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استفاده از فناوری مدل سازی اطالعات ساختمانها برای بهبود پایداری ساختماناز روش هاب نوین 

هایی با اثر محیطی کم و بهبود دهنده کارایی منابع ساختمان

ساختمان اجتماعی و تاثیر محیطی و اقتصادیبا تکیه بر هزینه های ساخت و انتشار دی اکسید کربن یا حتی تلفیق کردن ابعاد سیاسی وی تعاریف

.توان نسلهای آینده برای براورده کردن نیازهایشان را به خطر اندازدای که پاسخگوی نیازهای امروز است بدون آن کهتوسعه

مفهوم پایداری
فرهنگی-بعد اجتماعی 

بعد محیطی

بعد اقتصادی

آنپیامدهایبر اساس رویکرد سه گانه

. باال را داردردپتانسیل تغییر روندهای طراحی سنتی و تولید کاراتر یک طراحی با عملکتکنولوژی بیم+ترکیب راهبردهای طراحی پایدار 

.کنندهای پایداری این فرصت را میدهد که در فرایند طراحی شرکتکند به شاخصگذاری میای را در یک مدل منطبق و بر هماطالعات چند رشتهبیم

هدف
مرور مزایای مدلسازی اطالعات ساختمان 

هم افزایی میان مدلسازی اطالعات ساختمان و پایداری های مورد نیاز در آینده برای توسعهزمینهایجاد نگرشی درمورد

یپایدارتعریف 
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Socio-cultural Dimensionفرهنگی –بعد اجتماعی ✓

هایی که در جهت توسعه صورتپایداری اجتماعی مرتبط با شرایط رفاهی افرادی است که مستقیم یا غیر مستقیم از تالش
.شوندگیرد، متاثر میمی

انه فرهنگی مردم و نیازهای روانی آنها در یک مسیر منصف-وجوه اجتماعیتضمین کردن
استدر تعادل با اخالقیات انسانی، روابط و نهادها

اجزای پایداری اجتماعی

عدالت

آگاهی

مشارکت

پیوستگی

.یکسان به همه میدهدفرصتی

.های جایگزین مصرف را ارتقا می دهدعادت

.ها دخیل میکندتصمیمگیریتا حد امکان افراد بیشتری را در

.  یکپارچگی جامعه را ارتقا میدهد

هدف پایداری اجتماعی
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Socio-cultural Dimensionفرهنگی –بعد اجتماعی ✓

کپارچه کاربرد یفرهنگی به عنوان چارچوبی برای-پنج سطح برای پایداری اجتماعیذینفعاننظریهمسئولیت اجتماعی
:اندسازی بیم شناسایی و طبقه بندی شده

مدیریت ذی نفعان در پروژه▪

همشارکت ذی نفعان در پروژ▪

رجوع به همه ذی نفعان پروژه▪

(involvement)درگیری ▪
پروژهساکنان در

ذی نفعان ( involvement)درگیری ▪
در تمام مراحل چرخه عمر ساختمان

مختلفتعارض منافع و عالیق میان ذینفعاندارهای سبز پایاز موانع گسترش ساختمان

ه باشند نداشتجویی در انرژیهای صرفهگذاری در فناوریپیمانکاران انگیزه زیادی برای سرمایه
استدر حالی که منافع اصلی این امر متوجه کاربران نهایی ساختمان

شناسایی با پروژهابتدا همه جوامع یا ذینفعان مرتبطبرای دستیابی به موفقیت پروژه 
BIMو سپس دیدگاه آنها یکپارچه سازی شود

تیمدریزنآنانترتیببدینوگیردقرارآنهادسترسدرساختمانپایداریمورددرباالخصساکنانبهمربوطاطالعات
ویآگاهمیکننداستفادهساختمانازکههستندساکنانایننهایتدرکهجاآنازوگیرندجایگیریتصمیم

.استتوجهقابلایمسالهپروژهباآنهاپیوستگی

یآگاهکند،منعکسمختلفذینفعانمیاندرراعدالتمیتواندپایداریاجزایمورددرگیریتصمیمدرشدندرگیر
گیپیوستوارتباطنتیجهدرودهدافزایشراجامعهیکپارچگیوبخشدبهبودراآنهامشارکتدهد،پرورشراآنها

یابدبهبودساختمانبهمربوطمسائلباذینفعان
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Socio-cultural Dimensionفرهنگی –بعد اجتماعی ✓

طراحی ساخت راه اندازی

5

معیار های مسئولیت اجتماعی سازمان در یک نگاه برای 
ساختمان سبز

چهارچوببررسی:پروژهدرنفعانذیمدیریت1)
مدیریت

تیمیکاربررسی:پروژهدرنفعانذیباهمکاری2)

آنبهارجاعینحوهبررسی:نفعانذیهمهبهرجوع3)
مرتبطجوامععنوانبهها

:نفعانذیعنوانبهپروژهدرساکنانشدندرگیر4)
ساکنانمشارکتبررسی

یکپروژهفازهایتمامدرنفعانذیشدندرگیر5)
هافازتمامدراجتماعیارجاعاتبررسی:ساختمان

.شناسایی روابط متقابل اجتماعی به عنوان معیار های مسئولیت سازمان استفاده شودفناوری بیم در جهت تضمیناین چارچوب پیشنهاد می کند که 

عات، ارزیابی بیم به عنوان یک تکنولوژی برای یکپارچه سازی اطالتمرکز موجود از
ات میان شرکت پشتیبانی ارتباطبه سمت در نظر گرفتن آن به عنوان یک سیستم اطالعاتی برای

.و سایر ذینفعان پروژه سوق پیدا کند
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Socio-cultural Dimensionفرهنگی –بعد اجتماعی ✓

دن هزینه بینی کردن خطرات ایمنی در زمانبندی ساخت، تخمین زاطالعات هندسی از پروژه، پیشدر تحقیقات ابتدایی مولفان از بیم برای بهبود در
.  و داربستهای ایمن، استفاده می کردندمصالح با در نظر گرفتن تجهیزات

ری حفاظت در برابر آتش و طراحی برای شرایط اضطرا
(  GIS)بیم برای یکپارچگی با سیستم اطالعات جغرافیایی توان بالقوه

و اعالم میگرددکوتاه ترین فاصله از ایستگاه آتش نشانی به سایت تعیین

تمان بهبود آسایش و ارزیابی متناظر از عملکرد ساخ

طراحان، مشتریان و پیمانکاران متمرکز بوده است و بهره بردارانبرای استفادههای قبلی بر منافع بیمپژوهش
گرفته شدندنادیده 

ان گیری موفقیت استفاده از بیم در عملکرد ساختمشاخص کلیدی برای اندازه5از سکونتارزیابی پس

م های به کارگیری بیها نیز از مزیتداده از این شاخصبهبود جمع آوری خودکار

آسایش کاربران

ه شکل سازی را بگیری عملکرد نور روز ساختمان بر اساس اطالعات هندسی در مدل بیم زمان شبیهاندازه
.می دهدقابل توجهی کاهش 

ا هکاربرد بیم در فاز راه اندازی ساختمان
امالک تهای تاریخی و مدارک ثباستفاده از تکنولوژی اسکن لیزری برای ایجاد مدل چون ساخت بیم از ساختماندر تحقیقات میراث فرهنگی 

آنها برای ارزیابی شرایط واقعی ساختمانها و تهیه برنامه دقیق حفظ و نگهداری

در فاز طراحی سازی نور روزحوزه شبیه
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Environmental Dimensionبعد زیست محیطی ✓

ایعاتضها و آنالیز انرژی و مدیریت تاثیرات محیطی سازهاین بعد متمرکز بر 

ت عدم تهی کردن منابع و تخریب و تنزل محیط زیسپایداری زیست محیطی

یطبیعهای حفظ بقای همگانی و عملکرد نرمال سیستم

های پایداری گیری درباره ویژگیها برای تصمیمترین زمانبحرانیفازهای طراحی اولیه و پیش از ساخت •

(LCA)ارزیابی چرخه عمر  سنجش موضوعات محیطیجهت 

های چرخه عمر یک محصول است ها و خروجیتاثیرات محیطی نتیجه ورودی•

عمر ساختمان و مصالح به کار رفته را در نظر بگیرند طراحان باید تمام چرخه

محیطی یک محصول در طی چرخه حیات آن بپردازند ها و اثرها و خروجیآوری و ارزیابی ورودیجمعو به 

ی ارزیابی اثرات محیطی محصوالت به صورت قیاسابتدایی پروژه در فازهایBIM+LCAکپارچگی ی

انتخاب های اقتصادی و کارآمد تر

اشاره به
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Environmental Dimensionبعد زیست محیطی ✓

:تاثیرات محیطیاولده موردازآژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحدهطبقه بندی 

(سرطانی)غذاییمسمومیت(6جهانیگرمایشعامل(1

(سرطانیغیر)غذاییمسمومیت(7اوزونتخریبعامل(2

(هواییهایآالینده)غذاییمسمومیت(8فتوشیمیاییاکسیدانعامل(3

محیطیزیستمسمومیت(9شدناسیدیعامل(4

فسیلیسوختازاستفاده(10شدنمردابی(5
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Environmental Dimensionبعد زیست محیطی ✓

.میکندگیری کمکتاثیرات محیطی ساختمان به طراحان در تکمیل اهداف چندگانه پایداری در فرایند تصمیمسازیبیم با شبیه

شودگیری میتوسط بیم اندازهمقدار کل حجم مصالح کهپارامترهایی از مصالح که مقدار انرژی در بردارنده آنها را مشخص میکند درنظرگرفتن 

دعملکرهایتوان محاسبات آنی انرژی و تصویرسازی گرافیکی از نتایج شاخصDesign Performance Viewerارائه ابزاری به نام 

طراحی

ودادهمبادلهتسهیل•
یکپارچگی

مدلوسازیشبیهارائه•
عملکردآنالیزتجسمی

طراحیهایگزینهارزیابی•

ساخت

طیمحیمختلفتاثیراتآنالیز•
ساختفراینددر

ضایعاتکاهشجهتهمکاری•

وساختراندمانبهبود•
عملکرد

راه اندازی

کمک به پایش عملکرد •
پایداری ساختمان ها

بازسازی

ویانرژبازیابیازپشتیبانی•
سرمایه

ضایعاتمدیریتازانتفاع•

در پایداری محیطی ساختمان های سبزکاربرد بیم

تانتخاب مصالحی که دوستدار محیط زیس
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Environmental Dimensionبعد زیست محیطی ✓

انتشار کربن، آلودگی صوتی، مصرف منابع و تولید ضایعات گیری بر محیط زیست فرایند ساخت تاثیر چشم

کاهش انتشارات وابستههای ساخت و در راستایجهت بهبود زمانبندی فعالیتفرایند ساخت خانه دی اکسید کربن دراندازه گیری اثر•

تمها ساختمان که به علت دوباره کاری، فقدان هماهنگی و یکپارچگی ضعیف در زیر سیسبه حداقل رساندن ضایعات•

%4به % 10کاهش نرخ ضایعات از های چرخه حیات مبتنی بر بیم مدیریت دادهدر چینمرکز شانگهای بلندترین ساختمان

خمین مقادیر ضایعات تخریب و بازسازی را به طور دقیق و اتوماتیک تن های انجام شده در اجزای ساختماگذاریبازیابی انرژی و سرمایههای بازسازی پروژه•

•BIM + GISهای آتی شهرهای پایدار و هوشمند در سالهای کل منطقهارائه دادههای جدا از هم در یک قلمرو واحد یکپارچه سازی سیستم

ساختمانتاثیر رفتار کاربر بر عملکرد انرژیارزیابی تاثیرات محیطی و دمای آسایش کاربران زیست محیطی+ اجتماعی ➢

بررسی و پژوهش های آتی

:یمبا استفاده از فناوری ب
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Economic Dimensionبعد اقتصادی ✓

.داثرات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی دارصنعت ساخت و ساز به طور مداوم تصمیمات مالی اتخاذ میکند که

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

پولارزش-9عملیاتیهایهزینه-2

اقتصادیباثباتوباالرشدحفظ-10نگهداریهایهزینه-3

تجدیدپذیرمنابعازاستفادهدرگذاریسرمایه-11حیاتچرخههایهزینه-4

خدماتبهبودوگذاریسرمایه-12بلندمدتاندوختهوگذاریسرمایه-5

ذینفعانمشارکت-13اقتصادیومالیعملکرد-6

انرژیوآبمصرفمقدار-14سودآوری-7

:شاخص های پایداری از نظر اقتصادی
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Economic Dimensionبعد اقتصادی ✓

هزینه هاخطاهای طراحیاستفاده از فناوری بیم

%8.61هزینه ساخت هر مترمربع%45.93در هر متر مربعتالش مورد نیاز در مرحله طراحی کونی و تجربی بر دو پروژه مسیک مطالعه تطبیقی

ردقت و جزئیات کمتتالشروش های سنتی تخمین هزینه

دقت در تعریف هزینهیمروش های تخمین هزینه مبتنی بر ب

ودهافزایش هزینه ناشی از تغییرات محدتغییرات محدودهاستفاده از فناوری بیم
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زیست محیطی+ اقتصادی ➢

تکمیل هایهای چرخه حیاتِ راهفت گرما و هزینهررموازنه بین هد

در میزان مصرف انرژی و انتشار کربن صرفه جویی کند% 51تکمیل و ارتقا بهینه میتواند
دهد می های چرخه حیات را کاهش هزینهدرحالیکه

Retrofittingرتقاء یابد های قدیمی، به طوریکه عملکرد آنها ااضافه کردن ویژگی یا تکنولوژی های جدید به سیستم

با استخراج اطالعات کمی از مدل اطالعات ساختمان

باعث تصمیم گیری در جهت ذخیره انرژی و کاهش هزینهاریبه آن در مرحله عملیاتی و بهره بردهای مربوطیکپارچه کردن جریان مصرف انرژی و هزینه

اجتماعی+ اقتصادی ➢

اربران ای تکمیل ساختمان برای ارتقا رفتار حرارتی آن و آسایش و رفاه کبا لحاظ کردن اقدامات ایمنی، اثرات هزینه+ هزینه 

رات ایمنی های ساخت و ساز و تاثیر آن بر خطبندی فعالیتبررسی تأثیر اقتصادی ناشی از تغییر در زمان

در حوزه انرژی با حداقل هزینهLEEDمحاسبه امتیاز گواهی 

میتوانند با استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان اتوماتیک بشوندنLEEDهای گواهی شاخصتمام : پژوهش های آتی

()
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Economic Dimensionبعد اقتصادی ✓

ارتباط بین محیط زیست، جامعه و اقتصاد 



نتیجه گیری❖

رعتسباباشد،میساختدیجیتالیهایمدلارائهوپروژهاطالعاتمستندسازیکهخوداصلیرسالتکناردرمیتواندساختماناطالعاتمدلسازی
ربران،کاآسایشبرمتکیسازوساختراهکارهایارتقاجهتدرمناسبتصمیماتاتخاذبههاپروژهاجرایوریزیبرنامهنحوهبازنگریبهبخشیدن

آن،ازاشینهایهزینهواتالفکاهشانرژی،آنالیزمحیطی،تاثیراتکاهشبرایکارگرانمدیریتکردنبهینهمحیطی،زیستتاثیراتکردنکمینه
.نمایدپروژهپایدارعمرچرخهبهراتوجهیقابلکمک

پایدار مندی از مزایای آن در ساخت و ساز سبز وسازی مؤثر بیم و بهرهپیادهکامل در راستایها و تعریف یک چرخهعدم بحث در مورد استانداردها، دستورالعمل-

سترسی افرادهای بیم و حق نشر آنها و تعیین میزان دمدلهایمیتوان به مسائل حقوقی از جمله واضح نبودن مالکیت دادهگسترش کاربرد بیماصلی موانعاز -

..(  ، مصالح و پایداری، سازه، الکترونیک و مکانیک)ای یکپارچگی بیم در همگام کردن آنالیزهای چند رشتهکمبود یک رویکرد همه جانبه متناسب با-

ن لیزری گیری از دانش مکاترونیک نظیر استفاده از پهپادها و فتوگرامتری و اسکتوسعه شهرهای هوشمند و پایدار و بهرهجهت GISیکپارچگی میان بیم و -
ها های قدیمی را برای بهبود پایش زمان حقیقی عملکرد سازهآنالیز داده های کالن برای استخراج دانش از دادههایو روش

پژوهش های آتی❑



با سپاس از توجه شما

هدی بادوام

hoda.badavam@modares.ac.ir

معصومه نامداری

masoume.namdari@gmail.com

مجتبی عزیزی

azizi.pm@modares.ac.ir
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