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 چکیده:

ها و به طور کلی صنعت ساخت به سمت  پایداری مطرح است رویکرد ساختمانی  حوزه هایی که در  امروزه به دلیل نگرانی

هایی که تاثیرات کمتری روی محیط زیست  کارگیری استراتژی ساختمان سبز در حال تغییر است و تقاضا برای ساختمانبه

ک در عرصه  سازی اطالعات ساختمان )بیم( به عنوان یک انقالب تکنولوژیست و مدل داشته باشند روز به روز در حال افزایش ا

ساز از جانب بسیاری از متخصصان فرصت مغتنمی در این زمینه تلقی می شود. بیم به عنوان    و  معماری، مهندسی و ساخت

بهینه از  ی  فرصت استفادهو    دشوات در چرخه حیات ساختمان شناخته مییکپارچگی اطالع کننده برای    حل تسهیلیک راه

  دهد بیم به طور قابل توجهی کند. تحقیقات نشان میسازه را ایجاد می   برای طراحی پایدار و آنالیز عملکرداطالعات در دسترس  

های آن به  د در آینده با شناسایی و حل چالششوبینی میکند و پیشهموار میساخت و ساز سبز را  روی به سمت  مسیر پیش 

های بیم برای از میان برداشتن موانع  گیری قابلیت. این پژوهش بر ارتباط میان به کارگیرد  مورد استفاده قرار  ترصورت گسترده
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های بالقوه بیم در  دهد که مزیتپردازد و به این سوال پاسخ میو تسهیل پیاده سازی اصول پایداری در صنعت ساختمان می

هایی برای توسعه کارکرد آن در آینده می توان متصور بود و و با طبقه  ار گرفته است و چه زمینههایی مورد استفاده قرچه زمینه

ابزار بیم برای ارتقای  ها در سه بخش اقتصادی، محیطی و اجتماعی به تفصیل در هر بخش ظرفیت بهرهبندی آن گیری از 

 نماید. پایداری را تشریح می
 

 اطالعات ساختمان، بیم، پایداری، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی سازی  مدل   واژگان کلیدی:

 

 :مقدمه -1

و   حوزهگران  پژوهش صنعت ساخت  روش  این  تازهدر جستجوی  ساختمانهای  پایداری  بهبود  برای  از  ای  یکی  و  ها هستند 

به مهندسان  سازی اطالعات ساختمان مفهوم مدل .است 4تمان سازی اطالعات ساخهای به روز نظیر مدلفناوریها استفاده از حلراه

تصویر تجسمی ساختمان را پیش از اجرای شود که  برای مالکان فراهم می  این امکان  و کند  ها کمک میدر طراحی دیجیتال مدل

ه انتخاب مصالح  کنند کمدل سه بعدی ساختمان استفاده می  فیزیکی آن ببینند. برای اعمال مفاهیم بیم طراحان از ابزاری برای خلق

های  ی بیشتری به طراحی و ساخت ساختماناز عالقهاخیرا صنعت ساخت و س  گیرد.های این ابزار صورت می  ها از پایگاه دادهو سیستم

 ,Jrade and Jalaei)ی اقتصادی می شود  ر به عملکرد باال و هم موجب صرفهدار محیط زیست نشان داده است که هم منجدوست

های ید کربن و وابستگی انرژی به سوختکسا  گاز دی  اتی پایداری نظیر انتشاردر حوزه  ییهانگرانیافزایش  دلیل    این امر به  .(2013

   .(Lu et al., 2017)است  فسیلی

تعریف از آن موجود   دویستر  مفهوم پایداری در دهه های گذشته توسط تعدادی از مولفین مورد بحث قرار گرفته است و بالغ ب

از این مفهوم ساختمان  است. تعریف بعضی  از  اثر محیطیهاینویسندگان  با  بهبود دهنده  ی  کارایی منابع است  کم و  و طراحی ی 

 ,El-Diraby, Krijnen and Papagelis)دانند  ی چرخه عمر آن سازه و تسهیالت میساختمان سبز را مبتنی بر این دو اصل در ط

  و  بر هزینه های ساخت و انتشار دی اکسید کربن یا حتی تلفیق کردن ابعاد سیاسی   تعاریف دیگری با تکیهدر حالی که  .  (2017

استفاده مورد    پژوهشی پایدار در این  توسعه . تعریفی که برای مفهوم  نیز موجود است  اقتصادی ساختمان  اجتماعی و تاثیر محیطی و

آن که    دونوی نیازهای امروز است ب گای که پاسخعهوام گرفته شده است: توس  1987  سال  در  Brundtlandاز گزارش    قرار گرفته

نیازهایهای  توان نسل پایدا آینده برای براورده کردن  اندازد. به طور معمول مفهوم  ری بر اساس رویکرد سه گانه  شان را به خطر 

 Azhar, Brown and)  است که توسط مجامع بین المللی پذیرفته شده است  استوارهای آن )محیطی، اقتصادی و اجتماعی(  پیامد 

Sattineni, 2010).        

کرد  تکنولوژی بیم پتانسیل تغییر روندهای طراحی سنتی و تولید کاراتر یک طراحی با عمل های طراحی پایدار باترکیب راهبرد

سیستم ساختمان در فرایند طراحی اولیه مورد استفاده شتیبان طراحی و تجزیه و تحلیل تواند به عنوان پ باال را دارد. فناوری بیم می

های  ها و آنالیز جزئی از فرایندیستمقرار گیرد که شامل آنالیز تجربی ساختار، کنترل محیط، روش ساخت، استفاده از مصالح جدید یا س
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یک مدل منطبق و بر هم    درای را  این رو که بیم اطالعات چند رشته  از  .(Azhar, Brown and Sattineni, 2010)  است  کاربر

استفاده از ابزار بیم    کهضمن این  ، دهد که در فرایند طراحی شرکت کنندهای پایداری این فرصت را میکند به شاخصگذاری می 

به   (EI)ها استفاده شود که تاثیرات محیطی آن  هایی سیستمکند که از مصالح و  ها این الزام را ایجاد میاختمانبرای طراحی پایدار س 

    .(Jrade and Jalaei, 2013)  گیری باشدراحتی قابل اندازه

ساختمان    یسازمدلمزایای  مرور  به    مقاله  نیا  هدف  نمیاطالعات  ایجاد    شودمحدود  برای  تالش  در  درمورد    ینگرشبلکه 

  ی ریگ. تکنولوژی تصمیماست  یدار یاطالعات ساختمان و پا  یسازمدل  انیم  ییهم افزا  یی توسعهبرا در آینده    ازیمورد ن  یهانهیزم

  ن یکند. بنابرا  عمل  ساخت و ساز   یهاعنوان یک پلتفرم بالقوه همکاری برای حل چالش  به  تواندمی ،م یبرآمده از انقالب ب  یگراکنش

بدین ترتیب  که  ضمن این،  پردازد  ی مموجود  در حال رشد با جستجو در نقاط ضعف و قوت    ینهیزم  ن یمطالعه به مشارکت در ا  نیا

ی  کوشد به این سوال پاسخ دهد که چه قابلیت های یشود. پژوهش پیش رو منقاط مغفول مانده در تحقیقات پیشین نیز مشخص می

گیرد و چه میزان توجه به اصول پایداری وجود دارد مورد استفاده قرار می  یهایی که در زمینهدر بیم برای حل مشکالت و کمبود

 های بالقوه بیم در آینده در این زمینه وجود دارد.ها و مزیتقابلیت یتوان توسعه

سازی اطالعات ساختمان  به تفکیک در سه بخش، کاربرد مدل  به توضیح روش تحقیق پرداخته خواهد شد و  بعدی  های  در بخش

 گیرد.   ها بیان و نتیجه گیری صورت میگردد و در بخش آخر یافتهپایدار بیان می  یدر زمینه توسعه 

 

 روش تحقیق:  -2

  2008های  بین سال    Web of Scienceو  Scopus و پایداری در پایگاه های    بیم این مقاله به بررسی مقاالت مرتبط با  در  

در عنوان و کلیدواژه  (1و پایداری )جدول  BIMهای . در ابتدا با محدود کردن جستجو به وسیله ترکیب عبارتیماپرداخته 2018تا 

 تند استخراج و بررسی شدند. پرداخدر پایداری ساخت و ساز می BIMقش های مقاالت، مقاالتی که به بررسی ن

 1جدول 

 BIMهای  کلیدواژه های پایداری کلیدواژه

Sustainability BIM 

Sustainable Building information modeling 

Green Building Building information modelling 

Sustainable Construction - 

 

فرهنگی،  - در سه بعد اصلی پایداری یعنی ابعاد اجتماعی  BIMی این بررسی مشخص شدن محور پژوهش به مطالعه نقش  نتیجه

و    "BIM"آوری منابع، کلیدواژه های  ی روند جمعزیست محیطی و اقتصادی در صنعت ساخت و ساز شد. به همین منظور در ادامه

 در عنوان و کلیدواژه های مقاالت جستجو شد.  (2داری )جدول ابعاد پای 
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 2جدول  

 BIMهای  کلیدواژه پایداری  های مرتبط با ابعادکلیدواژه

Social BIM 

Sociocultural Building information modeling 

Environmental Building information modelling 

Economic - 

Cost - 

 

 3جدول 

 پایگاه جستجو  تعداد مقاالت 

91 Scopus 

67 Web of Science 

 

مقاله باقی    115مقاله آن مشابه یکدیگر و تکراری بودند و درنتیجه    43که تعداد    (3)جدول    مقاله یافت شد  158در مجموع  

باشد  ماند. از طریق مطالعه متن کامل مقاالت به بررسی این مسئله که آیا آن مقاله متمرکز بر نقش بیم در ساخت و ساز پایدار می 

ه کدام بعد از پایداری را مورد نظر قرار داده است. در نهایت  گردید که آن مقالشخص مییا خیر، پرداختیم. همچنین در این مرحله م

با تحلیل محتوای مقاالت  . شدندبندی بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی دسته 3ها در مقاله مرتبط استخراج گردید و آن 41

 پرداخته شد. در راستای پیشبرد اهداف توسعه پایدار در هرکدام از ابعاد پایداری  BIMبه بررسی کاربرد  

 

 بیم و ابعاد سه گانه پایداری: -3

 Socio-cultural Dimension یفرهنگ-ی اجتماع بعد( 1-3

صورت    در جهت توسعهکه  ی  یها که مستقیم یا غیر مستقیم از تالشست  اپایداری اجتماعی مرتبط با شرایط رفاهی افرادی  

ت،  این رفاه و آسایش اجتماعی مرتبط با احساسات انسانی نظیر امنیبنابر  .(Said and Berger, 2014)  شوندمتاثر می  گیرد،می

ها، سالمت، دانش و انگیزه است. هدف پایداری اجتماعی تضمین کردن های انسانی نظیر مهارترضایت، ایمنی، آرامش و مشارکت 

ای  عده  ها است.نهاد  روابط و  در تعادل با اخالقیات انسانی،  هها در یک مسیر منصفانفرهنگی مردم و نیازهای روانی آن-وجوه اجتماعی

معتقدند پایداری اجتماعی به موازات پایداری محیطی است و عده ای دیگر پایداری محیطی را پیش نیاز پایداری اجتماعی تلقی می  

عدالت؛ که فرصتی    :عبارتند ازگیریم  ه برای پایداری اجتماعی درنظر میاجزایی ک  .(Illankoon, Tam and Le, 2017)  کنند

امکان افراد بیشتری را در   مشارکت؛ که تا حد،  گزین مصرف را ارتقا می دهدهای جایآگاهی؛ که عادت،  دهدیکسان به همه می
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  پایداری اجتماعی فرهنگی  رتاگرچه در دید کالن  .دهدپارچگی جامعه را ارتقا میپیوستگی؛ که یک،  کند ها دخیل میگیریتصمیم

 .   (Murphy, 2012) دیرگجای در تعاریف متفاوت دیگری هم  تواندمی

اساس اجتماعی سازمان  بر  برشمردیم و  اجزای مسئولیت  باال  اجتماعی  ،نفعانذی  ینظریه  که در  پایداری  برای  - پنج سطح 

ها  که در ادامه به توضیح اجمالی آن  اندطبقه بندی شدهپارچه سازی بیم شناسایی و  چوبی برای کاربرد یک چاربه عنوان  فرهنگی  

     :(Reychav, Maskil Leitan and McHaney, 2017)  پردازیممی

I.  مدیریت ذی نفعان در پروژه 

II. نفعان  تعارض منافع و عالیق میان ذی  ،دارهای سبز پاییکی از موانع گسترش ساختمان  ؛مشارکت ذی نفعان در پروژه

جویی در انرژی های صرفهگذاری در فناوریی زیادی برای سرمایهکاران انگیزهبرای مثال ممکن است پیمان مختلف است.

ات به اشتراک گذاشته  فقدان اطالع   است.  حالی که منافع اصلی این امر متوجه کاربران نهایی ساختمان  نداشته باشند در

ها گیریت در زنجیره تامین منجر به برامدهای ضعیف تصمیمنفعان و نتایج متعاقب این امر در پردازش اطالعاشده میان ذی

 شود.ن میانفعدر برخی نقطه نظرات ذی

III. نفعان مرتبط  ی جوامع یا ذیهمکه ابتدا هیابی به موفقیت پروژه الزم است  برای دست    ؛رجوع  به همه ذی نفعان پروژه

 تواند از طریق بیم صورت پذیرد.پارچگی میاین یک د.سازی شوپارچه یک هاآنو سپس دیدگاه   با پروژه شناسایی

IV. درگیری (involvement) است؛  در پروژه  ساکنان مر  الزم  اطالعات  بهکه  پایداری باالخص    ساکنان  بوط  مورد   در 

گیرند و از آن جا که در نهایت این  گیری جای  در تیم تصمیمنیز    ناو بدین ترتیب آن  قرار گیرد  هاآندر دسترس    ساختمان

  ای قابل توجه است.ها با پروژه مسالهکنند آگاهی و پیوستگی آنساکنان هستند که از ساختمان استفاده می

V. درگیری  (involvement)  گیری در شدن در تصمیم  این درگیر؛  ذی نفعان در تمام مراحل چرخه عمر ساختمان  

ها  ها را پرورش دهد، مشارکت آننفعان مختلف منعکس کند، آگاهی آنعدالت را در میان ذی  توانداجزای پایداری می  مورد

 ساختمان  ا مسائل مربوط بهنفعان ب ذی  و پیوستگیارتباط  در نتیجه    و   پارچگی جامعه را افزایش دهد را بهبود بخشد و یک

پایداری اجتماعی    یتواند منجر به توسعه می  و مشارکت در امور  درگیر شدنشود  از این روست که بیان می.  بهبود یابد

 .فرهنگی در یک پروژه ساختمان سبز شود
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  ن یتضم  جهت  در  میب  یفناور  ،که برشمرده شد  یاستاندارد  ی هااریمعبا استفاده از  کند  ی م  شنهادیپ   ی است کهارچوبچ  (1)شکل  

کند که تمرکز موجود از ی امر کمک م  نیسازمان استفاده شود. ا  تیمسئول  ی ها  اریبه عنوان مع  ی روابط متقابل اجتماع   یی شناسا

 یبرا یاطالعات ستمی س کیدر نظر گرفتن آن به عنوان  سمته ب اطالعات،  یساز پارچهکیرای ب یتکنولوژ  کیبه عنوان  میب یابیارز

 د.کن دایپ   سوق  پروژه  نفعانیذ ریاس و  شرکت انی ت مارتباطا یبانیپشت

  در   بهبود  یبرا  میب  از  مولفان  ییابتدا  قاتیپرداخته شده است، در تحق  یاجتماع   یداری به مساله پا  زین  یگرید  یهاکرد یبا رو

 زات یتجه  گرفتن  نظر  در  باح  مصال  نهیهز  زدن  نیتخم  ساخت،  یبندزمان  در  یمنیا  خطرات  کردن  ین یبشیپ   پروژه،  از  یهندس   اطالعات

و    افتی  ی ترق  ی منیا  تیریمد  کارگران،  یمنیا  کاله  در  سنسورها  از  استفاده   امکان  با  سپس.  کردند  ی م  استفاده  ،منیا  یهاداربست  و

 .(Fang et al., 2016) شد نهیزم  نیدر ا یاروال تازه جادیباعث ا

  ی . توان بالقوهاست یاضطرار طیشرا یبرا یطراح و  آتش برابر در حفاظت  ردیگیم قرار یبند طبقه نیا لیذ که  ینیعناو  ریسا

گیرد که براساس  مورد استفاده قرار میمقابله با آتش    یاست که برا  ی( روشGIS)  ییایجغراف  اطالعات  ستمیسبا    یپارچگکی  یبرا  میب

ی به سایت تعیین  شود که کوتاه ترین فاصله از ایستگاه آتش نشان ابزاری ایجاد می های بیم عات فضایی و معنایی موجود در مدلاطال

  پویابعضی بر این عقیده اند که حادثه آتش سوزی یک واقعه   .(Isikdag, Underwood and Aouad, 2008)  گردد و اعالم می

دیگری بر    گرانپژوهش که   است و ممکن است بعضی از شرایط در لحظه تغییر کنند )مثل موقعیت تراک های آتش نشانی( در حالی

طراحی ساخت راه اندازی

5 

در یک نگاه  معیار های مسئولیت اجتماعی سازمان

 برای ساختمان سبز

مدیریت ذی نفعان در پروژه: بررسی (1

 چهارچوب مدیریت

همکاری با ذی نفعان در پروژه : بررسی کار (2

 تیمی

رجوع به همه ذی نفعان: بررسی نحوه ی (3

 ارجاع به آن ها به عنوان جوامع مرتبط 

درگیر شدن ساکنان در پروژه به عنوان ذی (4

 نفعان: بررسی مشارکت ساکنان

درگیر شدن ذی نفعان در تمام فازهای (5

پروژه یک ساختمان: بررسی ارجاعات 

 از هاف در تمام اجتماعی

 (Reychav, Maskil Leitan and McHaney, 2017) (1)شکل 
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کند. با تمرکز بر  زی میها را شبیه ساعملکرد نردبان تراک  نمایشکنش سه بعد محیطی برای  کنند که برهمتکیه می  مدل ایستا

های دیگری نیز در روش  ،یم برای جلوگیری از وقوع آتشب  هایملکرد واقعیت مجازی و کاربرد مدل آموزش پرسنل با استفاده از ع 

 .(Rüppel and Schatz, 2011) تحقیقات مورد بحث قرار گرفته است

  م ی بر منافع ب ی بلق  ی هاظر از عملکرد ساختمان است. پژوهشمتنا یاب یو ارز شی بهبود آسا  ، می استفاده از ب  گری د  ی اجتماع   تیمز

پس    یابیرابطه ارز  نیاند. در اانگاشته شده   ده یتمرکز بوده است و بهره برداران نادم  کارانمانیو پ   انیطراحان، مشتر  یاستفاده  یبرا

خودکار    یدهد. بهبود جمع آوری در عملکرد ساختمان به دست م  میاستفاده از ب  تیموفق  یریگاندازه  یبرا  یدیشاخص کل  5از سکونت 

 یقاتیتحق  جمله. از  (Gurevich, Sacks and Shrestha, 2017)  است  م یب  یریگبه کار  یهات یاز مز  زیها نشاخص  ن یداده از ا

از موارد دریافتند  یدر    گرانپژوهشاست که    یدر فاز طراح  6روز   نور  یسازهیشب  یحوزه  شده  انجام  کاربران  ش یآسا  یرو  که کی 

  دهد کاهش میبه شکل قابل توجهی  سازی را  بیم زمان شبیهعات هندسی در مدل  گیری عملکرد نور روز ساختمان بر اساس اطال اندازه

(Göçer, Hua and Göçer, 2015).         

از عناوین نوظهور ادبیات   شود از آن یاد می  HBIM  که به  یفرهنگ   راثیم  قاتیها در تحقندازی ساختماند بیم در فاز راه اکاربر

های تاریخی و مدارک ثبت  بیم از ساختمان  7چون ساخت  پژوهش این حوزه است. استفاده از تکنولوژی اسکن لیزری برای ایجاد مدل

ها از جمله تحقیقات انجام شده در این  آنبرنامه دقیق حفظ و نگهداری  ی  البته تهیهها و  رای ارزیابی شرایط واقعی ساختمانامالک ب

تحقیقات بیشتری برای گسترش  های بیم برای ایجاد پایگاه داده ملی از میراث فرهنگی هنوز  گیری از مدلعلی رغم بهره  باره است.

  .(Biagini et al., 2016) ک صورت گیردها بصورت اتوماتیابی های اطالعاتی تاریخی نیاز است تا ارزیآرشیو

طور کلی تحقیقات در این حوزه بر ایمنی، آسایش کاربران و فرایند یادگیری متمرکز است و  توان گفت که به  بدین ترتیب می

کند که امروزه  ی پایدار است. اگرچه تحقیقات تصریح میآنالیز و مدیریت ایمنی بیشترین عنوان مورد پژوهش در این بعد توسعه

 ی ختمان از زمان طراحی تا راه اندازی در بعد اجتماعی توسعهعمر سا   یتواند نقش موثری در چرخهاستفاده از تکنولوژی بیم می

گردش اطالعات و مدیریت ایمنی، کمبود    یهای فعلی به خصوص در زمینهپایدار داشته باشد اما گسترش کاربرد آن و بهبود نقش

یادآور   را  مندی از بیمتوسعه بهره  برایای و دانشجویان  بیم و اهمیت آموزش افراد حرفه  یپارچهمهارت در به کارگیری رویکرد یک

 ی تأمل و تمرکز تحقیقات آینده باشد.شود و این مساله باید نقطهمی

 

  Environmental Dimension ی طیمح  ستیز  بعد( 2-3

ارزیابی ها و آنالیز انرژی و مدیریت پسماند متمرکز است و  یداری بر بحث تاثیرات محیطی سازهی مورد مطالعه از پادومین حوزه

محیطی به عدم تهی  زیست  پایداری  .  این زمینه است  در  عناوین تحقیقاتیترین  پرکاربردعمر با به کارگیری ابزار بیم از    یچرخه

 
5 Post-occupancy evaluation (POE) 
6 Daylighting simulation 
7 As built 
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های  سیستم  نرمال ، و به بیان دیگر به معنای حفظ بقای همگانی و عملکرد کند میط زیست اشاره  کردن منابع و تخریب و تنزل محی 

    .(Illankoon, Tam and Le, 2017) طبیعی است

عمر    یی چرخههایی اشاره دارد که در دورهپایدار( به فرایند طراحی ساختمانطراحی ساختمان سبز )یا طراحی ساختمان  

این امر نیازمند همکاری نزدیک تیم طراحی، معماران و مهندسان    و تحقق و منابع کارامد دارند  یمحیط  زیستمسئولیت    ،ساختمان

 ,El-Diraby, Krijnen and Papagelis)  و سایر ذی نفعان )کاربران، پیمانکاران، تولید کنندگان( در تمام مراحل پروژه است

،  های پایداری استی ویژگیگیری دربارهها برای تصمیمترین زمانساختمان بحرانیهای طراحی اولیه و پیش از ساخت  فاز  . (2017

پایدار  تمرکز طراحان ه اثرات محنگام طراحی یک ساختمان  ارزیابی  و روشیطی  روی  ابزارها  با  انتخاب شده  در  محصوالت  های 

فته شده  ری عمر یک محصول است. روش متداول به کار گهای چرخهها و خروجیی ورودیتاثیرات محیطی نتیجه  دسترس است.

ی  هرخشود. طراحان باید تمام چموضوعات محیطی استفاده می   سنجش  برای  ریابزابه عنوان  است که    )  ( LCAارزیابی چرخه عمر  

ها و اثر  ها و خروجیآوری و ارزیابی ورودیجمع  ه ب  LCAایده  و با استفاده از  عمر ساختمان و مصالح به کار رفته را در نظر بگیرند  

نیز مورد استفاده است،    "محیط ساخته شده"برای ارزیابی پایداری    LCA  .ازنددبپرحیات آن    یمحیطی یک محصول در طی چرخه

فاز طراحی مفهومی    در  ، بنابراین برای اعمال قیاسی هم کاربرد دارداثرات محیطی محصوالت به صورت    ارزیابی   های آن برایتکنیکو  

بسیار مفید استپروژه قابلیت یک  .(Jrade and Jalaei, 2013)  های ساختمانی  از  استفاده  در فازهای    BIM-LCAپارچگی  با 

با به پروژه  ازابتدایی  ابزار  مدل  کارگیری اطالعات هندسی  به کارشرو  LCAهای بیم و  محصول    ،گیرانکه تصمیم  می گیرند  ی را 

 .تری را انتخاب کننداقتصادی و کارامد

  مورد ست ایاالت متحده ده  ظت محیط زیاانس حفژآ،  بسیار زیاد باشدتواند  ی مختلف میهای بالقوهEI   8لاگرچه که تعداد ک

 :(Hoff, 2008)  کنداول را بدین صورت طبقه بندی می

 

 مسمومیت غذایی )سرطانی(  (6 عامل گرمایش جهانی  (1

 ( مسمومیت غذایی )غیر سرطانی(7 عامل تخریب اوزون (2

 غذایی )آالینده های هوایی(  ( مسمومیت8 ایییاکسیدان فتوشیم  عامل (3

 مسمومیت زیست محیطی (9 شدن  عامل اسیدی (4

 ( استفاده از سوخت فسیلی10    مردابی شدن (5

 

 
8 Environmental Impacts 

 ( Hoff, 2008)تاثیرات محیطی بالقوه  :(4جدول ) 
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  (Lu et al., 2017)  های سبزکاربرد بیم در پایداری محیطی ساختمان: (2)شکل 

و    LEED  9ی پایداری نظیر  های معتبر در حوزهها و امتیازات گواهیه کارگیری بیم سبب تطابق با شاخصبروشن است که  
10BREEAM  تواند به صورت کارامدگیری میرویکرد تصمیمپارچگی بیم با  یک  .شودهای سنتی میروشتر از  سریع  با رویکردی  

سازی پارچگی بیم با شبیهیکعالوه بر این    ها بهینه نماید.طراحی مفهومی ساختمان  یا در مرحلهانتخاب مصالح ساختمان پایدار ر

 ,.Lu et al)  کند گیری کمک می در فرایند تصمیمپایداری    یتاثیرات محیطی ساختمان به طراحان در تکمیل اهداف چندگانه

مصالح که  کند و مقدار کل حجم  ها را مشخص میی آنالح که مقدار انرژی در بردارندهمصاز  ی  یهاامترپاربه عنوان نمونه،    .(2017

  . دار محیط زیست باشد یاری رساندتواند در انتخاب مصالحی که دوستببیم    گیرند تامی  در نظرشود را  گیری میازهتوسط بیم اند

و زمان آن را فرایند را محدود    این  اتومات سازیو دستی وارد کردن این اطالعات در پایگاه داده ها،    استاندارد اگرچه که نبود فرمت

های موجود  ساختمانفاده از مجموعه داده های  بیم می تواند به طراحان برای است .(Shadram et al., 2016)  کندطوالنی می

جدید یاری رساند. برای برای بهبود پیکره بندی قراردادی برای شبیه سازی عملکرد ساختمان در فازهای ابتدایی طراحی ساختمان  

های  توان محاسبات آنی انرژی و تصویرسازی گرافیکی از نتایج شاخص  که  11DPV  م  را ارائه کردند به نا  یابزارنمونه  ن  گراپژوهشمثال  

 ,Schlueter and Thesseling)  در نتیجه به طراحان کمک می کند تصمیماتی برای حفظ انرژی اتخاذ کنند  را دارد،ملکرد  ع 

سازی معماری و الزامات طراحی سازه و    توانمند سازی طراحان در شبیه  در جهتبیم    یآنالیز مصالح بر پایهدین ترتیب  ب  .(2009

تواند برای ارزیابی تاثیر  شود. بیم میمانند ضایعات میلگرد پیشنهاد می  اصالحات طراحی ضروری برای کاهش ضایعات ساختمانی

تری توانند تصمیمات محیطی معقولطراحان می  بدین ترتیبان مورد استفاده قرار گیرد و های دیگر طراحی بر عملکرد ساختمروش

در شبیه سازی انرژی در نظر گرفته شود در مصرف انرژی صرفه جویی   افراد  رفتارضمن این که اگر    .(Lu et al., 2017)  بگیرند

   باشد.ان عامل قابل توجهی در تاثیرات محیطی ساختم تواند خواهد شد و این خود می

  .(Lu et al., 2017)  دهدهای سبز را نشان میبه طور خالصه کاربرد بیم را در پایداری محیطی ساختمان (2) شکل

 
9 Leadership in Energy and Environmental Design 
10 Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
11 Design Performance Viewer 
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گیری بر محیط زیست در بسیاری از ته است که فرایند ساخت تاثیر چشماین مساله به صورت گسترده مورد تصدیق قرار گرف

های  فزار بیم راهکارنرم ا  .(Chang et al., 2017)  نتشار کربن، آلودگی صوتی، مصرف منابع و تولید ضایعات دارداوجوه از جمله  

کند. برای مثال یک مدل سه بعدی بیم برای اندازه گیری اثر ت محیطی در فرایند ساخت ارائه میرا برای کاهش این تاثیرا  فیلمخت

های ساخت و در راستای  بندی فعالیتی در جهت بهبود زمانی توصیه هایک فرایند ساخت خانه و برای ارائهدی اکسید کربن در ی

روش های مبتنی بر بیم زمان حقیقی و سیستم پویا برای به حداقل رساندن ضایعات  یا    شودانتشارات وابسته پیشنهاد می  کاهش

اند، به  تولید شدهدر طی فرایند ساخت  ها  پارچگی ضعیف در زیر سیستمساختمان که به علت دوباره کاری، فقدان هماهنگی و یک

ترین ساختمان  مرکز شانگهای بلندثالی که در این مورد می تواند بر این نظر صحه گذارد م .(Lu et al., 2017) شودکار گرفته می

به پروژه در راستای دستیابی    وحیات مبتنی بر بیم منتفع شده است    یهای چرخهاز رویکرد جدید مدیریت داده   است که  در چین

 .(Jiao et al., 2013) در چین کمک کرده است %10درصد در مقایسه با نرخ میانگین  4به نرخ ضایعات 

  نیز   های بازسازیمسائل پایداری در پروژه  پذیر با محوریتهای امکانحلهای بیم راهتقدند که کاربردعم  ایمتخصصان حرفه 

-ند تا به بازیابی انرژی و سرمایهکت ارائه شده توسط بیم استفاده میاطالعا  ازارائه می کند. پیشنهاد استراتژی تخریب پایداری که  

د تا  وشمی  کاران توسعه دادهنبراساس بیم برای پیما   پروتوتایپ سیستم  یا یک    های انجام شده در اجزای ساختمان کمک کند گذاری

   .(Lu et al., 2017)ست ها احل، از این دست راهزندببازسازی را به طور دقیق و اتوماتیک تخمین  مقادیر ضایعات تخریب و 

بیم  مدل قرار گیرتوانند  میهای  استفاده  ارزیابی ضایعات ساخت و ساز مورد  برای  گیری  رکابه  د.  نبه عنوان مخزن اطالعات 

ها برای پایداری محیطی  فرایندی است که از هم گذاری بیم با سایر روش  بینی ضایعات تولید شده برای پیش  Big Dataهای  روش

گیری  های هوشمند، اندازهتوصیف مفاهیمی نظیر خانه. به کارگیری این شیوه ها منجر به  (Bilal et al., 2016)  منتج شده است

یری  این روال جدید استفاده از یادگشود.  می  های جدا از هم در یک قلمرو واحدپارچه سازی سیستمو بر این اساس یک  GIS  ،هوشمند

ردن مدل  )برای مثال همگام ک  GISچگی آن با ابزار  رپاهای بیم و یکای آنالیز خودکار با اطالعات مدل ماشین و هوش مصنوعی بر

. استفاده از  کند های آتی تشویق می( تحقیقات را به سمت شهرهای پایدار و هوشمند در سال منطقههای کل  های بیم برای ارائه داده

تواند مورد استفاده قرار  های نوظهور میهایی است که در این زمینهش مصرف انرژی ساختمان نیز از روشبهبود پای ها برای  سنسور

مباحث دیگری نظیر ارتقای راهکارهای ساخت با تاکید توامان بر بهبود آسایش   .(Howell, Rezgui and Beach, 2017)د گیر

کند به عنوان مثال در  کاربران و کاهش تاثیرات محیطی با به کارگیری ابزار بیم زمینه تعامل دو بعد محیطی و اجتماعی را فراهم می 

سازی انرژی ساختمان های مدلچالشگران تحقیقی پیرامون  پژوهش،  (Pan, Qin and Zhao, 2017)مکاران  پن و هتحقیق  

داده دربارهانجام  و  کاربران  ی  اند  آسایش  دمای  و  تاثیرات محیطی  میارزیابی  عملکرد  مطرح  بر  کاربر  رفتار  تاثیر  که  انرژی کنند 

ترکیب این دو بعد پایداری، به شکل  است. در تحقیقات دیگری نیز  نیازمند بررسی بیشتری  سازی و  یک چالش در مدل  ساختمان

انرژی و محیطی مورد بحث قرار گرفته آنالیز  بهره گیری در  اطالعات مصالح و ژئومتریک برای    ستخراجا  استفاده از ابزار بیم جهت

 است.
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  Economic Dimension یاقتصاد بعد( 3-3

آن می توسعه  و  پایدار  ساختمان  مورد  در  بحث  اصلی  جنبه  هزینه  واقع  در  است.  اقتصادی  بعد  پایداری،  بعد  باشد  سومین 

(Messerschmidt, 2016)    حال  و به طور عمده تصمیمات مربوط به طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری و تخریب سازه ها تا به

کند که  ساز به طور مداوم تصمیمات مالی اتخاذ می  صنعت ساخت و .   (Danso, 2018)بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه بوده است

اثرات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی دارد، که عمدتا با این دیدگاه بوده که ما نمی توانیم ساختمان را به طور پایدار بنا کنیم. تا  

هه اخیر توجه به هزینه و ساخت همین چندسال اخیر اطالعات بسیار کمی درباره هزینه های ساختمان پایدار وجود داشت اما در د 

 (Messerschmidt, 2016)گذاری بلندمدت افزایش یافته است و ساز پایدار و تاثیر آن بر افراد، محیط زیست و حفظ ارزش سرمایه

. 

شاخص های پایداری از نظر اقتصادی در هر صنعت تاحدودی متفاوت است، اما باتوجه به به بررسی ها صورت گرفته شاخص 

 Sourani, no)(Luiz and Polytechnic, no date)(Danso, 2018)باشندهای اصلی در صنعت ساختمان به این شرح می

date) : 

 

 وریبهره -8 )هزینه های مستقیم و غیر مستقیم( مدیریت هزینه -1

 ارزش پول -9 عملیاتی هزینه های  -2

 حفظ رشد باال و باثبات اقتصادی -10 هزینه های نگهداری -3

 سرمایه گذاری در استفاده از منابع تجدیدپذیر  -11 هزینه های چرخه حیات  -4

 سرمایه گذاری و بهبود خدمات -12 سرمایه گذاری و اندوخته بلندمدت -5

 نمشارکت ذینفعا -13 عملکرد مالی و اقتصادی   -6

 مقدار مصرف آب و انرژی -14 سودآوری -7

 

سازی اطالعات ساختمان به عنوان یک رویکرد انجام پروژه کمک شایانی جهت حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی و  مدل

را تبدیل  کند. ظرفیت و توانایی بیم برای نگهداری اطالعات چرخه عمر پروژه ها، آن بهبود شاخص های آن در صنعت ساختمان می

به یک ابزار منحصر به فرد برای اندازه گیری عملکرد در طول عمر یک دارایی می کند. استفاده از این فناوری باعث کاهش خطاهای  

یک مطالعه تطبیقی  .(Love et al., 2011)شود که بدون شک تاثیر قابل توجهی بر هزینه پروژه و عملکرد زمانی داردطراحی می

دهد که استفاده از مدل  سازی اطالعت ساختمان می باشد، نشان میها مبتنی بر مدلو تجربی بر دو پروژه مسکونی که یکی از آن

دهد اما هزینه ساخت هر مترمربع  مرحله طراحی را در هر مترمربع افزایش میتالش مورد نیاز در    %45.93سازی اطالعات ساختمان  

. همچنین در  (Lu et al., 2014)باشد دهد. این امر نمایانگر کاهش قابل توجه هزینه در انتهای پروژه می کاهش می  % 8.61را تا  

شود که اگرچه بر بیم مشخص میهای برآورد هزینه سنتی با روش برآورد هزینه دیجیتالی مبتنی  ای بین روشای مقایسهمطالعه

 های پایداری از نظر اقتصادیشاخص :(5جدول )
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ها دقت و جزئیات کمتری دارد. فرآیند  های سنتی نیاز به تالش کمتری نسبت به تخمین هزینه مبتنی بر بیم دارند، اما نتایج آنروش

تفاوت  های مهای مختلف در جنبهدهند که به راحتی برآورد راه حلهای دیجیتالی دقت در تعریف هزینه پروژه ها را افزایش می

در طول پروژه تغییرات محدوده  .  (Valentini, Mirarchi and Pavan, 2017)سازدپروژه، هندسه، عملکرد و غیره را ممکن می

. نتایج نشان می دهد که پویایی سیستم کنترل تغییر (Love et al., 2017)شودمنجر به اصالح ارزش اصلی قراردادی هر پروژه می

اهش  همراه با استفاده بهینه از بیم می تواند کنترل تغییرات در طراحی دقیق را حفظ و تاثیر کلی تغییرات از جمله افزایش هزینه را ک

از مدل. در مطالعه(Mejlænder-Larsen, 2017)دهد از تغییرات  بهبود قطعیت هزینه ناشی  برای  سازی اطالعات  ای موردی 

از چنین نوآوریپروژه ریلی استفاده شده است. است  16ساختمان در فرآیند تدارکات ساخت   های تکنولوژیکی برای صاحبان فاده 

های ریلی در محدوده بوجه، منعطف با رویدادهای غیرمنتظره های عمومی و خصوصی اطمینان از تحویل و نگهداری پروژهدارایی بخش

 . (Love et al., 2017)آوردو سازگار با تغییر نیازها و ظرفیت ها فراهم می

اند عمدتا بر مبادالت  پایداری در ارتباط است. مطالعاتی که به بررسی این ارتباط پرداخته  بعد اقتصادی با بعد زیست محیطی

داده  پایگاه  ادغام  محصوالت،  و/یا  ساختمانی  های  پروژه  زیست محیطی  تاثیرات  و  هزینه  گواهی  بین  با  حیات  هزینه چرخه  های 

کنند. شبیه سازی عملکرد ساختمان  یعات ساختمانی تمرکز می اتوماتیک ساختمان سبز و هزینه ها و اثرات زیست محیطی به سبب ضا

انرژی   از واقعیت و بهبود روش های دستی سنتی برای مطالعه و بهینه سازی عملکرد  به عنوان یک روش قابل قبول برای تقلید 

سازی اطالعات ساختمان  . در زمینه عملیات ساختمان، استفاده از مدل(Kusuda, 1999)ها و سیستم ها پدید آمده استساختمان

 ,Abdelalim, O’Brien and Shi)برای تحلیل عملکرد ساختاری می تواند یک روند تحلیل دقیق تر و کارآمد تر را تسهیل کند

2017) . 

راهینهی بین هدررفت گرما و هزای که در این زمینه تمرکز کرده است به بررسی موازنهاولین مقاله های  های چرخه حیاتِ 

تواند پردازد. با استخراج اطالعات کمی از مدل اطالعات ساختمان، نویسنده برآورد کرده است که تکمیل و ارتقا بهینه میمی  12تکمیل

. (Szönyi, 2010)های چرخه حیات را کاهش دهد در میزان مصرف انرژی و انتشار کربن صرفه جویی کند درحالیکه هزینه  51%

توان به سازی اطالعات ساختمان، میهای مربوط به آن به کمک مدلهمچنین از طریق یکپارچه کردن جریان مصرف انرژی و هزینه

گیری را جهت داری از ساختمان دست یافت، که این امر تصمیمبریک ابزار ارزیابی میزان مصرف انرژی در مرحله عملیاتی و بهره

 Abdelalim, O’Brien and)کند های ساختمان، کاربران و سایر ذینفعان تسهیل میذخیره انرژی و کاهش هزینه برای مالک

Shi, 2017)ها بر برآورد هزینه  توان یافت که عمده تمرکز آن.بررسی ارتباط بعد اقتصادی با بعد اجتماعی پایداری را در مطالعاتی می

باشد. بطور برای ارتقا رفتار حرارتی آن و آسایش و رفاه کاربران می  ای تکمیل ساختمانلحاظ کردن اقدامات ایمنی، اثرات هزینه  با

با تمرکز بر ایمنی در سایت، توانایی بیم برای بررسی تأثیر اقتصادی ناشی از تغییر در   (Hu and Zhang, 2011)مثال ژانگ و هو

ها نشان داده است که یک مدیریت پویا  رویکرد آن های ساخت و ساز و تاثیر آن بر خطرات ایمنی را بررسی کردند.بندی فعالیتزمان

 
12  Retrofittingها ارتقاء یابد.های قدیمی، به طوریکه عملکرد آن: اضافه کردن ویژگی یا تکنولوژی های جدید به سیستم 
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های احتمالی در طول فعالیت های  نه تنها به ارزیابی خودکار هزینه های ساخت و ساز اجازه می دهد، بلکه برای اجتناب از برخورد

 ساخت و ساز نیز الزم است. 

ناپایدار  های  گیری و دوری از رویکردمنظور تشویق در ارتقاء تصمیمارتباط بین محیط زیست، جامعه و اقتصاد را به  (3) شکل

 . (Messerschmidt, 2016)دهدنشان می

 

در بعد اقتصادی توسعه پایدار  سازی اطالعات ساختمان  ها بوده، بررسی کاربرد مدلاز آنجا که هزینه همواره دغدغه اصلی پروژه

 Akcay and) پژوهشگران  .بیشتر مورد توجه بوده و کمتر به بررسی همزمان دو بعد اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است

Arditi, 2017) به محاسبه امتیاز گواهی  های چرخه حیات  سازی اطالعات ساختمان و هزینهاز ابزارهای مدلLEED    در حوزه انرژی 

پرداخته هزینه  حداقل  محدودیت با  هنوز  و  است  جدید  رویکرد  یک  حوزه  دو  این  ادغام  تمام  اند.  مثال  بطور  دارد،  متعددی  های 

تواند تمرکز تحقیقات سازی اطالعات ساختمان اتوماتیک بشوند و این زمینه میتوانند با استفاده از مدلنمی  LEEDهای گواهی  شاخص

 آتی قرار گیرد.  

 

 

 

 (Messerschmidt, 2016) ارتباط بین محیط زیست، جامعه و اقتصاد :(3شکل )
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 نتیجه گیری:  -4

های بیم جهت تسهیل  ستفاده از کاربردی تکنولوژیک اخیر بیم اهمیت زیادی در صنعت ساختمان پیدا کرده و ادر پی توسعه

تالشی در جهت صحه  ای و آکادمیک به خود جلب کرده است. در این تحقیق  سبز توجه زیادی را در حوزه حرفه  ساخت و ساز

های بیم و تحقق و ارتقای پیاده سازی سه بعد شناخته شده پایداری صورت گرفت. از سیر مطالب ارائه  های کاربردگذاشتن بر مزیت

سازی  ه در حال تبدیل به یک الزام جهانی است. مدلتوان دریافت ساخت و ساز پایدار در دنیای امروز نه یک نیاز بلکه رفته رفتشده می

با   باشد،های دیجیتالی ساخت می تواند در کنار رسالت اصلی خود که مستندسازی اطالعات پروژه و ارائه مدل اطالعات ساختمان می

قا راهکارهای ساخت و ساز  ارت ها به اتخاذ تصمیمات مناسب در جهتریزی و اجرای پروژهی برنامهسرعت بخشیدن به بازنگری نحوه

، آنالیز  محیطی، بهینه کردن مدیریت کارگران برای کاهش تاثیرات محیطی  زیست  تاثیرات  ، کمینه کردنآسایش کاربرانمتکی بر  

از جمله عناوینی که در این    عمر پایدار پروژه نماید.  یهای ناشی از آن، کمک قابل توجهی را به چرخه انرژی، کاهش اتالف و هزینه

پارچه با بیم، نقش بیم در ارزیابی  یک LCA و  LCCهای  توان به استفاده از تکنیک  زمینه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، می 

 اشاره کرد.  GISهای مورد نظر، استفاده از سنسورها برای جمع آوری اطالعات و به کارگیری یکپارچه بیم و خودکار در شاخص

کامل در راستای ی  ها و تعریف یک چرخهقیقات عدم بحث در مورد استانداردها، دستورالعملاز شکاف های موجود در این تح

بهرهپیاده از مزایای آن در ساسازی مؤثر بیم و  پایدار است که به نظر می مندی  رسد تحقق این هدف، نیازمند  خت و ساز سبز و 

ی ارتقای منافع و شفافیت فقط الزامات قانونی بلکه انگیزه  باشد تا نه سازی گسترده و ایجاد بسترهای آموزشی کاربردی میفرهنگ

م وجود کارکرد مشترک میان ابزارهای مشکالت عدی دیگر  مساله.  سبب به کارگیری آن در حوزه ی عمومی و بخش خصوصی شود

ی ایجاد سازگاری  ها و نحوهکه در مورد رویه  ساختمان سبز است و تحقیقات کمیصنعت  پذیرش اندک بیم در    بیم و پایداری و

های  از جمله واضح نبودن مالکیت داده  توان به مسائل حقوقیکاربردهای بیم در صنعت صورت گرفته است، که از عوامل اصلی آن می

متناسب با    یکه کمبود یک رویکرد همه جانبه  ها و تعیین میزان دسترسی افراد اشاره کرد، ضمن اینهای بیم و حق نشر آنمدل

آنالیزهای چند رشتهیک بیم در همگام کردن  الکترونیک  پارچگی  )پایداری، سازه،  ...( احساس  ای  و  و  میو مکانیک، مصالح  شود 

پژوهشمی آتی  تحقیقات  برای  پیشنهاداتی  باشد.تواند  این  گران  بر  می   عالوه  یکمحققان  و  توانند  بیم  میان  برای     GISپارچگی 

های  ونیک نظیر استفاده از پهپادها و فتوگرامتری و اسکن لیزری و روشگیری از دانش مکاتری شهرهای هوشمند و پایدار و بهره توسعه

 ها مورد توجه قرار دهند.ههای قدیمی را برای بهبود پایش زمان حقیقی عملکرد سازکالن برای استخراج دانش از داده  های  آنالیز داده

 

 منابع و مراجع: 

[1] Abdelalim, A., O’Brien, W. and Shi, Z. (2017) ‘Data visualization and analysis of energy flow on a multi-zone building 

scale’, Automation in Construction, 84(October 2016), pp. 258–273. doi: 10.1016/j.autcon.2017.09.012. 

Akcay, E. C. and Arditi, D. (2017) ‘Desired points at minimum cost in the “Optimize Energy Performance” credit of leed 

certification’, Journal of Civil Engineering and Management, 23(6), pp. 796–805. doi: 10.3846/13923730.2017.1319412. 

Azhar, S., Brown, J. W. and Sattineni, A. (2010) ‘A Case Study of Building Performance Analyses Using Building Information 

Modeling’, in. doi: 10.22260/ISARC2010/0023. 



  

15 

 

Biagini, C. et al. (2016) ‘Towards the BIM implementation for historical building restoration sites’, Automation in Construction, 

71. doi: 10.1016/j.autcon.2016.03.003. 

Bilal, M. et al. (2016) ‘Big data architecture for construction waste analytics (CWA): A conceptual framework’, Journal of 

Building Engineering, 6, pp. 144–156. doi: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.03.002. 

Chang, R. et al. (2017) ‘Discovering the transition pathways toward sustainability for construction enterprises: Importance-

performance analysis’, Journal of Construction Engineering and Management, 143(6), p. 4017013. 

Danso, H. (2018) ‘Dimensions and Indicators for Sustainable Construction Materials : A Review’, 3, pp. 1–9. doi: 

10.31031/RDMS.2018.03.000568. 

El-Diraby, T., Krijnen, T. and Papagelis, M. (2017) ‘BIM-based collaborative design and socio-technical analytics of green 

buildings’, Automation in Construction, 82, pp. 59–74. doi: 10.1016/j.autcon.2017.06.004. 

Fang, Y. et al. (2016) ‘Case Study of BIM and Cloud–Enabled Real-Time RFID Indoor Localization for Construction 

Management Applications’, Journal of Construction Engineering and Management, 142(7), p. 05016003. doi: 

10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001125. 

Göçer, Ö., Hua, Y. and Göçer, K. (2015) ‘Completing the missing link in building design process: Enhancing post-occupancy 

evaluation method for effective feedback for building performance’, Building and Environment, 89, pp. 14–27. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.011. 

Gurevich, U., Sacks, R. and Shrestha, P. (2017) ‘BIM adoption by public facility agencies: impacts on occupant value’, Building 

Research & Information, 45(6), pp. 610–630. doi: 10.1080/09613218.2017.1289029. 

Hoff, J. L. (2008) ‘Life Cycle Assessment and the LEED® Green Building Rating SystemTM’, in Proceedings of the RCI 23rd 

International Convention. Phoenix AZ. USA. 

Howell, S., Rezgui, Y. and Beach, T. (2017) ‘Integrating building and urban semantics to empower smart water solutions’, 

Automation in Construction, 81, pp. 434–448. doi: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.02.004. 

Hu, Z. and Zhang, J. (2011) ‘BIM- and 4D-based integrated solution of analysis and management for conflicts and structural 

safety problems during construction: 2. Development and site trials’, Automation in Construction, 20(2), pp. 155–166. doi: 

10.1016/j.autcon.2010.09.013. 

Illankoon, I. M. C. S., Tam, V. W. Y. and Le, K. N. (2017) ‘Environmental, Economic, and Social Parameters in International 

Green Building Rating Tools’, Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(2), p. 05016010. doi: 

10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000313. 

Isikdag, U., Underwood, J. and Aouad, G. (2008) ‘An investigation into the applicability of building information models in 

geospatial environment in support of site selection and fire response management processes’, Advanced Engineering Informatics, 

22(4), pp. 504–519. doi: 10.1016/j.aei.2008.06.001. 

Jiao, Y. et al. (2013) ‘A cloud approach to unified lifecycle data management in architecture, engineering, construction and 

facilities management: Integrating BIMs and SNS’, Advanced Engineering Informatics, 27, pp. 173–188. doi: 

10.1016/j.aei.2012.11.006. 

Jrade, A. and Jalaei, F. (2013) ‘Integrating building information modelling with sustainability to design building projects at the 

conceptual stage’, Building Simulation, 6(4), pp. 429–444. doi: 10.1007/s12273-013-0120-0. 

Kusuda, T. (1999) ‘Early History and Future Prospects of Building System Simulation’, IBPSA Conference Proceedings, p. 13. 

Love, P. E. D. et al. (2011) ‘Design error reduction: Toward the effective utilization of building information modeling’, Research 



  

16 

 

in Engineering Design, 22(3), pp. 173–187. doi: 10.1007/s00163-011-0105-x. 

Love, P. E. D. et al. (2017) ‘Off the rails: The cost performance of infrastructure rail projects’, Transportation Research Part A: 

Policy and Practice, 99, pp. 14–29. doi: 10.1016/j.tra.2017.02.008. 

Lu, W. et al. (2014) ‘Cost-benefit analysis of Building Information Modeling implementation in building projects through 

demystification of time-effort distribution curves’, Building and Environment, 82, pp. 317–327. doi: 

10.1016/j.buildenv.2014.08.030. 

Lu, Y. et al. (2017) ‘Building Information Modeling (BIM) for green buildings: A critical review and future directions’, 

Automation in Construction, 83(June), pp. 134–148. doi: 10.1016/j.autcon.2017.08.024. 

Luiz, M. and Polytechnic, M. (no date) ‘A conceptual framework of sustainability in project management oriented to success’, 

(2013), pp. 1–10. 

Mejlænder-Larsen, Ø. (2017) ‘Using a change control system and building information modelling to manage change in design’, 

Architectural Engineering and Design Management, 13(1), pp. 39–51. doi: 10.1080/17452007.2016.1220360. 

Messerschmidt, B. (2016) Sustainable construction, Fire Risk Management. doi: 10.1201/9780429458989-16. 

Murphy, K. (2012) ‘The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis’, 

Sustainability: Science, Practice and Policy, 8(1), pp. 15–29. doi: 10.1080/15487733.2012.11908081. 

Pan, W., Qin, H. and Zhao, Y. (2017) ‘Challenges for energy and carbon modeling of high-rise buildings: The case of public 

housing in Hong Kong’, Resources, Conservation and Recycling, 123, pp. 208–218. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.02.013. 

Reychav, I., Maskil Leitan, R. and McHaney, R. (2017) ‘Sociocultural sustainability in green building information modeling’, 

Clean Technologies and Environmental Policy, 19(9), pp. 2245–2254. doi: 10.1007/s10098-017-1409-y. 

Rüppel, U. and Schatz, K. (2011) ‘Designing a BIM-based serious game for fire safety evacuation simulations’, Advanced 

Engineering Informatics, 25, pp. 600–611. doi: 10.1016/j.aei.2011.08.001. 

Said, H. and Berger, L. (2014) ‘Future Trends of Sustainability Design and Analysis in Construction Industry and Academia’, 

Practice Periodical on Structural Design and Construction, 19(1), pp. 77–88. doi: 10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000181. 

Schlueter, A. and Thesseling, F. (2009) ‘Building information model based energy/exergy performance assessment in early 

design stages’, Automation in Construction, 18(2), pp. 153–163. doi: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.07.003. 

Shadram, F. et al. (2016) ‘An integrated BIM-based framework for minimizing embodied energy during building design’, Energy 

and Buildings, 128, pp. 592–604. doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.007. 

Sourani, A. (no date) ‘A review of sustainability in construction and its dimensions’, pp. 536–547. 

Szönyi, L. (2010) ‘Building Information Modelling in the decision process of retrofitting the envelope of public buildings - a case 

Study’, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 54(2), pp. 143–154. doi: 10.3311/pp.ci.2010-2.10. 

Valentini, V., Mirarchi, C. and Pavan, A. (2017) ‘Comparison between traditional and digital preliminary cost-estimating 

approaches’, Innovative Infrastructure Solutions, 2(1), pp. 1–8. doi: 10.1007/s41062-017-0066-7. 

 

 


