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چکیده
در شرفتیاست. پتیها حائز اهمسازهنیايمعماريهاوساز در کشور، توجه به جنبهبا توجه به رشد روزافزون ساخت

از یکیاست. ياسازهيهامدلیطراحيبراشرفتهیپيابزارهاازمندینن،ینويهاو لزوم ساخت سازهيفناورنهیزم
مدل کیساختن تال،یجیديدر روند معماریی. هدف نهاستاتالیجیديمعمارن،ینوياسازهيهامدلیطراحيهاراه

يمورد لزوم براشدهيبندسازه و اطالعات زمانیتالیجیددیتول،یطراحيبراازیاطالعات موردنیشامل تمام،يچهاربعد
نقش سازدیمو معماران را قادر کندیمجادیاوندیو ساخت پیطراحنیمنبع اطالعات، بنیمونتاژ آن است. ا

. هدف از رندیهستند، بر عهده گریوساز درگکه در امر ساختیعیها و صناحرفهیتمامنیکننده اطالعات را بهماهنگ
یکاربرد آن در طراحیابیو ارزيدر معماردهیچیپيهافرمجادیآن در اتیقابلتال،یجیديمعماریپژوهش معرفنیا

امکان فراهم شده است نی)، اBIMاطالعات ساختمان (يسازبا استفاده از مدلزهاست. امروشرفتهیو پنینويهاسازه
اتیمقدار و خصوص،ییایاطالعات جغراف،ییمربوط به هندسه ساختمان، روابط فضاشدهيسازهیشبيتا مدل چندبعد

کردیرويفناورنیجاد کرد. ایمدل اکیزمان در صورت همرا بهگریکدیها با ارتباط آننیتمام عناصر ساختمان و همچن
نیايها.دادهاستباال تیفیصورت همزمان و باکآن بهينهیبهتیریساختمان، اجرا و مدیطراحنهیدر زميدیجد

ها دادهلیتحلياست و براشدهياطالعاتی معتبر و مصاحبه با متخصصان گردآوريهاپژوهش از طریق مراجعه به بانک
ياتازهيهافرصتتال،یجیديکه معماردهدیمطالعه نشان منیايهاافتهیشده است. استفادهیلیلتح-یفیاز روش توص

ست.کرده اجادیاشرفتهیپيهاساخت سازهنهیدر زم
تحلیلی-ي اطالعات ساختمان، روش توصیفیسازمدل،نینويهاسازه،تالیجیديمعمارهاي کلیدي:واژه

مقدمه-1
به ناظر شدهفیتعرطی مسیري در صورتکه ،معماري در واژه عبارت است از تولد یک تفکر در حیطه یک هدف مشخص

معمار در طراحی و تولید صنعتی و امکان ییتوانايبرا.کندتیرؤمراحل تولد تفکر را تا تجسم آن به طور واضح دهدیماجازه 
در اختیار معمار قرار شرفتهیو پنینويهاسازهدیتولنیخلق فضا و همچناينامتعارف معماري، باید ابزاري بريهافرمتجسم 

.]1[شودیمریپذامکانمعماري دیجیتالی گیرد که این ابزار با استفاده از تکنولوژي و امکانات پیچیده گرافیک در رایانه به نام
است.با يمعماريهاپروژهو ساخت در یطراحوندیپي، براتالیجیدياستفاده از تکنولوژنیتمرتال،یجیديمعمار

یتجربقیدر مورد آن تحقیستیکه بایعلمعنوانبهيو به معمارابدییمطراح گسترش ي، هوشمندتالیجیاستفاده از ابزار د
یرا معرفيجنبش خاص معمارچیداشته و هیمتنوعيکردهایبه عمد روتالیجیدي. معمارشودیم، پرداخته ردیصورت گ

تال،یجیدياستفاده از تکنولوژنیتمرآورد،یمگرد همرا تالیجیآنچه معماران، طراحان و متفکران د،نی. با وجود اکندینم
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و بهتر ابدییطراح گسترش ميتال،هوشمندیجیاست. با استفاده از ابزار ديمعماريهاو ساخت در پروژهیطراحوندیپيبرا
.]2[دیبرآ،نینودهیچیپيهاسازهو هافرمیاز عهده طراحتواندیم

تیضرورت و اهم،نینويهاسازهو دهیچیپيهافرمدیو تولیو لزوم طراحوسازساختنهیدر زميعلم و فناورشرفتیپ
و تالیجیديمعماریپژوهش به منظور معرفنیالذا.سازدیمآن را آشکار يهاتیقابلو تالیجیديبه معمارژهیتوجه و

و 1اطالعات ساختمانيسازمدلروش معرفینیو همچندهیچیپيهافرمخلقو نینويهاسازهیکاربرد آن در طراحیبررس
.انجام شده استعمرانیيهاپروژهبیان کاربرد آن در اجراي 

معرفی معماري دیجیتال- 2
اشکال جادیايبرايربرداریو تصويسازهیشب،یسینوبرنامهوتر،یکامپيسازمدلاستفاده از یعنیتالیجیديمعمار

تالیجیديفناوريهاتیاز قابلهاآنکه در يمعماريهاجنبهگریديبرانیاصطالح همچننی. ایکیزیفيو ساختارهايمجاز
.رودیمکاربه،استفاده شده است

براي خلق و يانهیزمارتباط معماري و علوم دیجیتال قیدیجیتال جنبشی در عرصه معماري است که از طرمعماري
رایج گذشته و يهاروشطراحی فضاي معماري با يدوبندهایقو معمار در فضاي دیجیتال از کندیمنوآوري بیشتر فراهم 

. کشدیمترسیمی قبلی در عصر کنونی، رها شده و جزئیات تصور شده یک طرح را پیشاپیش به تصویر يابزارهاکندي کار با 
يهاشهیاندغیرخطی که از يساختارهاپیچیده و توپولوژیک يهافرمبا معماري ياسازه، سیستم هاپروژهدر برخی از 

دیجیتالی در حال عماريو معماري دیجیتال بوده است، هیچ سنخیتی ندارند چرا که ساختارهاي ماطالعاتعصردر رگذاریتأث
در هاستمیسساخت، در عصر کنونی در حال تثبیت خود و شکستن مرزهاست و شاید این يهاستمیسپیشرفت هستند و 

.]1معماري دیجیتالی نباشند [یرخطیغيازهاینآینده نزدیک قادر به برآوردن 
يفضالیو تبدکیروباتداتی، تولیمحاسباتماتی، تنظکیهندسه توپولوژازجملهیمختلفيهانهیزمدر قاتیتحق

و دهیايریگشکل، در تالیجیددیجدیمعانيریکارگبهاست و با انیدر جررهیو غيمولد-یبه مجسمه حرکتيبعدسه
يهاروشو هاراهو کشاندن آن به يحال عوض کردن معمار، در دهیچیو پیسطوح منحندیطرح قدرت آن در تولساخت

و کینتیو ککینامیدايهاستمیس، یدسیاقلریغیهندسي، فضاهاکیتوپولوژيمعمارهاروشنیاست. از انواع ادیجد
داشته هاساختمانرا در ساختن یو اساسيدینقش کلتوانندیممعماران ،تالیجیديهستند. با وجود معمارتمیالگورکیژنت

در وهیشنیاایدنيمدرسه معمارنی، در چندنی. با وجود ارندیرا دوباره پس گیقدرت زمان قرون وسطیحتدیباشند و شا
.]1[اندمشغولنهیزمنیو ساخت در اقیبه کار، تحقزینیطراحيوهایاز استودياریو بسشودیماعمال یتجربقیقالب تحق

دیجیتالپیشینه معماري - 3
شد و امکان ينوريهاساخت قلميکرد که بعدها مبنایرا طراحیصفحه لمسنی، نخست1962در سال 2ساترلندوانیا

یبه کمک طراح1960از دهه باً یتقرتالیجیدلیوتحلهیتجزيایفراهم آورد. دنتوریرا به صفحه مانیدستيهایورود طراح
نحوه يزیرو برنامهيسازمدليبودند که برایدر مرحله طراح3یدنیسيخانه اپراندمانییهاآمد. در آن زمان پروژهيمعمار

،يبه معمارهايامکانات و فناورنیاشتریو با ورود بجی. به تدرنمودیميضروريوتریآن، استفاده از امکانات کامپياجرا
نداشت، هاآندر ساخت یتیمحدودچیهباًیرکه تقیها به سمت احجامشده و فرمیراتییدستخوش تغزینيمعماریطراح

به کمک یدر زمان بود. طراحییجوهدف از آن صرفهگردد،یبرم1960بود به دهه شدهنصبکه يابرنامهنیرفتند. اولشیپ
.]3[استفاده معماران بودينوع برنامه براکیکه در اصل شودی) شناخته مCADبه عنوان کَد (نیهمچنانهیرا

١ Building Information Modeling (BIM)
٢Ivan Sutherland
٣ Sydney Opera House
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پایدار طراحی شده بود،يهاقوسصورتبهو منحنی شکل ياپوستهياسازهاتزن در مسابقه طراحی، با طرحی که در آن 
. این طرح پیچیده، طراحان و محاسبان شرکت اووه کردیمروروبهبرنده شد و از همان ابتدا نحوه اجراي طرح را با پرسش 

هدف پیدا کردن روشی براي اجرایی کردن این پروژه باه گرفته بودند، به چالشی اروپ و شرکا را که اجراي طرح را به عهد
پیشرو در زمینه طراحی به کمک کامپیوتر افزارنرم. در حقیقت این بناي خانه اپراي سیدنی بود که موجب ارائه نوعی کشاند

قطعاتی که بعدها قرار بود به یکدیگر متصل در حد پرداختن به جزییات ،سازه بنا ترآسانشد. مدل دیجیتال، امکان تحلیل 
که در مرحله ساخت بنا مالك عمل قرار گیرد، تمامی اجزاي مهم بنا اعم از جانبههمهرا فراهم کرد. براي تهیه الگویی ،شوند

کامل سقف با جزییاتساختهشیپشیشه و قطعات ، سامانه سازه فوالدي قطعات هاپوستهسطوح شیاردار دهندهپوششقطعات 
.]3[شديسازمدل

ریپذامکانتالیجیددیبا تولیافراطيهانشان دادند که ساختن فرمنیو گرگ ليهمانند فرانک گريمعمارشگامانیپ
يکه عناصر و اجزايممکن شده به طوروتریبا کنترل کامپآالتنیبه ماشيوتریکامپيهاها و مدلاست. امروزه انتقال طرح

يهاتا فرمدهدیاجازه مهاآنبه کند،یطراحان فراهم ميبراتالیجیددیتولکهی. دقتکنندیمدیرا تولیواقعیساختمان
یاساسشرفتیمنجر به دو پتواندیمتالیجیددیتوليهاخلق کنند. بهبود در روشيشتریو با سهولت و کنترل بتردهیچیپ

.یکیزیفتیواقعکیبه عنوان يسازهسفارش انبويگریساخت و سازو ديبراازیموردنکاهش مقاومت دهیشود: اول ا
مشکالت یمنحنيهافرمي، ظهور معماراندکردهنیتمرهاسالرا یدسیاز معماران که هندسه مطمئن اقلياریبسيبرا

است.ترعیوسیفرهنگ طراحکیاز گرفتهنشأتیذاتطوربهنرم، دیجديمعمارنیاست که ایهیبدیکرده، ولجادیایفراوان
چارچوب کینبود لیبه دلشیپيتا چنددیشایما حاضر بوده، ولیزندگياو گرد در همه جیدهه گذشته خطوط منحندر

طراحان، گریدنیامر در بنیا.اندشدهیمگرفته دهیناديدر فرهنگ معمارياگستردهطوربههایمنحن، کنندهقانعیکیتکن
افزارنرمکیوجود آمدناما پس از به ،باشدیمشکالت فنتواندیمآن لینمود داشته که دلزینیطراحان صنعتازجمله

یدر صنعت، از محصوالت مصرفیعیوسطوربهآسان و از آن ارینرم بسيهایمنحنجادی، اتالیجیديحجم سازيبرايبعدسه
با.اددقیتطبدیجديبود که خود را با تکنولوژییهاحرفهنیصنعت ساختمان از آخریخیاستفاده شد. از نظر تارمایتا هواپ

ریغيهاهندسهییاز معماران شروع به اکتشاف در قلمرو فضايتا دلوز تعدادتسیپنیمتفکران از اليهانوشتهالهام از 
، در رابطه یاضیاز رياشاخهقراردادند که يتوپولوژيخود را بر مبنايبعدسهيفضاقاتیاساس تحقیکردند و برخیدسیاقل
ی، مانند توروس و کمکالیتوپولوژيهافرمآن جهی، نتندیآیمشکل به وجود رییتغقیطرازاست که ییهاشکليهایژگیوبا 
.]2شدند [يباتل است که وارد فرهنگ معمارنیو کلوسیاز آن نوار موبتردهیچیپ

ابزار نوینمعماري، وابسته به-4
يبرايدیجديهافرصتو هاراهرا دگرگون کرده و يمعماريهاپروژهو ساخت ی، طراحيتکنولوژيهاشرفتیپامروزه 

اندبودهسخت و گران اریبسهاآنساخت و مونتاژ ترشیپیگذاشته که اندکاریاختدردهیچیپاریبسيهافرمدیتولساخت و
صورت که با نی، به اکشدیمرا به چالش يو ساخت معماریطراحنیبیخیرابطه تاریطراحدیجديندهایفرا

بوده است.سابقهیبتا امروز کهشدهجادیو ساخت ایطراحنیبياواسطهیو بمیارتباط مستقتالیجیديتکنولوژيریکارگبه
است که نیموارد انیانیتریاساساز ابهام فرو رفته، ياهیسااز موارد در ياری، بسدیجدکردیرونیبودن اعیبدلیدلبه

نکهیاوشدهبه کار گرفته يپروژه معمارکیانجام يدراز براانیاست که سالییهاروشرییتغتا چه اندازه قادر به کردیرونیا
.]2[کندیميریینسبت به گذشته چه تغار، نقش معمندیفرآنیدر ا

که ي. کاردیکشریبه تصوشیشاپیطرح را پکیتصور شده اتیتمام جزئتوانیمیبه خوبیتالیجیدياستفاده از فضابا
یتوسط دستیشکلمهابای. بردیگیشکل متی. خالقشودیممیترسوتریکامپيبود. فرم در فضارممکنیغباًیتقردر گذشته 
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خلق يبراییاو عرصهيوتریکامپيهمان فضانیاست. انیریداریفضا نیاماآشناست اچنداننهکه ییدر فضاخوردیرقم م
را تالیجیديکه اعجاز معمارییهاطرحدهندیالشعاع قرار مها را تحتطرحتالیجیديبه همراه فضاي. معمارهاستينوآور

،يمعمارایآکهدهدی، پاسخ مسؤالنیابه یتالیجیديمعماریکارشناس ارشد طراحیقاسمدیفرنیبنیاست. در اانگرینما
وابسته باشد؟زینيممکن است به ابزارایخود تنها به تفکر معمار وابسته است يریگشکلطهیدر ح

یپلیقیآلت موسکیوجود داشته باشد؛ پس هاآنکه ابزار شوندیشناخته میشده در فضا تنها در صورتيجاريهانت«
و شرفتیاست که پزیجایوقتزی. استفاده از ابزار نکندیمیرا معرفیتیکه هوییهااحساس هنرمند و مجموعه نتنیاست ب

به ازین،يامروزیخواه ناخواه در زندگشرفتهیابزار پراینگاه کرد زهاآنبه دینباشضد ارزدیتکامل انسان را سبب شوند و با د
مطرح رحمیبدیآزاد و نامحدود است و شایکه تولد آن سبکيمدرن در حوزه معماريتکنولوژنیبنی. در اندیآیشمار م

.شودیم
سه نوع نیبنیاما در ا؛ استفاده شودياشرفتهیاز ابزار پدیتر باکوتاهیدر زمانیطوالناریبسيرهایمسمودنیپيبرا

به علت فقدان هانیاپس از استفاده از نکهیاایشودیممدرن امتناع ياز استفاده ابزارهانکهیاای. دیآیواکنش به وجود م
را نسبت به آن به وجود يریگابزار موضعنیايریکارگبهنکهیاایو شودیمنحرف میاصلریمساز دهیدر کنترل اییتوانا

.»آوردیم

دیجیتالوسازساخت- 5
، بخش اول استفاده از یک محیط طراحی دیجیتال شودیماز کامپیوتر در معماري، به دو بخش تقسیم يریگبهرهمبحث 

، این دو بخش در یک سامانه حالنیدرع. استبراي غنی کردن طرح و بخش دوم استفاده از امکانات دیجیتال براي اجراي آن 
امع، سامانه این سامانه جبر تنظیم رابطه این دو بخش حاکم باشد. جانبههمهو باید یک تفکر و نگاه کنندیمواحد معنا پیدا 

خالصه طراحی و تولید بنا با استفاده از طوربه. هدف این سامانه شودیم) نامیده CAD/CAM(طراحی و ساخت دیجیتال
را ياگستردهاز این ابزارهاي دیجیتال ضمن کاهش امکان بروز خطاهاي انسانی، امکانات يریگبهرهابزارهاي دیجیتال است. 

هسته مرکزي سامانه طراحی و تولید به کمک کامپیوتر از سه بخش اصلی تشکیل اساساً.دهدیمنیز در اختیار طراحان قرار 
:]3[ازاندعبارتکه شده است

)CAD(سامانه هاآندیجیتال هندسه اشیا به منظور تولید نهایی لیوتحلهیتجزمحیط -
نحوه تبدیل مدل دیجیتال به دستورالعمل ) که در آن کاربر به تشریح CAMتولید به کمک کامپیوتر (افزارنرم-

ماشین بپردازد.
دیجیتاليهادادهنده حجم بر اساس ماشین تولید کن-
ها صدق که در مورد همه ساختمانینیرا با عناوهاآنیتمامتوانیوجود دارند که میگوناگونير هر ساختمان، اجزاد
رنگ ،هاپوشواریدجادیاایساختمان، اعم از نصب يکارنازكرا که در ییهاتیفعالیمثال، تمامطوربهکرد. يبندگروهکند، 

سهتوانیاساس، منیکرد. بر ايبندمیتقسبنا يکارنازكيهاتیبه عنوان گروه فعالتوانی... وجود دارد را مایو هاآنکردن 
از:اندعبارتکه بنا در نظر گرفتکیموجود در ساخت يهاتیرا در مورد فعالیگروه کل

در بنايکارسفتو ياسازهيهاتیفعال-1
داخل بنایو طراحيکارنازكيهاتیفعال-2
آنساتیتأسموجود در بنا و یکیمکانيهاسامانه-3

است شدهارائهCAMو CADيهااز اجزا بنا با سامانهکیارتباط هر یسهولت بررسيباال که برايبندمیتقستوجه به با
پرداخت.CAMو CADيهااستفاده از سامانهازنظرگوناگون بنا يو نحوه نگرش به اجزاتیموقعتوانیم

بر اساس نقش و توانیبنا، مدیو تولیدر مراحل طراحمؤثرتالیجیديهاتیفعاليبنددستهکرد،یرونیدر اقتیحقدر
بخش، نیدر اتالیجیديابزارهايبندمیتقسیعنی؛ شودفیو تعررفتهیصورت پذیساختمانيهاتیدر فعالهاآنحوزه عمل 
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نیگوناگون است. ايهاتیو نحوه ارتباط و حوزه عمل آن ابزارها در فعالیختمانسايهاتیفعاليبندو طبقهکیبر تفکیمبتن
پاسخ توانیهنوز نمتال،یجیديهايگسترده در حوزه فناوريهاشرفتیپباوجوداست کهشدهانتخابلیبه آن دلکردیرو

فیتعريهنوز سامانه واحدیعنی؛ دادارائهCAD/CAMيهااستفاده از سامانهازنظریساختمانيهاتیکل فعاليبرايواحد
به دسترا موردنظرجهینتو از آن ختهیبنا را در قالب آن ردیموجود در توليهاتیو عرضه نشده است که بتوان همه فعال

کیهر یتخصصيهانهیگوناگون بنا و زميهادر بخشهاآنمشارکت ازنظرCAD/CAMيهاسامانهکیتفکنیآورد؛ بنابرا
است.ریناپذاجتناب،يامر

و یطراح،یمحاسباتيازهایود ندارد که بتواند تمام نجويواحدتالیجیدیطراحطیمحچیکه امروز همیکندیتأکدیبا
برنهارد فرانکن که شرکت . نخواهد بوددهیاز فایخالیمورد ذکر مثالنیکند. در ابرآوردهاجرا... را يبراازیموردنيبرآوردها

چی: هدیگویمنیباره چننیاندوخته است در اCAD/CAMيهادر استفاده از سامانهیاو تجربه فراوانتیتحت مسئول
را در هیاولحبردن طرشیکردن و پیگوناگون فراهم آورد. غنيهاپروژهما را در يازهایتمام نتواندینميافزار موجودنرم
که Ansysو R-Stabافزار ن در نرمآيبرآوردهااسبات سازه و حمکهیدرحالمیانجام دادMAYAيسازلمیفيافزارهانرم
يبرایطیحکه مMechanical Desktopافزار . نرمرفتیصورت پذ،دود هستندحميبر روش اجزایمبتنيافزارهانرم

محاسبه يبرازیآزاد دارد، نحها و سطوفرمنهیدر زمیبوده و قدرت فراوانAutoCadافزار افزوده شده بر نرمکیمکانیمهندس
یبود. طراحان داخلیقابل طراحCATIAافزار تنها در نرمپروژهسازه ياضاز اعیسازه به کار گرفته شد. برخیبرشيهاتنش

یخاصيهابرنامهزیاستاندارد نيهانقشهدیتولي. براکنندیاستفاده منتاشیاپل مکيبر روVector Worksافزار از نرمزین
به کار گرفته شد.کند،یکار مWorkstationيکه بر روPK Stahiمانند 
نیاز اکیپرداخته و سپس در قالب هر یساختمانيهاتیفعاليبندمیتقسشد، ابتدا به انیآنچه باساسرب
که ییهاو نگرشهاحلراهزیو نهاتیفعالنیاکردن یتالیجیدنهیدر زمشدهتجربهموجود و يهاحلراه،هايبندمیتقس

نگرش متداول نسبت به ساخت رییتغیذکر است که گاهانی. شاشدخواهد انیبرد،یمورد توجه قرار گندهیدر آتواندیم
یسنگيهاوارهیديمثال روش متداول در اجرايکند. برالیرا تسهتالیجیديهااستفاده از سامانهتواندیاز بنا میجزئ

اما ؛ خود قرار دهديجارکارگر بتواند سنگ را بلند کرده و دکیکه از نظر وزن و حجم يها به نحوعبارت است از برش سنگ
با توانیکرد، مینیبه کار ماشلیمتداول را تبدیدستاتیعملتوانیمآنکهعالوه بر ،یسنگواریدکیتالیجیددر ساخت

کرده و روش نظرصرفکردن آنچه موجود است زهیمکاندیاصوالً از قتالیجیديایموجود در دنعیتوجه به امکانات وس
در آالتنیماشرا با توجه به قدرت یسنگواریمثال ديامکانات باشد، به وجود آورد. برانیبر ایدر ساخت را که مبتنيدیجد

و در محل مناسب جاجابهتر را بزرگقطعاتیانسانيرویکرده و سپس فارغ از توان نیو طراحفیتعرياجرا و قطعات بزرگتر
است یمهماریبسکردی) روتالیجیديوجه به ابزارهامعمول (با تيهانگرش در روشرییو تغینیبازبنیجود نصب کرد. چن

.]3کند [جادیدر صنعت ساختمان ایو اساسمهمتحوالت تواندیکه م

در بنايکارسفتو ياسازهيهاتیفعال-6
یفراوانراتییدستخوش تغيالدیم1970و 1960يهادر سالوتریسازه به کمک کامپیو طراحزیآنالندیفرایبه طورکل

يوتریکامپيآن استفاده از ابزارهادهیچیسطوح پياجرايشد که برایطراحیدنیسيمانند اپراییهاپروژهها شد. در آن سال
کامل در دسترس بوده طوربهسازه لیتحلنهیدر زميافزارنرميهاطیمحگفت که توانیاما در حال حاضر م؛ نمودیميضرور
.هستندقدرتمند اریو بس

يافزارهاقدرت و توان نرمقتیمحدود استوارند. در حقياجزالیروش تحلهیسازه بر پالیتحليافزارنرميهاطیمحغالب
. شودیمزیمتماياسازهآزادو سطوح دهیچیها پحجملیو تحلیبررستیفیدر کشتریبيوتریکامپيهاطیسازه و محلیتحل

با وتریمقدور است. کامپکنندیميرویپیدسیو اقلنیکه از هندسه معییهاسازهلیوتحلهیتجز،یاگر در محاسبات انسان
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از کرده ومیتقسياکوچک سازهيرا به واحدهايادهیچیپایهر سطح آزاد تواندیقدرت نامحدود خود در انجام محاسبات م
.]3[ابدیسازه دست لیتحليبندواحدها به جمعنیو سپس انتگرال همه الیوتحلهیتجز

نیاقتیصلب از سازه طرح هستند. در حقیمدلازمندیندهندیرا انجام مياسازهيهالیتحلنیکه چنییافزارهانرم
نیچنیسطحيهادر مدلکهیدرصورتمحدود را داشته و قابل محاسبه است. يبه اجزالیتبدتیمدل صلب است که قابل

مختلف سازه پرداخت و سپس ياجزایابتدا به طراحيسازمدلبه نوع وجهبا تيادر مدل سازهنیوجود ندارد. همچنیتیقابل
يسازه، برااتییجزقیدقیعبارت از طراحياسازهيسازمدلنیکرد؛ بنابرانیمعياعضا را قبل از بارگذارانینوع اتصاالت م
طیاز محیخروجلیفاکیکمک به دیمدل مذکور باسازه قیدقيسازمدلسازه است. پس از لیتحلطیانتقال به مح

شود يمنتقل شود و از آنجا بارگذارلیتحلطیباشد، به محیابیسازه قابل بازلیتحلطیکه توسط محیبا فرمت،يسازمدل
]3[.

طیبه محيورودلیبا فرمت فايسازمدلطیاز محیخروجلیمطابقت فرمت فاتیاست که رعاينکته ضرورنیاذکر
کرده و با لیخود را تحليافزارنرمطیدر محدشدهیتوليهامدلافزارها تنها از نرمیمهم است. برخاریسازه، بسلیتحل

يهاطیافزارها محنرمنیدر اقتی. در حقکنندینمدایمطابقت پگریديافزارنرميهاطیدر محشدهساختهيهامدل
مدل ها،طیمحنی. در اکنندیمیرا طندیروند و فراکییهمگمدل وجود دارد که دیو توللیتحل،یطراحيبراياچندگانه

یمدل به راحتیانتقال دروننیافزار بوده و بنابرانرمیلیتحلبخشبالفاصله قابل انتقال به يسازمدلطیشده در محدیتول
وجود خواهد یعدم مطابقت و ناهماهنگگر،یديافزارنرميهاطیدر برابر انتقال مدل از محکهیدرصورت. ردیپذیصورت م

دارد اشاره يفراوان و قدرتمندلیو تحليسازمدليهاطیکه محCATIAافزار به نرمتوانیافزارها مگروه نرمنیداشت. از ا
یمیساره ترسيافزارهانرمزیاند و نشدهیطراحنابمختلفياجزايسازهیکه بز اساس شبییافزارهانرمگریدي. از سودکر
به توانیمزیافزارها نگروه نرمنیسازه، دارا هستند. از الیتحليهاطیشده به محینظر ارسال مدل طراحرا ازییهاتیقابل
است که ذکرانیشارا دارا است. یسازه متنوعلیتجليافزارهاارسال مدل به نرمتیقابلهاشاره کرد کArchiCADافزار نرم

را ییهاطیامکانات محهاطیمحنیتوجه داشت که ادیاما با؛ ردیسازه هم صورت پذلیتحلطیدر خود محتواندیميسازمدل
.]3ندارد [،اندشدهیمدل و سپس برداشت اطالعات از آن طراحدیتوليکه اساساً برا

)BIMاطالعات ساختمان (يسازمدل-7
يدهندهلیتشکياجزایاز تمامیها و اطالعات غناز دادهيا)، شامل مجموعهBIMساختمان (اطالعاتيسازمدل

،يمعماریطراحنهیزماز ساختمان درشدهيسازهیمدل شبکینیو همچنباشندیدر ارتباط مگریکدیساختمان که با 
در ارتباط کامل هستند، به گریکدیموارد با نیایاست. تماميبردارو بهرهساتیتأسیطراح،يزیربرنامه،ياسازهیطراح
نیبنابراشوند؛رییدچار تغدیتطابق باجادیايمجموعه هم براياعضاریاز اعضا، سایکیدر یجزئراتییکه با اعمال تغیصورت

يبرداراجرا و بهره،یگوناگون طراحارددر موهايریگمیمنظور بهبود روند تصماطالعات ساختمان را بهيسازمدليفناورنیا
يفضادیها، ضمن تولساختمانيداده برايهاگاهیپاجادی، با ادرواقع.شودیپروژه به کار گرفته ماتیدر طول زمان ح

ساختمان در یاصالح احتمالایرییتغشدن هرگونه يجهت سهولت و اقتصاد،یاطالعاتيهابه بانکیابیدست،يمجازتالیجید
.شودیمریپذآن امکانيبرداردوران بهرهدريسازنهیبهو ندهیآ

يعملکردو یکیزیفاتیخصوصیرقومشینماBIMاطالعات ساختمان، يسازمدلاستاندارد یملتهیکمفیتعرمطابق
يمختلف برايهايریگمیتصمسازنهیاعتماد و مستند، زمقابلیمنبع دانش اطالعاتکیعنوانبهوساختمان استکی

يهانهیزمدرهایطراحاتیاست که عمليفناوروعنکیقتیدر حق.]4[کندیآن عمل مدیساختمان در طول عمر مف
داده و گاهیپاکیBIM. دهدیارائه ميمجازطیافزار در محاز ساختمان را توسط نرميبردارو بهرهمیمتفاوت، اجرا، ترم

و العاترا دارد که اطتیقابلنیساختمان است که اازکیپارامتریتالیجیدشینماکیو هوشمند به همراه یغنیاطالعات
و ردیقرار گلیوتحلهیو تجزیابیکاربران خودش قرار دهد تا مورد ارزاریمختلف در اختیزمانيهاخودش را در دورهيهاداده
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مدل که کیبا ساخت BIMيفناورندیفرآ. رندیساختمان بگيارتقايبرایدرستيهايریگمیتصمبتوانند با استفاده از آن، 
عناصر هم اطالعات نی. اشودیمشروعاست،شدهلیعناصر ساختمان تشکریو ستون و سارهایهوشمند مثل تياز اجزا

ستون در کیکسب اطالعات راجع به ياجزا مطلع هستند. درواقع براریو هم از ارتباط خود با ساشناسندیخودشان را م
تمام اطالعات مربوط به خودش را ر،است که به خود جز مراجعه شود. با رجوع کردن به خود عنصیان، فقط کافساختم

در خواص و مشخصات عنصر، خودش را با يرییاجزا، با اعمال هرگونه تغنیارتباط هوشمند بلیبه دلنیکرده و همچنرهیذخ
زانیمیبه اطالعات، محاسبه و بررسیابیدستيساختمان برايشدهيسازهی. چرخش مدل شبدهدیمطابقت مدیجدطیشرا

سازه یطور مثال گروه طراحبهنی]. همچن5[استBIMيهاتیقابلگریاز ددیمختلف خورشيایبا توجه به زوايمصرف انرژ
ماتیمشاهده کنند و تصمساتیو تأسيمعماریطراحيهااثرات آن را بر گروهتواندیم،يادر مدل سازهیراتییبا اعمال تغ

يمصرف انرژيو کنترل کردن استانداردهايبعدبا ساخت مدل سهBIMيفناور. رندیبگراتییبر انجام تغیرا مبنیحیصح
و يمصرف انرژيسازنهیبهت،یفیمنظور بهبود کمنابع و زمان بهتیریمدلیامکان تسهق،یو دقيوتریصورت کامالً کامپبه

یمنیموارد الیوتحلهیجهت تجسم و تجزتواندیمBIM. آوردیرا فراهم ممیترمایساخت ينهیزمان و هزنیتخمنیهمچن
جدید و يهاساختمانبراي BIMمراحل ایجاد 1. در شکل ]6[به کار گرفته شودزیپروژه نکیو محافظت از ينگهدارایو 

موجود نشان داده شده است.يهاساختمان

]7[موجود يهاساختمانجدید و يهاساختماندر BIMمراحل ایجاد: 1شکل 

هاي عمرانیدر اجراي پروژهBIMکاربرد-1- 7
در . ]9و 8[است)Design Bid Build(هاي عمرانی، روش سنتی سه عاملیدر پروژهBIMکارگیريترین روش بهرایج

ها و اطالعات و از سوي سو دادهواگذار کردن فاز طراحی، گروه طراحی از یکقرارداد کارفرما با طراح و عقد این روش، پس از 
مدل مجازي ساختمان را BIMافزارهايکند. سپس با استفاده از نرممیآوريهاي دوبعدي را نزد خودش جمعدیگر نقشه

د این مدل چندبعدي مجازي از کند. گروه طراحی با ایجاهاي موجود برقرار میها و نقشهسازد و ارتباطی بین دادهمی
ي نواقص، درصدد قبل از اجرا نظارت کند تا در صورت مشاهدهدهد که بر تمام پروژهساختمان، به کارفرما این توانایی را می

از بعدباشد.ي پروژه داشته تواند برآورد دقیقی از هزینهرفع اشکاالت برآید و نظرات خود را بر پروژه اعمال کند و همچنین می
که داراي مشخصات و جزئیات دقیق اجرایی است به همراه راي خوداتمام طراحی و انجام اصالحات الزم، کارفرما پروژه

اي عملیات ساخت، در هنگام اجرصورتدهد. بدینشده، در اختیار پیمانکار قرار میاطالعات مربوط به مصالح و تجهیزات نصب
تواند ساختمان را با جزییاتش اجرا کند.ه در اختیار دارد که میطرح جامع و کاملی از پروژپیمانکار 
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يریگجهینت-8
يدر راستاریاخيهاساليدستاوردهانیاز مهمتریو مهندسيمعمار،یطراحيهانهیدر زموتریکاربرد روزافزون کامپ

و یطراحندی. فرآشودیمحسوب مپروژهکیياجراتا یدر مراحل مختلف از طراحيوربهرهشیو افزایطراحندیارتقاء فرا
،یصنعتیطراح،يامروز مانند معماریو صنعتیعلميهاتیاز فعالیعیوسه در حوزتواندیموتریبه کمک کامپدیتول

يبه طراحان و معماران براتالیجیدي. معماردینمافایایمهمارینقش بسعیو صناکیمکانیساختمان و مهندسیمهندس
یدرونيطرح در فضاناز ساختشیپتوانندیکه آنان مياگونهبهکندیکمک ميمجازبه شکلیقیحقيخلق ساختارها

قرار دهند.یموردبررسرا طیشرایطرح تمام
دی، تولیطراحيبراازیموردناطالعات ی، شامل تماميمدل چهاربعدکی، ساختن تالیجیديدر روند معماریینهاهدف

کندیممنبع اطالعات پروژه معماران را قادر نیامونتاژ آن است.يمورد لزوم براشدهيبندزمانساخت و اطالعات یتالیجید
.رندیگبر عهدههستند ریدرگيسازساختمانکه در امر یعیو صناهاحرفهیمتمانیاطالعات را بکنندههماهنگنقش 
کرده است.جادیاشرفتهیپيهاسازهساخت نهیدر زمياتازهيهافرصتتالیجیديمعماردهدیمنشان هاافتهی

يبراازیموردنيو برآوردهایطراحيازهایو جود ندارد که بتواند تمام نيواحدتالیجیدیطراحطیمحچیامروز هوجودنیباا
یتخصصيهانهیگوناگون بنا و زميهادر بخشهاآناز نظر مشارکت دیجديافزارهانرمکیتفکنیکند بنابرابرآوردهاجرا را 

است.ریناپذاجتنابيامر،کیهر 
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