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   چكيده
تعداد مصدومان و تلفات در صنعت ساخت با توجه به نیروی کار شاغل در این صنعت از نسبت باالیی برخودار  

شود. توانایی شناخت خطرها در بندی میاست.  به همین دلیل صنعت ساخت در گروه صنایع پرخطر طبقه

 و کنترل برای روش مهمترین فرآیند ساخت و در مرحله طراحی کماکان در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد.

ها پیش از شروع ریزی مقابله با آنحادثه و برنامه وقوع از پیش خطرها این تحلیل ها،حادثه و خطرها حذف

 فناوری .است خطرها این تحلیل و ارزیابی در گام اولین ایمنی،های ریسک و خطرها شناسایی. است اجرای کار

 هاالمان بین ارتباط شدنگرفتهنظردر و مدل گراییشی ماهیت به توجه با (BIMساختمان )اطالعاتمدلسازی

 تیسن هایروش از باالتر دقتی با و کمتر هزینه و زمان در را شرایط از بسیاری خودکار بررسی قابلیت مدل، در

 اتاطالع فهم و انتقال که است شده باعث فناوری این مناسب سازیتصویر قابلیت عالوه به .است آورده فراهم

رای ها و ابزارهای  این فناوری و ببا تکیه بر قابلیت .شود انجام باالتری کیفیت و سرعت با مختلف هایگروه بین

 مرحله در عوامل خطرآفرینمدلی برای شناسایی  یقتحق ینا های عمرانی، درارتقا سطح ایمنی پروژه
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ساختمان پیشنهاد گردید. مدل اطالعاتفعالیت به کمک فناوری مدلسازی اجرای از پیش و ریزیبرنامه

سازی شد. شناسایی پیشنهادی برای شناسایی عوامل خطرآفرین حادثه برخورد، در یک پروژه واقعی پیاده

های بصری فناوری از قابلیت نداسیون انجام وهای مختلف عملیات خاکبرداری و ساخت فوخطرها در بخش

استفاده شد. با پروژه  ینفعانذ خطرهای موجود در هر مرحله بهارائه بهتر  یبرا ساختماناطالعاتمدلسازی

های واقعی عمرانی به خوبی سازی مدل پیشنهادی  در این پروژه ساختمانی، توانایی و قابلیت آن در پروژهپیاده

 نشان داده شد.

 

 BIM،  ساختماناطالعاتسازیخطرآفرین، مدل، عواملبعدی  4مدل ایمنی، صنعت ساخت، کلیدی:  گانواژ
 

 مقدمه  -1
 این در نامتناسبی طور به تلفات و مصدومان تعداد. شودمی بندیدسته پرخطر صنایع جز وسازساخت صنعت

 BLS) کندمی استخدام را متحده ایاالتدر کار نیروی از ٪5.6 وسازساخت صنعت که حالی در. است زیاد صنعت

2010a)، 11 % است افتاده اتفاق صنعت این در کار، به مربوط تلفات کل از (BLS 2010b .)آمار طبق بریتانیا در 

 Office) گیرددربرمی را شاغل افراد جمعیت از % 5.4 تنها صنعت این در کار به مشغول نیروی  ،2115 سال به مربوط

for National Statistics, 2016 )مربوط جرحی حوادث از % 11.6 و فوت به منجر حوادث از % 21.2 صورتیکه در 

 شاغل نیروی. دارد وجود مشابه شرایطی نیز ایراندر(. Health and Safety Executive, 2017)است صنعت این به

 ایران،آمار مرکز) است شده شامل را کاری نیروهای کل  % 13.1 آمار طبق بر 2115 سال در وسازساخت صنعت در

1326( )Statistical Center of Iran, 2017)، در و % 61.6 فوت به منجر حوادث در صنعت این سهم که حالی در 

 Statistical Center of Ministry( )1326 اجتماعی، امور و کار وزارت آماری مرکز) است % 3..3 جرحی حوادث

of Labour and Social Affair, 2016.) و مالی هایخسارت هرساله است شده باعث حوادث باالی آمار وجود 

 , .Waehrer et alشود ) وارد هاکشور و جوامع کل طور به و صنعت این در دخیل افراد به ناپذیریجبران جانی

 شدت و تعداد کاهش جهت در فراوانی تحقیقات تا است شده باعث ساخت صنعت در حوادث کاهش ضرورت .(2007

 در و هافعالیت اجرای از پیش خطرها شناسایی مناسب، هایراهکار از یکی. شود انجام اخیر هایسال در هاحادثه

 &Carter)است هاآن تاثیر کاهش و مدیریت یا و هاریسک و خطرها این حذف برای تالش و ریزیبرنامه مرحله

Smith, 2006.) 

 این مدیریت یا حذف و خطرآفرین شرایط شناسایی برای مناسبی بسیار هایابزار جدید، هایفناوری پیشرفت

های اخیر در صنعت ساخت و ساز بسیار مورد استفاده ها که در سالیکی از این فناوری .فراهم کرده است شرایط

است. مزایای فراوانی  (BIMقرار گرفته و تاثیر زیادی در این صنعت گذاشته است، مدلسازی اطالعات ساختمان )

های در مراحل مختلف چرخه حیات پروژه دارد، باعث گسترش استفاده از این فناوری در پروژه BIMکه استفاده از 

های عمرانی، های اطالعات ساختمان در اجرای بسیاری از پروژهعمرانی گردیده است. گسترش استفاده از مدل

های صنعت ساخت و ساز فراهم ر از این ابزار در جهت ارتقا ایمنی پروژهمندی بیشتهای جدیدی را برای بهرهفرصت
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 ییشناسا( در BIM) ساختماناطالعات مدلسازی  یفناوررسد استفاده از کرده است. بر همین اساس به نظر می

ح ارتقا سط کارآمد در جهت یشنهادپ یک تواندیت، میفعال یاز اجرا یشو پ یزیردر مرحله برنامه ینعوامل خطرآفر

  .باشد یعمران یهادر پروژه یمنیا

 و پیش از اجرای فعالیت یو خطرها هایسکر ییشناسا ینهانجام شده در زم یهاابتدا پژوهشدر این پژوهش 

مورد ها و خطر هایسکاز بروز حوادث و شناخت ر یریاطالعات ساختمان در جلوگ یمدلساز یفناور هاییتقابل

به  یزیردر مرحله برنامه ینعوامل خطرآفر ییشناسا یستمس یجادا ها،یبررس ینا یهبر پا .بررسی قرار گرفته است

ارائه شد.  پیشنهاد داده شده یو مدل مفهوم یدگرد یشنهاد( پBIMساختمان )اطالعات  یمدلساز یکمک فناور

رد که برخو ادثهبه ح مربوط ینعوامل خطرآفر ییشناسا یستمس مدل پیشنهادی،مختلف  هاییتقابل یبررس یبرا

 یلو تحل یبررس یشد. برا یجادا (،OSHA,2007شود )یاز چهارحادثه پرتکرار در صنعت ساخت محسوب م یکی

 ینا یاستفاده شد و خروج یواقع یپروژه ساختمان یک یزیراز اطالعات مرحله برنامه یستمس ینا هاییتقابل

بندی مطالب جمع وبحث و بررسی پیرامون نتایج پژوهش  در نهایت قرار گرفت. یلو تحل یمورد بررس یستمس

 پژوهش ارائه گردید.

 

  اتیمرور ادب -2
 تیفعال یاز اجرا شیخطرها پ ییشناسا -1-2

وجود  ینا پروژه است. با یبر عهده مجر یمنیاحوادث  یتپروژه بوده و مسئول یمنا یمسئول اجرا یمانکارپ

 نیداشته باشند. درنظرگرفتن بهتر یکمتر نقش پررنگ یمنیابا حوادث  ییهاپروژه یدر اجرا توانندیم یزطراحان ن

 یریاز حوادث جلوگ یاز اتفاق افتادن گروه تواندیم حتوسط طرا یمنا یبه طرح یدنرس یها و استانداردها براروش

 ,Holt)است  یدهسدر کاهش حوادث به اثبات ر هایدر طراح یمنیاسنجش  اییه(. نقش پاBehm, 2005کند)

2001) (Zou and Sunindijo ,2015). هایی با هدف استفاده از ابزارهای جدید مانند های اخیر پژوهشدر سال

 Jinها در  شناسایی خطرها در مرحله طراحی نیز انجام شده است )مدلسازی اطالعات ساختمان و بررسی تاثیر آن

et al., 2019) (Zhang et al., 2013). 

 یزیردر مرحله برنامه یمنیاتوجه به مسائل  ی،و خطرها در مرحله طراح هایسکو رفع ر ییبر شناسا عالوه

روژه پ یزیرو برنامه یدر طراح یمنیا یهاباشد. درنظرگرفتن نکات و خطر یرگذاردر کاهش حوادث تاث تواندیم یزن

و عدم  یچیدگیبا توجه به پ (.Zhang et al., 2015در کاهش حوادث داشته باشد ) یریگچشم یرتاث تواندیم

 یشترهرچه ب ییشناسا یصنعت برا ینا در یمنیا یزانرموجود در صنعت ساخت، طراحان و برنامه هاییتقطع

. استفاده از انداستفاده کرده یدجدها و ابزارهای یاز تکنولوژ در روند ساخت، بینییشقابل پ یطو شرا هایسکر

 &Jin et al., 2019( )Wangای از بهره جستن از این ابزارها است )شناخت خطرات، نمونهبعدی در  4های  مدل

Razavi, 2016.) ساختمان اطالعات  یمدلساز(BIM) های تصویرتکنولوژی و( سازیVisualization نیز از جمله )

. افزایش ارتباط افراد با یکدیگر اندهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهشوند که در سالاین ابزارهای جدید محسوب می
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نی، کمک ایمهای های ایمنی، برقراری بهتر ارتباط کارفرما و بازرسان قانونی با برنامهو درک کارگران نسبت به برنامه

ها ایمنی پروژهایمنی و شناسایی بهتر خطرها را از جمله مزایای استفاده از این ابزارها در ارتقا سطحبه آموزش 

  .(Zhang et al., 2015, Azhar, 2017, Perlman et al., 2014د )برشمردن

 ییاز وقوع حادثه است. شناسا یشخطرها پ ینا یلها، تحلکنترل و حذف خطرها و حادثه یروش برا ینمهمتر

 اهیچگه یح،صح ییخطرها است. در صورت عدم شناسا ینا یلو تحل یابیگام در ارز یناول یمنیا هاییسکخطرها و ر

 ین،. بنابراگرددینظر گرفته نشده و اجرا نم در یچگاهمتعاقب آن ه یو اقدامات کنترل شودیآغاز نم یلمرحله تحل

در حال اجرا وجود خواهد  هاییتفعال یو همواره خطر بروز حادثه برا گرددیبدون حفاظت الزم اجرا م هایتفعال

فاصله  آلیدهاها از سطحپروژه یزیردر مرحله برنامه ییمنا هاییسکخطرها و ر ییسطح شناسامتاسفانه  داشت.

در یمنی را ا هاییسکخطرها و رتواند توانایی شناسایی . یکی از ابزارهایی که می(Carter& Smith, 2006) دارد.

 Perlman) است  مناسب یرسازیتصو یتقابل با یننو هاییاستفاده از فناورارتقا دهد،  هاپروژه یزیرمرحله برنامه

et al., 2014) . 

های شناسایی و تحلیل خطرها با هم زمان با استفاده از ابزارهای جدید برای شناسایی بیشتر خطرها، روش

Esmaeili& Hallowell (2112 )هماهنگی و سازگاری بیشتر با این ابزارهای جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

 دهیدر کاهش حوادث به نقطه اشباع خود رس یمنیا یسنت هاییوساز، استراتژمعتقد هستند که در صنعت ساخت

( در پژوهش خود با 2116. )Esmaeili et al اند.تعداد حوادث ازدست داده یشترخود را در کاهش ب ییاست و توانا

یژگی و بر یمبتن یسکر یلو تحل یهو تجز ییروش شناسا یکوساز، در ساخت یمنیا یریتمد یفعل یهاروش یتتقو

را به طور مستقل از  یمنیا یسکرتوان میارائه کردند که  گذشته حوادث از آمده بدست هایآموزه و براساس

بر  یمبتن یمنیا یسکر یل)تحل یهنظر ینا .ردک یو مدل ساز ییساختمان شناسا یهامولفه یاخاص  هاییتفعال

 یمجموعه کارگران و تعداد محدود یاکارگر  یک یناز تعامل ب یمعتقد است که هرگونه صدمه و حادثه، ناش( یژگیو

توان با تجزیه و تحلیل حوادث گذشته ، یک می .(Esmaeili et al., 2015 (a)) کار است یطدر مح هایژگیاز و

حادثه و نتیجه حادثه رویداده ایجاد کرد  پایگاه داده از سابقه حوادث گذشته شامل عامل و ویژگی ایجاد کننده

(Tixier et al., 2016 (a))بینی حوادث ناشی از وجود عامل خطرآفرین توان برای پیش. از پایگاه داده تولید شده می

 ینا اختصاص یتقابل. (Tixier et al., 2016 (b), Esmaeili et al., 2015 (b))های آینده استفاده کرد در پروژه

 یانسان هاییتفعال یا یبعدسه یزیکیف یهاممکن به المان هاییژگیفهرست محدود از و یکاز  یمنیا هاییژگیو

 Hallowell et)ید مناسب به نظر آ یاربس یدجد هاییها با فناورداده ینا در طول زمان  باعث شده است که ادغام

al., 2016.) 

 

 یمنی پروژهادر ارتقا  BIMاستفاده از  -2-2

BIM یزیکیپروژه ف یاساختار  یکاز  یمجاز یجیتالیمدل د یک یدو تول یقدق یطراح یکارآمد برا یابزار 

 یمدل مجاز یهاالمان یکه بر رو دهدیقرار م یاررا در اخت یتیقابل  BIM یفناور (.Hallowell et al., 2016است )
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 هاییژگیشامل اطالعات مرتبط با و یطالعاتهستند، ا یواقع یطها در محالمان ینا یاطالعات مکان یکه حاو

مرتبط با  ینهو هز زمانها و المان یریگساخت و قرار یبترت یامربوط به هر قسمت و  یمنیا مدل، نکات یهاالمان

 (Kaner et al., 2008) (Kam et al., 2003 )متصل شود  یهر بخش به المان متناطر در مدل مجاز یاجرا

(Jordani, 2008) (Howard and Björk, 2008) (Goedert and Meadati, 2008) .Rajendran  وClarke 

 دتواننیها مپروژه یمنیا یشافزا یبرا یمنیا یرانکه مدمختلفی  یاهحوزه به معرفی و بررسی( در مقاله خود 2111)

 هاپروژه ترایمنیطراح ینهر زمد BIM ی. از فناورپرداختند استفاده کنند مانساختاطالعات  یمدلساز یاز فناور

(Zhang et al., 2013( )Malekitabar et al., 2016( )Jin et al., 2019،) ها شامل پروژه ایمنی هاییزیربرنامه

 Zhang et al., 2015( )Kim)( Bansal, 2011یت  )هر فعال یاز اجرا یشپ هاییزیرو برنامه هایتخطر فعال یلتحل

et al.,2013 )(Park & Kim, 2013) (Collins et al.,2014،) کار در حال انجام یشرفتنظارت بر پ (Park & 

Kim, 2013( )Ciribini et al., 2011) (Chae & Yoshida, 2008) (Fullerton et al., 2009) (Costin et 

al., 2014) ، به کارگران یمنیآموزش نکات و مسائل ا (Ganah & John,2015 )(Park & Kim, 2013)  

(Clevenger et al.,2012)  کار یطاز ورود به مح یشپ هایروها و ندانشجوو (Clevenger et al.,2012) 

(Clevenger et al., 2015)  (Soemardi & Erwin,2017)یبردارها و بهرهنحوه وقوع حوادث در پروژه ی، بررس 

 توانیم( Ruppel and Abolghasemzadeh,2010() Leite & Akinci , 2012)پروژه  تریمناو نگهداشت 

 استفاده کرد.

Hallowell et al( .2115معتقد هستند که مهمتر )حوزه تمرکز بر  ینا گذشته در یقاتدر تحق یتمحدود ین

 یربا سا یتکنولوژ ینا یهمکار یتبه صورت خودکار و قابل ینقوان یدر مباحث بررس BIM یگسترش تکنولوژ

حاصل از بررسی نحوه رخداد  یمنیا تجارببا استفاده کردن از  توانندیم هایستمس ینبوده است. ا هایتکنولوژ

چوب چهار یکگذشته  یقاتو رفع مشکالت تحق هایستمس ینا ارتقا یها برا. آنیابندارتقا  حوادث ایمنی گذشته،

 یمنیا یریتتا مد گرددیادغام م BIM یدجد یگذشته با فناور یمنیا العاتاط یشنهادپ ینا کردند. در یشنهادپ

 . یابندها ارتقا پروژه

 

 سیستم شناسایی عوامل خطرساز با استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان-3
 یسکر یلتحلشناسایی و ( روش 2112) Esmaeili& Hallowell ،مطرح شد یفن یاتهمانطور که در مرور ادب

 ایکارگر  یک ینکه هرگونه صدمه و حادثه، از تعامل ب شده است روش ادعا ینا را ارائه کردند. در یژگیبر و یمبتن

های موثر در با شناخت این ویژگی .گیردمیکار نشات  یطدر مح هاییژگیاز و یمجموعه کارگران و تعداد محدود

ها، اقدام به رل آنها و حذف یا کنتها در محیط اجرای فعالیتتوان با شناسایی وجود این ویژگیهر نوع حادثه، می

 ها کرد.مدیریت ریسک ایمنی فعالیت

از سویی دیگر امروزه استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان در صنعت ساخت به دلیل مزایای فراوان آن در 

ساختمان، امکان اتصال برنامه اطالعات فازهای مختلف پروژه گسترش یافته است. یکی از مزایای مدلسازی 
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( 4D BIM modelsهای چهار بعدی )های مرتبط با اجرای فعالیت و تولید مدلها به المانرای فعالیتبندی اجزمان

استخراج اطالعات و افزودن اطالعات را  یتکه قابل خواهد بودداده ساختارمند  یگاهپا یک ،شده یدمدل تولاست. 

ها، فرصت استفاده از یک پایگاه داده روژههای در بسیاری از پتولید این مدل .دهدیم ارکاربران قر یاردر اخت

دهد. با در نطر گرفتن نحوه نگرش مطرح شده در ساختارمند و بصری مناسب را در اختیار ذینفعان پروژه قرار می

توان یک پایه پروژه، می BIMبعدی  4روش تحلیل ریسک مبتنی بر ویژگی، با تکمیل اطالعات موجود در مدل 

ریزی شده ایجاد کرد. سپس براساس این های برنامههای خطرساز در فعالیتسایی ویژگیاطالعاتی غنی جهت شنا

توان وجود عوامل خطرساز در اجرای سازی شده و با توسعه یک سیستم اطالعاتی مناسب، میاطالعات آماده

ش مدلی برای استفاده از ریزی شناسایی کرد. در این پژوهها و در مرحله برنامهها را پیش از آغاز اجرای آنفعالیت

ر شکل زیر، مدل مفهومی د ها پیشنهاد شد. ها خطرساز در اجرای فعالیتدر راستای شناسایی ویژگی BIMهای مدل

 سیستم پیشنهادی نشان داده شده است.
 

 
 (BIMساختمان )اطالعات  یمدلساز یبه کمک فناور یزیردر مرحله برنامه ینعوامل خطرآفر ییشناسا یستمس یمدل مفهوم 1شکل 
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 یشنهادیمدل پ یساز ادهیپ -4
های مدل پیشنهادی، سیستمی برای شناسایی تعدادی از عوامل خطرساز و موثر در بروز برای بررسی قابلیت

( ، ایجاد گردید. سپس OSHA, 2007گردد )محسوب میحادثه پرتکرار صنعت ساخت  4حادثه برخورد، که یکی از 

 ریزی بخشی از عملیاتبرای بررسی توانایی سیستم توسعه داده شده، این سیستم بر روی اطالعات مرحله برنامه

های آن مورد ساخت یک پروژه واقعی، عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود، بکار گرفته شد و نتایج و خروجی

 قرار گرفت. تحلیل و بررسی

Esmaeili et al. (2116 (a) پس از بررسی )متحده، ایاالت مورد گزارش مربوط به حادثه برخورد، در  1.12

عامل از میان  11ها را معرفی کردند. تعداد گروهی از عوامل خطرآفرین موثر در رخداد حوادث برخورد در فعالیت

( برای ایجاد سیستم پیشنهادی در این پژوهش انتخاب 2116 (a)) .Esmaeili et alعوامل شناسایی شده توسط 

از  کییو الگوریتم تعیین شده برای بررسی اطالعات و  شناسایی نام برده  گردید. در ادامه عوامل خطرساز انتخابی

 شود.این عوامل شرح داده می

 ((boom)بوم  یآالت دارا نی)کار در حوزه چرخش ماش 1شماره   نیعامل خطرآفر .1

 (نیسنگ آالتنی)کار با ماش 2شماره   نیخطرآفر عامل .2

 مصالح( رهی)کار در محدوده محل ذخ 3شماره   نیعامل خطرآفر .3

 انتقال مصالح( ریمس یکی)کار در نزد 4شماره  نیعامل خطرآفر .4

 )کار در مجاورت راه عبور و مرور فعال( 6شماره  نیعامل خطرآفر .6

 متحرک در کارگاه( زاتیتجه تیکارگران همزمان با فعال تی)فعال 5شماره  نیعامل خطرآفر .5

 (نیسنگ زاتیتجه ی)رانندگ 1شماره  نیعامل خطرآفر .1

 (آالتنیماش ی)رانندگ .شماره  نیعامل خطرآفر ..

 (یخکوبی)کار با دستگاه م 2شماره  نیعامل خطرآفر .2

 ابزارآالت بزرگ( ایو  ی)کار با ابزارآالت قدرت 11شماره  نیعامل خطرآفر .11

 )کار در محدوده سقوط مصالح( 11شماره  نیعامل خطرآفر .11

 

 ((boom)بوم  یآالت دارا نی)کار در حوزه چرخش ماش 1شماره   نیعامل خطرآفر -1-4

ها در آن (boom) بوم یآالت دارا نیخطرساز کار در حوزه چرخش ماش یژگیکه و ییهاتیفعال صیتشخ یبرا

 .شودیم شنهادیپ ریز تمیوجود خواهد داشت، الگور

اند را داده شده صیمنبع تخص کیبوم به عنوان  یها، ابزارآالت داراآن یکه در اجرا ییهاتیابتدا فعال (1

خطر در نظر  یرا به عنوان بازه زمان هاتیفعال نیا یاجرا یشده برا یزیرمدنظر قرار داده و زمان برنامه

  .میریگیم
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. گرددیحادثه برخورد مشخص م یبوم، منطقه خطرناک برا یدارا آالتنیماش Y و X بر اساس مختصات (2

صورت که بر اساس مختصات حداقل و  نیبه ا شودیزده م نیمکعب تخم کیمنطقه خطر به صورت 

با  ،(R) نیدر مدل و در نظرگرفتن شعاع چرخش حداکثر ماش آالتنیماش یریقرارگمحل Y و X حداکثر

 ن،یشعاع چرخش از مختصات حداقل ماش نیو کم کردن اشعاع چرخش با مختصات حداکثر  نیجمع ا

 .شودیم نییزننده منطقه خطر تع نیمکعب تخم Y و X بازه

 

 

 
 بوم یدارا آالتنیماش تیمحدوده خطر در فعال نییتع 2 شکل

 

ها در (، منابع مورد استفاده آن1شده در مرحله  نییبوم )تع یدارا نیماش تیکه در زمان فعال ییهاتیفعال (3

 یادار یهاتیفعال ج،ینتا نیهم هی. برپاشودیم نییتع رند،یگی( قرار م2شده در مرحله  نییمنطقه خطر )تع

 .دیآی( بدست مboomبوم ) یآالت دارا نیخطرساز کار در حوزه چرخش ماش یژگیو
 

 یمطالعه مورد مورد استفاده در یمشخصات پروژه ساختمان -6
 یمسکون یطبقه با کاربر .ساختمان  کیپژوهش در شهر تهران قرار دارد و  نیپروژه مورد استفاده در ا

 یدارسازیو پا یگودبردار اتیمرتبط با عمل یهاتیاز فعال یمربوط به بخش ،ی. محدوده بررسگرددیمحسوب م

 نیا بوده و از یکوبشمع اتیعمل یکه دارا شودیمتر در سه فاز انجام م -1تا عمق  یگود است. گودبردار یوارهاید

مدل  یسازادهیپ ی. براشودیمحسوب م یگودبردار نهیدر زم ینبودن عمق گود، پروژه جامع ادیرو با وجود ز

از عمق  یگودبردار یعنیپروژه  یمرحله گودبردار 3از  یکیتنها اطالعات مرتبط با  ،یسازجهت سادهو به یشنهادیپ

 مورد استفاده قرار گرفت. ترم -6متر تا عمق  -3
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 یگودبردار اتیعمل ییمراحل اجرا -1-6

 گود به کنار هاخیم ییو جابه جا گودانیم بیتخر (1

 گودکنار بیتخر (2

 گود و شاغول کردن آناطراف یوارهایصاف کردن د (3

 هالیبتن به ن قیها و تزرمحل شمع یحفار (4

 یفوالد یهاتوسط کارگران و سپس نصب شبکه یفوالد یهاشبکه یهاهینصب پا (6

 وارهاید تیشاتکر (5

 

 

 یگودبردار اتیعمل ییمراحل اجرا 3شکل 

 

 اطالعات پروژه یعوامل خطرساز بررو ییشناسا یشنهادیمدل پ یسازادهیمراحل پ -5
 یچهار بعد گرایمدل ش جادیا -1-5

 یدارسازیو پا یگودبردار یهاتیفعال یاجرا یبندزمانپروژه، برنامه BIM یبعدو توسعه مدل سه جادیاپس از 

به  یبند. با اتصال برنامه زماندیشده متصل گرد دیتول یدر مدل سه بعد تیمتناطر با هر فعال ایها و اشگود، به المان

 شد. جادیاپروژه  BIM یبعدمدل چهار  ،یمدل سه بعد

 



 
 

11 

 

 
 یگودبردار اتیعمل ییمراحل اجرا 4شکل 

 ساختارمند یمدل اطالعات کی یسازاطالعات و آماده لیتکم -2-5

به  ازیاز عوامل خطرساز، ن یبرخ ییشناسا یپروژه در مرحله قبل، برا BIM یبعد 4 گرایمدل ش جادیپس از ا

جهت  یاطالعات ستمیس کیاساس  نیهم بر پروژه است.  BIM یبعد 4از اطالعات موجود در مدل  شتریب یاطالعات

. میکرد جادیعوامل خطرساز ا ییاطالعات جهت شناسا نیا لیپروژه و تحل BIM یبعد 4 اطالعات مدل لیثبت و تکم

جداول  نیا نیل و نحوه ارتباط باز جداو کیهر  یهایژگیآن، و یدهنده لیداده، جداول تشک گاهیابتدا ساختار پا

 .جداول است نیاز ا کیهر  یژگیها و وآن نینشان دهنده جداول، ارتباط ب 6 ل. شکمیکرد یرا طراح

 

 
 عوامل خطرساز ییشناسا یاطالعات در راستا لیتحل یشده برا یداده طراح گاهیساختار پا 6شکل 

 

 یلیاطالعات تکم ها،تیمنابع، جدول ارتباط منابع و فعال ها،تیداده شامل جدول اطالعات فعال گاهیپا نیا

  ها،ریانتها مس ابتدا و نییتع یمختصات نقاط برا آالت،نیمرتبط با منابع ماش یلیاطالعات تکم ،یمرتبط با منابع مکان

 تیانتقال مصالح و مصالح حمل شده و فعال ریمس نیب تباطانتقال مصالح، جدول ار یهاریاطالعات مربوط به مس
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 یخطرساز در اجرا یهایژگیاز و کیعدم وجود هر  ایجدول وجود  زیداده شده و در انتها ن صیمرتبط با مصالح تخص

شده  دیتول یبعد 4داده شده، اطالعات مورد نظر را از مدل  حیداده توض گاهیپا جادیو ا یاست. باطراح تیفعال کی

شده،  یداده طراح گاهیها در پاآن لیورود اطالعات و تکم ی. برامیکرد رهیشده ذخ جادیداده ا گاهیو در پا استخراج

 کم انجام شود.  ییاطالعات با دقت باال و خطا شیرایشد تا ورود و و یطراح ییهافرم

 

 هاتیدر فعال نیعوامل خطرآفر ییاطالعات به منظور شناسا لیو تحل یبررس -3-5

 یهاستمیمرسوم س یهاتیداده آماده شده در مراحل گذشته و به کمک قابل گاهیاستفاده از اطالعات پابا 

 ،4در بخش خطرساز که  یهایژگیاز و کیهر ییشناسا یشده برا نییتع یهاتمی، الگور query جادیدر ا یاطالعات

از  کیهر یبرا طرسازخ یهایژگیو ها،تمیالگور نیا یشد. با اجرا یسازادهیپ د،یگرد انیبها مورد از آن یک

 ستمیس ی. خروجگرددیم رهیذخ هاتیفعال سکیشده و در جدول مربوط به ر ییشده شناسا یزیربرنامه یهاتیفعال

از عوامل و  کیهر  ییعدم شناسا ای ییخواهد بود که شناسا هاتیفعال سکیشده، جدول ر جادیا یاطالعات

 . دهدیم نشانرا  هاتیاز فعال کیهر  یخطرساز برا یهایژگیو

 

 
 تیهر فعال سکیجدول ر 5شکل 

 
 در پروژه تیهر فعال سکیشده جهت مشاهده ر یفرم طراح 1شکل 

 



 
 

12 

 

 به مدل اطالعات ساختمان موجود لهایتحل جیافزودن اطالعات و نتا -4-5

مشخص شده  نیاز عوامل خطرآفر کیعدم حضور هر  ایحضور و  تیهر فعال یمراحل گذشته، برا یپس از ط

 شیجهت ارائه و نما یبصر یهاتیاسناد و اطالعات پروژه و استفاده از قابل رهیدر ذخ یکپارچگی جادیااست. به منظور

ه مدل ب تیهر فعال یاجرا یهاسکیمربوط به ر تو اطالعا جینتا گرددیم شنهادیمختلف پروژه، پ نفعانیخطرها به ذ

BIM ه داده، ب گاهیشده در پا رهیذخ جیمنظور با توجه به ساختارمند بودن اطالعات و نتا نیهمپروژه وارد شود. به

در مدل و در قسمت  ت،یاز عوامل خطرساز در هر فعال کیعدم حضور هر  ایاطالعات مرتبط با حضور  یراحت

در  لیتحل جی، پس از ثبت اطالعات نتاBIMمدل  طیاز مح یریتصو ریوارد شد. در شکل ز تیعالهر ف یهایژگیو

 پروژه نشان داده شده است. یمدل چهار بعد

 
 تیفعال یژگیدر قسمت و نیعدم حضور عوامل خطر آفر ایپروژه و مشاهده اطالعات حضور  BIMمدل  طیاز مح یینما .شکل 

 

را  به  تیفعال کیوجود عوامل خطرساز در  یهشدارها شینما تی، قابلBIMبر بستر  یافزارهانرم عالوهبه

 یبعدسه شیدر نما هاتیفعال نیو عوامل خطرآفر هاسکیر شی. نماکنندیفراهم م یبعددر مدل سه یصورت متن

کم و با  یاطالعات را در زمان تواندیم ان،پروژه در طول زم یهاتیفعال یسازهیشب یهم زمان با اجرا ایمدل و 

اسب، من یبا امکانات بصر ییهاپروژه ارائه دهد. استفاده از ابزارها و روش نفعانیمناسب به کاربران و ذ یرگذاریتاث

 موثر واقع شود. ت،یفعال یکارگران مسئول اجرا یرو تواندیخصوص مبه
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در مدل  تیفعال سکیر شیو ثبت آن در مدل همراه با نما هاتیعوامل خطرساز فعال ییپروژه پس از شناسا BIM یبعد 4مدل  2شکل 

 یبه صورت هشدار متن یسه بعد

 
 ییاساشن "گود یضلع شمال یسازآماده" تیفعال یبوم که برا یدارا آالتنیخطرساز کار در محدوده چرخش ماش یژگیو شینما 11شکل 

 یدر مدل سه بعد آالتنیشده است به کمک مشخص کردن محدوده خطر در اطراف ماش

 

  یبحث و بررس -1
ح سط شیبا افزا توانیآموزش و تجربه کارگران در شدت حوادث واقع شده، اثرگذار است و م الت،یسطح تحص

 Karimi) را کاهش داد شتریبا شدت ب یاحتمال رخداد حوادث ها،تیفعال یتجربه کارگران مسئول اجرا ایآموزش و 

& Taghaddos, 2019). کارآمد  یبه عنوان ابزار تواندیم ساختماناطالعات  یمدلساز یفناور یبصر یهاتیقابل

. ردیمورد استفاده قرار گ هاتیفعال یاز اجرا شیبه کارگران پ یمنیا یتر نکات و هشدارهاارائه بهتر و قابل فهم یبرا

را در  و تجربه کارگران یمنیسطح آموزش نکات و مسائل ا توانیدر ارائه اطالعات به کارگران، م تیفیک شیبا افزا

داد تا باعث کاهش حوادث در صنعت  شیکه در آن مشغول به کار هستند، افزا ییهاپروژه یهاتیفعال یجراا

اهش به ک یکمک قابل توجه تواندیم یشنهادیمدل پ یتصور کرد که خروج توانیاساس م نیساختمان گردد. بر هم

 .کند یعمران یهاآمار تلفات در پروژه

 یهاچالش انیب یو موثر مورد استفاده برا دیها جداز روش یکی (toolbox meetings) یبررسجلسات  امروزه

ناسب م یبصر یااز ابزاره یریگبهره لیبه دل یشنهادیپ دلمکارگاه است. استفاده از  طیساخت در مح نیدر ح یمنیا

به صورت روزانه،  توانیم ، دلم این یکمک خروج هکند. ب یجلسات کمک فراوان نیا تیفیک شیبه افزا تواندیم



 
 

14 

 

 نیموثر در هر کدام از ا نیو عوامل خطرآفر هاسکیانجام شده به همراه ر یهاتیتمام فعال انه،یماه ایو  یهفتگ

از خطرس واملبه همراه ع هاتیفعال یکرد و نحوه اجرا یسازهیشب یبه صورت چهار بعد یبازه زمان نیرا در ا هاتیفعال

 یمناسب به کارگران مسئول اجرا یبصر یهاتیو با قابل یبعدرا به صورت سه تیمرتبط با هر فعال یمنیو نکات ا

 .ارائه کرد هاتیفعال

در  تواندیاست، م هاتیفعال یدر اجرا نیپژوهش که شامل عوامل خطرآفر نیدر ا یشنهادیپ دلم یخروج

ه نسبت ب یبهتر دیو نظارت بر روند اجرا، د یتا هنگام بررس ردیپروژه قرار گ یمنیمسئوالن و بازرسان ا اریاخت

 یااجر یمنیکه ا ییهاو خطر هاتیفعال ،یزمان بازهدر هر  توانندیها مباشند. آن داشته تیهر فعال یمنیا یدهایتهد

مشاهده کنند و  شده،هیته BIM در مدل ق،یاز مختصات دق یو با آگاه یبه صورت بصر کندیم دیها را تهدآن

قرار  یجامع مورد بررس یدیو با د هاتیفعال ریدرنظرگرفتن ارتباط با سارا با  هاتیفعال یمختلف اجرا یهاویسنار

 .نظارت داشته باشند نیبه دقت بر کنترل عوامل خطرآفر تیدهند و در هنگام اجرا هر فعال
 

 یریگ جهیو نت یجمع بند -.
 ییاز وقوع حادثه است. شناسا شیخطرها پ نیا لیها، تحلکنترل و حذف خطرها و حادثه یروش برا نیمهمتر

 ی(. فناورCarter& Smith, 2006خطرها است) نیا لیو تحل یابیگام در ارز نیاول یمنیا یهاسکیخطرها و ر

 تیها در مدل، قابلالمان نیارتباط ب یریگنظرمدل و در ییگرایش تیساختمان با توجه به ماهاطالعات  یمدلساز

 یسازریتصو تیعالوه قابلباال فراهم آورده است. به یکم و با دقت نهیرا در زمان و هز طیاز شرا یاریبس یبررس

انجام  باال یتیفیمختلف با سرعت و ک یهاگروه نینتقال و فهم اطالعات بباعث شده است که ا یفناور نیمناسب ا

 ،یمرانع یهاپروژه یمنیارتقا سطح ا یساختمان و برااطالعات  یمدلساز یفناور یو ابزارها هاتیه بر قابلیشود. با تک

 یمدلساز یبه کمک فناور تیفعال یاز اجرا شیو پ یزیردر مرحله برنامه نیعوامل خطرآفر ییشناسا یبرا یمدل

 یمدل برا نیارائه شد. پس از آن ا یشنهادیپ یاساس مدل مفهوم نیهم. بردیگرد شنهادیساختمان پاطالعات 

ر شد. د یسازادهیپ یپروژه واقع کی یزیراطالعات مرحله برنامه یحادثه برخورد بر رو نیعوامل خطرآفر ییشناسا

متر ک یو انرژ نهیخطرها با صرف زمان، هز ییقرار گرفت. شناسا یشده مورد بررس یسازادهیپ ستمیس یانتها خروج

 یناورف یبصر یهاتیو استفاده از قابل نیعوامل خطرآفر ییگذشته، دقت باال در شناسا یسنت یاهنسبت به روش

این  یشنهادیارائه مدل پدر  یهدف اصل 3عنوان پروژه، به نفعانیارائه بهتر به ذ یساختمان برااطالعات  یمدلساز

 .پژوهش عنوان شد که در پیاده سازی مدل پیشنهادی قابلیت های این سیستم به خوبی نمایان گردید
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Identifying hazardous attributes in the planning phase of 

construction project using Building Information Modeling (BIM) 
 

Abstract: 
The construction is classified as a high-risk industry. The number of casualties and 

fatalities in this industry is disproportionately high. The ability to recognize hazards in the 

construction process and the design stage is still in its early stages of development. The most 

important way to control and eliminate hazards and accidents is to analyze these hazards before 

they occur and plan to deal with them before starting project activities. Identifying safety risks 

is the first step in evaluating and analyzing these risks. Building Information Modeling (BIM) 

technology, due to the consideration of the relationship between the elements in the model and 

because it contains an object-oriented model, has provided the ability to automatically check 

many conditions in less time and cost and with higher accuracy than traditional methods. Also, 

the visual capabilities of this technology have made the transfer and understanding of 

information between different stakeholders with higher speed and quality. Relying on the 

capabilities and tools of this technology and to improve the safety level of construction projects, 

in this research, a model for identification of hazardous attributes in the planning stage and 

before the implementation of activities with the help of Building Information Modeling (BIM) 

technology was proposed. The proposed model was implemented in a real project to identify 

the risk factors causing struck-by accidents. Identification of hazards in different parts of 

excavation and foundation construction operations was performed and the visual capabilities of 

Building Information Modeling (BIM) technology were used to better present the hazards at 

each stage to the project stakeholders. By implementing the proposed model in this construction 

project, its ability in real construction projects was demonstrated. 

 

Keywords: safety, construction industry, 4D model, hazard factors, Building Information 

Modeling (BIM) 


