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چكيده

،پیشینپژوهشهایمطالعهیازاستفادهباپژوهشایندر
اطالعاتمدل سازییکپارچگیعدماصلیعواملازمورد38

سسپواستشدهشناساییپایداریشاخص هایدرساختمان
مصاحبهوپرسشنامهتهیهباکهدلفیفازیرویکردازاستفادهبا
کاهشاصلیعامل10بهوشدهغربالعواملاینخبرگان،از

عواملزوجیمقایساتبرایدیگریپرسشنامهپایاندرویافته
یکردروازاستفادهباآنمقادیرکهگردیدتهیهشدهشناسایی
دریراثرپذواثرگذارعواملوگردیدهتحلیلدیمتلفازیشبکهای

استایردرساختماناطالعاتمدلسازيسیستمیکپارچگیعدم
.تاسگردیدهرتبهبندیپایداریاصولواهدافبهدستیابی



فرآیند روش تحقيق

بررسی اسناد و مقاالت و
پیشینهش هایپژو

شناسایی یک سری از 
ا شاخص های پایداری که ب

استفاده از مدلسازی 
اطالعات ساختمان در 

می گرددتسهیلپروژه ها 

گردآوري و دسته بندي 
عدم عوامل موثر در 

مدلسازی یکپارچگی
اطالعات ساختمان و 
شاخص های پایداری

عوامل عدم غربال گری
یکپارچگی مدلسازی 
اطالعات ساختمان و 
شاخص های پایداری

و عوامل اثرگذارشناسایی 
در عدم اثرپذیر 

یکپارچگی مدلسازی 
اطالعات ساختمان و  
شاخص های پایداری

بحث و نتیجه گیری

رویکرد
Fuzzy-DELPHI

مدلسازی اطالعات 
ساختمان و پایداری

با مطالعه ی مقاالت و 
پژوهش های پیشین

رویکرد
Fuzzy-DEMATEL

با مطالعه ی مقاالت و 
پژوهش های پیشین



:ازعبارتند.استشدهتعریفمختلفیابعادساختمان،اطالعاتمدلدر

ابعاد مدل سازی اطالعات ساختمان



ابعاد پایداری

توانآنکهبدونباشدفعلینيازهایپاسخگویکهتوسعهایازاستعبارتپایدارتوسعه
.دهدقرارتأثيرتحتراخودنيازهایتأميندرآیندهنسلهای



اهميت پایداری در پروژه های ساختمانی

دابعانظرگرفتندربرایتقاضاجهانسراسردرواستجهاندررشدبهروونوظهوررویکردپایداری،
توجهموردبسیارپروژههااقتصادیبعدتاکنوناگرچه.استافزایشحالدرپروژههاعمرچرخهدرپایداری

.استگرفتهقرارتوجهموردکمترزیستمحیطیواجتماعیبعدوبوده

ومنابعازبهرهبرداریمديريتومحيطباانسانرابطهتنظيموسازماندهیباکهاستفرايندی
.میبخشدبهبودرامردممشارکتواجتماعیمطمئنزندگیمحيطزيست،



اهميت پایداری در مدلسازی اطالعات ساختمان

مورداخیرسالهایدرپروژههاپایداریارزیابیوساختوسازفرایندهایبرایBIMفناوریازاستفاده
.استگرفتهقرارساختمانصنعتدراصلیذینفعانودولتیسازمانهایمحققان،توجه،

BIMفعلیکاربردهایازبرخی 6D)تهیهوانتخابافزایشانرژی،شاملساختمانصنعتدر(پایداریو
ژهپروبرایساختمانمختلفطراحیهایبرایزیستمحیطباسازگاروهزینهکمساختمانیمصالح

.استساختمانی



هدف پایداری در ساخت

كاستفادهموثراززمينوساختمانبهمنظوركم•
بهيكمحيطباكيفيت ها زمين و ساختمان

طراحيمناسب،درنظرگرفتندوام،فرمو•
یسازگار با كيفيتیطراح

یاستفادهبهينهازانرژ• انرژی

حداقلرساندنضايعاتوافزايشبازيافتدر•
وسازپروژهتطولساخ مديريت مواد زائد

وپايداریمنابعمحل،استفادهازمواد• مصالح



شاخص های پایداری و مدلسازی اطالعات ساختمان

مدلسازی اطالعات ساختمان شاخص های پایداری در ساخت ابعاد پایداری
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بعد پنجم 
(استفادهازنرمافزارهایمترهوبرآورددقیق) هزینه ی ساخت

اقتصادی
بعد ششم /بعد پنجم

(انتخابمناسبترینتجهیزاتبراساسکاراییوراندمان) بهینه سازی

بعد ششم / بعد پنجم
(انتحابمصالحپایدارومناسببااقلیم) مصالح

زیست محیطی
بعد ششم

(استفادهازنرمافزارهایآنالیزانرژی) انرژی

بعد ششم/بعد سوم
(طراحیمناسببراساساقلیموآسایش) تأمین آسایش

اجتماعی
بعد هفتم

(همکاریوتعامل) ارتباطات



مطالعه موردی و نتایج

درپایداریشیوههایوBIMیکپارچگیموانععنوانتحتمقالهایدر2018سالدرهمکارانواوالمی
برایتالشدرساختمانیذینفعانکهاستعمیقیموانعبررسیمطالعهاینهدف:ساختمانیپروژههای
ازکلیدیموانعسهکههستندروبروآنباساختوسازفرایندهایدرپایداریشیوههایوBIMیکپارچگی

:ازعبارتندترتیببهاهمیتنظر

کارسنتیشیوههایتغییربرابردرصنعتمقاومت

نوآورانهفناوریهایباسازگاریطوالنیدوره

براینیازموردکارگردشوفرآیندهادرکعدمBIMپایداریو



مشکالت ردیف
تنوع بازار در سازمان ها و مکان های جغرافیایی 1

مقاومت صنعت در برابر تغییر از عملکردهای سنتی 2
عدم تقاضای کارفرما و تعهد مدیریت عالی 3

عدم حمایت و دخالت دولت 4
در پروژه های سبزBIMسطح پایین مشارکت کاربران  5

اکراه اجتماعی برای تغییر از ارزش ها یا فرهنگ سنتی 6
عدم آگاهی و همکاری بین ذینفعان پروژه 7

عدم کفایت از تجربه، دانش و مهارت های الزم از نیروی کار 8
(منحنی یادگیری تند)زمان طوالنی تر در سازگاری با فنآوری های جدید  9

و پایداریBIMعدم درک فرآیندها و گردش کار مورد نیاز برای  10
سطح پایین تحقیقات در صنعت و دانشگاه 11
خطر از دست دادن مالکیت و حقوق معنوی 12

یداریتخصص و دانش عمیق ناکافی اجرای برنامه های نرم افزاری تجزیه و تحلیل مربوط به پا 13
و پایداریBIMکمبود متخصص در زمینه های مختلف در  14

مجوز و برنامه های مرتبط، BIMهزینه باالی نرم افزار 15
سرمایه گذاری اولیه باال در هزینه های آموزش کارکنان 16

نیاز مکرر به منابع اضافی و مرتبط و هزینه های باالی اقتصادی 17
عدم ابتکار و تردید در سرمایه گذاری های آینده 18

اکراه اجتماعی برای تغییر از ارزش ها یا فرهنگ سنتی 19
عدم آگاهی و همکاری بین ذینفعان پروژه 20

العات مشكالت شناسایی شده عدم یكپارچگی مدلسازی اط
ساختمان و پایداری



العات مشكالت شناسایی شده عدم یكپارچگی مدلسازی اط
ساختمان و پایداری

مشکالت ردیف
عدم کفایت از تجربه، دانش و مهارت های الزم از نیروی کار 21

زمان طوالنی تر در سازگاری با فنآوری های جدید 22
و پایداریBIMعدم درک فرآیندها و گردش کار مورد نیاز برای  23

سطح پایین تحقیقات در صنعت و دانشگاه 24
خطر از دست دادن مالکیت و حقوق معنوی 25

های قراردادیفقدان سیاست مناسب خرید و توافق نامه 26
عدم یکنواختی معیارها و مقیاس های ارزیابی پایداری 27

فقدان چارچوب جامع و برنامه اجرایی برای پایداری 28
عدم وجود یا عدم یکنواختی استانداردهای صنعت برای پایداری 29

عدم دقت و اطمینان در ارزیابی پایداری پروژه ها 30
مشکالت ناسازگاری با بسته های نرم افزاری مختلف 31

BIMعدم وجود استانداردهای صنعتی برای  32
BIMسطح نا کافی پشتیبانی از توسعه دهندگان نرم افزار  33

برای نمایش معنایی دانش مبتنی بر پایداریBIMناکافی بودن الگوهای داده  34
عدم پشتیبانی از ابزارهای تجزیه و تحلیل پایداری 35

عدم اجرای اصول منبع باز برای توسعه نرم افزار 36
تسلط بر بازار توسط ابزارهای ارزیابی تجاری 37

BIMعدم راحتی کار با نرم افزاری تجزیه وتحلیل  38



روش فازی دلفی

وناکاملدانشیکهموارديدرکهاستگروهیارتباطیساختاربرمبتنیقویفرآیندیکدلفیتکنیک
:شودمیاستفادهخبرگانبیندرگروهیاجماعبهدستیابیهدفباباشددسترسدرنامطمئن



عوامل اصلی شناسایی شده

عوامل غربال شده عدم یکپارچگی مدلسازی اطالعات ساختمان و پایداریردیف

مقاومتصنعتدربرابرتغییرازعملکردهایسنتی(1)معیار 

عدمحمایتودخالتدولت(2)معیار 

درپروژههایسبزBIMسطحپایینمشارکتکاربران(3)معیار 

عدمآگاهیوهمکاریبینذینفعانپروژه(4)معیار 

عدمکفایتازتجربه،دانشومهارتهایالزمازنیرویکار(5)معیار 

وپایداری BIMکمبودمتخصصدرزمینههایمختلفدر(6)معیار 

عدمپشتیبانیازابزارهایتجزیهوتحلیلپایداری(7)معیار 

فقدانچارچوبجامعوبرنامهاجراییبرایپایداری(8)معیار 

عدمیکنواختیمعیارهاومقیاسهایارزیابیپایداری(9)معیار 

اریتخصصودانشعمیقناکافیبرایاجرایبرنامههاینرمافزاریتجزیهوتحلیلمربوطبهپاید(10)معیار 



دیمتل –رویكرد روش فازی 

کهگردیدعتوزیخبرگانبینوتهیهیکدیگررویبرعواملتأثیرزوجیمقایساتبرایدیگریپرسشنامه
.گردیدآنالیزدیمتلفازیروشرویکردکمکبهپرسشنامههانتایج

مسئلهحلبرایآنهاگروهیدانشجمعآوریمنظوربهخبرگانگروهتشکیل:اولگام

زبانیهایمقیاسطراحیهمچنینوارزیابیموردمعیارهایتعیین:دومگام

خبرگاننظراتآوریجمعبااولیهمستقیمارتباطفازیماتریسایجاد:سومگام

مستقیمارتباطفازیماتریسنرمالسازی:چهارمگام

کلارتباطفازیماتریسمحاسبه:پنجمگام

علینمودارتحلیلوتجزیهوایجاد:ششمگام



ميزان تاثيرگذاری و تأثيرپذیری

RDD+RD-R

2.2812.344.6210.058(1)معیار

1.8572.6954.5520.838(2)معیار

0.522-2.2751.7534.028(3)معیار

0.503-2.3861.8834.269(4)معیار

2.0672.2414.3080.174(5)معیار

0.292-2.4122.1214.533(6)معیار

1.7871.8983.6850.11(7)معیار

2.092.4874.5770.397(8)معیار

0.044-1.9721.9283.9(9)معیار

0.218-2.041.8223.862(10)معیار



ميزان تاثيرگذاری و تأثيرپذیری



نتایج تحقيق و مقایسه با نتایج تحقيقات پيشين

هبمربوطمسائلوبازارسازماندهیونگرش"،"یادگیریآموزش،"ازعبارتندموانعدستهمهمترین
عاملدودر"شرق"و"غرب"کشورهایکارشناساندیدگاهدر.استبوده"دادههاواطالعات"و"پروژه

ومناسبخریدسیاستفقدان"به"شرق"گروهبهنسبت"غرب"گروه.داشتوجودنظراختالف
دادهالگویبودنناکافی"،"شرق"گروهحال،همیندر.میدهدزیادیاهمیت"قراردادیتوافقنامههای

BIMمیدانندبیشتررایجکشورهایدررا"پایداریبرمبتنیدانشمعناییدادننشانبرای.

غرب"گروه.داشتوجودنظراختالفعاملدودر"شرق"و"غرب"کشورهایکارشناساندیدگاهدر"
زیادیاهمیت"قراردادیتوافقنامههایومناسبخریدسیاستفقدان"به"شرق"گروهبهنسبت
دانشمعناییدادننشانبرایBIMدادهالگویبودنناکافی"،"شرق"گروهحال،همیندر.میدهد
.میدانندبیشتررایجکشورهایدررا"پایداریبرمبتنی



نتایج تحقيق و مقایسه با نتایج تحقيقات پيشين

کهمیگیرندقراردسته4درپایداریشیوههایوساختماناطالعاتمدلسازییکپارچگیمهمموانععوامل
فناوری(4،قوانینوسیاست(3،فنیمسائل(2،انسانیمنابع(1:میباشندزیرمواردشاملترتیببه

:ترتیببهکهعواملمهمترینو

سنتیعملکردهایازتغییربرابردرصنعتمقاومت-1

پایداریبرایاجراییبرنامهوجامعچارچوبفقدان-2

.شدندشناساییدولتدخالتوحمایتعدم-3



نتایج تحقيق و مقایسه با نتایج تحقيقات پيشين

سه عامل موثر

(مطالعه کنونی در ایران)

مقاومتصنعتدربرابرتغییرازشیوه•

هایکارسنتی

فقدانچارچوبجامعوبرنامهاجرایی•

برایپایداری

عدمحمایتودخالتدولت•

سه عامل موثر

مطالعات پیشین در کشورهای غربی و )
(  شرقی

مقاومتصنعتدربرابرتغییرازشیوه•

هایکارسنتی

زمانطوالنیتردرسازگاریبافناوریهای•

جدید

عدمدرکفرآیندهاوگردشکارموردنیاز•



نتيجه گيری

برایادندداختصاصخودبهراعدمیکپارچگیعواملازدرصدبیشترینفنیمسائلوقوانینوسیاست
یادجدیدستورالعملهایواستانداردهاارائهبامیتوانفنیمسائلبهمربوطعواملبهبودوپوشش
سویبهراشرکتهاوسازمانهاکشور،درساختمانسازیمقرراتوقوانینباهمسوBIMشدهنظرتجدید
.کردپایداریترغیبارزیابیبامطابقتبرایBIMابزارهایبکارگیریواستفاده

ملدستورالعومبانی)راهبردیومهمسنددوکشوربودجهوبرنامهسازمانجاریسالدرخوشبختانه
وزچشمانداسند)و(تهراناستانعمرانیپروژههایدرساختماناطالعاتمدلسازیفرایندپیادهسازی

ردهکرونمایی(تهراناستانعمرانیپروژههایدرساختاطالعاتمدلسازیپیادهسازیبلندمدتبرنامه
اوریفنظرفیتازحداکثریاستفادهوساختصنعتآیندهبهمیتوانمرجعدواینکمکباکهاست
BIMبودامیدوارکشوردر.



با تشکر از توجه شما

www.BIMinhome.ir


