل میعالوه بر مفاه بانک اطالعاتی

میساختمان استفاده  یساز هیو شب ساتیتاس یطراح یها براتوانند از آنیم مانکارانیاست که معماران، مهندسان و پ انهیرا طیمح

کنند و  ایجاد یآن را به صورت سه بعد یهاستمیاز ساختار و تمام س یمدل مجاز کیدهد تا یپروژه اجازه م میبه ت یفناور نیکنند. ا

مدل  یبراکه درواقع ساخت و ساز  اتیها، مشخصات و جزئ، نقشهبیترت نیبه اشتراک بگذارند. به هم گریکدیبتوانند آن اطالعات را با 

 ییایساختمان و اطالعات جغراف یاجزا یکم یهایژگی، ویی، روابط فضاختمانسا یسمانند هند ییهایژگیشامل و، هستند مهم

و ساخت را به  یدهد تا مسائل طراحیپروژه اجازه م میبه ت موارد ذکر شده. های اطالعاتی کامال مدل شوندتواند با استفاده از بانکمی

بانک اطالعاتی  نیبنابرا کنند. بررسی یمجاز طیمح کیدر  یقعوا یایها را قبل از مرحله ساخت در دنکرده و آن ییسرعت شناسا

BIM بانک . ردک تیریمدسپس و  دیپروژه تول کی یساختمان را در طول چرخه زندگ یهاداده توانمیاست که  یندیدر درجه اول فرا

و  تیریمد به منظورساختمان  یسازمدل را پس یواقعو هزینه زمان  شوند کهی ایجاد میسه بعد یاز نرم افزارها اطالعاتی با استفاده

کند که شامل یم ایجادساختمان را  یمدل اطالعات بانک اطالعاتی. شودمی ستفادهو ساخت ساختمان ا یدر طراح یوربهره شیافزا

مان با گذشت ز BIM ندیفرآ با وجودساخت و ساز  هاییشود. فناوریساختمان م یو اجزا فیزیکیو  مکانی، هندسی یهاداده

 BIM ندیبهبود فرا یبرا دیجد یهاراه افتنیبه دنبال  گرانی، معماران، مهندسان و دمانکارانیپ رایاست ز شرفتیهمچنان در حال پ

 .[14] هستند

نندگان محصوالت ساختمانی در سراسر جهان وجود دارد و هر سازنده چند و گاهی هزاران محصول تعداد زیادی از تولیدک

ها در مدل ساختمان، به سازی اطالعات ساختمان، طراحان و پیمانکاران برای ادغام داده. با افزایش پذیرش مدل[6] کندتولید می

های ساختمانی یا مدل. [15] از تولیدکنندگان و سازندگان محصوالت ساختمانی نیاز خواهند داشت BIMاطالعات مبتنی بر 

ها نمایانگر سه بعدی هستند. آنسازی اطالعات ساختمان با نمایش هندسی دو بعدی و های ساختمان نیز در اصل اجزای مدلآبجکت

هایی هستند. این اشیاء همچنین شامل مجموعه ها، تجهیزات، مبلمان و وسایل برقی یا لوله کشیمحصوالت فیزیکی مانند درها، پنجره

های مبلمان یا چیدمان تجهیزات فضایی هستند. به عبارت دیگر، ای از سیستمو همچنین مجموعه [16]ها و کف نند دیوارها، سقفما

 .[17] تن ساختمان به عنوان یک موجودیت فیزیکی مورد نیاز استند که برای ساخآنها شامل اشیاء اساسی هست

های محصول بر اساس سطوح مختلف جزئیات مورد اصلی از مدلاطالعاتی مصالح و تجهیزات به طور کلی دو گروه  در بانک

احل های کلی محصول هستند که عمدتا برای استفاده در مراحل اولیه یعنی مرهای ساختمان وجود دارد. گروه اول مدلنیاز در مدل

های عمومی به ندرت به سطوح های خاص تولید کننده نیازی نیست. آبجکتجایی که به دادهشوند، یعنی طراحی مفهومی، ارائه می

های سه بعدی محصوالت ساختمانی خود های محصوالت عمومی، تولیدکنندگان، مدلز دارند. عالوه بر مدلبسیار باالیی از جزئیات نیا

طراحی  ها در طول مراحلتوانند مطمئن شوند که محصوالت آنها میدهند. به این ترتیب، آنمدل شده اند، ارائه می BIMرا که با 

باشند که طراحان و پیمانکاران به آن نیاز غنی از داده هستند و حاوی اطالعاتی می BIMهای آماده بخشی از پروژه هستند. این مدل
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های مفهومی های ساختمانی و پیشرفت پروژه، مدل. با توسعه مدل[18] دارند اما نباید با اطالعات غیر ضروری بی جهت سنگین شوند

کنندگان در اختیار دارند و بعد از آن هایی که تولیدها با مدلشوند و بعد از آن، آنتر جایگزین میهای دقیقمحصوالت عمومی با مدل

 .[19] نیز در مرحله ساخت و مدیریت تاسیسات، محصوالت واقعی جایگزین خواهند شد

 [20] ست.های اطالعاتی بسیار مهم اها در بانکهای محصول، سازماندهی منظم آنبه منظور درک و استفاده موثر از مدل

های فناوری های اطالعاتی و سیستمبانک در درپژوهشی خاطرنشان کردند که نیاز به یک زبان مشترک برای سازماندهی اطالعات

، جستجو کردن کارآمد مصالح داده گاهیدر پا یختمانمحصوالت سا عیرشد سرمعتقد است که  [21]عات وجود دارد. از سوی دیگر، اطال

های بانک ادغام مدل BIMهای اطالعاتی های محصول در بانک. هدف اصلی از مستندسازی مدلدهدیم شیکاربران را افزا ازیموردن

ها است ستاندارد برای آبجکتهای ااطالعاتی با محصوالت ساختمانی است. جنبه اصلی در این ادغام موجب به وجود آمدن ساختار و نام

های ساختمانی، پنج جنبه بسیار مهم است: ها در مدلاست. برای ادغام کامل آبجکتهای کاربردی مورد نظر تعریف شده که در برنامه

 .[22] هاها با دیگر آبجکتها و رابطها، نامگذاری، ساختار ویژگیها، طبقه بندی آبجککالس آبجکت

محصوالتی مانند اجزای  BIMهای و آبجکت BIMطالعاتی های ابهرامی و همکارانش در پژوهشی اظهار داشتند که در بانک

نقش محوری در  BIMهای اطالعاتی شوند. بنابراین، بانکهای طراحی، شبیه سازی و خرید شامل میسیستم تهویه و غیره را در برنامه

 .[5] نوآورانه دارندانتشار اطالعات در مورد محصوالت 

های محصول چند تولید کننده در توسعه مدل های محصوالت تولید کنندگان زمان بر است و عمالً ایجاد بانک اطالعاتی از مدل

است، زیرا تولیدکنندگان  BIMهای اطالعاتی کارآمد نیست. این موضوع در واقع محرک اصلی توسعه بانک های طراحیشرکت

لوگ محصوالت در توانند به عنوان کاتاها همچنین میتوانند به عنوان منبع بازاریابی آنالین برای محصوالت نیز عمل کنند. این مدلمی

 .[17] نظر گرفته شوند

به  [11]ده اند.را درک کر BIMهای مزایای آماده سازی محصوالت خود مانند آبجکت تولیدکنندگان محصوالت ساختمانی

وجود عالقه روزافزون صنعت ساختمان برای ارائه محصوالت با نرخ دقیق، به روز و قابل تنظیم متناسب با نیازهای پروژه اشاره کرده اند. 

را انتخاب  BIMهای توانند آبجکتان و پیمانکاران میدر نتیجه، با دسترسی مستقیم به اطالعات مربوط به اجزای ساختمان، معمار

سازی پارامتری و قابلیت همکاری کامل و باز است. امروزه، بیشتر تولیدکنندگان های مدلوی اطالعات به روز شده، قابلیتکنند که حا

 که اخیراً  SmartMarket Report. با این حال، طبق گزارش [23] دهندارائه می BIMاطالعاتی در مورد محصوالت خود در قالب 

های به محتویات بیشتری نیاز دارند که فعالیت BIMاکثر کاربران "منتشر شده است ،  McGraw Hill Constructionتوسط 

  [24] "ها را پشتیبانی کند.خاص آن

پروژه یهستند که برا یاز محصوالت ساختمان یدو بعد ایو/ یسه بعد یمجاز یهاشینما بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات

 نیهمه در داخل مدل همراه است. ا ،یو تجار یکیگراف ،یبا اطالعات فن یکیگراف یهاشیشده اند. نما جادیا یو مهندس یمعمار یها

خاص با حداکثر و حداقل  یعدد ریمقاد رییتنها با تغ توانیها را مآن یهایریگاندازه گر،یبه عبارت دباشند،  یپارامتر توانندیاجسام م

به هم  اءیخواهند بود. و اشاست  یواقع طیمح کیهمانطور که در  قاًیدق شده دیشامل ابعاد مواد تول اءیداد. اش قیابعاد ساخته شده تطب

در زمان  ییامر باعث صرفه جو نیا کنند.یم رییبه طور خودکار تغ گریوابسته د اءیکند، اش رییتغ یش کیاگر  نیمرتبط هستند، بنابرا

 هیته تولید کنندهتوسط خود  رایدهد، زیرا در مورد محصوالت به همه افراد مرتبط ارائه م یقیدق یهاشود و دادهیپروژه م یدر طراح

 .[25] کندیوالت را ساده ممحص دیخر یبرا یریگ میتصم ندیفرآ وشود، یم دییو تأ
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BIM یاربه همک ازین نیدارد. بنابرا یپروژه بستگ یمجر نیوسط چندشده و به اشتراک گذاشته شده ت دیتول یهاذاتاً به داده 

مسائل  فیتکل نیی، تعBIM یمدل ساز یمهم برا یازهاین شیدارد. الزامات و پ یسنت یبا پروژه ها سهیپروژه در مقا یاعضا شتریب

 توان از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات بههمین منظور میبه  .[26] است BIM نیطرف تعهداتو  طیو روشن شدن شرا یقرارداد

 سازی تعهدات قراردادی نیز بهره برد.صورت هدفمند و به منظور شفاف

شود. اطالعاتی همچون ابعاد، شامل می را ی موجود در بازارواقع اطالعات جامع از نمونههیزات در الح و تجانک اطالعاتی مصب

ها از این بانک سازیدر کشور وجود داشته باشد و در مدل اگر بانک اطالعاتی جامعی از محصوالت، رنگ و .... نوع، قیمت، زمان ساخت

بانک اطالعاتی  برخیکرد. استفاده  خرید نیز جهتکنندگان لیست تامینان از آن به عنوان توه شود، در انتها میاطالعاتی استفاد

، ولی درحقیقت اطالعات موجود در بانک اطالعاتی و هدف از ایجاد و کنندمیمایان تشبیه مصالح و تجهیزات را به وندورلیست کارفر

 باشد. ها میات موجود در وندورلیستاستفاده از آن فراتر از اطالع

 جنس از باشد، موجود اطالعاتی بانک در هاآن اطالعات و باشند شده سازیمدل قبل از است الزم که ساختمان اجزاء از رخیب

 را هاآن بتوان که نیستند ایگونه به  اساساً  نیز برخی... و سفال ایزوگام، کفپوش، مانند شوندمی محسوب مصالح بلکه نیستند تجهیزات

کف و سقف یا دیوارها یا و پلهراه مثل. شوند ساخته کارگاه محل در و شود خریداری باید آن مصالح بلکه خرید مشخص ایفروشنده از

 .باشد شده درج مدل در هاآن از دقیقی اطالعات و باشند شده سازیمدل ساختمانی پروژه یک در باید نیز موارد این اما. ...  و سازی

، اطالعات تجهیزات و مصالح وجود دارد. اطالعاتی که برای تجهیزات )به طور مثال موجود خارجی های اطالعاتیدر تمامی بانک

تولید، ولتاژ، نام و  توان مصرفی، طول، عرض، ارتفاع، سال مشخصات کلی، ارد شامل و نه محدود به( در بانک اطالعاتی وجود دلیکوفن

 است. دهسازی شمدل، مثال آن (1)شود که در شکل کننده و ... میسایت تولید

 
 )فن کویل( نمونه اطالعات تجهیزات در بانک اطالعاتی 1شکل 

Fig (1) Example of equipment information in the database (fan coil) 
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عاتی وجود دارد ( در بانک اطالبلوک لیکا، پشم سنگ و ... ملیک دیوار شاه طور مثال که برای مصالح )بهمچنین اطالعاتی 

شود که در شکل می ..مشخصات کلی، سال تولید، طول، عرض، عمق، محل استفاده، نام و سایت تولیدکننده و .شامل و نه محدود به 

 است. سازیمدلمثال آن  ،(4)و  (3)، (2)

 
 )بلوک لیکا( نمونه اطالعات مصالح در بانک اطالعاتی 2شکل 

Fig (2) Example of material information in the database (leca block) 

 
 

 (لیکا )دیوار در بانک اطالعاتی نمونه اطالعات مصالح 3شکل 

Fig (3) Example of material information in the database (leca wall) 
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 )پشم سنگ( نمونه اطالعات مصالح در بانک اطالعاتی 4شکل 

Fig (4) Example of material information in the database (stone wool) 

 

،  SmartBIMlibrary، مثالعنوانبهشوند. یزات در بسترهای دیجیتالی ارائه میاتی مصالح و تجههای اطالعبانک نیترجیرا

رجی ای یک بانک اطالعاتی جامع خانمونه در ادامه .MagiCloud [27] و BIM NBS، بانک اطالعاتی ملی  Bimobjectپلتفرم 

 . شرح داده شده است

 :BIMobjectبانک اطالعاتی 

ی مصالح و بانک اطالعات نیشده است. ا جادیا یمللالنیها و همکاران باز شرکت برخی یهمکار با BIMobjectگروه 

 کند.یو کاربران مصرف کننده، عمل م BIM یهامدل زیر ان)وندورها(، طراح کنندگاندیتول نیک عامل واسط بیعنوان  بهتجهیزات، 

ها، پنجره و تا در ،یاو عناصر سازه ساتیتاس ،یفراهم شده از محصوالت ساختمان یبعدو سه یدوبعد یتالیجید یهاکتابخانه

 ،یبندز نظر طبقهشده و اارائه  یبه خوب یبانک اطالعات نیدر ا پوش و ...محصوالتی چون آجر و کفو  یمبلمان و عناصر دکور

از  شوندینم یبانیکنندگان پشتدیتوسط تول گریکه د یمحصوالت ن،یهمچن. برخوردار است ییباال تیفیجستجو از ک امکان و یدسترس

که اکثرا  شودیانجام م یکاربران لهیبه وس BIM یبانک اطالعات نیمنتشر شده در ا اطالعات .گرددیاطالعات حذف م بانک نیا

 محصوالت در صنعت ساخت هستند. کنندهدیتول یبرندها ندگانینما

 یاریاما بس کند،یمی بانیپشت یگوناگون یافزارنرم یمتنوع و ابزارها یاطالعات یاز ساختارها یعموم یبانک اطالعات نیاگرچه ا

شده  یبانیپشت یهابا تمام ساختار هالتمام مد یسازگار یو ضمانت برا شوندیاز ساختارها ارائه م یها صرفا با تعداد محدوداز مدل

  .[16] وجود ندارد

 است: ت زیره صورکند بی که این بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات از آن پشتیبانی میاطالعات یهاساختار

.*Rfa - *.Lcf - *.Ifc - *.Bcf *.Pdf *.3ds - *.Obj - *.Fbx - *.DWG *.Skp *.Stl *.Max 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



11 

 

 یبعدسه یسازو مدل CAD یهاپلتفرم گریو د IFCاستاندارد  Revit , Archicad یهابا نرم افزار سازگار

 / :bimobject.com//wwwhttps.آدرس سایت :

این بانک اطالعاتی نشان داده شده محصوالت موجود در  زبخشی ادیتابیس  تصویر و، تصویر کلی از سایت (6و ) (5)در شکل 

 است.

 
 BIMobjectوجود در بانک اطالعاتی نمونه محصوالت م 5شکل 

Fig (5) Examples of products available in the BIMobject database 
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 BIMobjectوجود در بانک اطالعاتی ممحصوالت  یکی 6شکل 

Fig (6) One of the products available in the BIMobject database 

حال، در عمل،  نیبا ا انجام شده است. BIMاستفاده از  یبرا یادیز یهاساز، تالشوساخت یهاپروژه زیآم تیموفق یاجرا یبرا

 داده گاهیاساختار پ کیپروژه خاص،  کی یبرا نهیزمان/هز لیتحلوهیتجز یبرا رایاست ز افتهیهنوز توسعه ن داده گاهیپا ستمیس کی

پژوهش یبررس .باشدیو مصالح م زاتیتجه یعدم وجود بانک اطالعات BIM یسازادهیاز موانع مهم پ یکی نیاست. همچن ازیگسترده ن

 یکه به بررس یپژوهش یانجام شده است ول BIM یدر حوزه بانک اطالعات یارزشمنداست که مطالعات  نیاز ا یام شده حاکنجا یها

و  شودیخال حس م نیتوجه داشته باشد، وجود نداشته و ا BIM سازیفرآیند پیادهدر  زاتیتجهاطالعاتی مصالح و اثرات وجود بانک 

 .دینما ییرا شناسا راتیتاث نیت که ااس آن یپن پژوهش در یا لیدل نیبه هم

 روش پژوهش -3

 آوریجمعهای روش. است پژوهشهدف  مناسبو ابزارهای  هاآوری اطالعات، استفاده از روشاستراتژی این پژوهش برای جمع

صاحبه، مطالعه م، ایمهپرسشنا هایکند مثل روشها را مشخص میداده جمع آوری نحوهچگونگی یا  که هستندمواردی  شاملها داده

تی مصالح و اطالعابانک  استفاده از تاثیر بررسی. ازآنجاکه هدف اصلی این تحقیق ای، مطالعه اسناد و مدارک، مشاهده، آزمایشکتابخانه

 بایست از روش کیفی استفاده نمود. باشد میمی BIM سازیفرآیند پیادهتجهیزات در 

صورت گرفت،  BIM سازیفرآیند پیادهبانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در  ه ازفاداست رتاثی بررسیکه با هدف  پژوهش در این

 .کار گرفته شدها بهه جهت گردآوری دادهریافتساختاهای نیمهاستراتژی پیمایش کیفی و ابزار مصاحبه

شوندگان بر اساس حبهمصااد عدباشد. تپیمانکارن و مشاوران میکارفرمایان، ، کنندگانتامیناین پژوهش،  کنندگانمشارکت

 کنندگان تحقیقرکتمشامعنی است که تا زمانی که نظرات جدید از  درواقع بدین. شودمشخص می هاآمده از مصاحبهدستبه هایداده

 گاننندکمشارکتتعداد  کردیم، آنگاههای تکراری مشاهده داده هرزماندهیم و شود مصاحبه با افراد جدید را ادامه میدریافت می

بر اساس میزان  کنندگان در پژوهش رامشارکتاما ؛ کنیممیخودداری  شونده بعدیشود و از مراجعه به مصاحبهمشخص می تحقیق

طور تصادفی از شوند و بهسال در لیست قرار داده می 2. درواقع خبرگان باسابقه کاری حداقل کنیمب میها انتخاسابقه کار و تجربه آن

 شود.ها مراجعه میست انتخاب صورت گرفته و به آناخل لیمیان افراد د

 سازیفرآیند پیادهبانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در  استفاده از ثیرتاآوری اطالعات کیفی برای شناسایی بررسی به منظور جمع

BIM  گیری گلوله برفی که یک ش نمونهرو کنندگان پژوهش،انتخاب مشارکتدر دستور کار قرار گرفت. به جهت با خبرگان این حوزه

 BIMدر حوزه ساخت و استفاده از تکنولوژی روش غیر تصادفی است، انتخاب شد. در این روش پژوهشگر افرادی را که دارای سابقه 

های هنفر که همگی از مدیران و کارشناسان حوزه پروژ 16پس از مصاحبه با هستند را برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب کرد. 

جددا بررسی و به ها مها فرا رسید. در ابتدا مصاحبه، زمان تحلیل مصاحبه(7( و شکل )3و مشخصات آنان در جدول ) ساخت بودند

 بررسی شد.  BIM سازیرآیند پیادهفبانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در  استفاده از تاثیرروش تحلیل مضمون بررسی 

 
 مصاحبه شوندگاناطالعات جمعیت شناسی  (3)جدول 

Table (3) Demographic information of interviewees 

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت میزان سال سابقه  حوزه کاری کد

B1 سال 10بیش از   مشاور  مهندسی عمران کارشناسی 

B2 سال 10بیش از   مشاور کترید   مدیریت و مهندسی ساخت 
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 رشته تحصیلی میزان تحصیالت میزان سال سابقه  حوزه کاری کد

B3 مانکاریپ سال 10تا  5   ت ساختمدیری ارشد   

B4 مانکاریپ سال 10بیش از    تمدیریت ساخ ارشد   

B5 سال 10بیش از   کارفرما  مهندسی عمران ارشد 

B6 سال 10تا  5  مشاور  معماری ارشد 

B7 مانکاریپ سال 10بیش از     معماری کارشناسی 

B8 سال 10ز بیش ا  کارفرما  مکانیک ارشد 

B9 سال 5تا  3  مشاور  مدیریت ساخت دکتری 

B10 مانکاریپ سال 10بیش از     مهندسی سازه ارشد 

B11 سال 5تا  3   مشاور  مهندسی سازه ارشد 

B12 بردارو بهره کارفرما سال 10بیش از     MBA ارشد 

B13 سال 10تا  5  مشاور  مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی 

B14  مانکاریپ سال 10بیش از     معماری کارشناسی 

B15 سال 5تا  3  مشاور  مدیریت ساخت ارشد 

B16 کننده نیتام سال 5تا  3    مدیریت ساخت ارشد 

 

 
 کنندگان در پژوهشسابقه فعالیت مشارکت 7شکل 

Fig (7) Work experience of participants in the research 

 

از  BIM سازیفرآیند پیادهعاتی مصالح و تجهیزات در بانک اطال استفاده از تاثیربر شناسایی شناسایی در این تحقیق مبنی 

 شوندهمصاحبهساختن  آگاهدا یکسری سؤاالت مشخص و اطالعاتی جهت شود. ابتاستفاده می یا نیمه ساختار یافته شدهتیهدامصاحبه 
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که نیاز به طرح سؤاالت  شویمد کن است با دریافت نظرات خبرگان متوجه نکات جدید. هنگام مصاحبه ممشوارائه می BIMدر رابطه با 

 .ها با موضوع تحقیق باشددیگر برای دریافت ارتباط نظرات آن

 یکدها شناسایی اری وذکدگفایل های صوتی با استفاده از  دسته بندی و گوش دادن بهاطالعات،  وریگردآبا فرآیند  همزمان

با  BIMر بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات را بر کارکردهای در قسمت اول، تاثیآغاز شد.  تحقیقبه سواالت  بجوادر  تکرار شده

ی قیاسی در این بخش استفاده گردید. اما در بخش دوم، به منظور بررسی شده است، لذا از روش کدگذار( 5) جدولاستفاده از 

های ه بیشترین منفعت را از بانکنفعی کو همچنین ذی BIM سازیفرآیند پیاده بر ه از بانک اطالعاتیشناسایی بیشترین تاثیر استفاد

دسته تعریف رای بود که از آن ب اکسل نرم افزار ز،فادر این شده ابزار اصلی استفاده  برد، از کدگذاری باز استفاده شد.اطالعاتی می

 استفاده شد. ا در پژوهشهمشارکت کنندهوسط ارائه شده ت هایپاسخمشخصی برای  هایبندی

باشد. با توجه ها میی اصلی مصاحبه( که از ادبیات استخراج شده است به عنوان پایه5جدول ) د مصاحبهبرای تسهیل کردن فرآین

نستیت و دانشگاه پ BIMمدل ، OPEN BIMنیوزیلند و مدل  BIMادبیات موضوع و همچنین استفاده از پروتکل  یبه مطالعه

مرحله از چرخه ی حیات پروژه، مستخرج از موارد ذکر  5در  BIMرد کارب 27به جدولی که در آن های دیگر، ی از مدلهمچنین برخ

   .ها باشد، دست یافته شده استی آنی همهشده در باال به طوری که جامع و در برگیرنده

وطراحی مفهومی، فاز طراحی تفصیلی، فاز ساخت ز تعریف پروژه، فازی عمر پروژه شامل، فا(، پنج مرحله از چرخه4) جدولدر 

ر همچنین در قسمت عمودی جدول آورده شده است. د BIMکاربرد  27برداری در قسمت افقی جدول و همچنین احداث و فاز بهره

 هر یک از مراحل پروژه، کاربردهایی که وجود دارد با عالمت تیک مشخص شده است.

 ات ساختمان در مراحل پروژهسازی اطالعبرد مدل( کار4جدول )

Table (4) Application of Building Information Modeling in project life cycle 

 راحل پروژهم

 BIMکاربرد 

 فاز تعریف پروژه

 

 طراحی

 مفهومی

 

 طراحی

 تفصیلی

 

 احداث و ساخت

 

 برداریبهره

 (ساخت از پس)

 

      وجودم شرایط سازیمدل

      پروژه سنجیامکان

      هزینه برآورد

      (بعدی 4 سازیمدل) یزیربرنامه

      فضایی تحلیلوجزیهت

      سایت تحلیلوتجزیه

     هاارزیابی نقشه

      گزارش تهیهوطراحی

      مهندسی تحلیلوتجزیه

      پایداری ارزیابی

      الزامات فنی یتبارسنجاع

      تشخیص تزاحمات

      مصالح متره
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 (8شکل )باشد که در ش میها در بخش کیفی، پروتکلی تهیه شده است. این پروتکل شامل سه بخدهگردآوری دادر این پژوهش، برای 

 اخته شده است.به آن پرد

 
 پروتکل مصاحبه 8شکل 

Fig (8) Interview protocol 

 

بانک اطالعاتی مصالح و با های پژوهش ندهکنمشارکتعات درباره میزان آشنایی الری اطآوپروتکل مصاحبه با هدف جمع بخش اول

 یهابانک "این پرسش که: ن همچنین در این بخش با مطرح کرد است.در این حوزه طراحی شده  هاهای آنو فعالیت تجهیزات

دگان کننمشارکتبرآوردی از میزان آشنایی  شدعی س "هستند؟  ییدارند و شامل چه اجزا یچه انواع زاتیو تجه مصالح یاطالعات

      محصول کتابخانه

      سایت از استفاده ریزیمهبرنا

      سازوساخت سیستم طراحی

      ساخت خارج از کارگاه

      بعدی سه ریزیبرنامه و کنترل

QA / QC      

      لیزری اسکن

      ازی جزئیات فنی اجزاسمدل

      دارایی مدیریت

       نگهداری و عمیرت ریزیبرنامه

      (FMیت تسهیالت )اسناد مدیر

      ساختمان هایسیستم تحلیل و تجزیه

      فضا ردیابی و مدیریت

      ریزی برای زمان رخداد بحرانیبرنامه
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کنندگان پژوهش را با با توجه به جدید بودن موضوع، مشارکت د وده شوبه دست آور پیشینه پژوهش درارائه شده  اریفبا تع پژوهش

 ضای موضوع پژوهش آشنا کند.ف

هایی در شالها مدعی تاز آن برخیاتی استفاده کرده و عالهای اطها به نوعی از بانککمتر از نیمی از نمونه( 9) شکل با توجه به

 بودند. یعاتالهای اطزمینه توسعه این بانک

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های اطالعاتی مصالح و تجهیزاتبا بانک پژوهشکنندگان مشارکتمیزان آشنایی  9شکل 

Fig (9) The level of familiarity of research participants with materials and equipment databases 

ی شناسایی تاثیر استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات برا باشد. در این بخش،ساختار اصلی مصاحبه می دوم پروتکل، بخش

ه دارد با استفاده از در هر مرحل BIMبه تفکیک هر مرحله از پروژه و کاربردهایی که ، تاثیرات آن را BIMسازی فرآیند پیادهدر 

استه شد تا تاثیر بانک اطالعاتی مصالح ش خوکنندگان در پژوه(، از مشارکت4سپس با مبنا قراردادن جدول ) .شدشناسایی  (4جدول )

 ه صورت مجزا بیان کنند.ب BIMو تجهیزات را در هرمرحله از پروژه و هرکدام از کاربردهای 

ی آن از ع در کشور و متولیان توسعهوسعه ی بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات جامراهکارهای ت ،نیز پروتکل سوم در بخش

 شد. خراجکنندگان پژوهش استمشارکت

ایل متنی تبدیل شد، از ها به ف، پس از اینکه فایل صوتی این مصاحبهدر این پژوهشهای گردآوری شده وتحلیل دادهجهت تجزیه

 بخش نتایجو در تکمیل  پژوهشا، گزارش همتن مصاحبهقیاسی و سپس کدگذاری باز اری کدگذابتدا طریق تحلیل محتوای کیفی و 

 .شدارائه 

 نتایج و بحث -4

طالعاتی و مرور مفهوم بانک ا کننده در پژوهشمشارکت بخش است. بخش اول آشنایی با فرد سه شامل های این پژوهشبهمصاح

 بوده است.  مصالح و تجهیزات

با افراد مطرح  BIMت که مراحل یک پروژه و کارکردهای ساختاریافته بوده اسهای مصاحبهاین پژوهش های بخش دوم از مصاحبه

گیرد و در کدام کارکردها بیشتر مورد استفاده قرار می مصالح و تجهیزاتبانک اطالعاتی  س این سئوال مطرح شد کهو سپشده است 

 .شودمند مینفع از آن بهرهکدام ذی

های قبلی بوده در خصوص پاسخ کنندگان در پژوهشمشارکتنکات تکمیلی و توضیحات  های این پژوهشحبهمصابخش سوم از  

  بندی به کار رفته است.به عنوان جمعات این بخش از مصاحبه طالعاست و ا
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 و تجهیزاتکلیات و تعاریف بانک اطالعاتی مصالح  -1-4

مصاحبه، پس از معرفی ها جهت ورود به بخش دوم سازی آنو آماده کنندگان در پژوهش با موضوعشارکتبرای آشنا کردن م

از  "چه انواعی دارند و شامل چه اجزایی هستند؟ BIMتی مواد و مصالح و تجهیزات العاهای اطبه نظر شما بانک "خودشان، سئوال 

 ها پرسیده شد.آن

اطالعاتی ها از بانک ه است، مشخص است که تعاریف آنکنندگان در پژوهش آمدهایی از مشارکتر که در ادامه نقل قولهمانطو

 ادبیات دارد:از  مصالح و تجهیزات، شباهت زیادی با مطالب استخراج شده

اطالعاتی  بانک است که در یک هاو اطالعات اجزای مدل هاداده از ایمجموعه درواقع ی دارد؛مشخص تعریف اطالعاتی بانک "

نک اطالعاتی مصالح ضروری است وگرنه مشاور و طراح شود. وجود بامی بندیدسته هاآن اطالعات مشابه فیلدهای اساس بر و تجمیع

همان سازی درستی انجام دهد؟ بنده معتقدم که بانک اطالعاتی مصالح درواقع تواند مدلبانک اطالعاتی چگونه مینین بدون وجود چ

ها با رست نیست، زیرا آنرا تا پنج بعد توسعه داده اند درواقع د BIMکنند است. درحال حاضر کسانی که ادعا می BIMبعد پنجم 

ها و ...، در حالی که با وجود بانک اطالعاتی مصالح، عیار کنند مانند ستوناصی را متر میات خبهایی فقط مشخصمتره و برآورد فهرست

سازی شده پیاده BIMن گفت بعد پنجم تواف و دیوارها نیز کامال مشخص است و در آن صورت است که میبتن ستون و ک

 (B6)"است

گیری درست یاری نفعان را در هر مرحله برای تصمیمذی ژه وپرومدیر ،با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان BIM فناوری "

ت وابسته هستند، ها و مشخصاهای مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، نقشهتکلیه فعالیبه سازی اطالعات ساختمان کند. مدلمی

ا تمامی این موارد باید از بانک فلذ شودها کمیت کار و بر اساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف میشهبه این صورت که به کمک نق

  (B7)"اطالعاتی استانداردی در مدل قرار گیرد

سازی وری پیادهن و هزینه و افزایش بهرهگذار است و موجب کاهش زماالح و تجهیزات قطعا و بسیار تاثیراطالعاتی مص وجود بانک"

BIM الن در کشور وجود نداردرت کگردد. متاسفانه بانک اطالعاتی جامع و استانداردی به صومی" (B12) 

ه را دارد به طوری که مثال یک تولیدی تاسیسات بانک اطالعاتی مصالح در اصل حکم کاتالوگ و معرفی محصول یک تولید کنند"

 م دررا های  و کیفیتی آنکند و مشخصات فیزیکی و اطالعات هزینهیسازی موالت خود را با نرم افزار رویت مدلساختمانی، محص

ای و کیفیتی های هزینهتحلیلها در مدل خود استفاده کرد، کارفرما نیز باتوجه به تمام کند. بعدا که طراح از آن آبجکتمدل وارد می

کند و این هم نکته مثبتی برای طراح و کارفرما و ده است احتماال همان محصول را خریداری میکه از مدل طراحی شده استخراج ش

 (B16)"ده دارددکننهم برای تولی

ت یک پروژه به شکل سه بعدی و امکانا تجهیزاتبخشی از یک فرآیند است که در آن تمامی  ایجاد یک بانک اطالعاتی مصالح"

. در واقع تواند کمک زیادی به شما بکنده است میکنید شرایط برای پروژه شما پیچیده شدس میشود و در شرایطی که احساتهیه می

  (B5)"باشدسازی و درنتیجه ی آن طراحی بهتر میتر کردن مدلانک اطالعاتی مصالح دقیقات بیکی از تاثیر

های حساب شده و به حداکثر برسد، تصمیم در پروژهمیزان بازگشت سرمایه  شودموجب می اطالعاتی مصالح بانکاستفاده از "

که انرژی که صرف انجام  موچب شود کهو  شوددارد کمتر ستان، ریسک استفاده از مواد و مصالح غیر اگرفته شودریزی شده امهبرن

 (B11)"را نیز به همرا داشته باشدساختن مدل شود حداقل باشد و بازدهی بسیار باالیی 

 BIM یسازادهیپ ندیفرآی مصالح و تجهیزات بر تاثیرات بانک اطالعات -2-4

، تاثیرات آن به تفکیک هر مرحله از  BIM یسازادهیپ ندیفرآدر  یزاتبرای شناسایی تاثیر استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجه

ست. در ادامه به بررسی شناسایی شده ا (5جدول )دارد باتوجه به مدل استخراج شده در  در هر مرحله BIMپروژه و کاربردهایی که 

ی، طراحی تفصیلی، ساخت و احداث و فهومانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در مراحل تعریف پروژه، طراحی متاثیر استفاده از ب

 برداری به تفکیک پرداخته شده است.بهره
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 انک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در مرحله ی تعریف پروژهتاثیرات استفاده از ب -1-2-4

در  BIM استفاده از "تا به سئوال  خواسته شده ها در پژوهشکنندهارکتمشپروتکل مصاحبه، از  از لین سوال بخش دومدر او

ریزی)مدل ورد هزینه، برنامه، برآپروژه سنجیامکان  و موجود شرایط سازیمدل مرحله تعریف پروژه به طور معمول کاربردهایی همچون

چه تاثیری بر  مصالح و تجهیزاتهای اطالعاتی بانکاستفاده از  دارد.تحلیل سایت ویی، تجزیهتحلیل فضاوبعدی(، تجزیه4سازی 

 پاسخ دهند. " نفعان پتانسیل بهره مندی بیشتر از آن را دارند؟ر مرحله تعریف پروژه دارد و کدام ذید BIMکاربردهای 

ها آورده هایی از آنلمواردی را مطرح کردند که در ادامه نقل قو ها در پژوهشکنندهمشارکتهای تحلیل نتایج جوابوتجزیه وجهبات

اکثری معتقد بودند که بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در مراحل اولیه مانند تعریف ر حدبا اتفاق نظ هاکنندهمشارکتشده است. 

 این مراحل در حال حاضر بسیار کم است.  سازی اطالعات ساختمان دردارد به دلیل اینکه استفاده از مدلپروژه تاثیر زیادی ن

عت را از استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات منف شوندگان اعتقاد داشتند که کارفرما در این مرحله بیشتریناحبهمص

 برد.می

در تخمین برآورد هزینه گذارد آن هم مینقشی ندارد ولی در برآورد قیمت تاثیر کوچکی  BIMپروژه بانک اطالعاتی این فاز از در "

 (B3)"ی کلی پروژه

 ( B10)"تر استهای کارفرما ارجحتوجه به خواستهد و در فاز تعریف پروژه بانک اطالعاتی مصالح تاثیر بسیار کمی دار"

تخمین کلی تواند برای تعریف پروژه، به صورت ولیه تاثیری ندارد ولی میسنجی و طراحی ابانک اطالعاتی مصالح در فازهای امکان"

العات مصالح تاثیر زیادی ندارد ز اطردن یا نکردن پروژه به کارفرما بدهد. در فاز طراحی مفهومی نیگیری را برای شروع کقدرت تصمیم

 (B7)"بردو بیشترین تاثیر را کارفرما و سپس مشاور می

ای جی و برررسی شرایط موجود و آنالیز قیمت برسنهای مختلف به ویژه تیم مشاور در مرحله امکانمیشه به تیمبانک اطالعاتی ه"

 (B9)"تواند تسهیل گر باشدکند و میبرآورد هزینه کمک می

از طراحی سازی شرایط  موجود در فاز تعریف پروژه همان تاثیری را دارد که در فاطالعاتی مصالح و تجهیزات در مدل بانک"

این که هنوز پروژه سر و شکل نگرفته  ی موجود دارد. در فاز تعریف پروژه به دلیلسازگذارد .در واقع تاثیر نسبتا زیادی برای مدلمی

برآورد . باشدیبه مصالح حداقل م یاطالعات یهافاز کاربرد بانک نیدر ا نیندارد بنابرا یحضور پر رنگنان آنچ زین BIMدر واقع  است

را در  ریتاث نیشتریواقع بو در  ردیبپذ یادیز اریبس ریو تاث زاتیتجهمصالح و  یاطالعات یهاتواند از بانکیفازها م یدر تمام نهیهز

 "(B2دارد)مورد  نیهم

یم خواهسازی شرایط موجود قطعا تاثیرگذار است با توجه به اینکه در وضعیت کنونی پروژه میاطالعاتی در مدلانک در این فاز ب"

زینه بسیار کابرد دارد زیرا جی پروژه تاثیر کمی دارد، ولی در برآورد هسنبار مدل بکنیم. بانک اطالعاتی در امکانتجهیزات را یک

دهد. در تجزیه و تحلیل فضایی به علت ژئوگرافی دقیقی که در بانک اطالعاتی وجود رفرما میه کاسازی بتخمین کلی به عنوان تصمیم

 "(B15رگذار است )دارد نیز تاثی

 مصالح و تجهیزات در مرحله ی طراحی مفهومیتاثیرات استفاده از بانک اطالعاتی  -2-2-4

در  BIMاستفاده از  "تا به سئوال  خواسته شد پژوهشدر  هاکنندهمشارکتپروتکل مصاحبه، از از سوال بخش دوم  دومیندر 

، ارزیابی تحلیل مهندسیوها، طراحی و تهیه گزارش، تجزیهارزیابی نقشه به طور معمول کاربردهایی همچون طراحی مفهومیمرحله 

در مرحله  BIMبر کاربردهای  ثیریچه تا مصالح و تجهیزاتهای اطالعاتی استفاده از بانک دارد. یپایداری، اعتبارسنجی الزامات فن

 پاسخ دهند. " را دارند؟مندی بیشتر از آن نفعان پتانسیل بهرهپروژه دارد و کدام ذی طراحی مفهومی

ها آورده هایی از آنکردند که در ادامه نقل قول مواردی را مطرحبه این پرسش ها کنندهارکتتحلیل نتایج پاسخ مشوباتوجه تجزیه

طراحی ها با اتفاق نظر حداکثری معتقد بودند که بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در مراحل اولیه مانند کننده ارکتشده است. مش

 حل در حال حاضر کم است. سازی اطالعات ساختمان در این مراه از مدلمفهومی تاثیر نسبتا زیادی ندارد به دلیل اینکه استفاد

ور در این مرحله بیشترین منفعت را از استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات مشا همچنین، اعتقاد داشتند که کارفرما و

 برند.می
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در نظر بگیریم، اگر منظور از این فاز را طراحی فاز یک . داثیر چندانی ندارتعریف پروژه در این فاز هم بانک اطالعاتی تمانند فاز "

بینی کنید، اگر بانک اطالعاتی واهید یک فضایی را برای یک تجهیز خاص پیشخمیهای اطالعاتی راهگشا هستند به طور مثال بانک

ها را تک به تک رت باید کاتالوگصودهد درغیر اینتوان جانمایی کرد و زمان را بسیار کاهش میوجود داشته باشد به راحتی می

ستفاده را برای مشاورین و کارفرما دارد. در این فاز و ا ، بیشترین کاربردBIMالعه و مدل کرد. دسترسی به بانک اطالعات بررسی، مط

 (B7)"با استفاده از بانک اطالعاتی مصالح گرفت توان با دقت و سریعتصمیمات کالن و اقتصادی را می

طعا در از قگذار باشد. بانک اطالعاتی در این فتواند تاثیراطالعاتی می تحلیل سایت چون حالت بصری وجود دارد، بانکودر تجزیه"

گیری، آن بسیار مهم است. در کلش کنید و میزان ضریب حرارتیگذار است به طور مثال پنجره ای که استفاده میارزیابی پایداری تاثیر

 (B14)"که سایز بزرگی دارند بسیار موثر است هاکویلوص در بخش تاسیسات به طور مثال فنبانک اطالعاتی مصالح به خص

 یاطالعات یهاگردد اگر از بانک لیتسه اربسی تواندمی یمفهوم یپروژه در فاز طراح یزیردر برنامه یبعدهار چ یهاتوسعه مدل"

 (B15) استفاده شود زاتیمصالح و تجه

هایی که به ما یک پایگاه داده که یک سری الزاماتی و چارچوب دهیم به عنوانیسی که در داینامو انجام مینوتوانیم برنامهما می"

طراحی مفهومی را در  توانیم از پایگاه داده استفاده کنیم؛ر دهد برای مفهوم کار قرار بدهیم. مثال حتی برای ترکیب احجام میاخطا

 (B4)"ایران ندیده ام

 تفصیلیر مرحله ی طراحی تفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات دتاثیرات اس -3-2-4

در  BIMاستفاده از  "تا به سئوال  خواسته شدها در پژوهش کنندهمشارکتاز  حبه،پروتکل مصااز سوال بخش دوم  سومیندر 

ی و تاسیسات، متره مصالح، های سازه، معمارهمچون تشخیص تداخالت نقشهکاربردهایی  معمولبه طور  طراحی تفصیلیمرحله 

 طراحی تفصیلیدر مرحله  BIMر کاربردهای ری بچه تاثی مصالح و تجهیزاتهای اطالعاتی استفاده از بانک دارد.کتابخانه محصول 

 پاسخ دهند. " دارند؟ مندی بیشتر از آن رانفعان پتانسیل بهرهپروژه دارد و کدام ذی

هایی از را مطرح کردند که در ادامه نقل قولمواردی به این پرسش ها در پژوهش کنندهکتتحلیل نتایج پاسخ مشاروباتوجه تجزیه

 ها معتقد بودند که بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در مرحله ی طراحی تفصیلی تاثیر نسبتاکنندهمشارکت است.ها آورده شده آن

 تمان در این مرحله به اوج خود رسیده است. سازی اطالعات ساخزیادی دارد به دلیل اینکه استفاده از مدل

 برد.از استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات میرا  همچنین، اعتقاد داشتند که مشاور در این مرحله بیشترین منفعت

ینکه اطالعات بیشتر را در این مرحله از پروژه دارد. در این مرحله با توجه به ا بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات، بیشترین تاثیر"

دلیل کم کردن زمان طراحی، مشاور  و بهساز بسیار تاثیرگذار باشد وی ساختبرد پروژه در مرحلهپیش تواند در مسیرهست، می

 (B4)"بردبیشترین بهره را می

ور به واسطه تهیه اسناد در باالتر است چون انتخاب انجام نهایی کار در این فاز است، مشادر این فاز اهمیت بانک اطالعاتی بسیار 

نفع مسئول تولید این بانک اطالعاتی به عنوان ذیصول کننده محکند. تولیدن استفاده را از بانک اطالعاتی مصالح میاین فاز بیشتری

 (B10)"برداری در اجرا استفاده کنداطالعات را برای استفاده و بهرهتواند از این بانک اطالعاتی، انواع هست. پیمانکار می

برد. را از این مسئله میفعت این فاز بخصوص در متره برآورد است که کارفرما نیز بیشترین منباالترین تاثیر بانک اطالعاتی در "

 (B2)"ر موثر برای پیمانکار و کارفرما استها دقیق مشخص شود و بسیاکند تا در این فاز هزینهوجود بانک اطالعاتی کمک می

 ادزی تفصیلی طراحی فاز در انرژی آنالیز دلیل به هاپروژه یداریپا ارزیابی برای تجهیزات و مصالح اطالعاتی هایبانک کاربرد"

 اطالعاتی بانک وجود دلیل همین به و دارد BIM در موجود هایمدل به بستگی آنها دقت و گیریکلش هایبحث بود. تمام واهدخ

 (B11)"باشد اثربخش هاکلش دقیق تشخیص در تفصیلی طراحی فاز در تواندمی  دقیق و جامع

 واحداثساخته ی مرحلتاثیرات استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در  -4-2-4

در  BIMاستفاده از  "ا به سئوال ت خواسته شدها در پژوهش کنندهمشارکتپروتکل مصاحبه، از از سوال بخش دوم  چهارمیندر 

وساز خارج ساز، ساختوده از سایت، طراحی سیستم ساختریزی استفابرنامه کاربردهایی همچون معمولبه طور احداث وساختمرحله 

های اطالعاتی استفاده از بانک دارد. سازی جزئیات فنی اجزامدل، اسکن لیزری و QA / QCریزی سه بعدی، کنترل و برنامهاه، از کارگ
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مندی بیشتر از نفعان پتانسیل بهرهذیپروژه دارد و کدام احداث وساختدر مرحله  BIMچه تاثیری بر کاربردهای  مصالح و تجهیزات

 ند.پاسخ ده " آن را دارند؟

ها آورده هایی از آنقولنقل مواردی را مطرح کردند که در ادامه به این پرسش  هاکنندهتحلیل نتایج پاسخ مشارکتوباتوجه تجزیه

تواند احداث تاثیر زیادی دارد و میوساخت مرحله یدر دند که بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات معتقد بوها کنندهمشارکت. شده است

 . و کاهش هزینه و زمان ساخت گردد وریباعث بهره

 برد.از استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات میهمچنین، اعتقاد داشتند که پیمانکار در این مرحله بیشترین منفعت را 

عاتی اطال پذیرند، در اصل بانکرین تاثیر را از بانک اطالعاتی مصالح میگیری و متره برآورد بیشتبعدی، کلشنگی سههماه"

برد در حالی که خروجی ر میبیشترین استفاده را در این مرحله دارد و با توجه به پررنگ شدن نقش مشاور، بیشترین بهره را مشاو

 (B13)"نهایت از اتالف هزینه و زمان جلوگیری شودشود که در ک اطالعاتی در این فاز باعث میباشد. باناصلی برای پیمانکار می

عاتی برد چون مسئول اجرای پروژه او است. وقتی درباره بانک اطالفاز بیشترین استفاده را از بانک اطالعاتی میاین پیمانکار در 

یم آن وقت شاید معنی پیدا ساخت است، اگر تامین را هم جزو ساخت ببین کنیم، عمده استفاده آن در مراحل قبل ازمصالح صحبت می

 (B5)"عاتی در طراحی تفصیلی استفاده کردیم، در مرحله ی ساخت عینا آن مدل اجرا شوداطال کند. ما انتظار داریم وقتی از بانک

 باشد.می حداقل مفهومی طراحی و اولیه زهایفا احداث حداکثر و در درواتی مصالح و تجهیزات در فاز ساختکاربرد بانک اطالع"

 اطالعاتی هایبانک که استانداردسازی دلیل به باشند تاثیرگذار گاهکار خارج از سازوساخت در توانندمی تجهیزات اطالعاتی هایبانک

 ( B2)"دهندمی انجام ناخودآگاه

 (B14)"دارد یگیرکلش و هزینه برآورد در خصوص به رحله واین م در را تاثیر بیشترین تجهیزات و مصالح اطالعاتی هاینکبا"

تری داشته باشد. منافع پیمانکار و نی و اقتصادی پیمانکار انتخاب مناسبظر فتواند از نبا وجود یک دیتابیس قوی کارفرما می"

رین جنس بازار است ولی پیمانکار از نظر گیرند. منفعت کارفرما در انتخاب به عنوان مثال بهتقرار می کارفرما در برخی اوقات در تضاد

تواند به منافع پیمانکار جهت ا دو پهلو است و میاینجاردادی برایش موضوعات فنی و اقتصادی مهم است. پس دیتابیس در قر

 (B1)"بدهد

ارد. اگر یک بانک رد و به دلیل تغییرات در هزینه  برآورد هزینه بسیار اهمیت دروز بودن اهمیت دامرحله ساخت به دلیل به"

سری از خطاها پارچه خواهد شد و یکه یکشود و فهم گزارش گیرنده و گزارش دهندباشید، ادبیات یکسان میاطالعاتی یکپارچه داشته 

 (.B8گذارد )شود و تاثیر غیر مستقیم میکم می

 یبرداربهرهده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در مرحله ی تاثیرات استفا -5-2-4

در  BIMاز  فادهاست "تا به سئوال  خواسته شدها در پژوهش کنندهمشارکته، از پروتکل مصاحباز سوال بخش دوم  پنجمیندر 

اسناد مدیریت داری ساختمان، ریزی تعمیر و نگهمدیریت دارایی، برنامه همچون کاربردهایی به طور معمولبرداری بهرهمرحله 

دارد. استفاده از بانک ریزی برای زمان رخداد بحرانیهبرنامای ساختمانی، مدیریت و ردیابی فضا و هتحلیل سیستمو، تجزیهتسهیالت

نسیل بهره نفعان پتاپروژه دارد و کدام ذیبرداری بهرهدر مرحله  BIMچه تاثیری بر کاربردهای  مصالح و تجهیزاتتی العاهای اط

 پاسخ دهند. " مندی بیشتر از آن را دارند؟

ها آورده آن هایی ازنقل قولمواردی را مطرح کردند که در ادامه  در پژوهش هاکنندهتحلیل نتایج پاسخ مشارکتوتجزیهباتوجه 

تواند داری تاثیر زیادی دارد و میبری بهرهمرحلهدر معتقد بودند که بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات  هاکنندهمشارکت. شده است

 . و دردسرهای تعمیر و نگهداری شود هامنجر به کم کردن هزینه

 برد.استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات می ا ازبردار در این مرحله بیشترین منفعت ر، اعتقاد داشتند که بهرههمچنین

که بانک اطالعاتی ی اصلی را ای دارد و استفادهتی مصالح خیلی تاثیرات گستردهبرداری، استفاده از بانک اطالعادر مرحله ی بهره"

 (B3)"بردبردار می، بهرهباشدکه یک هسته اصلی می

های ردار استفاده از بانک اطالعاتی مصالح در جهت اطالعاتی مانند تاریخ گارانتی، سرویسبرهطبیعتا در این مرحله، برای تیم به"

و کاربردش ک اطالعاتی مصالح و تجهیزات و مواد خاصیت ات سه بعدی و ... بسیار مهم و موثر خواهد بود. در مجموع باندوره ای، اطالع
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برداری با اطالعات ز آنها بحث مدیریت دانش است. مدیریت دوران بهرهکی ابرداری از چندین حوزه موثر است که یدر دوران بهره

 (B12)"تر خواهد بوداتالوگ محصول، بسیار سادهموجود در بانک اطالعاتی به عنوان ک

گذار باشد بخصوص در بحث مدیریت دارایی و همچنین تعمیر و یرتواند تاثبرداری خیلی میی در مرحله بهرهبانک اطالعات"

 (B7)"های بعد از تحویل پروژه نیز تاثیر گذار خواهد بودری و حتی در مباحث مدیریت ریسک فازگهدان

ی است. تر از هندسارد زیرا اطالعات غیرهندسی مهمبرداری تاثیر زیادی دسازی شرایط موجود و بهرهت در بحث مدلبانک آبجک"

شود. وقتی اطالعات تر میرویم اطالعات غیرهندسی مهمبرداری میبهرهنسبت به فازهای قبلی، ینی هرچه از فاز مفهومی به سمت 

مشکالت را  BIMشود و ها خودکار میکنیم. احتماال خیلی از فرایندعاتی ایجاد میغیرهندسی مهم شد، برای پروژه بانک اطال

 (B16)"توانید اطالعات را منظم کنیدیشناسایی کرده و شما م

 BIM یسازادهیپ ندیفرآاز بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات در  فادهبیشترین تاثیر است -3-4

نفعی که ذیتاثیر استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات و همچنین  (، بیشترین12( و )11( و )10)های شکلر د

 ها مشخص شده است.کنندهکیک تعداد نظر مشارکتبرد به تفبیشترین منفعت را می

 

 

 بیشترین تاثیر استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات 10شکل 

Fig (10) The most effective use of materials and equipment database 

 

 
 BIM یسازادهیپ ندیفرآزات بر بانک اطالعاتی مصالح و تجهیبیشترین تاثیر استفاده از  11شکل 

Fig (11) The greatest effect of using the materials and equipment database on the BIM implementation life cycle 
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 نفعانزات بر ذیتاثیر استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهی 12شکل 

Fig (12) The effect of using the materials and equipment database on the stakeholders 

ه وجود بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات، کنندگان در پژوهش معتقد بودند ک(، بیش از نیمی از مشارکت12با توجه به شکل شماره )

اتی، مشاور است و در صورت وجود این بانک اطالع BIMسازی لی اصلی پیادهرساند به دلیل اینکه متومشاور می بیشترین منفعت را به

کنندگان در درصد از مشارکت 40یابد. همچنین حدود و برآوردها به صورت قابل توجه کاهش می BIMسازی ن و هزینه مدلزما

ها متقدند که بانک رساند زیرا آنرفرما میو تجهیزات، بیشترین منفعت را به کاپژوهش معتقد بودند که وجود بانک اطالعاتی مصالح 

تواند به کارفرما به عنوان شود و میای پروژه میازی، کاهش خطاها و برآوردهای دقیق هزینهسقت مدلاطالعاتی سبب افزایش د

 ی، بیشترین کمک را کند.نفع اصلذی

 گیرینتیجه -5

تاثیرگذار است ولی این تاثیرگذاری در مراحل پروژه مختلف  طعاق BIM سازیفرآیند پیادهجهیزات بر بانک اطالعاتی مصالح و ت

وری بیشتری هرهکنند و باعث شفافیت بیشتر کار و بها اضافه میهای اطالعاتی ارزش افزوده زیادی به پروژهچنین بانک نوجود ای است.

لذا از نظر خبرگان، بانک ژه نیز داشته باشد. تواند تاثیری زیادی بر کیفیت پرویشوند. همچنین وجود بانک اطالعاتی مصالح ممی

سازی شرایط موجود تاثیرگذار است و کارفرما بیشترین مرحله ی تعریف پروژه بر برآورد هزینه و مدل هیزات دراطالعاتی مصالح و تج

ومی بانک اطالعاتی مصالح و ی طراحی مفهبرد. در مرحلهرحله میاطالعاتی مصالح و تجهیزات در این مت را از استفاده از بانکمنفع

وتحلیل فضایی موثر است و مشاور بیشترین منفعت را از استفاده از ها و تجزیهنقشه ارزیابی ریزیتجهیزات بر برآورد هزینه، برنامه

برآوردهزینه ، بانک اطالعاتی مصالح و تجهیزات بر برد. در مرحله ی طراحی تفصیلی ح و تجهیزات در این مرحله میاطالعاتی مصالبانک

تحلیل مهندسی و ارزیابی پایداری موثر است و وانه محصول، تجزیهی، کتابخمتره مصالح، تشخیص تزاحمات، اعتبارسنجی الزامات فن

احداث بانک وی ساخترحلهبرد. در ماطالعاتی مصالح و تجهیزات در این مرحله میز بانکمشاور بیشترین منفعت را از استفاده ا

 QA/QCاز کارگاه، طراحی و تهیه گزارش و خت خارج سازی جزئیات فنی اجزا، سامصالح و تجهیزات بر  برآوردهزینه، مدل اطالعاتی

برداری رهی بهبرد. در مرحلهالعاتی مصالح و تجهیزات در این مرحله میاطموثر است و پیمانکار بیشترین منفعت را از استفاده از بانک

ریزی برای تعمیر و ی، برنامهابی فضایسازی جزئیات فنی اجزا، مدیریت و ردیجهیزات بر برآورد هزینه، مدلبانک اطالعاتی مصالح و ت

اطالعاتی مصالح و تجهیزات در این ت را از استفاده از بانکبردار بیشترین منفعنگهداری پیشگیرانه و مدیریت دارایی موثر است و بهره

 برد.رحله میم

تعریف  راحل اولیه مانندمکه در  متفاوت است. به این صورت مصالح و تجهیزات در مراحل مختلف پروژه یبانک اطالعات اتتاثیر

ازی اطالعات ساختمان در این مراحل در حال حاضر سبه دلیل اینکه استفاده از مدلکمترین تاثیر را داشته طراحی مفهومی  پروژه و

 . تواند تاثیر زیادی داشته باشدو قاعدتا وجود بانک اطالعاتی نمی بسیار کم است
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برداری پس از پس از آن بهرهو  طراحی تفصیلیاطالعاتی مصالح و تجهیزات در زمان بانک از استفاده بیشترین تاثیر حال آنکه 

ی هادر طراحی تفصیلی است و مدل تمانسازی اطالعات ساخسازی مدلی پیادهترین مرحلهل اینکه اصلیباشد. به دلیساخت می

BIM ح و تجهیزات نیز در این مرحله بسیار تسهیلگر و راهگشا اتی مصالرسند، لذا استفاده از بانک اطالعدر این مرحله به پختگی می

و زمان و کیفیت، بسیار تواند از لحاظ هزینه باشد و استفاده از بانک اطالعاتی مییمشاور م BIMهای است. به دلیل اینکه متولی مدل

ه مشاور خواهد شد. همچنین زات متوجک کند، لذا بیشترین منفعت استفاده از بانک اطالعاتی مصالح و تجهیبه مشاور کم

ی جامع و العاتی مصالح و تجهیزات یک پایگاه دادهمعتقد بودند که به دلیل اینکه استفاده از بانک اط کنندگان در پژوهشمشارکت

  .های چون ساخت بدون خطا بسیار موثر باشدبرداری در جای نقشهبهره تواند در مرحله یکند، میایجاد میقابل اتکا 
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The role of using the database of materials and 

equipment in the implementation process of 

Building Information Modelling  
 

 

ABSTRACT  
One of the new processes and technologies that solve many problems of construction projects is Building 

Information Modeling (BIM). BIM is not widely used in Iran, while in other countries, its culture is settling at a 

more favorable pace. Ideal modeling so that the micro-models are realistic and have information such as 

construction time and cost, construction companies, quality, etc, is a time-consuming and costly task, this issue 

reduces the tendency of stakeholders to implement BIM. What is the role and effect of using databases of 

materials and equipment in each of the stages of BIM implementation in construction projects? if there is a 

comprehensive database in the field of BIM, which BIM functions will be facilitated and which stakeholders 

benefit most from this database, are the questions that this paper seeks to answer. In the present study, after 

reviewing the literature related to the subject and recognizing the generalities and definitions of the database of 

materials and equipment, as well as its benefits and effects, semi-structured interviews were conducted with 16 

experts in this field, using a qualitative method and then a content analysis. The results show that the use of 

materials and equipment database is the most used in the detailed design stage and it’s most used in cost 

estimation, Quantity Take Off and clash detection and also the consultant and employer benefit the most from 

this database. 

KEYWORDS  

Materials and equipment database, building information modeling, project stages, BIM 

applications, BIM models. 

 

 

 
A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T


