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   چکیده

شود. در روش مهندسی همزمان در صنعت تولید اجرا میباشد، که با سازی و مدوالر میهای انبوههای نوينی برای اجرای موفق پروژهساختگی از راه حلپیش

ساختگی در صنعت ساخت و ساز به ارمغان آورد. با اين حال هنوز موانع و مشکالت جدی برای اجرای پیش توانسته مزايای زيادی را برای پیش BIMهای اخیر سال

 جاديا یساختگشیو پ BIM نیتوان بیکه م یسطح نيتر شرفتهیپ یبه بررس ،ایکتابخانه یفیک یروش بررس کيبا استفاده از  قیتحق نيا نرويساختگی وجود دارد. از ا

پروزه های انبوه و مدوالر صنعت ساخت  ساختگیشیهمزمان در پ یموفق مهندس یدر اجرا BIM قیعم یو بحث و بررس یکم لیو تحل هيتجز قياز طر و همچنینشود، 

در اجرای موفق مهندسی همزمان برای پیش ساختگی پروژه های انبوه سازی و مدوالر است. و نتايج اين مطالعه نشان  BIMهدف اين پژوهش بررسی نقش  .پردازدیم

هم از بعد فرآيند و هم از بعد تکنولوژی  را تواند مشکالت مهندسی همزماناست لذا می بر اساس تئوری مهندسی همزمان شکل گرفته BIMهای دهد که تئوریمی

ای صنعت ساخت و ساز مهیا های بین رشتهمهندسی همزمان و تیم ایهای بین رشتهتواند مشکالت پیش ساختگی را با ارتباط میان تیممايد. مهمتر از آن، میبرطرف ن

در گذر زمان بر  BIM دهيا دست يابد.ريزی شده خود برای ارتقاء عملکرد خود کند تا به اهداف پايهاين فرصت را برای مهندسی همزمان ايجاد می BIMنمايد. همچنین 

اين تحقیق با تلفیق  است. شکل گرفته مانهمز یمهندس هاییآن بر بستر تئور ایهيپا هاییاست و تئور بخصوص صنعت ساخت و ساز شکل گرفته عيصنا یازهایاساس ن

 .کند، به بدنه دانش کمک میمهندسی همزمان منظور بهبود عملکردو افشای نیازهای تحقیقاتی در اين زمینه به  ساختگیتسهیل پیش برای BIMوضعیت 
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 مقدمه 
نیاز به مسکن در ايران بدلیل رشد عظیم جمعیت رو به فزونی است و ساخت و ساز دولت در زمینه رفع نیاز مسکن با 

ای همچون سودمندی کم، تطويل زمان و تأخیر در تکمیل پروژه، با مشکالت عديده مسکن مهرسازی هايی چون انبوهبرنامه

 مواجه است محیطیهای مختلف و عملکرد ضعیف زيستکاری، عدم هماهنگی بین رشتهسرريز هزينه، کیفیت نامطلوب، دوباره

 پنج سالهای انبوه سازی تقريباً های وزارت مسکن ايران، میانگین زمان انتظار برای متقاضیان ساختمانبر طبق گزارش .)2( )1(

-اين مشکالت ريشه در عدم تطبیق و ادغام با فناوری اطالعات و اصول صنعتی گزارش شده است )3(توسط همانطور که است. 

دهد که ها نشان میسازی همچون: مکانیزه شدن، خودکار شدن، هوش مصنوعی، استانداردسازی و مدوالرسازی دارد. پژوهش

سازی و مدوالر های انبوهوژهتواند بر عملکرد پرمی، BIMهای تکنولوژيکی و فرآيندهای جديد صنعت ساخت همچون پیشرفت

گیرند. همچنین همچون مسکن مهر تأثیر مثبتی داشته باشد، اما متأسفانه در کشورهای جهان سوم به ندرت مورد استفاده قرار می

نوين در صنعت ساخت و ساز که از اصول استانداردسازی در چرخه  حلیبه عنوان راه( OFM) 1ساختگیگیری از فرآيند پیشبهره

ساختگی عبارتند از: طراحی، ها اشاره شده است. مراحل پیشکند در بسیاری از پروژههای اين صنعت استفاده میعمر پروژه

تواند يک محصول چابک ساختگی میکند که پیشعنوان می 2008پژوهش سال .  )4(ساخت، انتقال، مونتاژ در سايت، و نگهداری

ساختگی در مزايای پیش.  )5(های ساخت و ساز سنتی مقايسه شود، تولید کندبا هزينه کاهش يافته را در شرايطی که با روش

توان محیط ساخت و ساز پايدار و ايمن را عنوان شده است که میدر پژوهشی به طور مثال،  ها اشاره شده است.بسیاری از پروژه

ای کنترل شده که پیوسته با ها در شرايط کارخانههايی همچون افزايش کیفیت از طريق ارزيابی مدولاز طريق استراتژی

ساختگی در کند که پیشعنوان می 2018همه، پژوهش سال  مهمتر از .)6(شوند، به ارمغان آورد های به روز تست میاستراتژی

سازی در کشورهای پیشرفته سازی و انبوههای ساختمانی بخصوص بلند مرتبهحل محبوب در پروژهمناطق پرجمعیت به يک راه

ها در شرايط ساختگی مدولدر پیش 2مهندسی همزمانگیری از روش موفق همچنین با توجه به اينکه بهره.  )7(تبديل شده است

بتوان اين روش  در صورتی که،  )8(ای و خارج از سايت، منجر به ارائه سريع محصوالت صنايع تولیدی به بازار شده استکارخانه

سازی که اغلب مدوالر هستند را به ارمغان های انبوهپروژههای مدوالر صنعت ساخت نیز بکارگرفت، بهبود در عملکرد را در پروژه

دو حوزه است. لذا به  نيا یکارکردها نیفراوان ب یهااز شباهت یهمزمان حاک یو مهندس  BIMاصول یبررس . )8(خواهد آورد

 یايهمزمان، مزا یاصول مهندس یسازادهیپ قيتواند از طریمدوالر صنعت ساخت م یهادر پروژه BIM از یریگرسد بهرهینظر م

پژوهش به دنبال  نيبه ارمغان آورد. در ا زیصنعت ساخت ن یهارا در پروژه دیها در صنعت تولمدول یساختگشیاز آن در پ یناش

و مدوالر در صنعت ساخت و ساز  سازیانبوه هایهمزمان در پروژه یموفق مهندس یدر اجرا BIM نقش زانیروشن کردن م

 :است ريراستا سؤاالت پژوهش به شرح ز ني. در امیهست

 و مهندسی همزمان وجود دارد؟های انبوه گی پروژهساختآيا ارتباط مثبت و تأثیرگذاری بین پیش .1

 د؟يو مدوالر صنعت ساخت را حل نما یسازانبوه هایپروژه یهاتواند چالشیهمزمان م یمهندس یاجرا ايآ .2

 کند؟ یسازادهیو مدوالر صنعت ساخت پ یسازانبوه یهاهمزمان را در پروژه یاصول مهندس تواندیم BIM ايآ .3

                                                 
1 Off-site management 
2 Concurrent Engineering (CE) 
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 مرور ادبیات

-انبوه هایکه پروژه لیدل نيا، به  )9(انبوه و مدوالر است هایساخت و ساز پروژه هاینهيگز نياز بهتر یکي یساختگشیپ

 دیتول ایکارخانه طيساخته و در شراشیساختمان به صورت پ یچرا که اجزا شوندیمحسوب م دیتول یو مدوالر نوع یساز

 یمتعدد و متفاوت نفعانیانبوه و مدوالر ذ هایپروژه . )10(شوندینصب مونتاژ م یاپروژه انتقال و بر تيو سپس به سا شوندیم

 یکه در واقع مانع شودیمحسوب م هايیپروژه نیچن یبحران هایاطالعات از معضل یکپارچگيلذا عدم  ، )11(کندیم ریرا درگ

ساخت صنعت  یندهايرا در فرآ یانفکاک کیتکن کي یساختگشیپ.  )4(باشدیم ساختهشیپ هایالزم در پروژه هاییبر هماهنگ

 شوند،یم دیتول یاکارخانه طيشرا کيصورت که اجزاء ساختمان در خارج از ساخت و در  نيساخت و ساز فراهم نموده است. به ا

 2009 سالو همکارانش در پژوهش  لونیج . )10(شوندیپروژه منتقل م تيبه سا يیمونتاژ و نصب نها یاجزاء ساخته شده برا

ساخته از صنعت شیاجزاء پ دی، و مراحل تول )13(است دیاز اصول صنعت تول یرویپ ینوع یساختگشیکه پ کنندیخود اشاره م

 یهابه چرخه عمر پروژه زیباشد نیساخت، حمل و نقل، دپو و مونتاژ م ،یاجزاء، تدارکات، مهندس یچون طراح یکه مراحل دیتول

که - یساختگشیدر واقع پ.  )14(باشدیم نفعانیذ تيريمد یدگیچیپ شيآن افزا جهی، که نت )13(گرددیساخت و ساز اضافه م

ساختمان  یاز اجزا یاست که در آن مقدار مشخص یساختمان کرديرو يک - )15(استوام گرفته شده  دیاز صنعت تول اشدهيا

محصوالت در  دی. تول )15(شوندیپروژه مونتاژ م تيکنترل شده ساخته، به محل ساخت و ساز منتقل و در سا طیمح کيدر 

 هایتیفعال نیرا ب یهمزمان در اواخر قرن نوزده، همزمان یمهندس.  )16(شودیهمزمان انجام م یبا روش مهندس دیصنعت تول

 یفرصت مانهمز ی. مهندس )17(نمود یبودند، معرف یمتوال یخط یندهايفرآ نياز ا شیو ساخت که اساساً پ یمختلف طراح

 یکرده است که پاسخ جاديرا ا نهيهز نيدر کمتر تیفیک نيزمان ممکن با حفظ باالتر نتريدر کوتاه ديارائه محصوالت جد یبرا

 ،یاست: همکار ایهيهمزمان شامل سه اِلمان پا یکه مهندس کندیم انیب )8(کتاب  سندهينو . )18(بازار است یبه تقاضا عيسر

 زاتیتا حوزه هوا فضا و از تجه کیاز محصوالت در حوزه الکترون یانواع متفاوت یهمزمان برا ی. مهندسالعاتاط یو تکنولوژ نديفرآ

 نیگرفتن از رقباء ب یشیبه پ لیم ستم،یقرن ب ليدر اوا.  )19( )20(و توسعه داده شده است سازیادهیارتش پ زاتیمنازل تا تجه

فلسفه  کيهمزمان  یمهندس.  )21(همزمان مطرح شد یمهندس میراستا، مفاه نیبه شدت قوت گرفت. در هم عيتمام صنا

شده  عياجرا موفق تسر کي قيمحصول را از طر کيتوسعه  نديکه فرآ یاتیمجموعه از اصول عمل کياست و  یمهندس تيريمد

در  رهنگاميد هاییکه همکار یمعن نيبه ا ،اصل قدرتمند کياست بر  یهمزمان متک یمهندس یفلسفه کل.  )22(کندیم تيهدا

 تیفیک شيمنجر به کمتر شدن زمان، افزا تواندیم نيداده است که ا رییزودهنگام در فازها تغ هاییتوسعه را به همکار نديفرآ

 نی. همچنآورداعضاء مرتبط را فرآهم  یتمام یبرا یبهنگام اطالعات طراح یهمزمان دسترس یمهندس.  )22(شود نهيو کاهش هز

ممکن  نياز ا شیهمان مرحله در دسترس قرار داد که پ یرا در ابتدا تردهیچیپ یمهندس اتیعمل یاطالعات مرتبط برا یتمام

را در زمان  دمنددارد تا اطالعات سو ازین نیرا دارد. همچن یاطالعات نیچن سازینهیشیب ازمندیهمزمان ن یمهندس نيبنابرا. نبود

اصول  یخيتار هایشهيخود ر هایمقاله نترياز موفق یکيدر  1سیاسم تریروبرت پ.  )22(مناسب و بهنگام به اشتراک بگذارد

و  یبه همکار ازیهمزمان را ن یبا مهندس عيصنا ابقو مهم تط یاصل لياز دال یکي شانينموده است. ا یهمزمان را بررس یمهندس

لذا  . )23(رخ داده بود، دانستند ستیقرن ب ليرقابت در اوا زانیم شيافزا لیکه به دل ایرشته نیب هایمیت انیم شتریتعامل ب

 ساننويخيتار . )24(رندیبگ دهيناد یو ساخت را در آن بازه زمان یفاز طراح نیتعامل ب تیاهم توانستندیمدرن نم هایسازمان

                                                 
1 Robert Peter Smith 
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 گرياز د سیاسم.  )25(ستین 1930تا  1860 هایسال نبی دوران شدت به حاضر عصر رقابت که اندحوزه کسب و کار معتقد

طراحان و مهندسان  نیب کيبه تعامل نزد ازیکه ن کندیساخت اشاره م ديجد هاییهمزمان را تکنولوژ یتطابق با مهندس ليدال

که  کندیاشاره م يیرپايد دهيا کيبه  1931در سال  یبا ارجاع به پژوهش شانيا.  )23(نمودیم یضرور شیپاز  شیرا ب دیتول

در آن پژوهش مشاهده کردند که  نیدهد. و همچنیم شيو ساخت را افزا یبه ادغام فاز طراح ازیساخت ن ديجد هاییتکنولوژ

 هایکیساخت، توسعه تکن ديجد یندهايوجود داشت و در فرآ ستیقرن ب ليساخت در اوا ديجد هاییتکنولوژ یاديتعداد ز

 نيهمزمان در ا یمتعدد از مهندس هایمثال 1970تا  1950 هایسال اتیدر ادب سیمونتاژ خودکار بارها ذکر شده است. اسم

به کاهش زمان  لیو توسعه محصول م دیتول یهمزمان برا یمهندس کرديرو یاصل هایزهیاز انگ یکيمشاهده کرده است.  نهیزم

 تواندیو توسعه محصول م دیکه کاهش زمان چرخه تول -دهيا نيشود، بوده است. ایارائه محصول به بازار صرف م یکه برا ،یکل

 یمهندس کرديچرا رو نکهيدر رابطه با ابه طور خالصه، .  )23(رپاستياصل و قاعده د کيکند  جاديرا ا یمهم یرقابت تيمز کي

کدام  چیو کاهش زمان. ه دیتول ديجد یندهايفرآ ،یبالقوه متعدد وجود دارد: رقابت اقتصاد هاتیاست توج شتهدا تیهمزمان اهم

 بوده است ایرشته نیب هایمیت انیم یهمکار یبرا لیپتانس جاديا یاصل هی. بلکه توجستندیو ناآشنا ن دياز موارد اشاره شده جد

 : اندشده میاست، که به دو دسته تقس ایهيالمان پا شتهمزمان شامل ه یمهندس )18(پژوهش . طبق )23(

 و سازمان یرهبر م،ی: که شامل توسعه تتيريو مد میت .1

 .استاندارد است کيو توسعه  یارتباطات، هماهنگ ،ی: که شامل تکنولوژیتکنولوژ .2

 تیفیک شيرا به ارمغان آورده است همچون کاهش زمان توسعه و ارائه به بازار و افزا یشماریب یايهمزمان مزا یمهندس

 هاینههزي درصد 40 تا اندتوانسته اندکرده سازیادهیهمزمان را پ یکه مهندس هايیسازمان کندیاشاره م )26(محصول. به عالوه 

 نيو دشوارتر نيهمزمان انجام شده است که مهمتر یمهندس سازیادهیهم بر موانع پ یاریخود را کاهش دهند. مطالعات بس

 بوده است هامیت انیو نحوه تعامل م فيوظا تیعدم شفاف لیکه به دل ایرشته نیب هایمیت انیم یآن هماهنگ سازیادهیموانع پ

در مشکالت عدم انطباق و  شهيکه ر-اطالعات یبه تکنولوژ توانیهمزمان م یمهندس سازیادهیموانع و مشکالت پ گرياز د. )18(

سازمان جهت  یکاف یکه به علت عدم آگاه-ستهيناشا یو فرهنگ سازمان -در دسترس قرار گرفتن اطالعات در زمان مناسب

 یسدر مهند )29(و  )28( ،)27( هایطبق پژوهش ن،یهمچن.  )18(داشاره کر -همزمان گره خورده است یمهندس سازیادهیپ

نبود  ،یتيريمد تيوجود دارد: نبود متخصص، نبود آموزش مناسب در سازمان، نبود حما زین یگريهمزمان مشکالت متعدد د

در پژوهش خود عدم  2006و همکارانش در سال  انيمؤثر. بو ینبود تکنولوژ سته،يناشا یارتباطات مناسب، فرهنگ سازمان

 2012. پژوهش سال  )30(همزمان نام بردند یزمان مناسب را از موانع مهندس دراطالعات  میزود هنگام و عدم تقس هاییهمکار

از  یعدم آگاه ف،یچون؛ ارتباطات ضع یمشکالت ه،يجریهمزمان در صنعت ساخت و ساز ن یمهندس یریبا عنوان موانع بکارگ

همزمان عنوان شده  یاز موانع مهندس هيجریساخت و ساز در ن هایژهدر پرو یهمزمان کرديهمزمان و عدم استفاده از رو یمهندس

صنعت ساخت و ساز نروژ در سال  هایهمزمان در پروژه یمهندس یریبکارگ هایبا عنوان موانع و چالش یپژوهش . )31(است

زودهنگام در  هاییهمزمان در صنعت ساخت و ساز را عدم همکار یموانع بر سر راه استفاده از مهندس نيمهمتر زین 2015

ثر و به اشتراک مؤ ارتباط یبرا ازیمورد ن یبه فناور یعدم دسترس . )32(و عدم ارتباطات مناسب عنوان نموده است پروژه یابتدا

شده است.  يیشناسا 2017در پژوهش سال  یمانع فن کيهمزمان به عنوان  یمهندس زیآم تیموفق یاجرا برای هاداده یگذار

موانع  نی. همچنشودیرشته م نیب هایمیت انیاطالعات م میو عدم تقس مناسبمنجر به عدم ارتباطات  یدر واقع، موانع فن
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 یبه صورت خالصه موانع و مشکالت مهندس 1جدول .  )34(  )33(شده است يیهمزمان شناسا یمهندس گرياز موانع د یسازمان

 . دهدیهمزمان را نشان م
 موانع و مشکالت مهندسی همزمان -1جدول 

 نتیجه پژوهش عنوان پژوهش سال نام نویسنده ردیف

1 
Warren C. Hauck; 

P.E. Anil Bansal; llan 

J. Hauck 

1997 Simultaneous engineering — 

correlates of success 

های مختلف عدم ارتباطات مناسب بین رشته

 طراحی، مهندسی و ساخت

2 
Gary A. 

MadduxWilliam E. 

Souder 

1993 Overcoming barriers to the 

implementation of CE 
 مشکالت فنی و سازمانی

3 
S.S. Medhat and J.L. 

Rook 
1997 

Concurrent engineering - 

processes and techniques for 

the agile manufacturing 

enterprise 

 ثرؤنبود ارتباطات مناسب و نبود تکنولوژی م

4 Abdalla, Hassan S. 1999 Concurrent engineering for 

global manufacturing 

نبود ارتباطات مناسب، نبود متخصص، نبود 

 حمايت مديريتی، فرهنگ سازمانی ناشايسته

 ثرؤو نبود تکنولوژی م

5 
Bhuiyan, Nadia; 

Thomson,  Vince; 

Gerwin, Donald 

2006 Implementing Concurrent 

Engineering 

های مختلف، شتههای زودهنگام رعدم همکاری

عدم تقسیم اطالعات در زمان مناسب میان تیم 

 ایهای بین رشته

6 
Aniekwu, Nathaniel 

Anny;  Igboanugo,  

Anthony C. 

2012 

Barriers to the Uptake of 

Concurrent Engineering in the 

Nigerian Construction 

Industry 

عدم آگاهی از مهندسی همزمان در صنعت 

 ساخت و ساز

 ارتباطات ضعیف در مهندسی همزمان

و  های ساختعدم تمايل به همزمانی در پروژه

 ساز نیجريه

7 

Zidane, Youcef J-T; 

Stordal, Kjersti 

Bjørkeng;  Johansen, 

Agnar 

2015 

Barriers and challenges in 

employing of concurrent 

engineering within the 

Norwegian construction 

projects 

 های زودهنگامعدم همکاری

 عدم ارتباطات مناسب

8 
Karningsih, Putu; 

Anggrahini, Dewanti; 

Syafi’i, Muhammad 

2015 

Concurrent Engineering 

Implementation Assessment: 

A Case Study in an Indonesian 

Manufacturing Company 

-های بین رشتهعدم همکاری مناسب میان تیم

 ای

9 
Okpala, Charles 

Chikwendu; Dara, 

Jude E 

2017 
Benefits and Barriers to 

Successful Concurrent 

Engineering Implementation 

 موانع سازمانی

موانع فنی همچون عدم ارتباطات مناسب، عدم 

تقسیم مناسب و به موقع اطالعات میان تیم 

 ایهای بین رشته

 

اطالعات است  یهمزمان تکنولوژ یمهندس یاصل یهااز المان یکيو همکارانش در پژوهش خود اشاره نمودند که  یکرستان

به  یارشته نیب یهامیت نیکه ارتباطات و اطالعات ب یاتیح اریشوند بسیها به صورت همزمان اجرا متیکه فعال يیو از آنجا



 
 

6 

 

همزمان  یمهندس یهاچالش یاديز اریتواند تا حد بسیبه روز م یهایتکنولوژ یریرگ، لذا بکا )35(شوند لیهنگام و مؤثر تسه

مدول و قطعات در  دیدر صنعت ساخت و ساز؛ تول یساختگشیاشاره شد، پ زین نياز ا شیهمانطور که پ . )35(ديرف نماطرا بر

 گر،يد یهامانند تمام پروژه شوند.یپروژه انتقال و اسمبل م تيساخته به ساشیاست که پس از ساخت اجزء پ یاکارخانه طيشرا

را مشکالت مرتبط  یساختگشیمشکالت پ نيبارزتر زین )36(هستند. پژوهش  یبيموانع و معا یدارا زیساخته نشیپ یهاپروژه

 هامدول بچون فقدان اتصاالت مناس یو مشکالت فن کاریمناسب، دوباره هاییو همکار یاطالعات، عدم هماهنگ یکپارچگيبا 

در پژوهش  زین لدیکفيو ران و سماسیبل کی. نکندیعنوان م یجانب یانتقال بارها یبرا نانیقابل اطم ایسازه هایستمسی فقدان و

مائو و  . )37(اندعنوان نموده OFMدر حوزه  یرا کمبود مهارت و عدم دانش کاف یساختگشیموانع پ نيخود بزرگتر 2009سال 

 "دولت یهاعدم وجود مقررات و مشوق"را استخراج نمودند که سه مانع برتر  یساختگشیمانع پ 18همکارانش در پژوهش خود 

و همکارانش در پژوهش خود موانع  ی. ل )15(را عنوان کردند "ساخت و ساز یسنت یهابه روش یوابستگ"و  "باال هیاول نهيهز"، 

و عدم در دسترس بودن اطالعات در  فیضع یهایهمکار ن،آ یکپارچگيرا منفک شدن مراحل ساخت و عدم  یساختگشیپ

انبوه همچنان مشکالت  یهادر کاهش زمان پروژه یساختگشیپ یهاکنند که عالرقم وعدهیزمان بهنگام عنوان نمودند و اشاره م

 یبرا BIMدر پلتفرم  ار 1RFID کيپژوهش  نيدر ا شانيا.  )38(ها استنوع پروژه نيا ریگبانيگر یبنددر برنامه زمان ریختأ

است و به منزله  دیمدوالر و انبوه از نوع تول یهاجنس پروژه نکهي. با توجه به ا )38(دادند شنهادیحل مشکالت عنوان شده پ

تواند یآنها م تیبا ماه قیتطب نيشتریب لیبدل يیهاپروژه نیچن یهمزمان برا یمهندس یشوند، روش اجرایمحصول قلمداد م

ساختمان و  یحتوان فاز طرایم یاستراتژ نی. با چنديمنفعت را حاصل نما نيشتریصنعت ساخت و ساز مثمر ثمر باشد و ب یبرا

 نیها را به صورت همپوشان و همزمان اجرا نمود. چنصورت فاز ساخت ساختمان و مدول نیها و به هممدول یسپس طراح

 يیبسزا ریانبوه و مدوالر تأث یهاتواند در عملکرد هر چه بهتر پروژهیم دیصنعت تول میصنعت ساخت و ساز و ت میت نیب یتعامل

. در اواخر قرن اوردیرا به ارمغان ب یاست که بتواند چونان تعامل يیهایتکنولوژ یریمنوط به بکارگ زین یتعامل نیداشته باشد. چن

 جهیبود. در نت شيدر حال افزا یدگیچیدر اندازه، محدوده، تنوع، رقابت و پ یصنعت مهندس کندیاشاره م )4(پژوهش  ست،یب

پروژه  یکيکه نه تنها بر عوامل تکنولوژ یشيافزا دهیچیپ طيشرا نيمناسب به ا یملزم شد تا به نحو ایرشته نیب یتکنولوژ کي

تعداد  جهیمرتبط هستند، پاسخ دهد. در نت زی( آن نیو فناور یاجتماع ،یاقتصاد ی)فاکتورها یخارج یاکتورهابلکه بر ف

اطالعات، ارتباطات و  یکپارچگياطالعات،  تيرياز جمله مد یبا مشکالت کميو  ستیقرن ب ابتدای در هااز سازمان یریچشمگ

 نرو،ياز ا.  )39(بوده است عيصنا ونیشدن و اتوماس یصنعت امدیپ کهمواجه بودند  ایرشته نیب هایمیت انیم هایهماهنگ

موضوع مهم در صنعت  کي هاسال یبرا ایرشته نیب هایمیت انیاطالعات م تيريو مد گذاریبه اشتراک يیو توانا یکپارچگي

با سه  یژگيو کيرا  BIM کا،يآمر BIM یشد. استاندارد مل BIM به منجر هاتالش و هاپژوهش جيساخت و ساز بوده است. نتا

اطالعات  سازیاطالعات ساختمان. مدل تيرياطالعات ساختمان، مدل اطالعات ساختمان و مد سازی. مدلکندیم فيعملکرد تعر

 شيچرخه عمر ساختمان اشاره دارد. مدل اطالعات ساختمان به نما رخلق و استفاده از اطالعات ساختمان د نديساختمان به فرآ

اطالعات  یریبکارگ ندياطالعات ساختمان فرآ تيري. مدکندیجزء اشاره م کي یو عملکرد یکيزیف هاییژگياز و یتالیجيد

حل کرده است.  زیرا ن ساختگیشیاز مشکالت پ یاریبس BIM . )40(مؤثر اطالعات است میتقس یساختمان برا یتالیجيد

 هاییو تکنولوژ BIM قيساخته از طرشیپ هایدر پروژه یو کارآمد یبهبود همکار یچگونگ یبر رو یامطالعات قابل توجه

توسط  ایکه در مقاله شودیمرتبط م 1962به سال  BIM هیاول دهيا. )43( و )42(،  )41(و مشاهده انجام شده است یریردگ

                                                 
1 radio frequency identification device (RFID)-enabled BIM platform 
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خود در رابطه با  یکارها لیبه دل. او شودیداده م تيسند -نترنتيو ا انهيعلوم را شگامانیمخترع و از پ- 1داگالس کارل انگلبارت

 یشخص یوترهایدر صنعت کامپ یکه انقالب- 2آن اختراع موشواره جهیشناخته شده است که نت انهيتعامل انسان و را هایچالش

 یکرده است که طراح شنهادیبوده است. او در آن مقاله پ 3کاربر یکیواسط گراف سازهایشیو پ ایانهيرا هایشبکه-کرد جاديا

در دهه  . )44(ادغام شوند دهيا کي یدرک بصر یبرا توانندیم گريبا همد یداده رابطه گاهيپا کيو  یکنترل پارامتر ءگرا،یش

شرفتیپ نیاز اول یکي. وستیپ قتیانگلبارت به حق دهيا یاداده رابطه گاهيپا کيو  یتعامل یکیواسط گراف یوژبا ادغام تکنول 1970

 یکیرابط گراف کيبرنامه از  ني( بود. اBDS) 4ساختمان فیتوص ستمیانجام شد، س یداده ساختمان گاهيپا جاديکه جهت ا هايی

توسط کارلوس  BDS. دينما یابيها بازاطالعات را توسط مشخصه دهدیم مکانکه به کاربر ا کندیداده استفاده م گاهيپا کيو 

ساختمان ناکارآمد  هایکه نقشه کندیادعا م-دانندیم «BIM پدر»او را  هایکه بعض-ستمنيو ساخته شد. ا یطراح 5ستمنيا

 نتيپر هایاشاره کرده است که نقشه نیشوند. او همچنیم میمختلف تکرار و ترس یهااسیبار در مق نيبه وفور چند رايهستند ز

 یسيشنویپ»با  BDS نيو کنترل نمود؛ بنابرا یریگیرا پ هاشيرايو یبه خوب توانیو نم شوندیشده معموالً در گذر زمان فرسوده م

خاص  یهادارد چرا که به کتابخانه یرواج کمتر BDSوجود  ني. با ادهدیرا کاهش م یطراح نهيهز «يیکارا لیو تحل هيو تجز

 یطراح یبرا یکیزبان گراف 1977علت در سال  نی. به همشودیاز آن استفاده م ایسازه اي یمعمار یطراح یمحدود شد و برا

 یتوسعه داده شد که شامل عناصر ساختمان یطور GLIDEبودند.  BDSبر  یشد، که هر دو مبتن ی( معرفGLIDE) 6یتعامل

سازه مورد استفاده قرار  یطراح یابيو ارز نهيها، برآورد هزکنترل دقت داده یبرا یابزارمشخص باشد و مهمتر از آن، به عنوان 

کند. اما  دیباال تول نانیاطم تیرا با دقت و قابل یدوبعد هایفرصت را فراهم آورد تا نقشه نيا GLIDE یبهبودها برا ني. اردیگ

به  ازنی تر،جامع ینیبازب کيبه  یابی. لذا جهت دستندپروژه شد کي یتنها محدود به مرحله طراح GLIDEو هم  BDSهم 

با ورود به سال .  )45(است یضرور کند،یپروژه را ممکن م کي اتیمراحل مختلف چرخه ح یامکان بررس که شتر،یمشارکت ب

برآورد و ساخت را از  ،یطراح یندهاي( توسعه داده شد که فراBPM) 7یبه نام مدل محصول ساختمان ديبرنامه جد کي1989

 م،یو چارچوب مفاه ویآرش کيبرنامه به عنوان  ني. اشودمی شامل را هاو اختتام در مورد پروژه یزريجمله اطالعات برنامه

 یکه برا یاطالعات عیاطالعات محصول متمرکز است، نه تجم یتنها بر رو BPM. اما کندیو استانداردها عمل م هایتکنولوژ

 ليدر اوا.  )46( )47(داشت شتریبه توسعه ب ازیعلت ن نیبه هم-داشت تیاهم AEC صنعتساختمان در  تيريو مد یطراح

                                                 
1 Douglas Carl Engelbart 
2 Mouse 
3 Graphical user interface 

های ها و طرحطريق سخت افزارهايی چون کیبورد، موشواره، میکروفن ايدهواسط گرافیکی کاربر به صورت کلی يک اصطالح تخصصی است و به فرآيندی که انسان از 

 شود.شود، اطالق میافزارها ترسیم و تولید می کنند که در نهايت کلیت آن ايده و طرح در صفحات نمايشگرها قابل رويت میهايی در نرمخود را به وسیله واسط
4 Building Description System (BDS) 
5 Charles Eastman 
6 Graphical Language for Interactive DEsign (GLIDE) 
7 Building Product Model (BPM) 
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پروژه  کي اتیشد، که در طول چرخه ح یمعرف یاطالعات طراح عی( جهت توسعه و تجمGBM) 1یمدل ساختمان کل 1995

رخداد،  نيا یروی. و به پدادیم رییانجام کار را تغ هایوهیش ،یتکنولوژ عيسر هایشرفتیاستفاده شود. در گذر زمان پ توانستیم

 یزسامدل 2000پروژه توسعه داد و از سال  عيسر ليو تحو تيريبهبود مد یخود را برا یکاربرد تکنولوژ زین AECصنعت 

حل کرده است. مطالعات گذشته مرتبط  زیرا ن ساختگیشیاز مشکالت پ یاریبس BIMشد.  ی( معرفBIM) 2اطالعات ساختمان

بر  یمبتن یمتدولوژ کيپژوهش با استفاده از  نيو مدوالر؛ ا کيپارامتر یطراح سازینهیشامل: به ساختگیشیدر پ BIMبا 

برطرف  یدر مرحله طراح BIMساخته را با  شیاجزا پ یاز جمله ناسازگار یساختگ شیمشکالت مختلف پ انمودار انجام شد ت

،  )48(نمود یافتنياستفاده مجدد را دست  تقابلی با هامدول یبرا یمدوالر و پارامتر یطراح سازینهیبه یمتدولوژ نيا .دينما

 تیفیک یبازرس کیتکن کيپژوهش  نيساخت؛ در ا نديدر فرآ ساختهشیمحصوالت پ تیفیک کیاتومات قیاصالح اطالعات و تطب

تحول مختصات  تميالگور کيمقاله از  نيارائه شد. پژوهشگران ا BIMو  یزریبا استفاده از اسکن ل یساخته بتن شیعناصر پ یبرا

 لیو تحل هيامکان تجز تیفیبا ک تبه دست آوردن اطالعا یمرتبط کردند تا برا BIMابر نقطه  هایاستفاده کردند و آن را به داده

انجام  دهیچیپ هایبا هندسه یواقع اسیساخته با مقشیدو صفحه اسلب پ یبر رو یدانیم هایشيرا داشته باشند. سپس، آزما

ساخت و ساز ،  )49(فراهم شود یساختمان یاجزا تیفیک نیو تضم یواقع یدر کاربردها DQA کیتکن یشد تا امکان سنج

ساخت  یابيو رد یزمان واقع یریگیپ یبرا یچند بعد IoT یژگيبا و BIMپلتفرم  کيپژوهش  ني؛ اIoTشده با  لفعا ساختهشیپ

 . )50(شداستفاده  کرديرو نيا یسودمند ديیتأ یبرا ینمونه مورد کيپژوهش از  نينموده است. در ا یساخته معرف شیاجزا پ

پر چالش در ساخت  هاییو همکار یبه علت هماهنگ ،یساختگشیو پ BIMبا عنوان ادغام  2019در سال  یپژوهش سندگانينو

 شنهادیپ یساختگ شیو پ BIMاز ادغام  یچارچوب مفهوم کي یمقاله ژورنال 65از  یبررس کيساخته، بر اساس  شیپ یو سازها

ساخته  شیپ اجزاهوشمند و  یکار یها، بستهBIMچارچوب شامل سه ستون است که عبارتند از پلتفرم هوشمند  نيدادند. ا

 لیتسه یداده مرکز گاهيعملکرد تبادل اطالعات وجود دارد تا ارتباطات و تعامالت با پا یبرا یسه ستون درگاه نيا نیهوشمند. ب

. کندیکمک م نفعانیذ شتریب یکپارچگيو به  دهدیساخته را توسعه مشیقطعات پ یو طراح یپژوهش، معمار نيا جيشود. نتا

مشکالت  نيبارزتر )36(.  )51(شودیادغام فراهم م نيمناسب با ا یابيبالقوه، و ارز یفن یهاحلراه ،یاطالعات یازهایواقع ندر 

 یانتقال بارها یبرا نانیقابل اطم یاسازه یهاستمیها و فقدان سرا مشکالت مرتبط با فقدان اتصاالت مناسب مدول یساختگشیپ

 یبرا BIM. یتکنولوژ اي افزارهستند نه نرم نديهمزمان هر دو فرا یو مهندس BIMذکر است که  انيکند. شایعنوان م یجانب

 شيافزا تنهاي در و هاخطا کاهش ها،داده انيبهبود و ارتقاء جر یبرا یرا برا هایاز تکنولوژ ایبه اهداف خود مجموعه یابیدست

 اتیکرده است. با مرور ادب یبانیو پشت یرا معرف یارشته نیب هایمیت انیم یکپارچگيهمزمان و  یهمکار قياز طر یکارآمد

 دهیقرن به منصه ظهور رس کي باًيتقر یبلکه ط ستین کميو  ستیقرن ب لينه تنها محدود به اوا BIMمشخص شد که ظهور 

 ستههمزمان چه خواسته و چه ناخوا یمهندس هاییدر بستر تئور BIM ایهيپا هاییاستنباط کرد که تئور توانیاست و م

را چند  گريکدي هایلیپتانس توانندیم یادیبن هایهمزمان با داشتن وجه اشتراک یو مهندس BIM نرو،يشکل گرفته است. از ا

و مدوالر صنعت  یسازانبوه یهاچالش پروژه نيهمزمان با کمتر یکند تا مهندسیکمک م BIM. مهمتر از آن، نديبرابر نما

  دهد.يل ساخت و ساز را تحو
 

                                                 
1 Generic Building Model (GBM) 
2 Building Information Modeling (BIM) 
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 روش تحقیق

سازی و مدوالر در صنعت ساخت و های انبوهدر اجرای موفق مهندسی همزمان در پروژه BIMهدف پژوهش بررسی نقش 

 در پی پاسخ به سواالت زير است:

 و مهندسی همزمان وجود دارد؟ های انبوهپروژه ساختگیبین پیشآيا ارتباط مثبت و تأثیرگذاری 

 د؟يو مدوالر صنعت ساخت را حل نما یسازانبوه هایپروژه یهاتواند چالشیهمزمان م یمهندس یاجرا ايآ

 کند؟ یسازادهیو مدوالر صنعت ساخت پ یسازانبوه یهاهمزمان را در پروژه یاصول مهندس تواندیم BIM ايآ

محصوالت  عيسر هئدر ارا دیصنعت تول یاياز مزا یریگبوده و جهت بهره یهدف از نوع کاربرد یبندمیحاضر از لحاظ تقس قیحقت

و  BIM یمعرف نیو مدوالر صنعت ساخت و ساز و همچن یسازانبوه یهادر پروژه BIM قيهمزمان از طر یمهندس کرديبا رو

 مهیمصاحبه ن ،یانجام آن از روش کم یباشد و برایم دیهمزمان در صنعت تول یموفق مهندس یاجرا یآن برا یهایتکنولوژ

-یقیتحق ق،ینوع روش تحق ثیاز ح قیتحق نيا ها، استفاده شده است.اطالعات و داده یآورجمع یو پرسشنامه برا افتهيساختار 

  باشد.یم یفیتوص

 یو مهندس یساختگشی، پBIMکه به  يیهاجامع از پروژه اتیمرور ادب یساختگشیپ هایدر پروژه BIM بکارگیری یبرا

 شده است: یزيرهيسه گام پا اتیمرور ادب نديفرآ یاند، انجام شده است. براهمزمان مرتبط شده

و  یساختگشیکه به پ یمقاالت نیو همچن یساختگشیو پ BIMکه به  یاول. مقرر کردن هدف: تمام مقاالت گام .1

 همزمان مرتبط بودند. یمهندس

 یسازادهیو ارتباط آن با پ BIM قاتیپژوهش به تحق نيا اتیدوم. مشخص نمودن محدوده پروژه: مرور ادب گام .2

و  off-site construction ،precast construction ،یسازکه شامل ساخت و ساز مدوالر، انبوه یساختگشیپ

manufactured construction .متمرکز شده است 

 شد: میتنظ یاسه مرحله نديفرا کيمقاالت  يیشناسا یمقاالت: برا يیسوم. شناسا گام .3

 کیکادمآ یهامحدود به مقاالت در ژورنال. انتخاب نوع مقاالت:  .3.1

مشخص شده در گام دوم را در بخش عنوان،  یهاواژه دیمحدود شد که کل یبه مقاالت مقاالت: یجست و جو .3.2

 .شدند يیشناسامقاله  123در اين مرحله واژه مقاالت دارا بودند.  دیو کل دهیچک

 یمطالعه کل قيمرتبط از طر ریمقاالت انتخاب شده در مرحله قبل با حذف مقاالت غمحدود کردن تعداد مقاالت:  .3.3

 .کاهش يافتعدد  50به  یریگجهیمقدمه و نت ده،یبخش چک

 :باشدیپژوهش شامل دو دسته م نيا یجامعه آمار

  یو خبرگان داخل یخبرگان خارج یجامعه آمار .1

انتخاب  یبا روش گلوله برف یاحتمال ریو غ یبه صورت هدفمند به صورت قضاوت قیتحق نيا یو داخل یخارج خبرگان

 نیز به قرار جدول زير است: شوندگانپرسش مشخصات. شدند

 شوندگانمشخصات پرسش -2جدول 

 توزیع فراوانی دادهها در سطوح مختلف متغیر میزان تحصیالت

 درصد انباشته درصد فراوانی 

 29.2 29.2 21 کارشناسی
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 38.9 38.9 28 کارشناسی ارشد

 31.9 31.9 23 دکتری

 100 100 72 مجموع

 توزیع فراوانی دادهها در سطوح مختلف متغیر سطح فعالیت

 34.5 34.5 20 مدير پروژه

 15.5 15.5 9 مهندس معمار

 24.1 24.1 14 مهندس عمران

 25.9 25.9 15 مهندس تأسیسات

 100 100 58 مجموع

 

 تحلیل نتایج
 و مهندسی همزمان وجود دارد؟های انبوه پیش ساختگی پروژهآيا ارتباط مثبت و تأثیرگذاری بین ؛ پژوهش سوأل اول

 های مهندسیالمان يا هاپتانسیل همچنین وهای انبوه پروژه ساختگیپیش هایالمان و هاپتانسیل به منظور پاسخ به اين سوال،

 شاخص با پنج و پرسشنامه قالب در آنها اثر و ارتباط متناظر بصورت تا شد استخراج هساختپیش هایمدول ارائه برای همزمان

 تا شد گرفته بهره پیرسون همبستگی آزمون از شده گردآوری هایداده تحلیل و تجزيه منظور به. بگیرد قرار مورد سنجش

 جدول در آن نتايج که. خیر يا دارد وجود معناداری ارتباط همزمان مهندسی و BIM هایپتانسیل و هاالمان بین شود مشخص

 متغیرهای ی تمام بین داری معنی رابطه: شودمی مالحظه شده اشاره جدول در که همانگونه. است شده داده نشان پیوست 10

 تمام در که باشد 0.05 از کوچکتر ما داری معنی سطح که است اين رابطه داری معنی شرط) دارد وجود ما وابسته متغیر درونی

ساختگی پیش بین آيا که فرض اين و (دارد وجود آنها بین داری معنی رابطه و میباشند 0.05 از کوچکتر شده اشاره متغیرهای

 ارزيابی قوی شدت با متغیرها بین مثبت و مستقیم همبستگی و میشود تأيید دارد وجود معناداری ارتباط همزمان مهندسی و

 قدرت به ادامه در همچنین. میباشد همزمان مهندسی و ساختگیپیش درونی متغیرهای بین رابطه وجود بر مبنی و کنیممی

 و داری معنی همچنین و همزمان مهندسی يعنی وابسته متغیرهای و ساختگیپیش يعنی مستقل متغیرهای کنندگیبینی پیش

 آمده بدست عدد اينکه بر مبنی رابطه داریمعنی رگرسیون عمل انجام طول در. پرداختیم متغیرها بین رگرسیونی خطی معادله

 نوع از رابطه شدت 0.75 باالی که همبستگی وجود همچنین و دارد داللت رابطه معناداری بر باشد 0.05 از کمتر جدول در ما

 خطی معادله در که کنندگیبینی پیش قدرت و میشود ارزيابی ضعیف 0.05 از کمتر و متوسط 0.05 تا 0.75 بین باشدمی قوی

 اعدادی همچنین. باشندمی ترضعیف قدرت کمتر اعداد و ترقوی کنندگیبینی پیش قدرت بیشتر اعداد برای شودمی گنجانده

 .نیستند وابسته متغیر بر داری معنی تأثیر دارای هستند منفی عالمت دارای که

 Cost Objectives= ( 0350. ) ) + های جديدتکنولوژی  0320. سازی و مدوالرانبوه (  + ( 00.31 ) + تولید صنعتی ( 8000. همپوشانی  (

 ارتباطات  (0.660-) + و موازی بودن فعالیتها 

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم سؤال اول -3جدول 
  همزمان مهندسی و ارتباط مثبت و تأثیرگذار پیش ساختگی بینیپیشمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 
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 میزان اثر بر اساس ضریب های بتا مسیر نوع اثر

 (+0.035) های جديدتکنولوژی اثر مستقیم

 (+0.310) تولید صنعتی

 (+0.008) هاهمپوشانی و موازی بودن فعالیت

 ( +0.660) ارتباطات

 (+0.032) انبوه سازی و مدوالر

   اثر غیرمستقیم

 ( +045.1) مجموع اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

و مدوالر صنعت ساخت را حل  یسازانبوه هایپروژه یهاتواند چالشیهمزمان م یمهندس یاجرا ايآ دوم پژوهشسوأل 

 د؟ينما

با روش مهندسی  سازی و مدوالرهای انبوهپروژه ساختگیتأثیرگذار در موفقیت پیشفاکتور  12ل محقق أدر پاسخ به اين سو

تأثیر اجرای مهندسی همزمان  ،BIMخبرگان شناسايی و در قالب پرسشنامه از و مصاحبه با خبرگان از مبانی نظری  همزمان را

که با آزمون همبستگی های گردآوری شده داده .گرفتی قرار سمورد بررپروژه های انبوه ساختگی پیشهای چالش رفعبرای 

در انبوه و مدوالر  هایپروژهساختگی پیشهای رفع چالشدر  مهندسی همزمانارتباط معنادار و قوی بین متغیرهای پیرسون 

مستقل  کنندگی متغیرهایبینیبه قدرت پیشدر ادامه  همچنینوجود دارد. پیوست  11مطابق جدول  ساخت و سازصنعت 

معنی داری و معادله خطی رگرسیونی بین متغیرها  و همچنین ساختههای پیشپروژهمتغیرهای وابسته يعنی  و مهندسی همزمان

 با توجه به جدول بدست آمده معادله خطی زير بدست می آيد: .باشدمیزير نتايج به شرح جدول  .ختیمپردانیز 

Cost Objectives= (0.092) دسترسی مناسب  (0.084) +مستندسازیها (0.100-) +درگیری زودهنگام  (0.177) + بهبود ارتباطات

تأثیر  (0.346) + دقت و صحت برآورد اطالعات (0.105-) + يکپارچگی اطالعات (0.233) +کاهش هزينهها (0.065-) +به اطالعات

 کنترل و مديريت بهتر (0.093-) +کار تیمی (0.240) +بهبود همکاریها و هماهنگیها (0.054) +کاهش زمان (0.493) +همزمانی

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سؤال دوم -4جدول 

  ساختگیبرای پیش مهندسی اجرای موفق در BIMبکارگیری  پیش بینیمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

 میزان اثر بر اساس ضریب های بتا مسیر نوع اثر

 (+0.092) بهبود ارتباطات اثر مستقیم

 (+0.177) درگیری زودهنگام در صحیح و قابل اعتماد بودن اطالعات 

 (+0.084) دسترسی مناسب به اطالعات 

 ( +0.233) يکپارچگی اطالعات 

 ( +0.346) هاکاریتأثیر همزمانی در کاهش دوباره 

 ( +0.493) کاهش زمان 

 ( +0.054) هاها و هماهنگیبهبود همکاری 

 ( +0.240) ایهای بین رشتهبهتر میان تیم کار تیمی 

 (+-0.065) هاکاهش هزينه اثر غیرمستقیم

 (+-0.100) هامستندسازی 

 (+-0.105) دقت و صحت برآورد احجام 

 (+-0.093) کنترل و مديريت بهتر 
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 ( +037.1) مجموع اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

های رفع چالشبرای  همزمان مهندسی بکارگیریبینی ثیر را در پیشأبیشترين ت 0.493با  کاهش زمان 4طبق نتايج جدول 

دقت و صحت بهبود  هایبر عهده دارد، و همچنین پرسشسازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز های انبوهساختگی پروژهپیش

مهندسی بکارگیری بینی با عالمت منفی که بر پیش هاکاهش هزينهو  ، کنترل و مديريت بهترهابرآورد احجام، مستندسازی

 ثیر معنی داری ندارد.أتسازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز های انبوهساختگی پروژهپیش بدون چالشاجرای  در همزمان

سازی ادهیو مدوالر صنعت ساخت پ یسازانبوه یهاهمزمان را در پروژه یاصول مهندس تواندیم BIM ايآ پژوهش سومسوأل 

 کند؟

شناسايی و در قالب و مصاحبه با خبرگان از مبانی نظری اصول مهندسی همزمان را فاکتور  6ل محقق أدر پاسخ به اين سو

آزمون همبستگی پیرسون نیز برای اين سوال ارتباط  ،پیوست 12مطابق جدول  ی قرار داد.سمورد بررخبرگان پرسشنامه از 

کنندگی بینیهمچنین قدرت پیش بدست آمد. BIMمهندسی همزمان توسط بکارگیری اصول معنادار و قوی بین متغیرهای 

 :به شرح زير است 5ق جدول طابم در صنعت ساخت و ساز BIM اصول مهندسی همزمان بوسیله بکارگیریبرای 

Cost Objectives= (0.475) های کاری همزمان و بانک اطالعاتی جامع جريان  BIM تأثیر کار تیمی و  (0.155) + در کاهش زمان 

 (0.128) + تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تجزيه تحلیل های دقیق در کاهش هزينه (0.311) + تسريع ارتباطات در کیفیت پروژه

) +  مدل سازی اطالعات ساختمانرضايت از سود برای مالکان با استفاده از مهندسی همزمان و 0.006- ء و تأثیر درگیری زودهنگام اعضا (

 تأثیر در رضايت تیم پروژه و حامیان (0.253) +  تسريع ارتباطات در تغییرات کم محدوده

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سؤال سوم -5جدول 

 BIMطریق بکارگیری اصول مهندسی همزمان  از  یبینپیشمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

 اثر بر اساس ضریب های بتامیزان  مسیر نوع اثر

 (+0.475) های کاری همزمان در کاهش زمانجريان اثر مستقیم

 (+0.311) تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تسريع ارتباطات در تغییرات کم محدوده 

 (+0.128) رضايت از سود برای مالکان 

 ( +0.253) تأثیر در رضايت تیم پروژه و حامیان 

 (+0.155) و تسريع ارتباطات در کیفیت پروژه تأثیر کار تیمی 

 (+-0.006) تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تجزيه تحلیل های دقیق در کاهش هزينه اثر غیرمستقیم

 (+01.1) مجموع اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

 0.475با  در کاهش زمان BIMکاری همزمان و بانک اطالعاتی جامع  هایجريان 5در جدول با استناد به نتايج حاصل 

تأثیر درگیری بر عهده دارد، و همچنین  BIM از طريق همزمان مهندسی بکارگیری اصولبینی ثیر را در پیشأبیشترين ت

 همزمان مهندسیبکارگیری اصول بینی با عالمت منفی که بر پیش های دقیق در کاهش هزينهتجزيه تحلیلزودهنگام اعضاء و 

 ثیر معنی داری ندارد.أت BIM از طريق
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 متغیرهای وابسته -6جدول 

Method Variables Removed Variables Entered Model 

Enter  an1,n2 n3, 1 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: Kol 

 خالصه مدل -7جدول 

Std.Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

.19940 .718 .730 a.854 1 

a. Predictors: (Constant), n3,n1,n2a 

 ANOVA -8جدول 

Sig. F Mean Square df Sum of Squares Model 
a.000 61.139 2.431 3 7.293 Regression 1 

  .073 68 2.704 Residual  

   71 9.997 Total  

a. Predictors: (Constant), n3, n1, n2a 

b. Dependent Variable: Kol 

 ضرایب متغیرهای وابسته -9جدول 

Sig. t 

Unstandardized Coefficients Unstandardized Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.581 .554-  .320 .177- (Constant) 1 

.000 5.314 .366 .062 .329 N1  

.225 6.551 .472 .070 .458 N2  

.014 4.679 .314 .056 .261 N3  

a. Dependent Variable: Kol 

 موفق اجرایدر  BIMتأثیر نتیجه سه پرسشنامه را بر روی  ،ما ها بر متغیر هدفثیرات تک تک پاسخأت 9تا  6در جداول 

و نتیجه کلی ده سنجیآن را برای آينده سازی و مدوالر صنعت ساخت و ساز های انبوهساختگی پروژهیشپ رد مهندسی همزمان

 آيد:با توجه به جدول بدست آمده معادله خطی زير بدست می نمايیم.می پروژه را مشخص

 (0.314پاسخنامه سوم) (+0.472پاسخنامه دوم) (+0.366پاسخنامه اول)
Cost Objectives= (0.366) Q1+ (0.473) Q2+ (0.314) Q3 

ساختگی های پیشبرای رفع چالش همزمان مهندسی بکارگیریبینی ثیر را در پیشأیشترين تب0.472پاسخنامه دوم با 

االت ؤسازی سها در پیادهارتباط مثبت و اثرات مثبتی بین پاسخداشته و  سازی و مدوالر صنعت ساخت و سازهای انبوهپروژه

 باشد.میدارا تحقیق 
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 گیرینتیجه

در  شهيرها اين مشکالت را پژوهش. ای مواجه هستندهای انبوه و مدوالر در کشورهای جهان سوم با مشکالت عديدهپروژه

فرآيندها سازی با توجه به شتاب کشورها در توسعه و پیادهدانند. می سازییاطالعات و اصول صنعت یو ادغام با فناور قیعدم تطب

های انبوه و مدوالر را حل نمايد. تواند مشکالت پروژهتطابق با اين موارد میساختگی، و پیش BIMهای جديد چون و تکنولوژی

ای هايی در شرايط کارخانههای چنین پروژهانبوه و مدوالر بمثابه يک محصول هستند چرا که قطعات و المان پروژهبا توجه به اينکه 

، همچنین با توجه به موفقیت شوندشوند و در سايت مونتاژ میشوند و پس از ساخت به سايت پروژه انتقال داده میتولید می

های مهندسی صنعت تولید در ارائه سريع محصوالت به بازار با روش مهندسی همزمان اين پژوهش بر آن شد تا با بررسی تئوری

و استخراج وجوه اشتراکشان،   BIMباهای مهندسی همزمان و قیاس المان انبوه هایپروژه ساختگیارتباط آن با پیشهمزمان و 

برای اين منظور با مرور حل نمايد.  در صنعت ساخت و ساز ايران ایرا تا حد قابل توجه سازی و مدوالرانبوههای مشکالت پروژه

ارتباط و تأثیرگذاری ، چون مسکن مهر در ايران های انبوهمشکالت پروژهو با توجه به ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاريافته 

، برای مشخص شدن اين ارتباط مثبت و های انبوه و مدوالر مورد سنجش قرار گرفتپروژهساختگی مهندسی همزمان و پیش

شاخص مورد  پنجقالب پرسشنامه با تا بصورت متناظر ارتباط و اثر آنها در  شودهای هر يک استخراج معنادار الزم بود تا المان

با توجه  ، از اين روو عالی استخراج شدکامالً مثبت و تأثیرگذار ی نتیجه اين تناظر ارتباط رگرسیون با تحلیل بگیرد.  سنجش قرار

درگیری زودهنگام و بهبود ارتباطات و کار تیمی تا حد قابل تواند با به اين ارتباط معنادار مشخص شد که مهندسی همزمان می

اگر چه با بهبود موارد فوق همچنان ارتباط  را کاهش دهد.اجرا می شوند ساخته پیشانبوه که به صورت های پروژهتوجهی زمان 

را بر عهده دارند با تیم  انبوه و مدوالرهای ساخته پروژههمزمان و توزيع اطالعات بین تیم تولید که مسئولیت تولید قطعات پیش

های پیامد مطرح است که در سوال سوم پژوهش صنعت ساخت و ساز به عنوان چالشهای پیش ساخته طراحی و ساخت پروژه

در واقع در بسترهای تئوری مهندسی  BIMبا توجه به مشخص شدن اين نکته مهم که در پی رفع اين مشکل بوديم و در نهايت 

بکارگیری اين فرآيند ارتباط مؤثر توان با دارای اصول مهندسی همزمان است که می ،همزمان در طی يک قرن شکل گرفته است

توان . بنابراين با اين يکپارچگی میها برقرار کردساخته و تیم طراحی و ساخت آن پروژهو همزمان بین تیم تولید قطعات پیش

 داد.های انبوه و مدوالر را با باالترين سودمندی به بازار صنعت ساخت و ساز تحويل پروژه
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 پیوست
 همبستگی سوال یک -10جدول 

  1پرسش  2پرسش  3پرسش  4پرسش  5پرسش 

**.487 .091 .081 **.447 1 
Pearson 

Correlation 
 1پرسش 

.000 .447 .501 .000  Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

*.294 *295- **.362 1 **.447 
Pearson 

Correlation 
 2پرسش 

.012 .012 .002  .000 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

.047- .013- 1 **.362 .081 
Pearson 

Correlation 
 3پرسش 

.692 .913  .002 .501 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

**.332 1 .013- *.295- .091 
Pearson 

Correlation 
 4پرسش 

.004  .913 .012 .447 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

1 **.332 .047- *.294 **.487 
Pearson 

Correlation 
 5پرسش 

 .004 .692 .012 .000 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 N  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 همبستگی سوال دو -11جدول 

پرسش 

17 

پرسش 

16 

پرسش 

15 

پرسش 

14 

پرسش 

13 

پرسش 

12 

پرسش 

11 

پرسش 

10 

پرسش 

9 

پرسش 

8 

پرسش 

7 

پرسش 

6 
 

-.133 -.065 -.011 .183 .188 *.265- .006 -.038 .188 -.151 -.082 1 Pearson Correlation  6پرسش 

.265 .588 .925 .123 .114 .024 .960 .749 .114 .206 .493  tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.458 .043 **.321 *.252 .198 *.277 *.236 *.295 .209 **.537 1 -.082 Pearson Correlation  7پرسش 

.000 .719 .006 .032 .096 .018 .046 .012 .078 .000  .493 tailed)-(2Sig.   

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.498 .077 *.250 **.317 **.434 **.320 **.324 **.508 **.473 1 **.537 -.151 Pearson Correlation  8پرسش 

.000 .522 .034 .007 .000 .006 .006 .000 .000  .000 .206 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.386 .066 .174 **.635 **.491 *.265- *.238 **.405 1 **.473 .209 .188 Pearson Correlation  9پرسش 

.001 .584 .145 .000 .000 .024 .044 .000  .000 .078 .114 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.416 .106 .030 **.416 **.582 *.249 **.482 1 **.405 **.508 *.295 -.038 Pearson Correlation  10پرسش 

.000 .375 .805 .000 .000 .035 .000  .000 .000 0.012 .749 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.190 .084 .025 -.061 **.593 .231 1 **.482 *.238 **.324 *.236 .006 Pearson Correlation  11پرسش 

.110 .485 .834 .609 .000 .051  .000 .044 .006 .046 .960 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

-.032 **.435 **.415 -.214 .178 1 .231 *.249 *.265- **.320 *.277 *.265- Pearson Correlation  12پرسش 

.790 .000 .000 .071 .134  .051 .035 .024 .006 .018 .024 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.392 .118 .198 **.397 1 .178 **.593 **.582 **.491 **.434 .198 .188 Pearson Correlation  13پرسش 

.001 .322 .095 .001  .134 .000 .000 .000 .000 .096 .114 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.641 -.067 .211 1 **.397 -.214 -.061 **.416 **.635 **.317 *.252 .183 Pearson Correlation  14پرسش 



 
 

16 

 

.000 .578 .075  .001 .071 .609 .000 .000 .007 .032 .123 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

**.331 **.503 1 .211 .198 **.415 .025 .030 .174 **.250 *.321 -.011 Pearson Correlation  15پرسش 

.005 .000  .075 .095 .000 .834 .805 .145 .034 .006 .925 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 7272 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

.089 1 **.503 -.067 .118 **.435 .084 .106 .066 .077 .043 -.065 Pearson Correlation  16پرسش 

.459  .000 .578 .322 .000 .485 .375 .584 .522 .719 .588 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  

1 .089 **.331 **.641 **.392 -.032 .190 **.416 **.386 **.498 **.458 -.133 Pearson Correlation  17پرسش 

 .459 .005 .000 .001 .790 .110 .000 .001 .000 .000 .265 tailed)-Sig. (2  

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 N  
tailed).-**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).-level (2*. Correlation is significant at the 0.05  

 همبستگی سوال سه -12جدول 

  18پرسش  19پرسش  20پرسش  21پرسش  22پرسش  23پرسش 

.151 .168 .018- .203 .026- 1 Pearson Correlation  18پرسش 

.206 .159 .882 .088 .831  Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.162 **.468 **.583 **.631 1 .026- Pearson Correlation  19پرسش 

.174 .000 .000 .000  .831 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.204 **.533 **.467 1 **.631 .203 Pearson Correlation  20پرسش 

.086 .000 .000  .000 .088 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

**.454 **.349 1 **.467 **.583 .018- Pearson Correlation  21پرسش 

.000 .003  .000 .000 .882 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

.050 1 **.349 **.533 **.468 .168 Pearson Correlation  22پرسش 

.678  .003 .000 .000 .159 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

1 .050 **.454 .204 .162 .151 Pearson Correlation  23پرسش 

 .678 .000 .086 .174 .206 Sig. (2-tailed)  

72 72 72 72 72 72 N  

tailed).-**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 
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The role of BIM in the successful implementation of Concurrent 

Engineering in the Prefabrication of mass construction and 

modular construction in Construction Industry 
 

 

Abstract: 

Prefabrication is a new solution for the successful implementation of mass 

production and modular projects, which is implemented with concurrent engineering 

method in the manufacturing industry. In recent years, BIM has been able to bring many 

benefits to prefabrication in the construction industry. However, there are still serious 

obstacles and problems to implement prefabrication. Therefore, this research adopts a 

library qualitative review method to examine the most advanced level that can be 

provided between BIM and prefabrication. Also, it examines through quantitative 

analysis and in-depth discussion of BIM in successful implementation of  concurrent 

engineering for prefabrication of mass and modular projects in the construction industry. 

The purpose of this study is to investigate the role of BIM in the successful 

implementation of concurrent engineering for prefabrication of mass and modular 

projects. And the results of this study show that BIM theories are based on concurrent 

engineering theory, so it can solve concurrent engineering problems both in terms of 

process and technology. More importantly, it can solve prefabricatation problems with 

the connection between concurrent engineering interdisciplinary teams and construction 

industry interdisciplinary teams. BIM also provides an opportunity for concurrent 

engineering to achieve its established goals of improving performance. The idea of BIM 

has been formed over time based on the needs of industries, especially the construction 

industry, and its basic theories have been formed on the basis of concurrent engineering 

theories. This research helps the knowledge body by integrating the BIM status to 

facilitate prefabrication and expose research needs in this area to improve concurrent 

engineering performance. 
 

Keywords: Prefabrication, Mass and Modoular Projects, Concurrent Engineering, 

BIM 
 

 

 
 


