
 

 

 
 

 

 

 

از    یری ( در بهره گBIM) یاطالعات ساختمان یمدلساز یفناور یها تی ظرف

 یرشته معمار تیبا محور هیرسته ابن  ینظر یمبان
 

 ی الملل نیدانشگاه ب ،یاسالم  یدانشکده هنر و معمار ، یاسالم یگروه معمار ،یاسالم ی معمار ، کارشناس ارشد ،فرهنگدوستهادی  

 .1ران ی، مشهد، ا)ع(امام رضا 
 

 07/01/1401 :تاريخ پذيرش                    1400/ 10/ 18 تاريخ دريافت: 

 

 چکیده 
ساخت    یها   یفناور  ی ریمعاصر همزمان شده است با شکل گ   یمختلف در علوم انسان  اتيو ارائه نظر  راتییمجموعه تغ 

به   ،یفن   یها  شرفتی پ   نيدر خالل ا  یعلوم انسان  ینظر   یاز داشته ها  یریدر بهره گ  ی. مسئله هماهنگ هیدر عرصه ابن

ا افزار   یعمل  ی عرصه ها  با(  ی افزار  ان ی)م  یعرصه نظر   یکه همگام   ی گونه  به  ی)نرم و سخت  حفظ    گري کدي( نسبت 

فناور بروز  شاهد  و  نظر  یب  یها   یگشته،  امر  اي  یپشتوانه  نباشم،  است.   یتيهو  یبرعکس    ی مدلساز  یفناور  گشته 

عرصه گشته که کمتر به    ني روز افزون در ا  تیاهم  ی دارا   ه،یجامع در عرصه ابن  یبه عنوان راه حل  ،یاطالعات ساختمان

سوال است که    نيبه دنبال پاسخ به ا  یاست. پژوهش جار  ده ي آن توجه گرد  ی نظر  یها   یپشتوانه ها و توامند   یبررس

زم  یفناور  ن يا  ی ها  یتوامند  قابل  نهی در  و  دستاوردها  از  فرا  ینظر   ی ها  تی استفاده  چ   یها   ند يدر  آن،  با  .  ستیمرتبط 

صورت گرفته    ی لیتحل  نیی و تب   یاسناد کتابخانه ا   یبا استفاده از گرآورد  ن،يادیبن   تیبا ماه  یف یبه روش ک  یپژوهش جار 

ا  یداشت ها  بیبر اساس ترک  است.  در    یم یعظ  اریبس  تی پژوهش، ظرف  ن يشده در ا  شنهادی پ  راتییتغ   جاديموجود و 

 ر يو سا  یران يو ا  یاسالم   ی معمار  ی نظر   ی توجه به نقش مبان  قي آن، از طر  ی به نسل بعد  یشکل ده   ی برا   ی فناور  نيا

  وجود دارد.  هیمرتبط با ابن  یرشته ها
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 مقدمه

در دهدده  هیدد عرصدده ابن ینددرم افددزار یهددا ندددیدر فرا  یقیاشخاص حق  یو امکان کنشگر  یشخص  یها  انهیظهور را
 نددهیاز مندداب ، زم یاریشد. اگرچدده ب دد   یدست  ماتیو عبور از ترس   یوتریکامپ  میترس  یابزارها  یریم، باعث شکل گ۱۹۸۰

 ی، نددوعBIM  یفندداور  ی، ولدد   دانندددیم  یوتریامپکدد   میترس  یفناور  یو کمبود ها  یفن  لیرا، دل   یمدل از  یفناور  شیدایپ
  هیدد ابن یو مهندسدد   ،ی)نرم افزار ، سخت افزار (، علم اطالعات و دانش شناس  انهیرا   یمهندس  نیب  ،یچند رشته ا  ییهمگرا

عملکرد(، شددکل گرفتدده اسددت   ک،یزیف  ط،ی)مح  تیبرگرفته از واقع  یداده ها  یکیگراف  ییبازنما  جادیاست، که به منظور ا
(Lahiff et al, 2012 .) 

محددور   انددهیرا  یهددا  یتکنولددو   نیا  ی  هیزبان داده پا  یریشکل گ  یاصل  هیداده ها ، جان ما  هیسخن، نظر  گرید  به
 ،یو سدداختمان سدداز یاطالعات با معمار  یفناور  بی(، با ترکBIM)  یاطالعات ساختمان  یکه مدل ساز  یاست. به گونه ا

ساخت به صددورت بددرخط و در کددل طددول چرخدده   ندیرآسنجش و نظارت بر ف  ت،یریمد  یبرا  نیادیبن  رییتغ  کیبه عنوان  
 ،یفندد  ،یطدد یمح یداده هددا یگفت تنددوع بددال  توانیاساس م نی(. بر اAzimi et al,2011شناخته شده است ) هیابن اتیح

و بدده  رهیذخ یبانک اطالعات نیدخالت دارند، به زبان داده، در ا  هیابن  یطراح  ندیکه در فرا  ینظرو    یکالبد  ،یان ان  ،یهنر
 . شوندیم یریبکارگ یمتنوع یوه هایش

از داده   یچنددد وجهدد   یپشتوانه ا  یدارا  ،یفناور  نیدر ا  هیشده از ابن  یطراح  ای  ییگفت که مفهوم بازنما  توانیم  پس
( مختلددس سدداختمان ی)فاز هددا  ندیدر فرا  یریو بکار گ  شینما  ،یابیقابل دست  یاست که به صورت لحظه ا  بانیپشت  یها
آنهددا بدددون  یکه سامانده دیآ شیطراح پ یبرا یو همزمان دهیچیپ یها تیامر باعث گشته است که قابل  نیاست. ا  یساز

. دینما  یو چند وجه  دهیچیزمان بر، بزرگ، پ  یطرح و حل م ئله، خود امر  یداشتن الگو  نیهمچن  ،یشناخت و ت لط کاف
 نیدد هدفمنددد بدده ا یو جهت دهدد  تیریمد یبرا یپاسخ مناسب تواندیم یفناور نیا یفن  یها  یاز توانمند  یکاف  یپس آگاه

حددل  یبرا یوجوه فن نیاست م ئله مشغول شدن به ا یدر حال نیباشد. ا  یطراح  ندیحضور ماثر در فرا  یها برا  یوانمندت
. پددس ضددرورت گددرددیم یطراحدد  ندیدر فرا  یمعمار ینظر یو دستاوردها ینظر یبه مبان یم ئله، غالبا باعث کم توجه

 ،ی)فرهنگدد  یمحور و ظاهر مدار و بدون پشتوانه نظر  یطراح  یاز بروز معمار  یریجلوگ  یم ئله برا  نیا  یدر بررس  یمهم
 یریدد بهره گ یبرا یفناور نیداده محور ا یها تیهدف استفاده از ظرف دیبا ر،یم  نی. در اگردی(، شکل میهنر  ،یاجتماع
سددوال مهددم اسددت کدده  نیدد به پاسددخ ا یابیاساس پژوهش حاضر به دنبال دست  نیرا مد نظر قرار داد. بر ا  ینظر  یاز مبان
  .ر؟ یخ ایرا دارد  هیابن یمطرح در مهندس ینظر یاز مبان یریبهره گ یی، تواناBIM  یفناور

ب یاری معتقدند که تصویرسازی در ابتدایی ترین حالت خود توسط یونانیان باستان، در امر ساخت مورد استفاده بوده 
است. به هر روی در دوران معاصر و همزان بددا شددکل گیددری رایاندده و سددپس رایاندده شخصددی، اسددتفاده تجدداری از امددر 

(. ولی با افددزایش Leite et al,2016ین عرصه، اگرچه بدون تاخیر ولی رشد اولیه آه ته ای داشته است )تصویرسازی در ا
کنشگری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش مخاطبان این عرصه در بازار های تجاری سدداختمان سددازی، بدده گوندده ای 

زارهای مختلس مدل از گرافیددک پایدده بددوده تصاعدی شاهد افزایش کمی و کیفی این عرصه با تولید و عرضه انواع نرم اف
ایم. با تحصصی تر شدن دیدگاه ها و رشد علم فناوری اطالعات که بر پایه نظریدده داده هددا و نگدداه داده پنددداری شددکل 

 گرفته است، شاهد به وجود آمدن فناوری ن ل سوم یعنی مدل ازی اطالعات ساختمانی بوده ایم. 
ر هر یک از این دوره ها وجود داشته اند که سعی کرده اند عددالوه بددر کارب ددت جریان های مطالعاتی گ ترده ای د

عملی این فناوری ها، در زمینه های نظری آنها نیز پژوهش هایی را انجام دهند. دسته بندی کلی ایددن تحقیقددات نشددان 
 دهنده چند زمینه مطالعاتی مختلس است. 
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 77...                          ینظر  یاز مبان یری( در بهره گBIM) یاطالعات ساختمان یمدلساز یفناور  یها تیظرف  فرهنگدوست/

 )منبع: نگارنده(  BIMدسته بندی کلی مطالعات پیرامون فناوری  .1جدول 

 ترين مسائل مطرح شده مهم رويکرد 
کمبود   /( ای )معماریدرون رشته

 محتوايی 

کمبود  / ( ابنیه) یارشتهانیم

 محتوايی 

(  چی تیماهیت )
 شناسی

در   ای کهنگاه و تعاریس درون رشته الس  تعاریس، مفاهیم، نظریات 
تضاد یا موازی کاری با مطالعات  

ی است، باعث گردیده  ا رشتهنیب
های مختلس این فناوری، رشد  جنبه
مبانی   ی و غالباً ناهم و باا نشدهتعریس 

نظری معماری داشته و سبب ایجاد  
دامن زدن به نظریه گریزی و رشد  
 یکچانبه بخش فنی معماری شود

یی فنی و  گویکلو  ریرپذیتف نگاه 
ظری که در م یر تطبیق با غیر ن

و تطبیق   انتقالمبانی نظری معماری )
محتوایی(، ابهام و کثرت مفهومی  

آنکه وجوه اختصاصی  . حالندیآفریم
معماری از جمله مباحث هنری)یبک  
طراحی و سبک معماری(، روانشناسی  

 . دهدینممحیطی و  را پوشش 

 ب حوزه و محدوده شناسی 

 بکار گیری 

 ج  ی  )مزایا و معایب( کاربردشناس

 د روش بکارگیری )فرایند و نیازها( 

 ه هدف بکارگیری )تعیین سطح نیاز( 

 و سیر تحول بکارگیری )جهانی،ملی( 

(  چراییالزام )
 شناسی

 ز الزام مصداقی، نظری یا فل فی

 برخی مناب 
  )ه( Chen,2013)د(  Bernstein & Pittman, 2004)ب(علوی نژاد و سعادت تبار )ج(  Autodesk,2021)الس( 

Eastman et al,2011  )و(Leite et al,2016   ،خبازی )۱3۹۱)ز 

 
بر اساس پیشینه یابی فوق، به صورت کلی مشهود است که اگر قرار بددوده اسددت در جددایی از مندداب  کتابخاندده ای، 

مبانی نظری در فرایند این فناوری میشده است، قاعدتا بایددد در ماهیددت شناسددی، سددپس در الددزام صحبتی از بکار گیری  
شناسی و نهایتا در روش بکارگیری میبوده است. با چنین فرضی، میتوان شاخصه های مطالعدداتی کدده در ایددن دسددته هددا 

 صورت گرفته اند را به صورت زیر خالصه کرد:
کتابخانه ای به منظور بهره گیری از مبانی نظری در فرایند هددای ابنیدده صددورت مهمترین تالش هایی که در مناب   

گرفته است را میتوان مرتبط با مراحل پیش طراحی و مصور سازی آنها در غالب طراحی مفهومی )فدداز یددک( و تفصددیلی 
شددرفت در مرحلدده، )فاز دو(، و در رشته های معماری و شهرسازی دان ت. همچنین بیشترین شیوه گزارش شددده بددرای پی

روش های طراحی مبتنی بر شهود، منطق، ادراک و تحلیل های فردی یددا گروهددی طراحددان در غالددب شخصددیت هددای 
حقیقی و حقوقی است. همچنین درباره بهره گیری از هوش مصنوعی برای کمک رسانی به مراحل مختلس فوق خصوصا 

نتایج کمتر قابددل تعمددیم( زیددادی وجددود دارد کدده باعددث افددزایش   در مرحله تحلیلی، ابزار ها و روشهای متعدد )و البته با
 سردرگمی و پیچیدگی مراحل بهره گیری از مبانی نظری در طراحی و سنجش اصولی آن در طرح نهایی است.

صددنعت در  BIMبهددره گیددری از دربدداره  یا تدداکنون مطالعددات گ ددتردهبه صورت کلی باید نتیجه گیری کرد کدده 
بدده منظددور   همه این مطالعات به صورت م تقیم و غیر م تقیم نشانده این امر است که  صورت گرفته است اما  ساختمان

مهمترین آنها، کالبد شکافی ماهیددت و   نیاز ا  یکی  .شود  ایمح  ییها  نهیزم  دیبا  پیاده سازی این فناوری،  مناف به    یابیدست
ر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانددش بنیددان ظرفیت های آن از جنبه های مد نظر کنشگران آن خصوصا د

ظرفیت عظیم آن برای بهره گیددری از از موارد از جمله    یاریب   یساز  شفاف  ضمناین چنینی،    مناسب  اقدامات  . با  است
 نی کرد.میتوان به گ ترش جنبه های کارایی و توانمندی آن نیز کمک شایا یافته های علوم ان انی مرتبط با رسته ابنیه،

 چیستی مبانی نظری رسته ابنیه

آن »فکددر  دنیفهم یاست که من وب به »نظر« و برا  یزیهر آن چ  ،ینظر  یمفهوم مبان"به صورت کلی باید گفت
 بدده  )را(  آن حوزه را خوب شددناخت و آنهددا  «ینظر  ی»مبان  دیها با  از بحث  یلیخ  یرا)به گونه ای که( ب  .باشد  ازیو نظر« ن

)قاسمی و همکاران،  " است  یوس اریب   یهر موضوع موردبررس  یبرا  ینظر  یمحدوده مبان، )زیرا(  به هم ربط داد  یدرست
 یبددرا کننددده قان  یعلم یها ارائه گواه ای به استدلل تواندی، بهتر مابنیهحوزه  ینظر یبا ت لط بر مبان (. طراح23:  ۱4۰۰

. اقناع سازی حاصددل از بهددره گیددری از مبددانی نظددری خود بپردازد  های نظری طراحیضرورت    ای  ، ارائه الگوم ئله  انیب
( در فرایند طراحی، نوعی استفاده از نظرات دیگران و افزایش میزان کیفیت های فضایی و ماندددگاری محصددول 2  جدول)
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یعنی بهره  نهایی در رسته ابنیه است. بدیهی است که در حوزه های مطالعاتی مرتبط با هدف مهم رسته ابنیه، چنین امری
 گیری از یافته های منعکس در مبانی نظری علوم ان انی مرتبط با ابنیه برای دست یابی به »زی ت پایدار و با کیفیت«.

 

 ( 23: 1400انواع و رابطه مفهومی مبانی نظری )منبع: قاسمی و همکاران،    . 2 جدول
 

 توضیح انواع 

 یانتزاع  کردیبا رو هیسازنده نظر  یو اجزا  ینظر  سیتعار مفهوم

 تر  یتر و انتزاع  یکل یکردیهمان مفهوم با مؤلفه و ابعاد و رو سازه

 ینیو ع   یریگ اندازه قابل یکردیهمان مفهوم با رو ریمتغ

 نشده ای دشدهییآن تأ جهیخردمندانه که آزمون شده و نت یها حدس هیفرض

 هیبالتر از فرض  ینییدر جوام  مختلس باقدرت تب دشدهییتأ یها  هیفرض هینظر

 بیرق یها هیکارها و ارائه نظر در صورت برتر بودن از نظر  یراهنما هینظر میپارادا 

 در فل فه( شتریفل فه )ب  یو پاسخ مشخص به اجزا   یکل یکردیبا رو هینظر مکتب

 (یاضیدر ر شتری)ب یحد مرکز  هیبال مانند قض اریب   نییباقدرت تب هینظر هیقض

 کار با وزنه ای  یمانند اصول اخالق تریبال و کاربرد یعموم رشیبا پذ هینظر اصول

 وتنین ایمانند قانون جاذبه  ینظم جهان  ح یهمان اصل با قدرت تشر قانون

 و قابلفهم و اجرا  یکاربرد یکردیبا رو  یقبل یاز مبان  یچارچوب الگو

 تیواقع کی یاساس یاز ساختها یمنطق ای یاضیر ، یماد  یمجموعها مدل

 درک و کاربرد بهتر یبرا   یقبل یبر اساس مبان یه ازیشب ای استعاره

 الگو ای هیمهم به کمک نظر یژگیدو و ای کیبر اساس  دهیپد کی انیب مد اینما 

 مشخص جهیبا شروع، مراحل و نت  ندیفرا  کیمفهوم در قالب  کی انیب تمیالگور

 و خطوط به هم واب ته رهیدر قالب اشکال دا  ههایو نظر میمفاه انیب ینقشه ذهن

 ینظر  یکردن انواع مبان  ییاجرا   یبرا   یعمل یروش فن

 

(. ۱شکل  حال سوالی که مطرح میشود این است که در سطحی فراتر، مبانی نظری از چه منبعی شکل گرفته است )
باید دان ت که مناب  حکمت و خردورزی بشری که به عنوان کلی »فل فه علم« شناخته میشود، منجر بدده شددکل گیددری 
انواع مختلفی از مکاتب فکری میشوند. این مکاتب دارای گفتمان محتوایی و مبانی نظری خاص خود ه تند که در خددود 

 (. Fram,2013؛ ۱3۸6نمایان میکند )اقتباس از ویلیامز، را بر ح ب ماهیت آن زمینه فکری، به صورت های مختلفی  

 
 سلسه مراتب دانايی در رسته ابنیه )منبع: نگارنده(  . 1شکل 
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با توجه به این نکته که مبانی نظری، اتعکاسی از فل فه علم و اقناع سازی مبتنی بر دللت پژوهی هر دورانی است، 

شهر« معتقد بود مرده   کی  قت،یحق  کیراه،    کیکه به »   میعصر مدرن"میتوان سیر تاریخی آن را اینگونه بیان کرد که  
 دیدد در حددال خددروج از صددحنه اسددت و امددروزه با  گریقبول است« دقابل  زیکه معتقد به »هر چ   میمدرناست، عصر پ ت

و همکدداران،  یروزیدد و ف 26: ۱3۸4)ترنددر،  "اسددت انیدد در جر  ددمیمدرنپ ت -که تحت عنوان پ ت   رفتیرا پذ  یعصر
ارائدده و   یبددرا  یو داده، روشدد   ندددیبددر فرا  یو مبتندد   ییزبددانا الگددو  ن،ینظام و عصر نو  نیدر ا  رسدی(. به نظر م۹3:  ۱3۸۹

 نددهیدر زم تددوانیخواهددد بددود کدده م  یانواع محتوا )اطالعات و دانش و خرد(  در علوم مختلس از جمله معمار  یسازادهیپ
 (. 22:  ۱37۹زاده،  یکرد )نق اشاره(، ۱3۸۱الک اندر )  توفریکر اتیبه نظر  ،یمعمار
 

 ( 4: 1393 ،یو منطق یعی)شف  يیعصر مفهوم گرا یر یو شکل گ یتحوالت اجتماع  ریس . 3جدول

 
 

بددر اسدداس   ییو بدداور جددو  یخواه  تیشاهد هو  ،ییدوران از لحاظ محتوا  نیدر ا  رسته ابنیه  ینظر  یمبان  قتیحق  در 
 نیدد ا  ،یاز لحدداظ روشدد   یمدرن نقددد شددده بددود. ولدد و در پ ددت  ،ینف  یکلبشر است که در دوران مدرن به  یفطر  یازهاین

و صددالبت  یبلکه درست" رد،یگیخود را از نو و کهنه بودن نم  یگذارتی، نظام ارزش و اولو  ی تیمدرنپ ا پ ت  هیمادرون
صرف نو به یگریبه سبب کهنه بودن و د یکیکه   تین ریپن ایشراب  یاست که در کانون توجه قرار دارد. معمار  یطراح

 گرچددها ،ی ددتیپ ددا پ ددت مدرن یسددخن، معمددار گددری(. به د6۰۹: ۱374 ،ی)نوح "ردیبودن، عنوان بهتر بودن به خود بگ
بددر نظددام علددم اطالعددات و   یکدده مبتندد   یبه زبان و روش  یها را دارد، ولانواع مختلس از  دانش  یچندجانبه حاو  ییمحتوا
»فل ددفه علددم« و »علددم  شددمندانیاند نددهیزم  نی(. در ا۱3۹7  ،یاست، شکل خواهد گرفت )ر.ک: فتاح  نینو  یشناسدانش

 یدر علددوم، بررسدد  ریدد اخ ی. آنها معتقدند که آنچه دانشمندان در دوره هارنددا  یمشابه  دگاهید  «یاطالعات و دانش شناس
 لیدد ثبددت و تحل  ی( علمدد Documents. بلکه داده ها ه تند کدده در مدددارک ) تین  یشناس  تیماه  ای  دهیپد  گرید  کنند،یم
 (.7۹: ۱3۹5)زوستاک،    تیگونه آنها ن تیفهم روابط ماه ایها،  دهیوجوه پدشناخت  نیب یفرق گریو د شوند،یم

تجربدده و   ،ی نظددریاسددت کدده مددرزا مبددان  یبدان معن  ،رسته ابنیه  ینظر  یدر محتوا  ینگاه  نیچن  قیو تطب  انعکاس 
خواهددد رفددت کدده   یبه سمت  نظری و عملی رسته ابنیه  یهاداشته  بیحس خواهد شد و ترک  شهیتر از همرنگکاربرد،  کم
پ ددا  میدر پددارادا اختارمفهددوم سدد  گددر،ید انیخواهد شد. به ب  ی«ساختار-یداریپد»  میدر ب تر پارادا  یسازتیمنجر به هو

از  ییبال   ی و پیچیدگی«دگیتندرهم»  که  یاگونهخواهد بود، به  یداریمتنوع و پد  ،یرتکراریغ  ال،یس  ا،یپو  ،ی تیمدرنپ ت
به صددورتی خواهد داشت.  دکارتی(-، خصوصا در مقای ه با پاردایم مرسوم در ابنیه)نیوتنیرا  یو عمل  یعوامل مختلس نظر

متناسددب   ،یطراح  ندیعوامل مختلس در فرا  گاهیخواهد شد و جا  یسبک معمار  یبرا  ،یمفهوم  نیگزیجا  یسبک طراحکه  
در فناوری های رسته ابنیه نیز، این بهره گیری سی تماتیک و کانالیزه   پس نیاز است که  .۱گرددیم  نییو تع  دهیبا ب تر، د

 )جهت داده( شده، به عنوان سامانه ب ترساز و پشتیبان نظری تعریس شود.
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 24

http://jvfc.ir/article-1-121-en.html


 1400 زمستان(، 8، پیاپی )چهارم، شماره دوم فصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره                                                     80

 

 مقايسه ساختار مبانی نظری رسته ابنیه در پارادايم های مدرنیستی و پساپست مدرنیستی   . 4جدول 

 
 

مبانی نظری رسته ابنیه در دروان معاصر، بیشترین نیاز را به بهره گیری سی تماتیک از پس میتوان نتیجه گرفت که 
»داشته های نظری« دوران قبل به همراه اقناع سازی هوشمندانه ن بت با استفاده از الزامددات طراحددی در عصددر دانددایی 

فناوری یکپارچه ای شامل نظددر، ایددده، است. بدیهی است که دستیابی به ب تری برای برآورده ساختن این نیاز مهم، خود 
سنجش و مصور سازی می طلید تا بتوان در رسته ابنیه بیش از گذشته بر مبنای عوامل فرا رشته ای، »متوجه شد، ادارک 

توان در تغییر چهددار مولفدده خالصدده نمددود، نامیم را میکه تغییر پارادایم )گفتمان( می کرد، و راه حل داد«. این تغییرات را
مفاهیم. به نظر میرسد زمینه سازی برای اعاده تمامی  اهداف و غایات، و نهایتا  ها،ها، ابزارها و روش ییر در : پیش فرضتغ

اینها با شکل گیری نگاه »داده پنداری« در عرصه ابنیه و خصوصا نظریه پردازی متناسب آن خواهد بود، که باعددث درک 
 خواهد گردید. BIMبهره گیری از فناوری های نوینی چون و عمل متفاوتی در زمینه های تولید علم و 

 ظرفیت های مبانی نظری در رسته ابنیه

مبددانی نظددری قدددمت  اگردستورالعمل های ساختمانی را اولین نوع مبددانی نظددری در نظددر بگیددریم، میتددوان گفددت  
( الدیسال قبل از مدد 225۰خیپادشاه بابل )در تار یحمورابنوشته شده توسط  یساختمانی  شده    مقررات نوشتهبه    یساختمان
(. یکی از مهمترین و پر کاربردترین زمینه بکارگیری مبانی نظری، به منظددور پشددتوانه سددازی Harper,1904)  گرددیباز م

. یعنددی بددرای 2انواع محتوای ارائه شده به پایه های عقلی، نقلی، هنری، تاریخی و علمی خصوصا در مرحله طراحی اسددت
یجاد یک گفتمان در هر سطحی، باید »نظر«ی باشد که آنرا مورد تحلیل، پشتوانه سازی و بررسی قرار دهددیم. در مددورد ا

فناوری های معاصر در عرصه ساختمان نیز، پشتوانه های نظری خاصی در مورد زمینه های پیدایش و بکددار گیددری آنهددا 

اسددت کدده بددا  نیدد ساخت امکاتب ان ان اتفاقبهبیقرتیاکثر دهیاز اشکالت عد یکی"وجود دارد. نکته مهم این است که 
و در مددورد   سددپارندیها را به غفلددت منکات و جنبه  ریخاص سا  یموضوع  ای  دهیپد  کیای خاص از  تمرکز بر نکته و جنبه

  .  3(۹4:  4۱3۹و زندآوه،  یمردم)است نیچن زین  یمعمار
، در حال حاضددر حالتابهمدرنی م  در زمینه مبانی نظری معماری در دوران پ ت  4در کنار این عدم جامعیت گفتمانی

 نواهمتنها نظریات فعلی جامعیت ندارند بلکه  ها ن بت به نظریات معماری نیز ه تیم. یعنی نهشاهد رشد نامتقارن فناوری
با ب تر سیال و پویای معماری حال حاضر نی تند. مثالً شاهد ایجاد و رشد فناورهددای متعددددی چددون فندداوری اطالعددات 

ی و انددهیزمهای که اگرچه در ابتدا برای سازماندهی حجم بالی داده  میباشیممحور است    رایندف  -  تیواقعساختمانی که  
اشی از ارتباط و حضور مبانی نظری در فرایند طراحددی، در نقددش جددایگزین ن خألتولید شده در فرایند طراحی بود، ولی در 
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ای که معماری را بیش از هر زمانی، به پوسته سازی زیبا و دارای ارتباط حداقلی با مبانی نظددری، گونهقرار گرفته است. به
 کند.تبدیل می

مدرنی ددت، و رشددد ی معمدداری پ تازفضاسدد این بدان معنی است که هنوز هم نقش ان ان در حالت تأثیرپذیری از 
ی بددرای چددارچوب دهددی بدده اهیدد نظرمانده است. همچنین در نبددود  مدرنی م باقیی پ ا پ تافزارسختفناورهای نرم و  

ی فضددا  کددهیدرحالفرایندهای معماری، شاهد این ه تیم که فضای معماری صرفاً محصول فرایند طراحددی شددده اسددت.  

ی روزاندده پیونددد هدداتیفعالبه طور عمیقددی بدده  که از زندگی روزانه ریمتغزئی پیوسته و ج"عنوان محصول آن،  معماری به

(. به دیگر سخن، محصولی از فرایندهای مبانی نظری می باشد که طراحددی 3:  ۱3۹4زینلیان و کالنترزاده،  )  "خورده است
چنددین امددری را در خددود معمدداری   هایتوان دلیددل و ریشددهنیز ق متی از آن است نه جایگزین و امری موازی آن. نمی

جای آنچدده کدده اصول نظددری، بدده  کردننیگزیجامدرن، گفتمان مشخصی درباره  صورت کامل ج تجو کرد. زیرا پ تبه

مدددرن و   ،یسددنت  یهددایژگیمتضددمن و  زمددانهم  مدرنپ ددت  طیشرا"ن بت به آن در مدرنی م انتقاد داشت، ندارد بلکه  

مدرنی ددتی حاضددر در دوران پ ددا پ ت رسدددیم(. در چنین وضعیتی، به نظر ۱۹:  ۱3۸4)گیبینز و ریمر،    "مدرن استپ ت

معمدداری   ی، طراحی تمیتفکرات س  شتریهرچه ب  گشتن  امروزی و مطرح  اییبه گ ترش دانش و تکنولو ی در دنباتوجه"
(، در نتیجدده نیدداز بدده 2:  ۱3۹5)ساعد سددمیعی و شددعبان،    است  فتهای  لیازپیش تمابیش  دیو دانش جد  هاکیبه سمت تکن

 . 5شودداشتن چارچوب فناورانه متناسب با تفکر سی تمی و علمی، اح اس می
با ارائه زمینه های مختلس و من جم، زمینه و ب ددتر مهمددی را بددرای  BIMدر این بین به نظر میرسد ظهور فناوری  

نظری مطرح در ابنیه، فراهم کرده است. به گونه ای که همزمان پرداختن به بعد نظری  بهره گیری سازمان یافته از مبانی
این فناوری، نه تنها برای شناخت و بهره گیری از آن، بلکه برای بهره گیری از داشته های نظری علوم مددرتبط بددا ابنیدده، 

 یار لزم و ضروری گشته اسددت. زیددرا ، بمدل ازی واقعیت مداربرای طرح و حل م ئله از طریق تبدیل محیط نظری به  
تمامی این نظریات میتوانند به صورت های ممکنی در سناریو سازی های حل م ئله، در کنار سددایر مندداب  اطالعدداتی در 

 حضور و بروز پیدا کنند.  6این فناوری
ایگزین محتددوا و مجموعه این عوامل باعث انحراف و فروکاست جایگاه نظری این فناوری، به امری فارغ و حتی جدد 

نقش مبانی نظری در امر طراحی ابنیه گشته که زمینه را برای ت لط بیش از پیش نگاه مادی و ظاهری بر زیبایی شناسی 
(. ریشه این امر را در بی توجهی به ظرفیددت هددای نظددری شکل  منطبق با یافته های علمی و هنری، فراهم کرده است )

این فناوری در بهره گیری از دستاوردهای نظری سایر رشته ها از طریق مبانی نظری )خصوصا مبانی نظددری کمکددی در 
ی آن که غالبا دیدگاه های عمران محوری بوده اسددت میتددوان ج ددتجو (، و البته زمینه شکل گیری و بهره بردار۱شکل  
 کرد.

 
، نمونه موردی: بازنمايی شبکه ای از مطالعات  BIMغلبه رويکرد فنی بر نظری در بین پژوهشگران فناوری  . 2شکل 

 BIM  (OZTURK, 2020: 175 )قابلیت همگامسازی و همکاری بین رشته ای در فناوری 

 
رورت بهره گیری از مبانی نظری در امر ساخت و ساز است. ناهمگونی ب یاری از ساختمان ها با نکته مهم دیگر، ض

فرهنگ عمومی، پیشینه های تاریخی، زیبایی شناسی دوران، مصوبات قانونی یا بافت زمینه و محل ساخت، از یک سددو و 
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ر همه این جنبه ها، چه در مرحله طراحی هزینه های ب یار زیاد برای آموزش و بکار گیری متخصصان به منظور نظارت ب
( به گونه ای است، کدده اقدددامات پددیش دسددتانه بددرای بررسددی و شکلو ساخت، چه در مرحله صدور مجوز های قانونی )

نظارت بر فرایند های طراحی و محصول نهایی آنها، باعث میشود هددوش مصددنوعی قابددل گ ددترش در ایددن فندداوری از 
 را شدنی تر از همیشه نماید.پیچیدگی، زمان و هزینه های این امر کاسته و آن

 
بررسی هزينه و امکان ايجاد تغییرات انطباقی با مبانی نظری در محصول ساختمانی در فازهای مختلف   . 3شکل

(Strafaci, 2008 ) 

 از جنبه نظری BIM  چیستی فناوری

اندرکاران تولید، علم سددنجی، و با توجه به گ تردگی حوزه های کاربرد این فناوری، تعاریس مختلفی از سوی دست  
بکارگیری آن ارائه شده است. این امر خود نشان دهنده ب یط بودن مفهوم نظری ای است که برای برای بیان ماهیددت و 

ب یط بودن حوزه های بکارگیری آن، برآمده ازماهیت بین رشته ای ن، توانایی های این فناوری ارائه میشود. به دیگر سخ
 ه مهمترین تعاریس رسمی و علمی را درباره تعریس این فناوری مرور شده است.آن است. در ادام

 توسط نهادهای شاخص بین المللی )گردآوری: نگارنده(  BIMتعاريف ارائه شده برای    . 5جدول 
 جنبه ها  شرح تعریس  نوع منب 

 )الس(، )ب(  آن  ساختمان از تمام مراحل چرخه عمر کیاطالعات مربوط به  یحاو یمدل ماهیتی  ۱

و   2 ماهیتی 
 کارکردی

ا  الکترون  یاز اطالعات ش  یمجموعه گ  ته  بردار  ، ی طراحی  برا   یکیگرا  بهره  و  دارا   یساخت  ساخته    ییاز 
 میشوند  شده استفاده

 )الس(، )ج( 

 )الس(، )د(  آن ساختمان در چرخه عمر یو عملکرد یکیزیف یها یژگیو یتالیجید شینما 3

ماهیتی،   4
کارکردی،  
 عملکردی 

 نفعانیهمه ذ  نیدر ب  تواندیبالقوه چندگانه، که عناصر آن م  یا متشکل از مناب  داده  ، یغن  یمدل اطالعات  کی
 حفظ شود  افتیساختمان از ابتدا تا باز  کیبه اشتراک گذاشته شود و در طول عمر 

)ه(،  )الس(، )ج(، 
 )و(

5 
ها،  ها، پلساخته شده )از جمله ساختمان  یهر ش  یو عملکرد  یکی زیف  یهایژگیمشترک از و  یتالیجید  شینما

 دهد یم  لیتشک یریگمیتصم یرا برا یقابل اعتماد ی( که مبناره یها و غجاده
)الس(، )د(،  )ز(، 

 )ح(، )ط( 

6 
ساختاری،  
 عملکردی 

  ی ساز  هی ساختمان، شب  یطراح  یم تندساز  یبرا   یچند وجه  ینرم افزارای  مدل داده    کیتوسعه و استفاده از  
 شده )مدرن شده( یبازساز  اتیتاس کی ای دیجد نوساز  اتیاز تاس یساخت و بهره بردار

)ی(،  )الس(، 
 )ب(

 ۸و    7
 ۹و 

  ، ماهیتی 
 ساختاری

ف   یتالیجید  شینما عملکرد  یکیزیاز مشخصات  برا به  بنا،    کی  یو  دانش مشترک  منب   اطالعات    یعنوان 
 در طول چرخه عمر آن از ابتدا به بعد  یریگ میتصم  یقابل اعتماد برا 

 )الس(، )ه(، )ک( 

۱۰ 
ماهیتی،  
 عملکردی 

  ماتیو انتقال تصم  یاطالع رسان  یهوشمند برا  یمدل سه بعد کی و استفاده از  جادیاست که شامل ا  یندیفرآ
در طول چرخه عمر پرو ه    نفعانیهمه ذ  یرا برا   یشتریب  ت لط  ،  آن  یساز  هیتج م، شب   ،یپرو ه است. طراح 

 .کند یو ک ب و کار را آسان تر م  ، به اهداف پرو ه یابیدستو کند.   یفراهم م

)ب(،  )الس(، 
 )د(، )ه( 

۱۱ 
ساختاری،  
 عملکردی 

در کل چرخه    یاطالعات چند رشته ا   تیریتبادل و مد  ، یبه اشتراک گذار  ، یساز  ره یذخ  یمشترک برا   یروش
 ب یو مرحله تخر ینگهدار ، ی ساخت، بهره بردار ، ی طراح ، ی زیعمر پرو ه ساختمان از جمله برنامه ر

)ب(،  )الس(، 
 )ط(، )ه( 
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۱2 
ی  ها  و داده  ها  دگاهی است که از آن د  ییگرا ی  ها و ش  از داده  یو هوشمندانه غن   کیپارامتر  تالیجید  شیمان

 کرد.  لیو تحل  هیتجز  ، استخراج  توانی کاربران مختلس را م یازهایبا ن مناسب
)ی(،  )د(،  )ب(، 

 )و(، )ز( 

۱3 

و فرآ  انیمعنادار در جر  راتییتغ  جادیا  یعنی  پرو ه است  لیتحو  یندهایکار  پرو ه   کپارچهی  لیاز مفهوم تحو. 
ی ساز  نه یبه،  عاتیجهت کاهش ضا  یمشارکت  ندیفرا   یها  وهیش  ها، ساختار ک ب و کار و   تمیادغام افراد، س)
 . کندیم تیحما( در تمام مراحل چرخه عمر پرو ه  یبهره ور و

 )ب(، )م(، )ک( 

پذیری  راهنما  بازیافت  )و(  اطالعاتی  پذیری  اشتراک  )ه(  محوری  نمایش  )د(  اطالعاتی  پذیری  تبدیل  )ج(  محور  فرایند  )ب(  پایه  اطالعات  )الس( 
ری اطالعاتی )ح( سنجش پذیری اطالعاتی )ط( تغییر پذیری )ی( واقعیت محوری )ک( پایگاه دانشی  )ل( تطبیق  اطالعاتی )ز( پردازش پذی

 پذیری با نیازهای مخاطب )م( تجمی  پذیری 

 ISO 16757-1, 2015 (2) BSI PAS 1192-5,2015 (3) BS 8536,2010 (4) National Building (1) مناب 

Specification, 2011 (5) BS ISO 29481-1, 2010 (6) General Services Administration, 2007 (7) 

National Institute of Building Science, 2021 (8) Construction Project Information Committee, 

2021 (9) Royal Institute of British Architects, 2020 (10) Autodesk,2021 (11) Encyclopedia of 

Sustainable Technologies, 2017 (12) Associated General Contractors of America, 2005 (13) 

Glick & Guggemos, 2009  

 
گ تردگی حوزه کاربرد، ظرفیت ها و تنوع عملکردی این فناوری، باعث گردیده که تعاریس مختلفی بددرای توصددیس 

گرفته شود. همزمان با اواخر دوران مدرنی م و زمینه های علمی و عملی برای تعامل ان ان و رایانه، تحددولتی   آن به کار
در زمینه سبک طراحی و سبک معماری، محتوای نظری، نظام زیبایی شناسی و فرایند طراحی معمدداری اتفدداق افتدداد، بدده 

ملکردی و ان انی در فرایند طراحی ماثر شمرده میشددد. بدده گونه ای که حجم بالیی در داده های متنوع محیطی، فنی، ع
نوعی معماری در م یری قرار گرفته بود که نه میتوان ت ن بت به افزایش آگاهی های بشری و تغییر سبک زندددگی آن 

ی نیددز بی تفاوت باشد، و نه از لحاظ روشی، توانایی پردازش م مر ثمر این حجم از داده ها را داشت. پس به نوعی معمار
همانند سایر رشته های علمی و خصوصا علوم ان انی، به مواجه با مشکالت رو به رشد و دارای پیچیدگی رسیده بددود. راه 

بیددان کددرده بودنددد، اسددتفاده گ ددترده از هددوش   7حل کلی آن، آنگونه که مخترعین آینده نگری چون داگالس انگلبارت
 (. Engelbart, 1962ی علوم است )مصنوعی رایانه و شبکه های رایانه ای در تمام
و   ییهم ددو  باعددث نیدداز بدده  ،۸یا  انددهیرا  کپارچهی  امانهس  جادیبه ا  شیگرانکته مهم اینجاست که مقوله ی افزایش  

(. در معمدداری، ایددن Succar, 2009نموده است )  یاتیح یامر ابنیه راصنعت  یها برا روش  نیبا به روزتر ات تعاملیرییتغ
شکل گیری نرم افزارهای ترسیم کامپیوتری آغاز شد. در ابتدا پردازش آنها در پایانه های گرافیکددی رایاندده م یر از طریق  

. ولی با ایجدداد و گ ددترش اسددتفاده از رایاندده هددای ۹های مرکزی )قابل دسترسی غالبا آزمایشگاهی و تجاری( محدود بود
فت. اگرچه ابتدا تمرکددز بددر شددکل گیددری بخددش آن شکل گر  ۱۰توسط ه ته مرکزی  BIM، ایده  ۱۹۸۰شخصی در دهه  

 .۱۱معماری آن بود، ولی براساس تفکر کل نگر آن، سایر بخش های ابنیه نیز به مرور به محدوده نفوذ آن افزوده شد
سپس تحولت پ ت مدرنی تی وارد مرحله توجه و احترام به محیط زی تی شد و صنعت ساختمان را نیز به مفهددوم 

 یمدد   یادیگ ترده و شامل موارد ز  یطیمح   تیز  راتیحوزه تاث  کهیی  از آنجا"  د ساخت. در این دورانطراحی پایدار، مقی
 یابددزار طراحدد   ن،یاسددت. بنددابرا  تیحائز اهم  اریآنها ب   یابیارز  و  راتیتاث  نیا  یساز  یکم  یمناسب برا  یشود، وجود ابزار

در چددارچوب  دیدد داشته باشد ضمن آنکه اطالعات با مختلسی ارهایعملکرد ساختمان را طبق مع یابیارز ییتوانا دیبا  داریپا
 یاز ابزارهددا  یاسددت کدده برخدد   یلدد یاز دل   یکدد ی  نیدد ا.  شود  یساز  کپارچهیمختلس،    یها  نیگزیسنجش جا  یبرا  یطراح

مختلس و استفاده از آنها   یرهاابزا  یساز  کپارچهیتواند با    یمشکل م  نیشوند. ا  یپرو ه اجرا م  یینها  یسنجش در فاز ها

 (.۱6:  ۱3۹6)شاه محمدی، اخالصی و جالئی،   "حل شود  یطراح هیاول  یدر فاز ها یریگ میتصم ندیفرا  یابیارز یبرا

و   یفن  یها  شاخه  ،یاطالعات در معمار  یفناور   یتوسعه سر  "باید دان ت که  بال،  یرسم  سیتعار  نیصرف نظر از ا
اطالعددات   یمدل دداز  سیدر تعر  رییاست باعث تغ  رییتغ  حال  که به طور مداوم در(  AECو صنعت ساخت و ساز )  یمهندس
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که در بر گیرنده چندددین اصددل پددر   رینکات زبر این اساس    (.64:  ۱3۹6)فرج زاده و همکاران،    "شودیم(  BIMساختمان )
 .بدرستی درک کردرا  BIM یواقع تیماه بتوان تادر نظر گرفته شود  تکرار در تمامی تعاریس بود را باید

بدده  "ساختن"به عنوان فعل   دیرا با  "ساختمان".   تین  یفقط در مورد معمار  BIM  (:Buildingساخت و ساز ابنیه )

از جملدده راه آهددن، بزرگددراه، پددل، تونددل و   مصددنوع  یطیمح  سازهمفهوم با هر    نیدر نظر گرفت. ا  "ساختمان"اسم    یجا
و اسددتخراج   یسازمنظر، تونل  یمارمع  ن،یزم  یبردارمانند نقشه  یگرید  یهابخش  یبرا  نیمرتبط است. همچن   اتیتاس

 معدن مناسب است.
 کبر این اسدداس، یدد .  است  BIM  اساس فناوری  افتهیاطالعات ساختار  یبه اشتراک گذار  (:Informationاطالعات )

 مدلهمچنین شامل    شود.  یو نقشه ها م  ۱3اسناد  ،۱2یکیگراف  ریاطالعات غ  ،یشامل هندسه مدل سه بعد  یمدل اطالعات
 مدددلعالوه بر ایددن، شود.  یپرو ه مروند شود و شامل اطالعات   یارائه م  ۱5عملیات اجراییدر طول  که  ۱4اطالعات پرو ه

 یمدد   یو نگهدددار  تیریمد۱7یاتیعمل  یها  نهیاست که در طول هز  یاطالعات  یمدل  نیز وجود دارد و۱6سرمایه ای  اطالعات
 .است ییشود و شامل اطالعات دارا
معنای مدل یا مدل ازی دقیقا به چه چیددزی اشدداره میکنددد و قابددل تعبیددر   (:Model/Modellingمدل یا مدل ازی )

ی در هندسدد   شیکه نمددا  یدر حال  است؟ آیا مخففی برای اشاره به مدل گرافیک سه بعدی است یا به فرایند ایجادی آن ؟ 
(، ساخت  و رهیو غ تاسی ات ،یمعمار  ،زه)سا  یمختلس طراح  یجنبه ها  یساز  هیقادر به شب  دیما باامهم است،    قالب مدل
پس مدل ازی مفهومی جام  تر و کامل تر از واقعیت این  .( باشیمAdalberth, 1997بنا از مناب  اطالعات ) کبکارگیری ی

 فناوری است.  
بر این اساس میتوان برای دستیابی به چی تی و ماهیت نظری این فناوری در تعاریس موجود بدده مهمتددرین بخددش 

 ,Azhar) ۱۸وری در زمینه مهندسی ابنیه، بر اساس تمام جنبه هددای جدددول فددوق توجدده کنددیمهایی مورد پوشش این فنا

2011:242:) 
، متددره و بددرآورد،  سدداخت قطعددات،  کارگاه  زیآنالو    زاتیتجه  تیریو مد  یساز  هیشب  ،یانر   تیریمد   ات،یسازه، تاس

زنجیددره تددامین مصددالح پددای کددار از کارگدداه تولیددد، مدیریت مکان، مدیریت ایمنی، برنامه ریزی تخریب، مدیریت مالی،  
 مدیریت پرو ه، طراحی بهینه معماری، مدیریت نظارت و اعمال اصالحات اجرایی، بررسی و افزایش کیفیت ساخت.

 (:Bernstein and Pittman, 2004را اینگونه بیان کرد) BIMپس میتوان به صورت کلی، هویت فناوری 
 ت در فرایند های طراحی با رویکردهای پایدار و نابکاهش ری ک تداخل اطالعا -۱
کمک به محاسبات )سازه، تاسی ات، متره، انر ی، فضا(، ت لط بر حجم و روابددط، اصددول و قددوانین در  فراینددد   -2

 طراحی با دیجیتالی شدن آن
 سازی، تاسی ات(نیاز به الگوهای تبادل اطالعات صحیح بین دست اندرکاران ساختمانی )معماری، عمران، شهر -3

در حقیقت، این عوامل باعث گ تردگی زمینه های ارتباطی بین رشته های ابنیه از یددک سددو، و عمددق پیدددا کددردن 
تخصص های مختلس آن از سویی دیگر باعث گشته است که مدیریت یکپارچه آنها برای امکان پذیری همراه با کددارایی 

(، بددیش از هددر زمددانی مددد نظددر LCA)  اتیدد چرخه ح  یابیارزیا همان    عملیات ابنیه در مراحل )فاز( های پیش بینی شده
 ;Gu & London, 2010; Shen et al. 2010اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این رشته های مختلس ابنیه قرار گیددرد )

Gerber, 2010-Kent & Becerik)۱۹ تجربه های حاصل شده از نبود این هماهنگی و شک ت توجه یکجانبه به بخشددی .
از ق مت های مهندسی ابنیه، باعث شکل گیری جهت یافته آن به سمت برخی از بخش های آن میشود. خصوصا که در 

الح و ابزارهددای دوران پ ت مدرنی م و بعد از آن، شاهد گ تردگی بیش از پیش تولیدات نظری و تنوع ب یار بددالی مصدد 
کارگاهی، و فناوری های ساخت ابنیه نیز بوده ایم. به نظر میرسددد کدده ایددن تجربیددات در بعددد کلددی تددر یعنددی در   -فنی
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»سیاست گذاری علمی عرصه ابنیه«، بر اساس موارد زیر، چی تی و ماهیت نظری ایددن فندداوری را هدددف گددذاری کددرده 
 است:  

 در ارتباط با عرصه های مواجهه رسته ابنیه )منبع: نگارنده(  BIMوری هدف گذاری ايجاد و توسعه فنا  . 6جدول 

 عرصه مواجهه  هدف گذاری مفهومی)تاکتیک(  نمود نظری )تکنیک(  BIMراه حل  )تکنولو یکال(  در 

 (Pre-Bimاستفاده از پردازش پیش تحلیلی )
 

 ناپایداری استفاده از الگوی طراحی  نظریه پردازی هویت گرا

 عدم قطعیت  باید معنا سازی کرد روش های مصور سازی  ( BIM Lightگرا ) تیواقع  یسازمصور 

 پیچیدگی  شفافیت خلق کرد  ایجاد چرخه حیات داده  (BIM + Informationداده به اطالعات ) لیتبد

 ابهام سیتماتیک نگاه کل نگر و  زمینه گرایی درم ئله یابی (BIM + Knowledgeادغام اطالعات و مهارت )

 گیری  تصمیم یی الگو هوش مصنوعی تحلیل نظریه معماری فرایندی  ( BIM + Desicionsبر ارزش) یمبتن میتصمگزینه و 

 
 BIMظرفیت های نظری فناوری 

نکته مهم این جاست که همزمان با تغییرات محیطی و نظری در علوم مختلددس ابنیدده بدده مددوازات علددوم ان ددانی و 
، بر اساس نیازهای صرفا فنی و مهندسی نبوده است. بلکدده BIMمهندسی، شکل گیری فناوری های کالن نگر همچون  

 به آن ساختمان سازی با میزان توجه تیموفق، بر اساس شناخت و معرفت جمعی شکل گرفته از پ ت مدرنی م تا به الن
 (. WBDG, 2012ارتباط م تقیمی دارد ) کنندگان استفادهی و فرهنگ  یشناخت ،یعاطف  یازهاین

پس لزوم بهره گیری از دستاوردهای مطالعدداتی همچددون روانشناسددی محیطددی، الگوهددای فرهنگددی و اجتمدداعی و 
دوران، از مهمترین عواملی است که ظرفیددت هددای نظددری ایددن فندداوری را اقتصادی، و هم راستا بودن با زیبایی شناسی 

نیز مشاهده کرد. زیرا اگر چه به نظر میرسد هدف  BIM. این امر را میتوان در ظرفیت های پنهان فناوری 2۰شکل میدهند
مهندسی بوده است ولی با تغییرات بیان شده در جامعه کنشگران مهندسددی ابنیدده   -اولیه از شکل گیری و توسعه آن فنی

برای پاسخ به ب تر اجتماعی دوران، حضور ماثر همه این جوانب در فرایند های طراحی و اجرایی ابنیه امددری ضددروری و 

 ندینوع فرا کی هم ینوع تکنولو  کیهم "BIMدنی گردیده است. زیرا به این مهم بر خواسته از این واقعیت است که ش

 (.6۰:  ۱3۹6)فرج زاده و همکاران،  "است
اگرچه در عمل نیز شاهد این ه تیم که این فناوری بر اساس پاسخ گویی به نیاز های فنددی شددکل گرفتدده اسددت و 

ره گرفتن از ظرفیت های آن برای نیازهای نظری دیده شده است، ولی وجددود ایددن ظرفیددت هددای کمتر احتمال و نیاز به
تجمی  یافته در این فناوری باعث شده است که رویه های بهره گیری از آن، تنوع و گ تردگی بددالیی داشددته باشددد. بدده 

وم ان ددانی مددرتبط بددا عرصدده ابنیدده، از دیگر سخن امکان بهره گیری از آن در راستای پیاده سازی انواع دستاوردهای عل
طریق بهره گیری از مبانی نظری مطرح شده در بال، در غالب ایجاد سناریو )طرح واره(ی بیان و حل م ددئله نیددز وجددود 
دارد.  خصوصا که چنین امری در فاز )مرحله( های صفر و یک در صنعت ساختمان نیز وجود دارد و از لحاظ فرایندشناسی 

مرحله و زمان برای بهره گیری از سناریو های برخواسته از مبانی نظری نیز میباشد. زیرا بیشترین تاثیر را بددر   نیز، بهترین
کلیت و ماهیت محصول نهایی دارد، و هزینه و پیچیدگی شبیه سازی و تصمیم گیری بر اساس تطبیق سناریو با واقعیددت 

(. از سددویی Burke,2001; Verkehr et al,2013های بعدی است ) مجازی آن در این فناوری، به مراتب ب یار کمتر از فاز
دیگر، همانگونه که تا کنون، انواع ابزارهای جانبی برای کمک به تحلیل و بررسی و شبیه سازی به ایددن فندداوری اضددافه 

 (، پس از لحاظ فنی امکان چنین امری کامال شدنی مینماید.McGraw-HillConstructio,2012شده اند )
ظر میرسد در زمینه هایی که شرکت اتودکس برای پیاده سازی اصول پایداری در ابنیه تعریس کددرده اسددت، بددا به ن

توجه به موجود بودن مبانی نظری متعدد در علوم ان انی در هر سه زمینه فوق از یک سو، و وجود ابزار های واسط بر پایه 
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BIM در سبد محصولت شرکت های بزرگ و کوچک در حال حاضر (Autodesk, 2005 پس میتوان بددا ورود و زمیندده ،)
سازی مناب  علوم ان انی از طریق ظرفیت های مبانی نظری، آنها را به طرق مختلفی در سناریو سددازی هددای ابنیدده وارد 

 کرد. BIMچرخه حیاط 
خصوصددا در  بر این اساس، باید دید از این ظرفیت های نظری به چه صورتی و تا چه حدی در رشددته هددای ابنیدده و

معماری بهره گرفته شده است. به دیگر سخن باید دید آیا ظرفیت های نظری آن مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ آیا 
اساسا توجهی به انعکاس هنری و نظریا مداخالت این فناوری در مهندسی ابنیه شده است یا خیر؟ برای پاسددخ بدده ایددن 

انعکاس نظری این فناوری پرداخت. یعنی، بر اساس امر واق  شده از قابَلا پیدایش سوال میتوان به فل فه و دلیل توجه به  
و بکارگیری این فناوری، میزان و اثر حضور نظری آنرا در عرصه ساختمان سنجید. بر ایددن اسدداس، میتددوان بدده برخددی از 

 دلیل زیر اشاره کرد.
«، تددا حدددود 2۱عنوان »ابزارهای پشتیبان تصمیم پاسخ اولیه این جاست که حضور مبانی نظری در این فناوری تحت

زیادی به رسمیت شناخته شده اند و البته نقش آنها تبیین درستی )متناسب با ظرفیت مبانی نظری( نشددده اسددت. در ایددن 
زمینه صرفا شاهد دسته بندی انواع این ابزارهای پیشتیبان تصمیم گیری ه تیم. مثال یک دسته بندی کلی ابزارها را بدده 

که بیشتر فاز های اجرایی را پوشش میدهددد و  22دو نوع تق یم میکند: یکی مبتنی بر اطالعات مصالح و عناصر ساختمانی
(. Ortiz et al, 2009که تقریبا کل فازهای ساخت و ساز را پوشددش میدهددد ) 23دیگری مبتنی بر فرایند های ساخت و ساز

نظارت بر چرخه حیاط، بر اساس مقیاس مداخله آنها وجددود دارد کدده از در یک دسته بندی دیگر سه گانه ای از ابزار های 
 (. Trusty & Horst, 2005) 24جزء به کل تدوین یافته است

(. یعنددی توانددایی جدددول ، پدید آمددده اسددت )BIMپاسخ دیگر به این سوال، از برداشت فراتر از نگاه فنی به فناوری 
را پایه ای برای بهره گیری از داده   BIM»یکپارچه شدن اطالعات و هندسه و ایده پردازی هنری« در سامانه های تحت  

است که بر اساس پایه و اساس قددرار های نظری کرده است. بر این اساس سطح بندی متفاوتی برای این داده ارائه شده  
 (:Epstein, 2012:57-58است ) BIMشدن شرایط داخلی داده ها در 

 .BIMپرو ه  جادیا یزیبرنامه ر برایشده  یسازمان ده ی ولیکیگراف ریغ یداده ها(: Pre-BIMمرحله آماده سازی ) -۱
 و عناصر مد نظر در واقعیت اجزای دیجیتال از سه بعد(: مدل مفهومی BIM Light) واقعیت گرامرحله مصور سازی  -2
( به مدل سه بعدی مرحلدده ۱(: الصاق داده های نظری مرحله )BIM + Informationمرحله تبدیل داده به اطالعات ) -3
 فهومی( به منظور ارائه مدل سه بعدی گرافیکی با پشتیبانی اطالعات نظری، با قابلیت تجزیه و تحلیل م2)
(: ترکیب شدن مهددارت هددای مبتنددی بددر دانددش اکت ددابی و تجربددی BIM + Knowledgeادغام اطالعات و مهارت ) -4

 (3داده« مرحله )-طراحان معماری و شهرسازی و شکل گیری اطاعات پشتیبان تصمیم گیری پیرامون »مدل
مهارت« -داده-رزشیابی گزینه های »مدل(: اBIM + Desicionsگزینه سازی برای تصمیم مبتنی بر مهندسی ارزش ) -5

  ددتمیس  ،ساختمان  یاجزا  گردآوری شده از عناصر و  اطالعاتانواع    تمام  ( بر اساس جم  بندی کلی  4برگرفته از مرحله )
 ی ارزشمند برای چرخه عمر پرو ه.ها ندیفرآ و

از حالددت داده هددای نوشددتاری و به دیگر سخن، ب یاری از فرایند های نظری در قالب الگو، قددوانین و ضددوابط و...  
مبتنی بر برداشت و هوش ان انی، قابل استفاده برنامه ریزی شده در مراحل مد نظر کنشگران ایددن فندداوری، بدده صددورت 
»الگوریتم های اصلی یا کمکی حل م ئله یا گزینه سازی )آلترناتیو(« ه تند. از سویی دیگر نیاز مضاعفی بددرای داشددتن 

ارد سازی دیدگاه ها و مفاهیم و روش ها یا همان »سناریو سازی« در این فناوری، از جنبه تجمیدد  رویکرد نظری و استاند
چندین رشته با رویکرد ها و نگاه فنی در کنار رشته های معماری و شهرسازی که غالبا هنری پایه ه تند وجود دارد. زیرا 

برای همه کاربران ایددن رشددته هددا افددزوده شددده اسددت بر میزان پیچیدگی های فنی و غیر ضرور در م یر استفاده از آن  
(Azhar, 2011: 251.) 
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برای حل این معضل، همانگونه که داده ها حالت تعریس شده ای در چرخه فوق داشتند، منجددر بدده انددواع مختلفددی 
دانددش را   دانش میشوند که پوشش دهنده تنوع بالی حالت دانش در رسته ابنیه است. بر این اساس میتوان چندین نوع

 (:Karen et al,2014:ch5مورد شناسایی قرار داد ) BIMدر ب تر 
 ( دسته بندی حالت داده ها ۱دانش مبتنی بر واقعیت: بر گرفته از داده های مرحله ) -۱
( برای ارائه توضیحات درباره دلیل 2( و )۱دانش مبتنی بر فرایند بیان م ئله: شامل داده های برآمده از مرحله ) -2

 توصیس مناسب برای چرایی و چی تی م ئله در ابتدا، و مورد استناد قرار گرفتن درباره چگونگی حل آن در مراحل بعد و
( برای ارائه بهترین پاسخ ممکن در 3( و )2( و )۱دانش مبتنی بر فرایند حل م ئله: برگرفته از داده های مرحله )  -3

 هر پرو ه با توجه به مناب  در دسترس 
( و به منظور تهیه دسددتور العمددل هددای سدداخت، 4مبتنی بر تجربه و عملکرد: برآمده بر داده های مرحله )دانش    -4

 نصب و بکارگیری درست که به صورت غیر م تقیم، در مراحل تعمیر و نگهداری نیز مورد استفاده است.
بیددان و حددل م ددئله+ تجربدده و  دانش مبتنی بر واقعیت افزوده: بر گرفته از دانش مراحل قبل )واقعیت+ فراینددد  -5

 را برای دستیابی به اهداف طراحی، در غالب معانی مختلس بیان میکند. BIMعملکرد( که نحوه تعامل فناوری 
پاسخ سطح بالتر و عملی دیگر این فناوری به سوال مطرح در زمینه بهره گیری از مبددانی نظددری در ب ددتر پویددا و 

از الگوریتم های بر آمددده از داده و دانددش )راه حددل قبلددی( بددا اسددتفاده از ابزارهددای سیال ان ان و دانش معاصر، استفاده  
پشتیبان تصمیم گیری است. یعنی این الگوریتم های بیان و حل م ئله کدده دربرگیرنددده خواسددته هددا و اهددداف طراحددی 

یتوان در هر پددرو ه ای مبتنددی (، به کار گیری میکند. بر این اساس، مParametric BIMه تند را به »شیوه پارامتریک« )
فنی، عناصر، فرایندها و فضاهای مورد طراحددی،  -بر محدودیت ها و شرایط خاص آن برای پیاده سازی این اهداف هنری

 (. Aish & Woodbury 2005; Qian 2007اقدام متناسب با همان ب تر را انجام داد )
ی است کدده در عمددل، بددر ایجدداد و مدددیریت رابطدده خصوصا که چنین امری، ماهیت پشت پرده و اساس این فناور

اطالعاتی بین عناصر و اجزای ساختمانی، و با شیوه پارامتریک، یک گام مهم به سمت زبان ماشینی این فناوری برداشددته 
خواهد شد. نتیجه مهم آن، آشکار سازی محدددودیت و قابلیددت هددای هددر نددوع از مبددانی نظددری فرمولدده شددده بدده زبددان 

ست. بدین روش میتوان با تشکیل بانک اطالعاتی مفیدی از این مبانی نظری و الگوریتم های پیشنهاد شده الگوریتمیک ا
برای آنها، مزیت و قابلیت های آنها را به همراه فایل های الگوریتمی و نمونه های بهره گرفته شددده بددرای بیددان و حددل 

اربردی تر شدن و حضور پررنگ تر مبانی نظری در فراینددد م ئله را ذخیره کرد. بدیهی است که چنین امری میتواند به ک
طراحی کمک شایانی کند. خصوصا که با روش پارامتریک به سرعت میتوان از این الگوریتم ها به شیوه ترکیبی یا در هددر 

رت آنددی و نوع پرو ه ای با اعمال تغییرات اندکی استفاده کرد. همچنین امکان ایجاد تغییرات و مشاهده نتایج آن به صددو
(، امکان بهره گیری از آنها را برای ب ترهای جدید و حتی استفاده نشده کدده از Lee et al. 2006بدون هزینه در واقعیت )

 .25فرایند حل م ئله استفاده میکنند نیز فراهم میشود
پاسخ دیگر، بر اساس بهره گیری از توان پردازش تحلیلی این فناوری اسددت. ب ددیاری از محققددان معتقدنددد کدده از 
طریق یکپارچه سازی مدل ازی اطالعات ساختمانی با ابزار واقعیددت مجددازی )شددبیه سددازی واقعیددت در فضددای مجددازی 

BIM( »ترکیب جدیدی به نام »شیوه تحلیلی ،)Analytical BIM می آید. در این ترکیب، مبددانی نظددری از یددک ( بدست
، کمک پشددتیبان تصددمیم ارائدده میکنددد، و از BIMسو به صورت توضیحات مرتبط شده به عناصر و جزئیات و فرایندهای 

سویی دیگر، میتوان در رویه های پیش بینی توسط افزونه های تخصصی از آنها بهره گیری کرد. زیرا معماری از عوامددل 
ادی همچون فرهنگ، اقتصاد، سیاست و ... تاثیر پذیر است که تاثیر آنها در مبانی نظری نیز کددامال مشددهود فرامعماری زی

است. پس میتوان با الگوریتم نوی ی برای مبانی نظری، حوزه نفوذ این عوامل فرامعماری را در رسته ابنیدده بدده گوندده ای 
 . 26پارامتریک و تحلیلی ایجاد و به صورت م تمر، اصالح کرد
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به عنوان جم  بندی پاسخ های فوق که در اثبات امکان بهره گیری این فناوری از ظرفیت های نظددری ارائدده شددد، 
(. در حقیقت این پاسخ درباره نگاه سی تماتیک به ظرفیددت شکلپاسخ ترکیبی از نگاه نظری در این فناوری مطرح است )

های موجود نظری در این فناوری است. به نوعی که میتوان با ترکیب آن با روش های دانشی در عرصه تولید، تطبیددق و 
وردهای ترویج دانش، شاهد تولید همزان دانش تولید، ساخت و تعمیر و نگهداری در عرصدده ابنیدده البتدده مبتنددی بددر دسددتا

نظری علوم ان انی مرتبط با آن، از پایین ترین سطح مداخالت آن )طراحی داخلی( تددا بزرگتددرین آن )طراحددی شددهری و 
 ساخت ساز زیرساختی( بود.

 
ظرفیت فناوری بین برای ايجاد چرخه حیات داده ها از مبانی نظری تا مرحله تولید دانش همسطح با واقعیت   . 4شکل

 )منبع: نگارنده(  BIMافزوده ی تولید شده در فناوری 

 
 

 تحقیق هایيافته

پیاده سازی این ، تالش کرده اند از ظرفیت های نظری برای 27نهاد های حاکمیتی و تجاری مهمی در سراسر جهان
. دیدددگاه 2۸عملی موجود در رسته ابنیه بهره بگیرند-فناوری به هدف مدیریت نظری تعارض مفاهیم و دیدگاه های نظری

( است. یعنی فرصت و ب تر ب ددیار واقعیت گرا و مبتنی بر روش علمیکلی این نهاد ها در باره این فناوری، نظری محور )
ان قابل استفاده در این فناوری را شناخته اند و تالش میکنند بددا تدددوین پروفایددل )رویدده( مناسبی برای ارائه قوانین به زب

های الکترونیک و الگوریتمیک مبتنی بر استاندارد های ملی و بین المللی، اجرای به موق  و درست آنها را با بهددره گیددری 
نند. چنین تالش هایی از طریق آینده پژوهی با هوش مصنوعی این فناوری، در بعد عملی رقم ز  BIMاز تعامل کنشگران  

(. میتددوان Nawari, 2018های متعددی نیز پیش بینی شده بود که از آن به عنوان بررسی خودکار مدل ها یاد شده است )
دیدگاه پژوهش جاری را، پیشنهادی برای مرحله بعد از بررسی مدل ها دان ت. زیرا منظور آن بررسی خودکددار ضددوابط و 

 خواسته از مبانی نظری است که ب یار جام  تر از بررسی ضوابط صرفا فنی است.اصول بر
چنین فرصتی برای کشور ما نیز میتواند راه ب یار مناسبی برای اجرا، نظددارت، محاسددبه، تصددمیم گیددری و سددنجش 

ن ملددی اسددتاندارد، میزان انطباق با استاندارد و طرح های مصوب ابنیه در فاز های مختلس باشد. بدین صورت کدده سددازما
وزارت م کن و شهرسازی، شورای عالی معمدداری و شهرسددازی و... در تهیدده پروفایددل هددای الکترونیددک مقددررات ملددی 
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 89...                          ینظر  یاز مبان یری( در بهره گBIM) یاطالعات ساختمان یمدلساز یفناور  یها تیظرف  فرهنگدوست/

ساختمان به صورت م تقیم یا سفارش دهی به بخش خصوصی مشارکت داشته باشند تا بتوان در آینده، تغییر و اصددالح، 
(. شددکل و  شددکل رت سی تمی )دقددت و سددرعت بددال( انجددام گیددرد )نظارت و سنجش، بر کلیه ساخت و ساز ها به صو

به طور  دیجد یها ساختمانی راحتوجه کرد که ط دیبا نرویه تند. از ا رییضوابط و مقررات همواره در حال تغ  خصوصا که
( و چنین سازگاری م تمری، جز با بهره گیری از چنددین فندداوری ای، Solihin, 2015) سازگار باشند نیقوان نیبا ا وستهیپ

. سابقه چنین تحقیقاتی درباره ماهیت سیال و متحول شونده این فناوری نیز، تحت عنوان 2۹امری ب یار پیچیده خواهد بود
(. ماحصل این مطالعات منجر به ارائه پیشنهادی است کدده جدول  )  3۰« نیز وجود دارداطالعات ساختمان  یبلوغ مدل از  »

 ه ای مورد مطالعه قرار داد.ماهیت نظری این فناوری را میتوان به صورت میان رشت

 ( Chen, 2013زمینه های بلوغ مدلسازی اطالعات ساختمانی به سمت بهره گیری از ظرفیت های نظری )  . 7جدول 

 جنبه ها  زمینه 

 سخت افزار  ارتقاءی / سخت افزار زاتیتجهاشتراک گذاری و همگام ازی /  تیقابلی / کاربرد ینرم افزارها فناوری

 اطالعات 
یی /  ایجغراف  تیقابل/    کیگراف/    اطالعات  دقتی /  زمان واقع  یها  داده  /داده  یغنا/    اطالعات  نیتضم  /اطالعات    لیتحوروش  

 ( DMS) یو مدل از یم تندساز یاستانداردها/  کار انیجر

 فرآیند
فناور  ندیفرآ  ینوآور /     کیر  تیریمد/  رییتغ  تیریمد/    اتیچرخه ح  ندیفرآ/    کیاستراتژ  یزیر  برنامه  /  یو   یاتیعمل  ندیفرآ/ 

 مشخصات /  تی فیک  کنترل  /استاندارد 

 آموزش لیتحو روشی / آموزش  برنامهی /  تگیشا هینما/  پاداش  تمیس/  نقش/  ارشد  یرهبر کنشگران ان انی 

 
افزارهددای مختلددس بر این اساس میتوان پیشنهاد داد با استفاده از ظرفیت های متعدد موجود، ن بت به ساخت نددرم  

برای بهره گیری از مناب  نوشتاری و کتابخانه ای، برای تبدیل فاز آنها از اطالعددات بدده فرایندددهای مصددور سددازی شددده 
(، اقدام کرد. بدین صددورت میتددوان تمددامی نیازهددا، اسددتاندارد هددا، الزمددات و قددوانین را در طددی پروفایددل هددای جدول  )

س آنهددا اقدددام الگوریتمیک، به محیط نرم افزارهای این فناوری وارد کرد تا بتوان در ارزیابی چرخه عمر ساختمان، بر اسا
(. تا بدین جا مبنا بر این بود که تغییر مهم یا زیادی برای استفاده از این ظرفیت نظری در این فناوری احتیاج شکل  کرد )

طالعات بین نرم افزار های پیشنهاد با این فناوری ها، بر اساس زبان مشترک الگددوریتمی اسددت نباشد، زیرا اتکای تبادل ا
 . 33قابلیت پیاده سازی را دارند 32و  گرس هاپر 3۱که هم اکنون در دو محیط شناخته شده این امر یعنی داینامو

 ,Ivson et alدر زمینه مصور سازی اطالعات و فرايند ها ) BIMمهمترين زمینه های کاربرد نظری فناوری  .  8جدول 

2020: 14 ) 

 مهمترین زمینه های کاربردی پیشنهادی زمینه مصور سازی  BIMقابلیت 

 تحقیقاتی  -تجاری   -داتشگاهی ی و اطالعات یتج م علم مدل نقشه سه بعدی به عنوان پایگاه داده 

 تجاری   -دانشگاهی   یتج م چند بعد اطالعات مختلس  یدسته بند

 تحقیقاتی  -پرو ه های کالن -تفکر سی تمی  نمودار و تج م شبکه  ده یچیپ یروابط داده ها

 تحقیقاتی -دانشگاهی -تفکر میان رشته ای -تفکر سی تمی  ی تج م سل له مراتب ی سل له مراتب یداده ها یسازمانده

 تحقیقاتی  -تجاری تج م زمان بندی ایپو یها  تیو فعال ندهایفرآ

 تجاری  هوشمند   یکاربر یرابط ها نفعان یمختلس ذ یها دگاهید

 دانشگاهی  -تحقیقاتی -تجاری و افزوده  یمجاز تی واقع ن خه مجازی از فضای واقعیت 

 
بدیهی است که احتمال تغییراتی در این فناوری برای مواردی که نیاز به »بهره گیددری و بددروز رسددانی« از ظرفیددت 

دی از فرایند طراحی، ساخت و مدیریت پرو ه باشد، وجود خواهد داشت. مثال وقتی میخواهیم قددوانین و نظری آن در موار
اجرا کنیم تا هوش مصنوعی این فناوری از شکل گیری اشددتباه ناخواسددته یددا   3و    2مقررات ملی ساختمان را در فاز های  

. همچنین مواردی که بر اساس خواست کارفرما )تحقیقدداتی، تجدداری و دانشددگاهی( تعیددین 34خالف قانون جلوگیری کند
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شده است و نیاز به مصورسازی برای اقناع فکری )درک بهتری از چگونگی پیاده سازی دقیق آنها در فرایند های مختلس 
ز است کدده میددزان مطابقددت سددازه هددای کار( است به او با ذکر دلیل پشتیبان تصمیم ارائه شود. عالوه بر این، گاهی نیا

ساخته شده یا خصوصیات طرح های پیشنهاد شده )آلترناتیو( را بر اساس ضوابط یا قوانینی خاص )شدداخص هددای هدددف 
 گذاری شده از قبل برای تحویل پرو ه( که به صورت الگوریتم هایی مشخص در آورده شده اند، سنجیده شوند. 

 
 )منبع: نگارنده(   BIMماتیک از ظرفیت های نظری فناوری الگوی بهره گیری سیست  . 5شکل 

 
میتوان اینگونه جم  بندی کرد که با ایده مطرح شده در این پژوهش، میتوان شاهد پیدایش ن ل جدیدی از فناوری 

 BIM(« برای آن ارائه میشود خواهیم بود، که توانایی فندداوری Full Frameکه به صورت پیشنهادی نام »چارچوب جام  )
(. مهمترین خصوصیاتی کدده در ایددن فندداوری بدده مرحلدده تکامددل شکل  را به صورت پایه ای مورد گ ترش قرار میدهد )

مصنوعی برای کاهش پیچیدگی ها و چالش های بهره گیری از این میرسند، بر اساس بهره گیری گ ترده تری از هوش  
فناوری در زمینه های بهره گیری از مبانی نظری خواهد بود. به نوعی میتوان گفت پیشرفت های فناوراندده ن ددل بعدددی، 

مبانی نظددری بیشتر از آنکه معطوف به ابعاد فناورانه آن باشد، معطوف به ایجاد و گ ترش راهکارهایی برای همگام ازی 
با پیشرفت های فناورانه آن است. زیرا به نظر میرسد که بهره گیری از داشته های نظری در قالب های فراتر از تجربیات 
گذشته، نه تنها م یری برای بازشناسی ظرفیت های مبانی نظری موجود است، بلکه زمینه ساز گ ترش، نوآوری و بهبود 

 آنها خواهد بود.
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 نسل های فناوری های نرم در رسته ابنیه به لحاظ بهره گیری  از ظرفیت های مبانی نظری )منبع: نگارنده( مقايسه  .  6شکل 

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه

 ییکددارا  با  فرایندهایی  کارآمد  دیو تول  موجود  یطراح  فرایند  رییتغ  لیپتان ،  BIMمبانی نظری ابنیه با فناوری    بیترک
بهره گیری از هوش مصنوعی در زمینه تحلیل، پیشنهاد دهی، مقای ه و ارزیابی پیشنهاده ها )از طراحی کلددی و   یبال برا

خصوصددا کدده  .35را داردمفهومی گرفته تا طراحی جزئی در حد عناصر ساختمانی( و بهره گیری از کهن الگوهددای هنددری 
دهای سایر رشته های علوم ان انی در م یر ارتقاء کیفی میان رشته ای بودن معماری به معنی لزوم بهره گیری از دستاور

 یم  BIM  یفناور    و افزایش کارایی روش های موجود، در م یر دستیابی به هدف زی ت پایدار در رسته ابنیه خواهد شد.
 لیو تحل  هیتجزی،  طراحایده بهره گیری از مبانی نظری در فرایند تولید اطالعات مفید برای مراحل  از    تیحما  یتواند برا

همچنین با توجه به گ تردگی مبانی نظددری ؛ ی، داشته باشدطراح )پیش( هیدر مرحله اولسری افزونه را  کپیشنهاده ها، ی
از نظر کمی و کیفی، میتوان پیشنهاد تولید نرم افزارهایی برای تبدیل ایده های برخواسته ازمبانی نظری به زبددان برنامدده 

و روش   ددت،یطزیسازه، بررسی مح لیتحل خود را در مراحل  کهرا داد. به گونه ای    BIMنوی ی و الگوریتم های فناوری  
 یطراحدد  یندددهایفرآ قیدد دق لیدد و تحل و بهره گیری از سامانه های خانه هوشمند ، انتخابمصالح  انتخاب ساخت،فناوری  

 متناسب با داده های ورودی در مرحله پیش طراحی، تنظیم نمایند.
چنین امری باعث افزایش کیفیت فضاهای معماری و شهرسازی، افزایش میزان انطبدداق آنهددا بددا بدیهی است وقوع  

قوانین و مقررات ملی ساختمان، افزایش هماهنگی با نظام زیبایی شناسی مصوب شددورای عددالی معمدداری و شهرسددازی، 
ناشددی از تغییددرات بعددد از   خواسته های هنری معماران و نیازمندی های کارفرمایان خواهد شد. همچنین کاهش ری ددک

طراحی، کاهش هزینه، مراحل و زمان بررسی طراحی و تعداد فرایند های لزم برای صدور پروانه های اجرایددی و بررسددی 
بر این اساس، به نظر میرسد چنین امری نیازمنددد   .36شاخص های کیفیت، از مهمترین تاثیرات عملیاتی این پیشنهاد است

(. شددکل ده پنداری در ساحت علم معماری و در نزد کنشگران علمی و طراحان ابنیدده اسددت )درک و ب ط صحیح تفکر دا
زیرا تالش های گ ترده ای برای ایجاد الگوریتم های مبتنی بر مبانی نظری و قوانین و مقررات، و همچنین بحث ایجدداد 

ی، بایددد صددورت بر اساس این الگوریتم های بیددان گرافیکدد   BIMضوابط بررسی کننده مدل های طراحی شده در محیط  
گیرد. کما اینکه این هوشمند سازی برای بررسی ها انطباقی با قوانین، عالوه بر کاهش هزینه از مندداب  ان ددانی و مددالی، 

 کاهش سلیقه کاری در برداشت عوامل ان انی از قوانین را در پی خواهد داشت.
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اساس بازشناسی زمینه و فرايند های مبتنی بر   به فناوری چارچوب جامع بر BIMفرايند بلوغ و تبديل فناوری  . 7شکل 

 نقش مبانی نظری در رسته ابنیه )منبع: نگارنده( 

 

 پی نوشت ها

 
نه 1 مدرنیستی،  پست  پسا  دوران  این  پستدر  پسا  معماری  بلکه  است،  شده  شناخته  رسمیت  به  طراحی  فرایند  در  مخاطب  نقش  و  تنها  اندیشه  مدرن، 

ال تکمیل و  داند که در گذر زمان در ح( را، منبعی تجمیع یافته از مبانی نظری و بستر شناسی می5:  1391های حافظة جمعی )گالبچی و زینالی فرد،  انباشته

اجتماعی، منبعی برای ارزش بخشیدن به داشته های علوم مختلف از جمله معماری تحت عنوان    –تصحیح شدن است. یعنی این تجمیع از تجربه ی نظری  

تکمیل شده در طول تاریخ  »معرفت اجتماع دوران«، در کنار نظریات نخبگانی )معرفت فردی( خواهد بود. زیرا معرفت اجتماعی معاصر، تا حد زیادی بر معرفت  

یکدیگر هستند. پس در زمان و  به  برتری نسبت  برای کسب  رقابت  میدان  اکنون دورانی است که معارف مختلف در علوم، در  یافته و  ارجحیت  مکان    بشر، 

تفلید صرف از سبک های بین   مختلف )فرهنک ها و ملل مختلف(، شاهد بروز نوعی خاصی از معرفت منعکس در معماری و شهرسازی خواهیم بود و دیگر

 الملل را شاهد نخواهیم بود.

بلکه حتی    زیبایی شناسی بومی فرا رسیده است،  تنها دوران معرفت اجتماعی و  نه  این زمینه برخی معتقدند که  از علوم بدون "در  امروزه مطالعه بسیاری 

لوم مختلف پس از گذشت زمان جایگاه واقعی خود را از دست داده، جای خود را بررسی تاریخی آن علوم، ممکن است، زیرا بسیاری از مباحث مطرح شده در ع

(. این دیدگاه، معرفت اجتماعی انسان معاصر را، جایگزینی برای تاریخ و سیر  23:  1396)فتحی آشتیانی و همکاران،  "به مباحث و مسائل جدیدتری میدهند

توانند جهت  های طراحی، از قبل نمیتنها مبانی نظری که حتی نظریات و روشاز چنین دیدگاهی، نه تحول علوم میدانند. به دیگر سخن، در معماری برخواسته 

ای که الگوهای کلی مبتنی بر هویت )در نقشی ساختاری( با سازماندهی گونهاند. بهفرایند را تعیین کنند، بلکه خود نیز جزئی از ماهیت و چارچوب حل مسئله

اند )ر.ک:  و تأثیرگذار در معماری، وحدت در کثرت را عملی کرده و جایگزین نقش این دو، در چارچوب دهی به فرایند طراحی شده این مجموعه عوامل مختلف  

 (.1399؛ فرهنگدوست و همکاران، 12: 1391؛ میرجانی، 47:  1391؛ موحد و همکاران، 13-12: 1392؛کریمی، 1393شهبازی چگینی و همکاران، 

طراحی قبل از دوران تفکیک نخصص های ابنیه از یکدیگر، شامل فاز های صفر، یک و دو بوده است. بر همین اساس، طراحی از دیرباز، زیرا به دید کلی،   2

 (.HM Government,2012مترادف و هم معنی یا کیفیت و ماندگاری ساخت و ساز بوده است. یعنی آنچیزی که امروزه بدان معماری پایدار میگوییم )

پایدار، به عنوان مفهومی شکل    به گونه 3 ابنیه در محیط، معماری  ابعاد مختلف مداخالت رسته  به  برای جامعیت در توجه  امروزه شاهد آن هستیم که  ای 

است  نگر    گرفته است که کلیت آن برخواسته از یکپارچگی در تجزیه و تحلیل اجزای مرتبط با ساختمان سازی در چارچوبی کلی، و نه بصورت مستقل و جزء 

(Eastman et al, 2011،به دیگر سخن .)  تطبیق این عوامل باعث افزایش کیفیت و ماندگاری ابنیه میگردد. اندازه گیری کیفیت طراحی در معماری یک

زیابی طیف گسترده فرآیند بسیار پیچیده است زیرا  صرفا برخی از ویژگی ها ملموس هستند. چالش همیشگی ایجاد روشی برای ارزیابی کیفیت ساختمان با ار

(. چنین امری در این فناوری از طریق ارائه الگوریتم های کمی  Sadek et al,2019:3ای از ویژگی های فیزیکی و احساسی برای ارزیابی رضایت کاربران است )

 سازی شدنی است.

اختمانی منظور از نبود گفتمان جامع، این نیست که دستور العمل های فنی و تجربی برای ساخت و ساز موجود نیست، بلکه برعکس، شکل کنونی مقررات س 4

ی، منجر به حجیم  حاصل سالها تجربه، آزمون و خطا و مجموعه ای از حوادث و بالیای طبیعی میباشند که در نبود ساختار یافتگی و انسجام و ارتباط سیستم

 شدن و پیچیدگی این مقررات گشته اند.
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 93...                          ینظر  یاز مبان یری( در بهره گBIM) یاطالعات ساختمان یمدلساز یفناور  یها تیظرف  فرهنگدوست/

 
می 5 سیستمی،  تفکر  ضمن با  علمی،  چارچوب  همچنین  کرد.  حاصل  اطمینان  معماری،  بازخوردهای  مسیر  ایجاد  با  مراحل،  و  فرایند  بودن  پویا  از  توان 

داشته سازمان  به صورتی معنیدهی  )از جهای موجود  معماری  اهداف  راستای  در  و  هویتدار  پایدار،  زیست  اجتماعی  مله  و مظروف  بودن   -بخشی،  فرهنگی 

روشی بیشتری در عین حفظ    -معماری(، رابطه معماری را با سایر علوم در جایگاه و به روش مناسبی تعریف خواهد کرد تا معماری، به استقالل محتوایی  

 ارتباط با علوم، دست یابد.

 تمانی  به همراه عوامل خارجی مانند موقعیت جغرافیایی و شرایط محلی و عناصر انسانی از قبیل عناصر دو بعدی و سه بعدی ساخ 6

7 (Douglas Carl Engelbart, 1925-2013 از مخترعین و پیشگامان علوم رایانه و وب بود که چشم اندازی غیرطبیعی از معماری آینده را در مقاله خود ،)

 (بیان نمود.Augmenting Human Intellect) "افزایش خرد بشر  "تحت عنوان 

 که با بکارگیری سخت، نرم، و میان افزار و وسایل تحلیلی، ارتباطی و ذخیره سازی پیچیده در سطح دنیا توام است  8

اواخر دهه   9 افزاری در  امر طراحی سیستم های نرم  به  رقابت بین مشغولین  از  اوایل دهه    60این داستان پیچیده  اروپا، میالدی در کشورهای    70و  شرق 

راحی های دو  شوروی و آمریکا برای تکمیل نمودن و ایجاد یک راه حل کامل برای ارزیابی چرخه حیات و رفع مشکالت نرم افزاری برای مهندسین معمار در ط

با سیستم    که  خ  CADبعدی  زباله جامد  و  آلودگی  بررسی  منابع،  و  انرژی  کارایی  مانند  زیست محیطی  مسائل   Buyle etلق گشت )صورت می گرفت، 

al,2013.) 

10 Chuck Eastman, Tom Maver, Arto Kiviniemi, John Mitchell, Robin Drogemuller 

قاومت  به گونه ای که در مدت زمان کوتاهی از ورودش به صنعت ساخت و ساز توانسته به بخش گستردهای از آن چیره شود. در حالی که این صنعت به م 11

 (.Gu & London, 2010ره است )در برابر تغییرات شه

 تمام اطالعات مربوط به ساختمان، از جمله ویژگیهای فیزیکی و کاربردی آن و اطالعات چرخه عمر پروژه 12

والت،  تی محصاین اطالعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح )وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گاران 13

 الزامات نگهداری و تعمیرات، اطالعات قیمت اجزاء( است.

14 The Project Information model (PIM) 

15 Capital expedite (CAPEX) 

16 Asset Information Model (AIM) 
17 Operating Expenditure (OPEX) 

سازی سه بعدی است، و شامل ابعاد بیشتری مانند:  بیش از یک ابزار مدل  BIMاین بخش ها در قالب »ابعاد فناوری بیم« دسته بندی شده اند، در نتیجه،   18

 Sadek( میباشد )8Dپارامتریک )(، ساخت دیجیتال و طراحی  7D(، مدیریت تسهیالت )6D(، پایداری )5D( و برآورد هزینه )4Dبندی مبتنی بر مدل )زمان 

et al, 2019: 2.) 

سه  اگرچه به نظر میرسد که شکل گیری ایده ارزیابی چرخه حیاط درسایر رشته ها مثل مدیریت اقتصادی منابع شرکت کوکا کوال توسط مطالعات موس 19

رد نیاز برای آزمایش این امر توسط آزمایشگاه فدرال سوئیس ( و همزمان با انتشار لیست داده های موGuinée et al, 2011)1969در    Midwestتحقیقاتی  

( با دو ویرایش  ISO 14040:2006 - Environmental management — Life cycle، موسسه ایزو با تعریف ) 21صورت گرفته است. به هر روی در آغاز قرن 

و کارگاهی از جنبه زیست محیطی کرد. که بخشی از مبانی نظری روانشناسی    ، این روند را جان مایه عملیاتی کردن  ارزیابی خصوصیات فنی2006مستمر تا  

 محیطی و حقوق محیط زیستی و... را نیزمیتوان در این چرخه نظارتی دید.

انجام تحقیق در مورد    BIMدر    "عملکرد متقابل )بین رشته ای("توزیع خروجی های تحقیقاتی در مورد   20 به  تمایل  قابلیت  نشان می دهد که محققان 

( قرار دارند. کمک های حمایت ٪14.1( دارند و به دنبال آن تجارت و مدیریت )٪19( و علوم کامپیوتر )٪53.7همکاری در حوزه های تحقیقاتی مهندسی )

( علوم محیطی  مانند؛  تحقیقاتی  های  از سایر حوزه  )%3.3محتوایی  اجتماعی  علوم   ،)3.1%( تصمیم گیری  علوم   ،)2.7%( انرژی  انسانی 2.5%(،  علوم  و  هنر   ،)

(، نشان دهنده همین نظریه است که این فناوری در ذهن پژوهشگران، با ایجاد OZTURK, 2020: 174( نیز )%0.3( و چند رشته ای )%0.3(، اقتصاد )1.1%)

 رایانه شده است. بستر و ساختار فنی، باعث گرایش حوزه تحقیقات علوم انسانی و خصوصا معماری به حوزه های مهندسی و مبتنی بر
21 DSS 
22 Building material and components combination 

23 whole process of construction 

چرخه  24 های  فرایند  کل  پایه سنجش  بر  دوم  نوع  متخصصین(،  غیر  و  متخصصین  توسط  برای سنجش  دسته  دو  )در  محصوالت  برای  اول  نوع  ابزارهای 

(WPCدسته سوم چارچوب جامع برا ،) ی ارزیابی و دسته بندی جنبه های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی پایداری 

انسانی، و  25 فرایند های حل مسئله سایر رشته های علوم حتی غیر  برای  الگوریتم نویسی  با فرموله و  میتوان  یعنی  نیز درست است.  تغییر    روند برعکس 

با تطبیق آنها به  مفاهیم مطرح   در ابنیه، از انها نیز استفاده کرد. عالوه بر استفاده از الگوریتم های آماده و موجود، فرمول ها و  مفاهیم به کار گرفته شده 

 . طراحی کرد.الگوریتم های حل مسئله را می توان براساس تفکرطراحی پژوهشی و مبتکرانه، برای هر پروژه یا برای سبک خاص، منطقه خاص، اقلیم خاص و ..

حلیل  این در حالی است که استفاده ای از معماری پارامتریک در فناوری بیم، سابقا در زمینه های محدودی همچون مدل کردن شرایط محیطی همچون ت 26

 Karen et al, 2014; Krygiel & Nies 2008 , Levyاثرات زیست محیطی و یا بررسی رفتار سازه ای بنا در قبال مخاطرات محیطی، سابقه داشته است )

2011.) 

 ( Associated General Contractors Of America, 2005از جمله ) 27

به ویژه در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به مرحله طراحی محدود می شود. در این کشورها، پذیرش فناوری   BIMبسیاری از ظرفیت های   28

 (.Korkmaz et al, 2010گسترده نیست و به ظرفیت کامل نرسیده است ) BIMبه طور کلی هنوز در مرحله نوپایی است. در نتیجه، 
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رایند های در حال حاضربا توجه به عدم گسترش ماژول های مد نظر این پژوهش در زمینه بهره گیری از مبانی نظری و پیاده سازی قوانین و مقررات در ف 29

به ص هم  هنوز  دراکثرکشورها  ها  ساختمان  بیم، طراحی  در  فناوری  تطابق  عدم  وابهامات،  بررسی میشوند  از ضوابط  بررسی حجم عظیمی  برای  ورت دستی 

 ( ;Malsane, 2015 1398:16ارزیابی ها و تاخیر در روند کلی ساخت و سازباقی مانده است )شاکری و همکاران، 

30 Building Information Modeling Maturity (BIMM) 
31 Dynamo / in Revit 

32 Grasshopper / in Rhinoceros 

  API( درنرم اافزارهای  بیم پیاده سازی کرد. مثال میتوان از  Plug-in or add-inهمچنین میتوان این الگوریتم ها را به صورت استفاده از مفهوم افزونه )    33

هایی است   Net API.د که ما حصل آن  هستند استفاده کرnet.که بر پایه  #C#, VB.NET, Fهای نوشته شده در زبان های برنامه نویسی مختلفی همچون  

 . که در محیط بیم و نرم افزارهای حرفه ای آن قابل بهره گیری مستقیم است

نمایش آنی باشند،   در این زمینه، فعال بدون بودن ماژول ها یا افزونه هایی که قوانین و مقررات را در خود جای داده و در چرخه عمر پروژه قابل بازیابی و 34

موجود است  JCT Public Sector Supplementو  CPC2013و   AIA E202 -2008و  ConsensusDOCS 301برخی قرار داد های تیپ مختلفی همچون 

دستور العمل ها که به صورت غیر بر خط و غیر تعاملی، بخش هایی را تعارض منافع تولید کنندگان، کارفرمایان و کنشگران فناوری بیم )از قبیل الزامات و  

(Protocols( سطح دقت در مقیاس و جزئیات ،)Level Of Details- LOD)-  ( ساختار مدل سازی عناصر ساختمانیModel element)-    مدیریت اطالعات

(Information Management( اجرایی  برنامه   ،)BIM Execution Plan)-  ( ریسک  عناصر  Risk Allocationتشخیص  و  ها  مدل  مالیک  حق   ،)

(Intellectual Property Rights in Models ،( را پوشش داده است )پرچمی جالل و مهدیان)امر بخاطر نبود  (. گستردگی و پیچیدگی این 203-202: 1396

 برنامه ریزی مدون و سازماندهی شده به حضور تعاملی قوانین و مقررات در فرایند های چرخه عمر پروژه است.

افزایش کیفیت  برخی از منابع پژوهشی، چنین مباحثی را تحت عنوان طراحی با کیفیت مطرح کرده اند و از جمله توانایی های این فناوری در این زمینه را  35

ایجاد کیفیت  حی از طریق بهبود عملکرد، ارزش های زیبایی شناسی و فرمی، ساخت وساز ناب معرفی کرده اند. بر این اساس معتقدند که به واسطه نیاز به  طرا

 Sadekهستیم )در طراحی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های نظری )کیفی( به عنوان ظرفیت های پشتوانه سازی در شاخص های کمی شده در این فناوری 

et al,2019.) 

را  از   86ایران رتبه ی  2018در سال  ،"تحت نظر بانک جهانی، (Doing Business) این در حالی است که بر اساس تحقیقات سازمان بین المللی  363636

بط بر روی نقشه ها میشود. بهترین جایگاه روز از آن صرف بررسی ضوا70روز صرف کل روند پروانه گیری و حدود   130کشور دارا بوده به گونه ای که     190

 COnstruction and)مرحله ای طراحی ها، توسط سیستم بررسی خودکار ضوابط و صدور پروانه  10روز برای بررسی    14مربوط به سنگاپور است که صرفا  

Real Estate NETwork)CORENET (  داردDoing Business, 2018) 
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 منابع 
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( تام،  )پ ت  (. شهر همچون چشم ۱3۸4ترنر،  نوگرایی  از  فراتر  برنامه مدرنی م( در  پ ت  -انداز، نگرشی  ریزی شهری. ترجمه  طراحی و 
 .ریزی شهریفرشاد نوریان، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه 

 .64-56(:73(. معماری سیال. مجله راه و ساختمان،)۱3۸۹چرم فروش، سمانه، )

 .(. پارادایم معماری الگوریتمیک. مشهد: انتشارات کتاب کده ک ری۱3۹۱خبازی ،زوبین ، )

اکبر خاصه، تهران :    ها. ترجمه رضا مختارپور، علی   ها، رویه  ها، روش   ها، نظریه   ها، داده   بندی علم: پدیده   (. طبقه۱3۹5زوستاک، ریک )
 .کتابدار

لین  (. بررسی تطبیقی رابطه روایت و روایت گری در کیفیت فضایی معماری و سینما. او۱3۹4زینلیان، مریم و محمد مهدی کالنترزاده، )
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( شعبان،  و محبوبه  اصغر  سمیعی،  غیر  ۱3۹5ساعد  و  سیال  نماهای  الگوهای  ایجاد  در  پارامتریک  معماری  غیر خطی  رویکرد  تحلیل   .)
 .خطی. کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران، ایران 

(. کاربرد مدل ازی اطالعات ساختمان در کاهش دعاوی پرو ه  ۱3۹۸اقبال، بابایی راوندی، امیرح ین، تمنایی فر، محمدح ین )شاکری،  
 های عمرانی. دومین کنفرانس بین اللمللی مدل سازی اطالعات ساختمانی، تهران. 

( فرزاد  جالئی،   ، احمد  اخالصی،  سوگند،  محمدی،  ارزیاب۱3۹6شاه  سازی  یکپارچه  اطالعات (.  فناوری  از  استفاده  با  حیات  چرخه  ی 
انتشارات   تهران:.  ساختمان،  اطالعات  مدل ازی  المللی  بین  کنفرانس  اولین  مقالت  مجموعه  طراحی.  اولیه  مرحله  در  ساختمان 

 . 2۸-۱5( :۱3۹۸دانشگاه تربیت مدرس )چاپ در

( منطقی  منوچهر  و  مهرداد  مفهوم:  ۱3۹3شفیعی،  عصر  در  فناوری  توسعه  تکنولو ی  (.  توسعه  دوفصلنامه  الزامات.  و  مفاهیم  تعاریس، 
 .۱۰-۱(: 23صنعتی، )

(. تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری. مطالعات  ۱3۹3شهبازی چگینی، کاظم دادخواه، بهروز، و مهدی معینی، )
 .۱22-۱۱3(: 2۱تطبیقی هنر، )

(، مینا.   فرد،  نژاد، سیدرضی. سعادت  اطالعاتی ساختمان   ۱3۹3علوی  مدل ازی  نقش   .)BIM  پیشرفت صنعت ساختمان دگرگونی در 
روشهای طراحی تا ساخت در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک  

  تان. ایران، گرگان، شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گل تان، دانشگاه گل

 .(. درآمدی بر نظریه داده ها: ج تاری فل فی و علمی درباره داده ها. تهران: کتابدار۱3۹7فتاحی، رحمت اهلل )

( و همکاران  علی  آشتیانی،  علوم  ۱3۹6فتحی  فرهنگ تان  پیراپزشکی  کروه  تهران:  ایران«.  در  روانشناسی  »تاریخچه  پژوهشی  طرح   .)
 .پزشکی جمهوری اسالمی ایران

زاد )فرج  پورصالحی، مهدی،  نریمان  فرهاد،  معهود، محمد، سعیدی،  زهرا،  اطالعات ساختمان  ۱3۹6ه،  مدل ازی  استقرار  (امکان سنجی 
(BIM در شرکت های مشاور معماری در شهر ارومیه، اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطالعات ساختمان، تهران ) 

(. ارائه الگوی هویت پایدار معماری، مبتنی برطراحی فرایندی. نشریه معماری  ۱3۹۹)فرهنگدوست، هادی، نبوی، فائره و معصومه برقچی، 
 .۸۹-6۸(: ۱5)3شناسی، 

مدرنی م. فصل  های شهرسازی در دوران پ ت(. تحلیل و ارزیابی ویژگی ۱3۸۹فیروزی، محمد علی، سجادیان، ناهید و هادی علیزاده، )
 .۹5-73(: 6)2زاگرس، انداز ریزی شهری چشمنامه جغرافیا و برنامه 

 ، تهران: اندیشه آرا.۱۸(. مرج  پژوهش. چاپ دوم، ویرایش ۱4۰۰قاسمی، حمید )

 .26-2(: 54(. حافظه جمعی و فرایند هویت یابی: تأمالتی سیاستگذارانه. مطالعات ملی، )۱3۹2کریمی، علی، )

( کری توفر،  قی۱3۸۱الک اندر،  مهرداد  ترجمه:  جاودانگی.  راز  و  معماری  و  (.  چاپ  مرکز  بهشتی،  شهید  دانشگاه  تهران:  بیدهندی،  ومی 
 .انتشارات

 .(. معماری آرکی تایپی )کهن الگویی(. تهران: دانشگاه تهران۱3۹۱گالبچی، محمود، و آیدا زینالیفرد، )

 .نو  مدرنیته: درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر. چاپ دوم، تهران:گام(. سیاست پ ت۱3۸4گیبینز، جان  و بو ریمر، )
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(: ۱5(. از عملکردگرایی تک بُعدی تا مکان گرایی چندظرفیتی. معماری و شهرسازی آرمان شهر، )۱3۹4مردمی، کریم و بهبود زندآوه، )
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 .5۱-37(: 5) 2تخصصی برنامه ریزی منطقه ای، علمی 

 .۱۸-7(: 3) ۱(. مکان معماری و معرفت تاریخی. شهر و معماری بومی، ۱3۹۱میرجانی، حمید، )
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 .(. درک تئوری رسانه. ترجمه: رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی۱3۸6ویلیامز، کوین )

Adalberth, K. (1997). "Energy use during the life cycle of buildings: a method." Building and 

Environment, 32(4), 317-320. 

Aish, R., and R. Woodbury. 2005. “Multi-level Interaction in Parametric Design.” SG 2005 

Conference Proceedings:International Symposium on Smart Graphics, pp. 151–162. 

am 17.04.2013, Berlin, April 2013. [Online] Available at: 

http://www.bmvi.de//SharedDocs/DE/Artikel/UI/reformkommissionbau-von-

grossprojekten.html?nn=38976 [Accessed 19 June 2013]. 

Associated. General Contractors of America (AGC) (2005). Avaiable at: 

https://www.agc.org/learn/education-training/building-information-modeling/building-

information-modeling 

Autodesk (2021). https://www.autodesk.co.uk/solutions/bim 

Autodesk (2021). What Is BIM. (online) Available at: https://www.autodesk.com/industry/aec/bim 

(16/11/2021) 

Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges 

for the AEC Industry. Leadership and Management in Engineering, 241–252. 

Azimi Reza  ؛Lee Sanghyun ؛Abourizk Simaan M   وAlvanchi Amin. (2011). A framework for an 

automated and integrated project monitoring and control system for steel fabrication projects. 

Automation in construction20  ، (1): 88-97. 

Bernstein, P. G., & Pittman, J. H. (2004). Barriers to the adoption of building information modeling 

in the building industry. Autodesk building solutions. 

BS 8536:2010: Facility management briefing – Code of practice (Online) Available at: 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030212807 

BSI PAS 1192-5:2015: Specification for security-minded building information modelling, digital 

built environments and smart asset management (Online) Available at: 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314119 

Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,“Mogliche Ursachen fur Kosten-und 

Terminuberschreitungen bei der Realisierung von Großprojekten,” Sitzung Reformkommission 

Bau von Großprojekten 

Buyle M, Braet J, Audenaert A. Life cycle assessment in the construction sector: a review. Renew 

453 Sustain Energy Rev 2013;26:379–88. 

Chen, Y. (2013). Measurement Models of Building Information Modeling Maturity. (Ph.D), Purdue 

University, Ann Arbor. 

Correa, C. (1983). Architecture and identity. Singapore, Concept Media Pte Ltd. 

CPIC (2021). Construction Production Information Committee, " BIM, BIM or BIM", Available at: 

https://bimuk.co.uk/bim/bim-bim-or-bim  

Eastman, C. M., Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., and Liston, K. (2011). BIM handbook: A 

guide to building information modelling for owners, managers, designers, engineers and 

contractors. John Wiley & Sons, New Jersey. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            22 / 24

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/reformkommissionbau-von-grossprojekten.html?nn=38976
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/reformkommissionbau-von-grossprojekten.html?nn=38976
https://www.agc.org/learn/education-training/building-information-modeling/building-information-modeling
https://www.agc.org/learn/education-training/building-information-modeling/building-information-modeling
https://www.autodesk.co.uk/solutions/bim
https://www.autodesk.com/industry/aec/bim
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030212807
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314119
https://bimuk.co.uk/bim/bim-bim-or-bim
http://jvfc.ir/article-1-121-en.html


 97...                          ینظر  یاز مبان یری( در بهره گBIM) یاطالعات ساختمان یمدلساز یفناور  یها تیظرف  فرهنگدوست/

 
Encyclopedia of Sustainable Technologies, (2017). Encyclopedia of Sustainable Technologies, 

Elsevier  Online Reference Collection in: Earth Systems and Environmental Sciences, Available 

at: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/building-information-modeling 

(13/11/2021) 

Engelbart, D. C., (1962). Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. SRI Summary 

Report AFOSR-3223 • Prepared for: Director of Information Sciences, Air Force Office of 

Scientific Research, Washington DC. (Accesseable in : 

https://dougengelbart.org/content/view/138#9 access date: 10/11/2021) 

Epstein, Erika. 2012. Implementing Successful Building Information Modeling. Norwood, MA: 

Artech House. 

F. Leite, Y. Cho, A. H. Behzadan, S. Lee, S. Choe, Y. Fang, R. Akhavian, and S. Hwang, 

“Visualization, information modeling, and simulation: Grand challenges in the construction 

industry,” Journal of Computing in Civil Engineering, vol. 30, no. 6, 2016, doi: 

10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000604 

Fram, S. M. (2013). The Constant Comparative Analysis Method Outside of Grounded Theory. The 

Qualitative Report, 18(1), 1-25. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2013.1569 

General Services Administration (2007) GSA BIM Guide Series 01 (Online) Available at: 

http://www.gsa.gov/graphics/pbs/GSA_BIM_Guide_v0_60_Series01_Overview_05_14_07.pdf 

Glick, S., Guggemos, A,(2009) . IPD and BIM: Benefits and opportunities for regulatory agencies. 

In: Proc. Of 45th Associated Schools of Construction National Conference, Gainesville. 

Gu, N., & London, K. (2010). Understanding and facilitating BIM adoption in the AEC industry. 

Automation in Construction, 19(8), 988–999. https:// doi.org/10.1016/j.autcon.2010.09.002 

Guinée ,Jeroen et al, (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. Environmental 

Science and Technology 45(1):90-6. DOI: 10.1021/es101316v 

Harper, R.F. (1904). The Code of Hammurabi king of Babylon about 2250 B.C. with map 

frontispiece and photograph of text by Robert-Francis Harper. University of Chicago Press. 

HM Government, “Industrial strategy: government and industry in partnership. Building Information 

Modelling”, 2012. 

ISO 16757-1:2015: Data structures for electronic product catalogues for building services – Part 1: 

Concepts, architecture and model (Online) Available at: 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57613 

ISO 29481-1:2010: Building information modelling – Information delivery manual – Part 1: 

Methodology and format (Online) Available at: 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=45501 

Ivson, P, Moreira, A, Queiroz, F et al. (2 more authors) (2020) A Systematic Review of 

Visualization in Building Information Modeling. IEEE Transactions on Visualization and 

Computer Graphics, 26 (10). pp. 3109-3127. ISSN 1077-2626. 

Karen M. Kensek, Douglas E. Noble (2014) Building information modeling in current and future 

practice: chapter 5 & 12. 

Kent, D. C., & Becerik-Gerber, B.(2010). Understanding construction industry experience and 

attitudes toward integrated project delivery. Journal of Construction Engineering and 

Management, 136(8), 815–825.https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000188 

Korkmaz, S., Riley, D., & Horman, M. (2010). Piloting evaluation metrics for sustainable high-

performance building project delivery. Journal of Construction Engineering and Management, 

136(8), 877-885. 

Krygiel, E., & Nies, B. (2008). Green BIM. Succesfil sustainable Design with Building information 

Modelling. Indianapolis: Richard Swadley, 10. 

Lahiff, B., et al (2012). BIM An Introduction. Engineers Ireland. (View at 

https://docplayer.net/19672724-Bim-an-introduction-16-th-april-2012-engineers-ireland.html 

access date: 2021/11/09) 

Lee, Y. B., Lee, K. M., Park, Y. K., Park, M. S., Yoon, M. G., Shin, H. Y., and Parl, K., L. (2006). 

“Application of Digital Mock-Up Technology to Design and Construction of Precast Segmental 

Bridges.” In 2nd ACF International Conference, IABSE; 1999, Indonesia, 43–49. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 24

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/building-information-modeling
https://dougengelbart.org/content/view/138#9
https://doi.org/10.46743/2160-3715/2013.1569
http://www.gsa.gov/graphics/pbs/GSA_BIM_Guide_v0_60_Series01_Overview_05_14_07.pdf
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57613
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=45501
https://docplayer.net/19672724-Bim-an-introduction-16-th-april-2012-engineers-ireland.html
http://jvfc.ir/article-1-121-en.html


 1400 زمستان(، 8، پیاپی )چهارم، شماره دوم فصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره                                                     98

 
Lévy, François AIA, AIAA. 2011. BIM in Small-Scale Sustainable Design. Hoboken, NJ: John 

Wiley & Sons. 

Malsane, S. (2015). The application of automated rule checking to existing UK building regulations 

using BIM technologies. Ph.D. University of Northumbria at Newcastle. 

McGraw, Hill Construction. (2012) “Smart Market Report The Business Value of BIM for 

Infrastructure” 

Mückenheim, Mark. Demel, Juliane.(2012). Inspiration : Contemporary Design Method in 

Architecture.London: Laurence King Publishing. 

Nawari, N. (2018). Building Information Modeling: Automated Code Checking and Compliance 

Processes. CRC Press. 

NBS (2011) National BIM Report March 2011. RIBA Enterprises Ltd, Avilable at: 

www.thenbs.com/pdf/bimResearchReport_2011-03.pdf 

NIBS (2021). National Building Information Modeling Standard, National Institute of Building 

Sciences v3, Washington, D.C (also accessalbe at https://www.wbdg.org/bim) 

Ortiz, O., Francesc, C., & Sonnemann, G. (2009). Sustainability in the Construction Industry: A 

Review of Recent Developments Based on LCA. Construction and Building Materials, 2,:28-29. 

OZTURK,G,B, (2020). Trends in interoperability in building information modeling (BIM) research: 

A scientometric analysis of authors and articles. ITU A|Z , 17 (3): 169-183. 

Doi:10.5505/itujfa.2020.79026 

Pinto, G., Vieira, A., Neto, P., (2013). “Parametric urbanism as digital methodology:An urban plan 

in Beijing”. Future Traditions, 1st eCAADe Regional InternationalWorkshop Proceedings 

University of Porto, Faculty ofArchitecture (Portugal), 4-5 April,pp. 121- 132. 

Qian, C. Z. 2007. “Design Patterns: Augmenting User Intention in Parametric Design Systems.” 

Proceedings of the 6th ACM SIGCHI Conference on Creativity and Cognition, pp. 295–295. 

R. Burke, “Project Management. Planning and Control Techniques”, 3 rd ed., John Wiley & Sons 

LTD, Chichester, 2001, pp. 26 – 31. 

RIBA (2020) Plan of Work 2020 Overview.London, RIBA publications. 

Sadek, Khaled; El-Bastawissi, Ibtihal; Raslan, Rokia; and Sayary, Samer (2019) "IMPACT OF BIM 

ON BUILDING DESIGN QUALITY," BAU Journal - Creative Sustainable Development: Vol. 1 

: Iss. 1 , Article 1. Available at: http://digitalcommons.bau.edu.lb/csdjournal/vol1/iss1/1 

Shen, W., Hao, Q., Mak, H., Neelamkavil, J., Xie, H., Dickinson, J., … Xue, H. (2010). Systems 

integration and collaboration in architecture, engineering, construction, and facilities anagement: 

A review. Advanced Engineering Informatics, 24(2), 196–207. 

https://doi.org/10.1016/j.aei.2009.09.001 

Solihin, W. (2015). A simplified BIM data representation using a relational database schema for an 

efficient rule checking system and its associated rule checking language. Ph.D. Georgia Institute 

of Technology. 

Strafaci, A. (2008). “What does BIM mean for civil engineers? Road and highway projects can 

benefit from design using building information modelling.” Civil engineering news, 

http://images.autodesk.com/adsk/files/what_does_bim_mean_for_civil_engineers_ce_news_1008

.pdf  (Jul. 6, 2017) 

Succar, B., 2009. Building information modelling framework: A research and delivery foundation 

for industry stake- holders. Automation in Construction, 18 (3), pp. 357–375. 

Trusty, W., & Horst, S. (2005). LCA Tools Around the World. Building Design & Construction, 12-

15. 

Van Pelt, T. (2000). Otherness. Postmodern culture: Journal of interdisciplinary thought on 

contemporary cultures, 10(2). 

WBDG (Whole Building Design Guide), (2012). Evaluating and Selecting Green Products. 

World Bank. (n.d.). Doing Business. [online] Available at: http://www.doingbusiness.org 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

http://www.thenbs.com/pdf/bimResearchReport_2011-03.pdf
https://www.wbdg.org/bim
http://digitalcommons.bau.edu.lb/csdjournal/vol1/iss1/1
https://doi.org/10.1016/j.aei.2009.09.001
http://images.autodesk.com/adsk/files/what_does_bim_mean_for_civil_engineers_ce_news_1008.pdf
http://images.autodesk.com/adsk/files/what_does_bim_mean_for_civil_engineers_ce_news_1008.pdf
http://jvfc.ir/article-1-121-en.html
http://www.tcpdf.org

