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 چکیده

کیفیت  طحس و مشکل در کمصنعت ساخت در مقایسه با دیگر صنایع تولیدی، دارای سطوح پایین بازدهی، حاشیه سود امروزه 

ود هسوتند  هایی برای بهبوود مودیریت اعاتوات، تعوامات و ارتباعوات خوهای ساختمانی درحال یافتن ابزارباشد و شرکتمی

روش عراحوی و   دتواند این ابزارها را درراستای بهبوود مسوتمر فراینودها، فوراهم نمایومی (ICT)فناوری اعاتات و ارتباعات 

توسو  مرکوز تاً تمودو  ی گذشوته معرفوی شوده اسوتبه تنوان یک روش نوین که در عول دو دهوه (VDC)ساخت مجازی 

مشوکات لبه بر غدر دانشگاه استنفورد توسعه یافته است، به تنوان یک ابزار بالقوه برای  (CIFE)مهندسی یکپارچه تسهیات 

 ایهاعاتوات چندرشوتسوازی یکپارچهراهکارهای اثربخش برای  یارائه VDCهدف  شود مطرح می موجود در صنعت ساخت

 کوارگیریه بوهاموروز باشود موی ریزی و ساختفازهای عراحی، برنامه رخه حیات پروژه از جملهتمامی فازهای چ موردنیاز برای

 با وجود پیشرفتباسرتت در حال افزایش است   در سطح جهانی (AEC) معماری، مهندسی و ساخت در صنعت VDC روش

ناهای کشوور صنعت ساخت و توسعه زیربهای روش عرح و ساخت مجازی در دنیا، هنوز این تکنولوژی برای های زیاد و قابلیت

ری جهوت گوذاهوای سواخت بورای سورمایهایران ناآشنا است و همچنان مدیران پروژه بر رویکردهای سنتی تکیه دارند  شرکت

افزون افزایش روزبه  با توجه  ندارند را این روشآشنایی کافی با ها سازی این تکنولوژی مردد هستند، چرا که آنپذیرش و پیاده

-این روش و مدل معرفی و آشنایی با کارگیری آن،و منافع حاصل از به در سطح دنیاساخت های پروژهکارگیری این روش در به

   باشدضروری میهای آن 
 

 عراحوی و سواختروش ، (AEC) مهندسی و ساختمعماری و  صنعت ،(ICT)فناوری اعاتات و ارتباعات  واژگان کلیدی:

 (BIM)اعاتات ساختمان  سازی، مدل(VDC)مجازی 

                                                      

  بررسی تأثیر اقتصادی به"نامه با موضوع مستخرج از پایان( کارگیری روش عراحی و ساخت مجازیVDCدر پروژه )هنر تهران، تیور مواه  ، دانشگاه"ها
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 مقدمه 1

امریکدا در دانشداا  اسدفورورد  2001در سدا  باشد  هد  های نوین طراحی و ساخت میاز روش )VDC( 1طراحی و ساخت مجازی روش
باسرعت در حا  افداای   در سطح جهانی )AEC( 2معماری، مهو سی و ساخت در صوعت VDC روش هارگیریامروز  ب . معرفی گردی 

هد  مفاسدران   باشد ی ساخت، م یریت مالی و م یریت محصدو  مدیی یک پروژ ، نیازمو  ارتباط بین طراحی، م یریتِ پروژ سع است. تو
سدازی هدای شدبی بااسدفراد  از مد   VDC. روش گرددنظمی ایجاد میو بیتر زمان طوالنیی بیشفر، اهثر این ارتباطات، با هایو  امروز 
 .نمای لحاظ اقفصادی و عملکردی، در طو  تمامی مراحل چرخ  حیات پروژ  ایجاد میامکان ارزیابی پروژ  را ب  ی مجازی و یکپارچ ،ش  

امروزه صنعت ساخت در مقایسه با دیگر صنایع تولیدی، دارای سطوح پایین بازدهی، حاشویه سوود تقریبوا پوایین و مشوکل در 

تن ابزارهایی برای بهبود مدیریت اعاتات، تعامات و ارتباعات خوود های ساختمانی درحال یافباشد و شرکتسطح کیفیت می

تواند این ابزارها را درراسوتای بهبوود مسوتمر فراینودها، فوراهم نمایود  اموروزه می )ICT( 3هستند  فناوری اعاتات و ارتباعات

ICT کند  شامل ابزارهای مبتنی بر کامپیوتری است که صنعت ساخت را هم حمایت می 

-موی به تنوان یک ابزار بالقوه برای غلبه بر مشکات موجود در صنعت ساخت مطورح (VDC)عراحی و ساخت مجازی  روش

زهوای چرخوه ای موردنیاز برای تموامی فاسازی اعاتات چندرشتهی راهکارهای اثربخش برای یکپارچهارائه VDCهدف  شود 

یکپوارچگی و  هوایی از جملوه، منفعتVDCکارگیری با به باشد می ریزی و ساختحیات پروژه از جمله فازهای عراحی، برنامه

اخت بورای سوریزی، بازبینی و فرایندهای ارتباعی در عول چرخوه حیوات عراحوی و گیری، برنامههماهنگی در پروژه و تصمیم

-ت پروژه مویچرخه حیاسازی یک فناوری جدید، افزایش بازدهی و کارآمدی در سراسر گردد  هدف از پیادهها ایجاد میشرکت

گوذاری بایود یهباشود  محققوین معتقدنود کوه سورماتر با کیفیت باالتر میتر، ارزانوکار امروزی، ساخت سریعباشد  هدف کسب

ش ود را افوزایسوهای تملیاتی را کواهش دهود و بازدهی را افزایش دهد، کیفیت کاالها و خدمات تولیدی را افزایش دهد، هزینه

 صورت با تعریف پیشرفت فناورانه سازگاری ندارد و نباید گسترش یابد  ایندهد  درغیر

افته با یدر کشورهای توسعه (AEC)در صنعت معماری، مهندسی و ساخت  VDCسازی کارگیری و پیادههای اخیر بهدر سال

و  وریشوود بهورهاسوت کوه تصوور مویرشد روزافزونی مواجه شده است و به استراتژی مهمی در صنعت ساخت تبودیل گشوته

ز ایون هوای روش عراحوی و سواخت مجوازی در دنیوا، هنووهوای زیواد و قابلیوتبخشد  با وجود پیشرفتسوددهی را بهبود می

در عوی  مدیران پوروژه بور رویکردهوای سونتی تکیوه دارنود  همچنانمتدولوژی برای صنعت ساخت کشور ایران ناآشنا است و 

توه از برخوی هوای نووین هسوتند کوه البسمت استفاده از این متدولوژیدرحال حرکت به آرامیها بهسالیان اخیر برخی شرکت

ایون روش  سوازیگذاری جهت پوذیرش و پیوادههای ساخت برای سرمایهگیرند  چرا که شرکتها بهره میهای اندک آنقابلیت

ع اعواازی آن بویسوپیاده منافعهمچنان از  و مدیران پروژه ندارند آشنایی کافی با این روشها جهت که آنمردد هستند، بدین

پوروژه بررسوی  ابتدا مشکات ابزارهای متداول مودیریت تاش خواهد شد که ، در این تحقیقذکر شدههستند  باتوجه به موارد 

 د بررسی و معرفی گردروش عراحی و ساخت مجازی شوند و در ادامه 

 

 

 ی ساخت مدیریت فناوری اطالعات در حوزه 2

 همچنوین شوامل باشد  مدیریت فناوریهای موجود و نوظهور، سازمان و پروژه میفناوری، مدیریت ارتباط بین فناوریمدیریت 

قوام ه و فنواوری اهای مورد اسوتفاده بورای مودیریت پوروژهای توانمند مورد استفاده برای اتمام پروژه، فناوریمدیریت فناوری

  (Management 2006)باشد دادنی پروژه میتحویل

                                                      
1 Virtual Design and Construction (VDC) 
2 Architecture, Engineering, Construction (AEC) 
3 Information and Communication Technology (ICT) 
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های تولیود محصوول ایجواد ی جدید و روشمسئلههایی را برای رویکردهای حلاستفاده از ابزارهای فناورانه ممکن است فرصت

 هایی که نیازمند مدیریت هستند را نیز ایجاد کند تواند تهدیدها و ریسکنماید، ولیکن می

بوا  هوا بایودرفوی آننمایند، هرچند کوه معوکار را تسهیل میکسب فرایندهایای از فناوری وجود دارد که واع چندگانهامروزه ان

-اشوتهار مطابقوت درو استراتژی و فناوری باید با اهوداف موردانتظومدنظر قرار دادن هدف استراتژیک سازمان انجام شود  ازاین

گیوری جهوت مختلفی انجام شود و نیز ممکن است به سمت معیارهای مختلف پروژه تواند در مراحلباشند  چنین مدیریتی می

  (Management 2006)دهند ریزی، عراحی و کنترل پروژه را انجام مینماید، مانند مدیریت ابزارهایی که برنامه

ی فناوری از سوی تواند منجر به ضعف مدیریتی و مانع شناخت ابزارهای نوآورانههای مدیریتی میکارگیری فناوریناتوانی در به

 ها شود   سازمان

ی سوتند  فنواورههای ساختمانی درحال یافتن ابزارهایی برای بهبود مدیریت اعاتات، تعامات و ارتباعات خوود امروزه شرکت

  ملزوموات (Stewart 2007) تواند این ابزارها را برای بهبوود مسوتمر فراینود، فوراهم نمایود می (ICT)رتباعات اعاتات و ا

تور ندهای کارآمدهای ساختمانی را برای داشتن فرایها، شرکتهای رقابتی نسبت به دیگر شرکتمشتریان و میل به ایجاد مزیت

 نماید پردازش و تبادل اعاتات پروژه کمک می ی مدیریت،نهدر زمی

کنند  معموالً این ابزارها در صونعت شامل ابزارهای مبتنی بر کامپیوتری است که صنعت ساخت را هم حمایت می ICTامروزه 

هوای سیسوتمشوند  مرتب  می )BIM( 1سازی اعاتات ساختمانو مدل )VDC(ساختمان، به روش عراحی و ساخت مجازی 

ICT دلیول سوطح بواالی تعامول و ی خوود بوهممکن است در سازگار شدن با تجارب امروزی و استفاده از تمام ظرفیت بوالقوه

ی ساخت انجام در حوزه ICTای که توس  مدیریت پروژه های پروژه دچار مشکاتی باشند یکپارچگی موردنیاز درعول فعالیت

صورت ضمنی تشخیص داده، نموایش دهود و مودیریت کنود، تواند بهعول دوران ساخت را میهای فراگیر در شود، وابستگیمی

  (Froese 2010)شود درراستای بهبود تملکرد کلی پروژه انجام می ICTبرداری کامل از پتانسیل درنتیجه بهره

ویکوردی ر  (Froese 2010) باشدی ساخت، بسیار متأثر از کمیت و وابستگی بین اجزای پروژه میسطح پیچیدگی یک پروژه

-تعریوفوبهای کاری خکه صنعت ساخت برای کنار آمدن با چنین پیچیدگی اتخاذ نموده است، تجزیه کردن پروژه به فعالیت

عی، ی وسویکوه در گسوترهگردند بوه نحوویها اجرا میباشد  سپس این فعالیتشده و تخصیص هریک به گروهی متخصص می

ار دیگوران توانود مشخصواً بور کوهوای آنوان مویملتفت هستند که کار و فعالیت باشند  تمامی متخصصانمستقل از یکدیگر می

ی کوار هش بورای توسوعرو، هر فرد درحال تاباشند  ازاینبراین، افراد معدودی مسئول هماهنگی پروژه میتأثیرگذار باشد  تاوه

 باشد می تر کردن سیستمدن و پربازدهتر کرخود و تمرکز اندکی بر مدیریت پروژه به تنوان یک کل و درنتیجه کارآمد

ICT دهد کنند را افزایش میهای کامپیوتری مدیریت میهایی که برنامهیکپارچگی داده(Froese 2010)ان و مدیران،   عراح

-ز عریوق برناموهاهای اعاتاتی، ها را با خلق مدلدهند و ورودیهای ذهنی که به دنیای واقعی مرتب  هستند را شکل میمدل

کپارچوه شووند و ود یافته و یتوانند با استفاده از توانایی کامپیوترها بهبها میافزایند  این مدلمپیوتری و اسناد به آن میهای کا

عاتوات وانود تموام اتی پروژه ایجاد نمایند  هیچ برنامه کامپیوتری، سند و یا فوردی نمویتغییرات کوچکی دراسناد اولیه و ایده

لوف نسوبت بوه هوای مختتواند ظرفیت خود را برای یکپارچه شدن بوا بیونشوجود میکند، باایندرک هایش راپروژه و وابستگی

 پروژه و مشخصاتش بهبود بخشد 

یجواد اگوردد و باتو  حمایوت موی ITهوایش توسو  ابزارهوای ی ساخت و وابستگیی مرتب  با پروژهشدهآوریاعاتات جمع

شود  یترسی دارند، مای که تمام شرکا به آن دسهای ارتباعی بهبودیافتهلی، و کانالشده از اعاتات معموهای مهم منتجویژگی

، زیواد و ان در پوروژهحال، تغییرات در فرایند مدیریت کوچک خواهد بود اما تأثیر آن بر درک از تعامل هر فعالیت با دیگردرتین

 توجه خواهد بود قابل

 

                                                      
1 Building Information Modeling (BIM)  
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 ابزارهای متداول مدیریت پروژه مشکالت 3

گوردد  یموهوای نووین تدهای فناورانه همواره درصدد رفع مشکات پیشین هستند که این امر منجر به خلوق ابزارهوا و روشم

ائه داد  از ها اررفع آن ای را برایهای بهینهحلراستا نیاز است که ابتدا این مشکات موجود شناسایی گردند تا بتوان راهدرهمین

-ل بررسوی مویی متوداوهای دارای مشکل بنیادی در مدیریت پوروژهی سنتی و جنبهدیریت پروژه، مشکات مرو، در ادامهاین

 گردد   

 

 عدم آزموده شدن پیش از ساخت  3.1

ه ایجاد دو بهای ساخت و عراحی مختلف پیش از فرایند ساخت واقعی است که منجر پذیری آزمودن عرحمورد اول، تدم امکان

، سوازین است که شناسایی کارای مشکات در مرحلوه عراحوی و سوپس در مرحلوه پیوادهشود  مشکل اول آمشکل تمده می

رهای تووجهی در فراینود سواخت و ضورهای قابلباشد  در این مرحله، شناسایی مشکل ممکن است منجر به شکستمشکل می

 آن که منظوورده نشده است، بلی متعاقب گردد  منظور آن نیست که بازبینی پروژه انجام نشده و آن مشکات تشخیص داتمده

فوزایش دهنود، اتوانند کارایی تشخیص و تخصیص مشوکات را ای که میای با حمایت ابزارهای فناورانهاست که چنین بازبینی

ود  مورین و آزمووده شوتتواند از قبول شود، نمیریزی انجام میی برنامهی ساخت که در مرحلهتاوه، برنامهانجام نشده است  به

هوا و نقص شده و عراحی مهندسی ممکن استریزیکند  اعاتات برنامهوکاری پرریسک میین فاکتورهایی، ساخت را کسبچن

برسود  ایون  ی ساخت، فرایندی آزمایشی باشد توا زموانی کوه بوه انتهوای خوودگردد پروژهاشکاالتی داشته باشند که بات  می

 شوده بوهسوازیبیهشراحتی پیدا شوند  محیطی مجازی و توانند بهاشتباهات نمیها و گردد که نقصاعاتات از عریقی ارائه می

  (Li, Lu et al. 2009)های مختلف را مورد آزمون قرار دهند دهد که پیش از ساخته شدن، عرحها این امکان را میپروژه
 

 عدم پیوستگی در فرایندهای ساخت 3.2

تخصصوان، پوردازان و مگوردد  نظریوهپیوستگی در فرایندهای ساخت مویی معاصر بات  تدمکمبودهای ذیل در مدیریت پروژه

-ین موضووع بوهاند  حتی امدت را مورد تردید قرار ندادهتقسیم شدن یک پروژه به مراحل مختلف در یک فرایند ساخت عوالنی

-ننکواران و توأمیهای عراحی، پیماتنوان مثال شرکتها، بهشود و انواع مختلف شرکتری سازمانی درنظر گرفته میتنوان نوآو

قطع، جریان اند  با توجه به تملکرد ضعیف ایجادشده توس  فرایندهای ساخت منهای مختلف ایجاد شدهکنندگان برای تخصص

 باشد ر فرایند پروژه میتر دفکری قوی وجود دارد که خواهان یکپارچگی بیش

تغییراتوی را در  ،1لوی، لوو و همکواران درواقع، فرایند منقطع پروژه باید پیوسته باشد تا بتوان به تملکرد بهتر پروژه دست یافوت 

کند که اقدامات زیادی بورای دسوتیابی بوه تملکورد بهتور است، با این وجود همچنان این را مطرح میفرایندها شناسایی نموده

 ژه باید انجام شود پرو

دهود کوه انجوام دادن شوده نشوان مویگردد، اگرچه شواهد روایتصورت وسیعی در ساخت مشاهده میناپیوستگی، همچنان به

چوه کوه شده و آنچه که عراحیصورت مشارکتی، افزایش یافته است  ناپیوستگی، شکافی را میان آنهای ساخت بهبرخی پروژه

کنود  هوای پوروژه ایجواد مویه، قابلیت همکاری کم است و بنابراین ارتباعات ضعیف را میوان بخوششود، ایجاد کردساخته می

 Li, Lu et)ی معاصر مطرح شده اسوت حل پیشتاز برای بهبود مدیریت پروژهتنوان راهپیوستگی فرایندهای ساخت منقطع به

al. 2009)  
 

                                                      
1 Li, Lu et al. 
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 مدیریت اطالعات/دانش ناکارا 3.3

را در میوان  ای از تصومیماتی ساخت اساسواً شوبکهباشد  مدیریت یک پروژهکمبود بعدی، مدیریت ناکارای اعاتات/دانش می

ر آن دت زیادی را ی دیگر، مشکانماید و نبود آن از یک مرحله به مرحلهفرایندها برمبنای اعاتات/دانشِ دردسترس ایجاد می

نش   اعاتوات/داتاوه بهبود مستمر تملکرد، به یادگیری از گذشته و خلق دانش جدید بستگی داردکند  بهار ایجاد میبخش ک

تلوف هوای مخروژهپشود  درنتیجه، اشتباهات مشابه در تولیدشده از یک پروژه، اغلب با منحل شدن تیم پروژه، کنار گذاشته می

 شود  تکرار می

ای هوشوود شورکتموی کنند و درنتیجه بات گذارند و تعاملی و متقابل کار نمیاشتراک نمیت/دانش را بههای پروژه، اعاتاتیم

-شووند را بوهیها مواجه مهای مختلف با آنفردی را برای مشکات مشابهی که در پروژههای مختلف و منحصربهحلساخت، راه

  (Li, Lu et al. 2009)کارگیرند 
 

 1خزنده مدیریت گرایی 3.4

توری را بیش تر وهای مدیریتی بیشهای جدید درعول زمان است که موقعیتی پروژهآخرین مشکل، افزایش پیچیدگی و اندازه

جواد مور منجور بوه ایاای افزایش یافته اسوت  ایون صورت قابل ماحظههای مدیریتی بهی تیمایجاد نموده است  بنابراین، اندازه

-یز هزینه، حلکم، تأخیر در زمان تحویل و سرر بازدهیمدت مانند که مشکات عوالنیعورییچیده شده است، بهبوروکراسی پ

 مانند نشده باقی می

هوای دهد کوه هزینوهها در صنعت ساخت نشان میگردد  فرمول هزینهی مدیریت میخزنده بات  افزایش هزینه راییگمدیریت

و سوود توا حودود  2هوای ذخیورههای غیرمستقیم مانند باالسری، هزینهشود و هزینهشامل میاز کل ساخت را   %70مستقیم تا 

یابد و سوود نیوروی ناپذیر هستند، هزینه مدیریت افزایش میاجتناب ذخیرههای که هزینهشوند  باتوجه به اینرا شامل می 30%

 شود  انسانی بعدها توس  سطح مدیریتی فشرده می

ت مودیریه کواهش بوحال نیاز دهند، باایناین موضوع را به اهمیت مدیریتی که درواقع موردنیاز است نسبت میبسیاری از افراد 

 حل کاماً مشهود است  تنوان یک راهبه گرایی

 

 

 شده با ابزارهای متداول مدیریتهای ویژگی های پروژه  4

شوده دارنود و بوه بینویفزایش هزینوه نسوبت بوه بودجوه پویشرسند، اها دیرتر از موتد مقرر به اتمام مینسبت بزرگی از پروژه

هوای هنگفتوی در سوود و شده در بخش قبلی، ممکن است بات  ایجواد زیوانهای اشارهیابند  نقصانتظارات کیفیتی دست نمی

 ,Rheinlander)گوردد هوا مویگردد که باتو  ایجواد مووارد ذیول در پوروژه AECزمان در سراسر اجرای پروژه در صنعت 

Arulraj et al. 2009): 

دشوده ناشوی از دلیول مشوکات ایجاکاری است  )بهاز کارهای ساخت، دوباره %30ها و تأخیرات: تا حدود کاریدوباره .1

 ریزی، عراحی، تعامل و کیفیت ضعیف(؛برنامه

 ترکیب ضعیف تدارکات عراحی و ساخت؛ .2

 ساخت ضعیف؛ جلویریزی روبهریزی پیش از ساخت ضعیف و برنامهبندی ناکارآمد پروژه، برنامهزمان .3

                                                      
1 Creeping Managerialism 
2 contingency cost 
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هوای عراحوی هوای عراحوی پوروژه و شورکتهای عراحی گسترده در عول پروژه، تویمهماهنگی ضعیف میان رشته .4

 خارجی؛

 های عراحی )انجام کار عراحی در انزوا نسبت به دیگر عراحان(؛جدا بودن رشته .5

لی و ه عراحی تعوام، درنتیج"کنندنمی با هم کار"کنند و صورت کارا با یکدیگر ارتباط برقرار نمیاتضای تیم پروژه به .6

 ریزیِ مشتمل بر تبادل اعاتات شفاف و همیارانه وجود ندارد؛فرایند برنامه

دفات حوادث ایمنی و ادتاها: کارکنان بخش ساخت، درمعرض مخاعراتی در محل سایت پروژه هستند که شامل تصوا .7

 باشد؛و صدمات می

 های قابلیت ساخت ناکافی؛ازبینیتوالی ساخت نامتناسب و مهندسی ارزش و ب .8

 های پروژه )خارج از سایت، شامل ذینفعان و اشخاص ثال (؛ارتباعات ناکارا بین تیم .9

شوده در کارگرفتههاز نیروی انسانی ب %40تا  %30کارگیری ضعیف نیروی کار در پروژه و جریان کار متناقض  تقریباً به .10

 هدر رود مکن است بهکارگیری ضعیف مدلیل بههای ساخت بهسایت

 

های مبتنی شهای اخیر روشده با رویکردهای سنتی، در سالهای مدیریتبرهمین اساس و باتوجه به مشکات موجود در پروژه

-رداخته میهاست که در ادامه به معرفی آن پیکی از آن (VDC)اند که روش عراحی و ساخت مجازی بر فناوری ایجاد گشته

سواخت  وای از روش عراحی نحوی زیرمجموتهبه (BIM)اعاتات ساختمان سازی که روش مدلبه آن شود  همچنین باتوجه

شووند، بوه یموکار بورده جای یکدیگر بهشود که در ادبیات موضوع، این دو روش بهشود و بعضاً مشاهده میمجازی محسوب می

 پرداخته خواهد شد  نیز ساخت مجازیروش عراحی و  آن با یمقایسهسازی اعاتات ساختمان و معرفی مدل

 

 

 )BIM( 1تاریخچه و تعریف مدل سازی اطالعات ساختمان 5

عودی در دهوه بسازی سهگردد  تحقیقات اولیه برروی مدلی گذشته بازمیبعدی به بیش از چهار دههسازی سهی مدلتاریخچه

، مهندسوی و صنعت معماری  سازی شدو خودرو، تجارییع فضایی میادی، تمدتاً در صنا 70میادی آغاز گردید و در دهه  60

کوه  مویادی، هنگوامی 80مویادی آغواز نموود و در دهوه  60بعدی خود را در دهه سازی سه، تحقیقات مدل(AEC)ساخت 

-لبتدا از مودادر  AECتر دردسترس قرار گرفتند، بیشتر مورد استفاده قرارگرفت  صنعت تر و ارزانقوی شخصیِکامپیوترهای 

انود و شوده توربعودی پیچیودههای سهکرد، اما از آن پس مدلی اعاتات هندسی استفاده میبعدی برای نمایش سادههای سه

 دهوداده قورار مویها را موورد اسوتفاعاتاتی فراتر از اعاتات هندسی مانند مصالح، مشخصات، رواب  پارامتریک و دیگر ویژگی

(Kam, Senaratna et al. 2013)  

-معرفوی گردیود  پوس از آن تموده 2سازی اعاتات ساختمان توس  آکادمیا، مفهوم تئوریک مدل1970برای اولین بار در سال 

، اسوتفاده از مفواهیم 6و گرافیسوافت 5، بنتلوی4ماننود اتودسوک )CAD( 3افزارهوای مبتنوی بور کوامپیوترترین تولیدکنندگان نورم

BIM  را آغاز نمودند(Jongeling 2008) اتودسوک  BIM تنووان را بوه"CADِ صونعت گورا و مخوتص بعودی، شوی  سوه

                                                      
1 Building Information Modeling (BIM) 
2 Academia 
3 Computer-Aided Design (CAD) 
4 Autodesk 
5 Bentley 
6 Graphisoft 
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AEC" دارد که رود و اظهار میاز این تعریف فراتر می 1ازهر نماید تعریف می"BIM افزار نیست، بلکه یک فراینود تنها یک نرم

بعودی هوای سوهمعنوای اسوتفاده از مودلتنها به BIMاین تفسیر، واضح است که   براساس (Azhar 2011) "افزار استو نرم

 2IPDاز مفهووم  BIMتواوه باشود  بوهتوجه در جریان کار و تحویل پوروژه مویهوشمند نیست، بلکه برای ایجاد تغییرات قابل

صوورت هوا را بوهوکار و شیوهای کسبها و ساختارهباشد و افراد، سیستمی جدیدی میکند که رویکرد تحویل پروژهحمایت می

ها را کاهش داده و کارآمدی را درعوول تموامی فازهوای چرخوه حیوات پوروژه سازد و هدررفتپذیر یکپارچه میفرایندی تعامل

   (Azhar 2011)نماید بهینه می

انی و یا اجزای مجازی مانند بعدی که شامل اجزای ساختمتمامی اعاتاتی که درعول چرخه حیات ساختمان توس  اشیاء سه"

  برعبوق اظهوارات (Jongeling 2008)باشود موی BIMتور از تعریفوی جوامع "شووندفضاها هستند، تولیود و مودیریت موی

گیوری نموود کوه ابزارهوای توان نتیجوهباشد  پس میمی "فرایند تولید و مدیریت این اعاتات"،  BIMسازی، مدل3جانگلینگ

BIM  از ابزارهایIT  اند که این اعاتات را ایجاد و مدیریت نمایند تشکیل شده 

شووند و از یموبعدی تنها بورای تصویرسوازی سواخته های سهدلدارد که امروزه تعداد زیادی از مجانگلینگ همچنین اظهار می

تنووان انند بهتوبعدی نمیهای سهاند  براساس اظهارات وی، چنین مدلمانند سطوح و احجام تشکیل شده "مرده"های گرافیک

تواتی شوامل اعاگورا هسوتند کوه ها دارای کمبود ساختاری شوی سازی اعاتات ساختمان تعریف شوند چراکه این مدلمدل

 باشد دهند، میهای مختلف در دنیای فیزیکی ارائه میشی چه که دررابطه با آن

هوای سوازی و مجموتوهفناوری مدل BIM"اند: ارائه کرده BIMتری از خود  شرح جزئی 5در کتاب 4همکاران و تیکولز ایستمن،

 BIMهمکاران ابعادی را بورای  و تیکولز ایستمن،  "باشدان میهای ساختمای از فرایندهای تولید، ارتباط و تحلیل مدلوابسته

 اند، مانند:تعریف نموده

 وند؛شدیجیتال نمایش داده  شیایصورت ااجزای ساختمانی به دهدها اجازه میقوانین پارامتریکی که به آن 

 های کواری هوا و فراینودلیولدهنود و بورای تحها را شرح میهایی هستند که چگونگی رفتار آناجزایی که شامل داده

 نیاز هستند، مانند برآورد، مشخصات اجزا و تحلیل انرژی؛مورد

 ی از آن چه که جزئونآو  ،های اجزا در تمام دیدها از آن اجزا و ترکیباتهای سازگار و غیرزائد مانند تغییرات دادهداده

 گردد؛است، ارائه می

 گردند صورت هماهنگ ارائه میه بههای هماهنگ مانند تمامی دیدهای یک مدل کداده(Eastman, Teicholz et 

al. 2011)  

نماینود  آن تعریوف ارائه داده است تأکید موی 6NBIMSکه  BIMانداز و تعریف همچنین بر چشم همکاران و تیکولز ایستمن،

بورداری و نگهوداری بااسوتفاده از مودل اعاتوات ریوزی، عراحوی، سواخت، بهورهی برناموهفراینود تأییدشوده"بارت اسوت از ت

برای هر تسهیات، جدید یا قدیمی، که شامل تمامی اعاتات مفیود ایجادشوده و یوا  7ی قابل قرائت توس  ماشیناستانداردشده

 ,Eastman) "باشدلبی که توس  همه در سراسر چرخه حیات قابل استفاده میشده در رابطه با آن تسهیات در قاآوریجمع

Teicholz et al. 2011)  

                                                      
1 Azhar 
2 Integrated Project Delivery (IPD) 
3 Jongeling 
4 Eastman, Teicholz et al    
5 BIM Handbook 
6 National Building Information Modeling Standard (NBIMS) 
7 Machine-readable 
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 پروژه تصویرسازیمتدهای  5.1

کنود، موی تنوان اجزای مشخصوی درکها را بهنسان آنهایی که چشم اای از خ صورت سنتی از مجموتههای محصول بهمدل

حتوی  بعودی و یواصوورت سوهتور بوههوا بویش دوبعدی هستند، اگرچه که مودل ِ CADهای ها، مدلاند  این مدلتشکیل شده

باشود  یموهایی برای درک عراحی یک محصول فیزیکی، قبل از ساخت آن، بسویار مهوم گردند  چنین مدلچهاربعدی ارائه می

-هسهای رند  مدلگیها را با اجزای محصول در نظر نمیعورمعمول ارتباعات بین بازیگران سازمانی و فعالیتهای سنتی بهمدل

تنوان یوک بها رها سازی کامپیوتری آنبعدی که سیستم مدلها برای ایجاد اجزای سهای از خ مجوته جدید، از  ِ CADبعدیِ 

را به هر جوزء  هایییابی کند و ویژگیسازی قادر است که محاسبه کند، مکانند  سیستم مدلکنشناسد، استفاده میمی "شی "

مکن اسوت توسو  مهایی که پذیری بین برنامههایی قرار گیرند که تبادلتوانند در قالبها میشده تخصیص دهد  این مدلمدل

  (Teixeira 2014)ایجاد کند های مختلف تفسیر گردند را دیگر بازیگران از تخصص

 

 

 بعدیnی ها مدل 5.1.1

BIM گردد و معموال در ابعادی مانند بعد چهارم )زموان(، بعود پونجم )هزینوه( و بعود بعد میهای بیش از سهسازیشامل مدل

ریوزی و هوای برناموهبعدی را با دادههای مدل سهگردد  مدل چهاربعدی، اعاتات و داده( تعریف می1ساختششم )تملیات چون

بعدی تمامی این اعاتوات نماید  مدل پنجهای ساخت را تسهیل میسازی فعالیتهد و تحلیل شبیهدبندی پروژه پیوند میزمان

دهد ساخت را ارائه میبعدی مدل چونسازد  مدل ششها یکپارچه میها و قیمتبندیها، زمانهای هزینه مانند کمیترا با داده

   (Smith 2014)ه گردد تواند در عول مراحل تملیاتی ساخت تسهیات استفادکه می

بعودی (، چهاربعودی )زموان(، پونجشی سازی بعدی )مدلگردند: سهبراساس ابعاد تعریف می BIMهای متنوتی از زیرمجموته

ایون قابلیوت  همکواران و تیکوولز ایسوتمن،(  4بعودی )ایمنوی( و حتی هشت3بعدی )پایداری(، هفت2بعدی )تملیات)هزینه(، شش

اند که ظرفیت اضافه نمودن تعداد نامحدودی از ابعواد را بوه مودل عریف نمودهبعدی تnسازی را با تنوان مدل BIMچندبعدی 

 ساختمان دارد 

عودی بهوای سوهمدل اند را بابندی ارائه شدههای ساختی که در برنامه زمانریزی است که فعالیتمدل چهاربعدی فرایند برنامه

چهوارم، یعنوی  دهد  اضوافه کوردن بعودبرابر زمان ارائه می از پیشرفت ساخت در گرافیکی همزمانسازی دهد و شبیهپیوند می

روژه را پوتواننود ه میکند  شرکای پروژریزی جریان کار یک پروژه ایجاد میزمان، فرصتی را برای ارزیابی قابلیت ساخت و برنامه

ار ارتبواط برقور تحلیول کننود وهای توالی، فضایی و زمانیِ پیشرفت ساخت تصویرسازی و صورت کارا و با درنظر گرفتن جنبهبه

یجواد گردنود اتواننود برای افوزایش بوازدهی مویهای لوجستیک عرحسایت و جانمایی تر، های قویبندیزماندرنتیجه  نمایند 

(Smith 2014). 

مدل دربرابور  5RGFو  هاشود که تولید فوری بودجهبعدی تولید می، مدل پنجBIMبا یکپارچه شدن بعد پنجم، هزینه، با مدل 

گوردد، دقوت بورآورد را افوزایش ها به دقایق می  کاهش زمان موردنیاز برای برآورد از هفتهاین امر بات نماید زمان را ایجاد می

                                                      
1 As-built operation 
2 Operation 
3 Sustainability 
4 Safety 
5 Genetic Financial Representation 
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دهود کوه مشواوران هزینوه، رساند و اجازه میرا به حداقل می CADهای دهد، حوادث و اختافات ناشی از ابهامات در دادهمی

 .(Smith 2014)یند تری را برای بهبود صرف نمازمان بیش

 توصویفاتی غنوی از اجوزای BIMسو  یابود  مودل اصولی در مدیریت تسهیات نیز ب BIMشود که بعدی بات  میمدل شش

ن، ی آیز هندسهنماید  این ویژگی و نباشد که توصیفاتی یکپارچه از یک ساختمان را ایجاد میساختمانی وخدمات مهندسی می

 کنند  ریزی میتنوان دیتابیس مدیریت تسهیات پیاز آن را بهموجود، استفاده های ارتباعات و قابلیت

-عیارهای زیستکه با مسازد کند که عراحان را قادر میبعدی را تولید میهای هفت، مدلBIMب اجزای پایداری با مدل ترکی

ا سازند و یوبر اساس را معتاجزای مشخصی از پروژه مواجه شوند و تصمیمات عراحی براینای در  محیطی تولید گازهای گلخانه

 نمایند مقایسه های مختلف را آزمایش و گزینه

به عراحوان ایون امکوان را  BIMصورت خاصه، نماید  بههای ایمنی را در عراحی و ساخت ترکیب میبعدی، جنبهمدل هشت

ها را بوا تر پاسخ دهند، عرحبینی نمایند، به تغییرات عراحی سریعتر پیشها را پیش از ساخت، راحتدهد که تملکرد پروژهمی

 در   (Smith 2014)صویرسازی بهینه نمایند و مستندات ساخت باکیفیت باالتری را ارائه دهند ها و تسازیها، شبیهتحلیل

 اند خاصه آورده شده صورتها بههای آنسازی اعاتات ساختمان و قابلیتابعاد مختلف مدل  1جدول 

 
 

 ویژگی بُعد

 سیساتهای معماری، سازه و تألسازی مدو یکپارچه zو  x، yسازی در سه بعد مدل مدل سازی شی  بعد سوم

 بعدییکپارچه سازی داده های برنامه ریزی و زمان بندی پروژه با مدل سه زمان بعد چهارم

 یکپارچه سازی داده های هزینه ای پروژه با مدل چهاربعدی هزینه بعد پنجم

 ی ساخت تسهیاتارائه ی مدل چون ساخت و استفاده در عول مراحل تملیات تملیات چون ساخت بعد ششم

 BIMترکیب اجزای پایداری با مدل  پایداری بعد هفتم

 پیوند دادن جنبه های ایمنی با عراحی و ساخت پروژه ایمنی بعد هشتم

 

 یبعد n یها مدل -1جدول 

(Smith 2014) 

 

 اده از ابعوادسمت اسوتفها درحال گذار بههستند و سازمان AECهای چهاربعدی، دارای بیشترین کاربرد در صنعت امروزه مدل

 های خود هستند  در پروژه BIMدیگر 

 
 

 (VDC)تاریخچه و تعریف طراحی و ساخت مجازی  6

در دانشوگاه اسوتنفورد  )CIFE( 1توسو  مرکوز مهندسوی یکپارچوه تسوهیات 2001مفهوم عراحی و ساخت مجازی در سال 

 بوازدهیتوانند سطح شکاتی که میی رویکردی یکپارچه و مبتنی بر مدل تمرکز نمود و مامریکا معرفی گردید و برروی توسعه

                                                      
1 Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) 
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را بوه تنووان یکوی از  1تکوهفراینود عراحوی و سواخت تکوه CIFEدر صنعت ساخت را تحت تأثیر قرار دهند، مدنظر قورار داد  

 ,Khanzode)شده به عول بیانجامند ها بیشتر از زمان درنظرگرفتهشود پروژهاست که بات  میمشکات اصلی شناسایی کرده

Fischer et al. 2006). 

CIFE ،VDC خت کوه ی عراحوی و سواای در پوروژههای کارکردی چندرشوتهاستفاده از مدل"است: گونه تعریف کردهرا این

وکار یت از اهداف کسببرداری، برای حمابهره-اختس-شامل محصول )مانند تسهیات(، فرایندهای کاری و سازمانِ تیمِ عراحی

   (Khanzode, Fischer et al. 2006)  "باشدمی

شود  اموروزه بای ساخت، مدیریت مالی و مدیریت محصوول مویی یک پروژه، نیازمند ارتباط بین عراحی، مدیریتِ پروژهتوسعه

هودف از   .(Kunz and Fischer 2012)گردد ایجاد می "نظمیتر و بیی بیشتر، زمان عوالنیهزینه"اکثر این ارتباعات، با 

اد ی همزمان ایجووکار و کار فنی در مهندسها با یکدیگر ایجاد قابلیت همکاری بین محرکان کسبها و سازمانکارکردن سیستم

 دقت تحلیل نماید  سازی محصول، سازمان و فرایند را یکپارچه ساخته و بهکند مدلشده است که تاش می

 BIMز در امریکا ا AECهای بزرگ از شرکت %80، بیش از 2009در سال  باسرتت در حال افزایش است  VDCکارگیری به

اسوت و از آرورده دسوت، کاربردی رؤیایی را در عول سوالیان گذشوته بوهBIM  همچنین (Barista 2009)اند استفاده نموده

  (Kam, Senaratna et al. 2013)است رسیده 2012در سال  %71به  2007در سال  28%

 

 

7 VDC  در مقایسه باBIM 

ه بونوام دارد و  (BIM)سوازی اعاتوات سواختمان ، مودل"های فیزیکی و کارکردی یوک تسوهیاتنمایش دیجیتالی ویژگی"

تور، وتواهکهوای بنودیتر، زموانهای کمدهد که به تملکرد بهتر در ساختمان، هزینهاین امکان را می AECمتخصصان صنعت 

ی فنوی روژه، متودهاپکه اتضای تیم تر و امنیت بیشتر کارکنان دست یابند  این اهداف هنگامیارتباعات بهبودیافته، کیفیت باال

-عی وسیمجموته آیند گیرند، به دست میهای پروژه به کار میسازی خروجیها هستند را برای بهینهو اجتماتی که درگیر آن

مرکوز مهندسوی یکپارچوه اصوطاحی کوه در  ،رددگومنجر موی (VDC)به عراحی و ساخت مجازی  ماحظاتیتری از چنین 

  (Sen 2012) معرفی گردید (CIFE)تسهیات 

معرفی شده اسوت  تعریفوی  2001در دانشگاه استنفورد در سال  CIFEتوس   VDCتر ذکر شد، اصطاح عور که پیشهمان

ای در کردی چندرشوتههوای کوارکه عراحی و سواخت مجوازی، اسوتفاده از مودلداده است، تبارت است از آنارائه  CIFEکه 

 Kunz and Fischer)نمایود وکواری واضوح و تموومی حمایوت مویباشد که از اهداف کسبهای عراحی و ساخت میپروژه

 2نمایود کوه شوامل محصوولمدیریت شوند تمرکز مویتوانند عراحی و هایی از پروژه که میپروژه بر جنبه VDC   مدل(2012

هوای ی کوه تویم4نمایود و فراینودبرداری میکه آن را تعریف، عراحی، ساخت و بهره 3)معموال یک ساختمان یا کارخانه(، سازمان

  (Kunz and Fischer 2012)باشد کنند، میسازمان از آن پیروی می

-هایی اشاره دارند که  فرایندها از آنهردو به فناوری VDCو  BIMکه تر است  باآنوسیع BIMاز  VDCی تعریف محدوده

گیورد و شوامل تموامی را نیز دربرمی BIMتری است که استفاده از تر و وسیعمتدولوژی جامع VDCکنند، اما ها استفاده می

 ,Kam)باشود برداری از یک پوروژه و سوازمان حوامی ایون فراینودها مویریزی، عراحی، ساخت و بهرهندها درعول برنامهفرای

Senaratna et al. 2013). که م آنرغتلیBIM هوای فنوی یوک پوروژه سازی یک محصول و پرداختن جنبهتمایل به مدل

                                                      
1 fragmented 
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و متودهای اجتمواتی بورای دسوتیابی بوه  )POP( 1های محصول، سازمان و فرایندای از مدلی چندرشتهاستفاده VDCدارد، 

هوا از عریوق حولی راهف و ارائوهی بین تعریف اهودابر حلقه VDCگیرد  همچنین کاری از یک پروژه را دربرمیواهداف کسب

    در(Kam, Senaratna et al. 2013)نماید سازی و اتوماسیون تأکید میبهینه

 ارائه شده است  VDCو  BIMای مقایسه مدل 1شکل 

 
 

  VDC و BIMمدل مقایسه  -1شکل 
 )نگارنده(

 

ی حودودهباتوجوه بوه م VDCگذارند، موارد اضافی دقیقی در های مشابهی را به اشتراک میویژگی VDCو  BIMکه درحالی

-تور مویسویعوتر و را جامع ها وجود دارد که آنمتدهای اجتماتی برای اثربخشی آن مدلسازی و های مدلسازی، محرکمدل

   (Kam, Senaratna et al. 2013)سازد 

مان، نماید  مسوائل مودیریتی معمووال شوامل تعوامات سواختتمرکز می VDCر اجزای ساختمانی مدل ب BIMاز سوی دیگر، 

ازد سورا قادر می AECبسیاری از متخصصان صنعت  BIM  امروزه (Kunz and Fischer 2012)باشد سازمان و فرایند می

ازمان و فراینود را سوها تحلیل ، پروژهBIMکارکردهای  وجود، حتی با استفاده از بهترینکه تملکرد خود را بهبود بخشند  بااین

ننود مام بواقی مویای، مبهدهند و متدهای مدیریت و ارتباط بین فرایندها و اعاتات چندرشتهصورت دقیق و کارا انجام نمیبه

(Kunz and Fischer 2012)   

 

 

8 VDC به عنوان ابزاری برای مدیریت پروژه 

دف باشند  هوگی میسازی و هماهنآوردن ذینفعان هستند که نیازمند اقدامات یکپارچهعور عبیعی راهی برای گردهمها بهپروژه

هوای رصوتاز مدیر پروژه برای دستیابی به اهداف یک سازمان مشخص است که از عریق پاسوخ بوه فابزارهای موجود، حمایت 

کوه در محوی   هوای بسویار متنووتیی محصوالت جدید و رویارویی بوا چوالشبرداری از ابزارهای فناورانه، توسعهخارجی، بهره

جوود در در کموک بوه رسویدگی بوه  مشوکات مو VDCشود  در ادامه توانایی وکار ممکن است افزایش یابند، انجام میکسب

 گردد  ابزارهای سنتی مدیریت پروژه ارزیابی می

                                                      
1 Product, Organization, Process (POP) 
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تور شوده اسوت  بورای ی سونتی وسویعاز تعریف مدیریت پوروژه "مدیریت پروژه"کنند که اصطاح اشاره می همکاران و لو لی،

-کارگرفتوهتوانند بوهی نوظهور میمتدهای مدیریت پروژه های درحال افزایش،ها و پیچیدگیهای امروزی با اندازهمدیریت پروژه

ی قطعیت باال و محی  سریعاً درحال تغییر، رویکرد مودیریت پوروژهباوجود پیچیدگی و ملزومات مشتریان همراه با تدم "شوند 

تنوان کواربرد عاصر بهی مبه مدیریت پروژه "کارگیری فرایندهای صحیح و تفکر استراتژیک، منسوخ خواهد شد سنتی، بدون به

-شود که به دستیابی به اهداف پروژه کمک مویبندی، کنترل هزینه و مدیریت کیفیت توجه میرویکردهای مرکزی مانند زمان

  (Li, Lu et al. 2009) کندهای فناوری، استراتژی، مالی و    را نیز حمایت میوجود، امروزه مدیریت پروژه، جنبهکند  بااین

داف مشوابه بوا دهد کوه بوه اهوبه مدیر پروژه این امکان را می VDCهای مشابهی مواجه هستند و ها با محدودیتتمامی پروژه

ت و یجاد کرده اسرای مدیریت پروژه اتر اشاره شد، تغییرات مداوم، مشکاتی را بعور که پیشمتدهای سنتی دست یابند  همان

هوا ظرفیوت نانود، اگرچوه آهای چندگانه از مدارک عراحی شوده( بات  ایجاد  نسخهBIMسازی متداول )مانند ابزارهای مدل

ی روژه، چوارچوب پوVDC"وجوود، های تغییر در بین محتوای متدهای مرتب  دارنود  بوااینمحدودی برای شناسایی وابستگی

ه نمایود کوموی ی را برای تشریح، دنبال کردن و مدیریت تغییرات در محصول، سازمان و فرایند در عول زموان اضوافهایکپارچه

ازیگران بوهوای تاوه فرصتی را بورای مجتموع سواختن تواشبه "و مدیریت شود  تصویرسازیصورت جمعی تواند بهامروزه می

  (Kunz and Fischer 2012)  کندمختلف در صنعت ساخت ترضه می

ی هوا اغلوب حووزهانود  آنتلت کمبود تشریک مساتی درمیان ذینفعوان موورد انتقواد قورار گرفتوههای ساخت بهدرواقع، پروژه

که ارزش پوروژه جای آنگردند بهبندی میهی، اولویتصورت جداگانه در سوددمحدودی از مسئولیت را برتهده دارند و اغلب به

آوردن ذینفعان، کارآمدی هر شریک را بوا گردهم  (Lahdou and Zetterman 2011) تنوان یک کل حداکثرسازی گرددبه

سازد  اگر به تغییورات گردند، حداکثر میکه مشکات بالقوه شناسایی میپروژه، هنگامی نمایش دادن، مقایسه نمودن و مدیریت

-سورتت مویباشد، بهتر میی بیشهای جدید پروژه برای هر ذینفع که مستلزم ارزیابی و مباحثهجای تولید نسخهنیاز باشد، به

سرتت با تغییرات سوازگار شوود، تملکورد تواند بهنابراین تیم میتنوان یک تیم متوجه شوند  بها بهها را از تمام جنبهتوانند آن

هوایی  تصویرسازیسازی نماید و را انجام دهد، سناریوها را شبیه 1اگر-شودچه میبینی نماید و تحلیل های پروژه را پیشفعالیت

زی و ساخت فراهم کند و محوی  ارتبواعی ریها، عراحی و ساخت کلی، برنامهسازی استراتژیرا برای ایجاد ابزاری کارا در بهینه

  (Rheinlander, Arulraj et al. 2009)تعاملی ایجاد نماید 

 

 

 VDC بلوغمدل  9

 نظور گرفتوه شوود،های فناورانه مرتب  است و نباید به تنوان یک مفهوم استاتیک و ساکن درقویاً به توسعه VDCهای توانایی

 شود ظر گرفتهی بهتر درنمسئلههای حلسازی ابزارها و متدهای جدید و ایجاد راهکپارچهای برای یبلکه به تنوان وسیله

 

 2تصویرسازی 9.1

CIFEی ، سه مرحله در توسعهVDC بعودی های سهمدل"های پروژه است که تیم تصویرسازیی اول گیرد  مرحلهدرنظر می

برداری و فرایندی که توس  دهند، ساخت و بهرهی را انجام میهایی که عراحدهند، مدل سازمانکه عراحی محصول را ارائه می

-های کارکرد که از عریق مدلبرداری و مدیریت براساس سنجهشود، ساخت و بهرهشرکای تجاری برای انجام عراحی دنبال می

-  ذینفعان باید بتوانند مودل(Kunz and Fischer 2012)کنند را ایجاد می "استبینی شده و در فرایند دنبال شدهها پیش

                                                      
1 What-if 
2 Visualization 
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گوذاری اعاتوات را فوراهم اشتراکنیاز باشد که به های تصویری را تفسیر نمایند و ممکن است به قراردادهای تعاملی چندتایی

گوردد و بوا وجوود سازی آسان یوک پوروژه اسوتفاده موییه کردن و پیادهکنند  این مرحله برای توجکنند و آن را تقویت میمی

دهند کوه ارزان هوم نیسوتند، افزاری پرتوان را دردسترس قرار میمتداول که ابزارهای نرم (PC)فناوری کامپیوترهای شخصی 

ا برای خود توضیح دهند و تشوریح صورت دقیق کار رکاراترین راه برای ذینفعان است که بتوانند به تصویرسازیپذیر است  انجام

 هایشان، کار خود و کار دیگران را تحلیل نمایند کنند و در ذهن
 

 1سازییکپارچه 9.2

کنند که داده ها، متدهای اتوماتیک مبتنی بر کامپیوتر را استفاده میپروژه"سازی است  در این مرحله ی بعدی، یکپارچهمرحله

 Kunz and Fischer) "نمایدافزارها را تحلیل مینماید و قابیلت اعمینان به نرمل میهای مختلف، تبادسازیرا درمیان مدل

گذاری بار سرمایهسازی، ذینفعان باید با استانداردهای تبادل موافق باشند  این مسئله به یک  برای تملکرد بهتر یکپارچه(2012

 های مختلف دیگر نیز استفاده گردد تواند در پروژهنیاز دارد که می

 

 2اتوماسیون 9.3

هوای عراحوی روتوین اسوتفاده های اتوماتیک برای انجام فعالیتها از روشپروژه"ای که است، مرحله اتوماسیونآخرین مرحله 

ه تغییر قابل توجهی در فرایندهای خود نیاز دارند تا بتوانند عراحوی بوا های پروژه معموالً برای بهبود عراحی بکنند  سازمانمی

 Kunz and Fischer) "تری برای عراحوی روتوین صورف نماینودارزش زیاد را انجام دهند، تحلیل کنند و زمان و تاش کم

 باشد قابل مشاهده می 2شکل در   VDCبلوغ   مدل (2012

 

 
 VDC بلوغ مدل -2شکل 

 )نگارنده(

 

 Li, Lu et)باشد سازی میاست، و درحال انتقال به یکپارچه تصویرسازیی ساخت، تمدتاً بر در حوزه VDCامروزه تمرکز در 

al. 2009). 

 

 

                                                      
1 Integration 
2 Automation 
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 VDCسازی قطعیت در پیاده عدم  10

یش از ، بو2009که در سوال عوریاند، بهمحبوب گشته AECدر صنعت  VDCسال گذشته، ابزارها و فرایندهای  10درعول 

نووان تتمودتاً بوه  VDCهوای انود  منفعوتاسوتفاده نمووده VDCافزارهوای های بزرگ در ایاالت متحده از نورمشرکت 80%

ی ود  مسوئلهشوها در عول چرخه حیات خود شناخته میی ارزش به پروژهکنندهای کارآمد و اضافهی چندرشتهکنندههماهنگ

ته اسوت و های گذشته داشولای را در صنعت در سانماید، کاربرد بسیار تمدهرا تسهیل می VDCکه  BIMدیگر آن است که 

مهموی  ی، بوه مشخصوهVDCی افزایش یافته است  توانایی اداموه دادن پوروژه 2012در سال  %71به  2007در سال  %17از 

-دید را تهدههای عراحی و ساخت جتبدیل گشته است که بتوانند در بازار رقابت پیشرو باشند و پروژه AECهای برای شرکت

  (Kam, Senaratna et al. 2013)دار شوند 

ن رشان است  ایووکاسازی متدهای فناورانه در کسبی تمایل بسیار زیادی از سوی صنعت برای پیادهدهندهارقام ذکرشده نشان

، 2012سوال  است که در دانشگاه استنفورد ایاالت متحده واقع شوده اسوت  در انتهوای CIFEرقام نتایج یک کار پژوهشی در ا

در یوک  سازی کرده بودند را تحلیل نمووده اسوت ورا پیاده VDCفرد که منحصربه AECی پروژه CIFE ،108تیم پژوهشی 

واقعوی  AECهوای شوده، پوروژههوای ارزیوابی  پروژه(Kam, Senaratna et al. 2013)اند مقاله گزارش آن را منتشر کرده

 13 ادند و دردرا پوشش می -عراحی تا اختتامشاز پی–ها را در مراحل مختلف پروژه ی وسیعی از انواع پروژهبودند که محدوده

شوده  در منواعق مختلوف سواخته AECهوای کشور مختلف در امریکای شمالی، اروپا و آسیا واقع شده بودند و توس  شرکت

 یو تجربوه VDC سوازی کامولدست داد که کاربرد و پیوادهبخش نبودند و این نتیجه را بهها کاماً رضایتبودند  نتایج کاوش

قی همچنان در صونعت بوا VDCهای ها در خروجیقطعیتتدمدست نیامده است  برخی تاکنون به، AECمناسب در صنعت 

ه مووانعی چووکار خود بوا های کسبدر مدل VDCکارگیری ها برای بهمانده است  بنابراین مهم است که درک شود که شرکت

 مواجه هستند 

 :(Li, Lu et al. 2009)شود که در ادامه آورده میشناسایی شده  VDCسازی چهار مانع اصلی در پیاده
 

 موانع فنی .1

ی هواحولافزاری باتو  ایجواد مشوکل در ارتبواط بوین راهاشاره دارد  کمبود سازگاری نرم 1مورد اول به مشکل قابلیت همکاری

های خوود نیواز دارنود، افزار برای اجرای فعالیتی آن ذینفعانی که به استفاده از نرمشود  در یک پروژه، همهمی VDCمختلفِ 

کردن سازگاری دنبال کنند  مشکل آن اسوت کوه افزاری سازش داشته باشند و جریان مشابهی را برای حفظباید با مجموته نرم

-ی نرمکنند  یک مجموتهی دیگر تغییر میگیر، ثابت و دائمی نیستند و از یک پروژه به پروژههای ساخت، ذینفعان دردر پروژه

 استفاده باشد ی بعدی بیافزاری مورد استفاده برای یک پروژه ممکن است برای پروژه

بعودی ی سوههامدلکنند  برای ایجاد تمام استفاده می VDCها از مشکل فنی دیگر، سرتت عراحی در هنگامی است که پروژه

 جزئی در سطح مطلوبی از جزئیات و دقت، به زمان زیادی نیاز است 
 

 های جدیدهزینه .2

VDC هوای اضوافی بورای یوادگیری کنود، اموا در ایون میوان، هزینوههای بسیاری را ایجاد مویمنفعتVDC  و از یواد بوردن

 صورت کمی محاسبه گردد اید بهب VDC 2منفعت-ها دربردارد  نسبت هزینهرویکردهای قدیمی برای شرکت
 

 VDCبرای  کردهزینهتمایل به  .3

                                                      
1 interoperability 
2 Benefit-Cost Ratio 
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دفعوات را پرداخوت کنود، بوه VDCی کسی بایود هزینوهکه چهها واضح هستند نیز جدال بر سر ایناما حتی زمانی که منفعت

تنووان تلوف بوههای مخکه حقیقت آن است که بازیگران پروژهایجاد یکپارچگی است، درحالی VDCمشاهده شده است  هدف 

کسوی هزینوه را بورد، چوهکسوی سوود مویچه"ای نیست که کنند  همچنین این موضوع سادهمراکز سوددهی مختلف تمل می

گونه که پیش وجود همانتوانند مشخصاً به شرکا یا مراحل مختلف تخصیص یابند  بااینها نمی، چراکه منفعت"کندپرداخت می

 باشند  VDCسازی کارفرماها باید نیروی پیشران برای پیاده از این اشاره شد، توصیه شده که
 

 ریسک تغییر .4

داشوت   ، توأثیر زیوادی بور ایون متودها خواهودVDCسازی دهند و پیادهمتدهای ساخت متداول، پاسخ کندی به تغییرات می

ال حورد، بوااینوکوار دربورداسوبهایی را بورای کبنابراین این تغییرات به فرایندهای نوآورانه مرتب  هستند که همچنان ریسک

 ا بپذیرند ها باید تصمیم بگیرند که بخواهند ریسک نوآوری را مدیریت کنند و یا ریسک انجام ندادنِ هیچ کاری رشرکت

 
 

 گیرینتیجه 11

د  هودف باشنسازی و هماهنگی میآوردن ذینفعان هستند که نیازمند اقدامات یکپارچهعور عبیعی راهی برای گردهمها بهپروژه

هوای ابزارهای موجود، حمایت از مدیر پروژه برای دستیابی به اهداف یک سازمان مشخص است که از عریق پاسوخ بوه فرصوت

هوای بسویار متنووتی کوه در محوی  ی محصوالت جدید و رویارویی بوا چوالشبرداری از ابزارهای فناورانه، توسعهخارجی، بهره

تور ی سنتی وسیعاز تعریف مدیریت پروژه "مدیریت پروژه"اصطاح امروزه شود  ام میوکار ممکن است افزایش یابند، انجکسب

-ی نوظهوور مویهای درحال افزایش، متدهای مدیریت پروژهها و پیچیدگیهای امروزی با اندازهشده است  برای مدیریت پروژه

قطعیت باال و محی  سریعاً درحوال تغییور، رویکورد دمباوجود پیچیدگی و ملزومات مشتریان همراه با ت شوند کارگرفتهتوانند به

ی معاصور به مدیریت پروژه تفکر استراتژیک، منسوخ خواهد شد کارگیری فرایندهای صحیح و ی سنتی، بدون بهمدیریت پروژه

ابی بوه اهوداف شود که به دسوتیبندی، کنترل هزینه و مدیریت کیفیت توجه میتنوان کاربرد رویکردهای مرکزی مانند زمانبه

 Li, Lu) کنودهای فناوری، استراتژی، مالی و    را نیز حمایت مویوجود، امروزه مدیریت پروژه، جنبهکند  بااینپروژه کمک می

et al. 2009)  مواجه هستند و  های مشابهیها با محدودیتتمامی پروژهVDC دهود کوه بوه به مدیر پروژه این امکان را موی

ای را بورای تشوریح، دنبوال کوردن و مودیریت ی یکپارچوه، چارچوب پوروژهVDC  اهداف مشابه با متدهای سنتی دست یابند

و مودیریت  تصویرسازیصورت جمعی تواند بهنماید که امروزه میتغییرات در محصول، سازمان و فرایند در عول زمان اضافه می

 Kunz and) کنودهای بازیگران مختلوف در صونعت سواخت ترضوه مویتاوه فرصتی را برای مجتمع ساختن تاشبه شود 

Fischer 2012)  سازیکارگیری و پیادهکه بهرو باتوجه به آنایناز VDC  در صنعت معماری، مهندسوی و سواخت(AEC)  

یافته با رشد روزافزونی مواجه شده است و به استراتژی مهمی در صنعت سواخت تبودیل های اخیر در کشورهای توسعهدر سال

، با شناخت و بررسی دقیوق ایون روش و سونجیدن امکوان بخشدوری و سوددهی را بهبود میشود بهرهاست که تصور میگشته

  توان امیدوار بود که مشکات موجود در صنعت ساخت کشور را بهبود بخشد می آن،سازی یادهپ
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