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ٌچکید
 اگشچِ تا تَخِ تِ ٍیظگی یکتایی.) تٌْا یک تغییش تکٌَلَطی ًیؼت تلکِ یک تغییش سًٍذ هی تاؿذBIM( هذلؼاصی اعالػات ػاختواى
ِ اها تشای دػت یافتي ت، چیذهاى تدْیضات ٍ تؼْیالت دس ػایت ػاختواًی تا دس ًظش گشفتي ؿشایظ خاف ّش پشٍطُ اًدام هی ؿَد،پشٍطُ ّا
. اص حَصُ ّای هَسد تَخِ هتخللیي هی تاؿذ، تْیٌِ ػاصی ایي سًٍذ تا دس ًظش گشفتي هتغیشّای تاثیش گزاس تش سٍی آى،ُکاسایی تیـتش پشٍط
 اص عشفی کاستشد تکٌَلَطیْای. الضاهی اػت،ُ تَخِ تِ اّویت هکاًیاتی تاٍسکشیي ّا ٍ ًقؾ پشسًگ آًْا دس پیـشفت هَفق پشٍط،دس ّویي ساػت ا
 تِ یاسی هتخللیي دس ایي صهیٌِ ؿتافتِ ٍ دس،  تا داسا تَدى ٍیظگیْا ٍ قاتلیتْای تؼیاس آى،(BIM)خذیذ ّواًٌذ هذلؼاصی اعالػات ػاختواى
 دسBIM  تا توشکض تش اػتفادُ اص، هشٍسی تش تحقیقات اًدام ؿذُ دس صهیٌِ هکاًیاتی تاٍسکشیي،ِ دس ایي هقال.هَفقیت ًْایی پشٍطُ ػْین اػت
. اًدام ؿذُ اػت، ٍ تا ّذف ًوایؾ تَػؼِ اػتفادُ اص ایي تکٌَلَطی سٍص،ٌِایي صهی
 هذلؼاصی اعالػات ػاختواى، تاٍسکشیي،ُ تدْیض کاسگا: ياشگان کلیدی

Application of Building Information Modeling in Site Layout and Tower crane Planning

Abstract
Building Information Modeling (BIM) is not only a technologic change but also a process change.
However regarding project as a unique process, equipment and facilities planning , performed
considering special characteristics of each project; specialists focus on, to achieve more efficiency
considering affecting variables. In this regard, given the importance of tower crane's location is
inevitable. On the other hand, applying BIM as a modern technology, aided professionals achieving goals
of project. This paper represents a review on surveys in the context of tower crane planning using BIM
with the aim of showing developments of this new technology.
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 ، Pheng and Hui 1999هکاًیاتی هلالح ،تدْیضات ٍ تؼْیالت دس فضای یک پشٍطُ ػاخت سا "عشاحی چیذهاى کاسگاُ" ًاهیذُ
چیذهاى کاسگاُ ؿاهل ػغح هَسد اؿغال ػاختواى ،فضاّای اًثاسّا ٍ پاسکیٌگ ّا ،هؼیشّای دػتشػی ٍ هحل ّای
اًذ [.]1
تدْیضات هَقتی اػت [ .]2یک خاًوایی ػایت تْیٌِ ،ؿاهل اػتفادُ حذاکثش اص فضاّای هَخَد ،کاّؾ ّضیٌِ  ،کوتشیي خاتدایی هلالح دس
عَل ػاخت ،دػتشػی تْتش ،اهٌیت ػایت ٍ ایوٌی هحیظ کاس اػت [ .]3ایي هْن تا کاستشد یکی اص هْوتشیي تکٌَلَطیْای سٍص (هذلؼاصی
اعالػات ػاختواى) قاتل دػتیاتی اػت BIM .پشٍػِ تَلیذ ٍ هذیشیت اعالػات ػاختواى دس عَل چشخِ حیات آى اػت .ایي سًٍذ تِ تَلیذ
یک هذل اعالػات ػاختواًی هی اًداهذ کِ ؿاهل تواهی اعالػات هشتثظ تا یک پشٍطُ هاًٌذ اعالػات هشتَط تِ ػاخت ،تاهیي کٌٌذگاى ،کذ
هحلَالت ٍ هاًٌذ آًْا اػت .کوپاًی  Autodeskتِ ػٌَاى یکی اص اكلی تشیي تَلیذ کٌٌذگاى ًشم افضاسّای  BIMادػا هیکٌذ کِ اهکاى
دػتشػی ػشیغ تِ اعالػات ضشٍسی سا دس عَل فاصّای پشٍطُ دس هشاحل عشاحی(اعالػات عشاحی ،صهاًثٌذی ،تَدخِ) ،ػاخت(کیفیت،
صهاًثٌذیّ ،ضیٌِ) ٍ هذیشیت(اخشا ،تْشُ تشداسی ،هالی) فشاّن هی کٌذ [.]4

)2

مريری بر مدلسازی اطالعات ساختمان ()BIM

هذلؼاصی اعالػات ػاختواى پشٍػِ ای اػت کِ اص عشیق آ ى ًشم افضاس تشای خلق یک هذل هداصی اص فضای یک ػاختواى تِ کاس گشفتِ
هی ؿَد کِ دس حقیقت ًوایـی تلشی اص یک پایگاُ اعالػات اكلی ؿاهل دادُ ّایی دستاسُ ػاخت ٍ ّوچٌیي فضاّا ی یک ػاختواى اػت.
ایي فایل اكلی تِ ػٌَاى هذل ؿٌاختِ هی ؿَد کِ هی تَاًذ تَػظ کاستشاى هَسد اػتفادُ قشاس تگیشد ٍ ٌّذػِ آى ّوشاُ تا توام پالى ّا،
هقاعغً ،واّا ٍ تلاٍیش ػِ تؼذی تِ سٍص سػاًی هی ؿَد .اتضاسّای هذلؼاصی اعالػات ػاختواى (هاًٌذ )Revit,ArchiCad,Navisworks
صیش هدوَػِ ای اص ًشم اف ضاسّای پاساهتشیک ّؼتٌذ کِ دس آًْا اص هتغیشّای چٌذ تؼذی ( )dimensionalیا سیاضی کِ پاساهتش ًاهیذُ هیـًَذ
تشای اّذاف ٍ ٍیظگیْای هختلف اص ؿواسُ گزاسی فضاّا تا ٌّذػِ اخضا اػتفادُ هی ؿَد .تؼذاد صیادی ًشم افضاس پاساهتشیک هَخَد اػت کِ
تشای فشهْای هـتق ؿذُ اص ػغَح هٌحٌی پیچیذُ یا الگَّا ،اػتفادُ هیـًَذ اها اختالف اكلی آًْا تا هذلؼاصی اعالػات ػاختواى دس
"اعالػات" اػت .دس ّ BIMش دیَاس ،دس ،پٌدشُ ٍ حتی تدْیضات ثاتت ،آخشیي اعالػات خَدؿاى سا دس هَسد ٍیظگیْا ،هحل ،اًذاصُ ٍ
هـخلات داسا ّؼتٌذ[ .]5هذل اعالػاتی ػاختواى تَػظ اػتاًذاسدّای تیي الوللی تِ ػٌَاى ًوایـی دیدیتالی اص هـخلات فیضیکی ٍ
ػولکشدی اخضای ػاخت کِ هثٌایی تشای تلوین گیشی سا فشاّن هی کٌذ ،تؼشیف هی ؿَد ] BIM .[6تَػظ ًشم افضاسّای پاساهتشیک ؿٌاختِ
هی ؿَد ٍ ؿاهل اخضای پاساهتشیکی اػت کِ الواًْای ػاختواًی سا ًوایؾ هی دٌّذ [ .]7ایي اخضا دستشگیشًذُ ٍیظگیْای ٌّذػی یا
غیشٌّذػی تا اعالػات ػولکشدی ،تَپَلَطی یا هفَْهی ّؼتٌذ [.]8
دس دِّ ّای گزؿتِ توایل سٍ تِ افضایـی دس كٌؼت ػاخت تِ اػتفادُ اص هذلؼاصی اعالػات ػاختواًی تِ دلیل هٌافغ تؼیاس ٍ رخیشُ
هٌاتغ دس حیي عشاحی ،تشًاهِ سیضی ٍ ػاخت ػاختواًْای خذیذ تَخَد آهذُ اػت[ .]8تَػؼِ هذلؼاصی ػِ تؼذی دس دِّ  1971دس تؼیاسی
اص كٌایغ آغاص ؿذ .دس حالی کِ تؼیاسی اص كٌایغ اتضاسّای تحلیلی ٍ هذلؼاصی ّای پاساهتشیک سا تَػؼِ دادُ اًذ ( ،تش اػاع ایذُ  )BIMتخؾ
ػاخت ٍ ػاص تِ اػتفادُ اص ًقـِ ّای دٍ تؼذی هحذٍد ؿذُ اػت[ .]6هذلؼاصی اعالػات ػاختواى دس اٍایل ػال  2111دس پشٍطُ ّای
آصهایـی تشای پـتیثاًی اص عشاحی ّای هؼواساى ٍ هٌْذػیي هؼشفی ؿذ [ .]9هتؼاقثا تحقیقات ػوذُ ای تش سٍی تْثَد ٍ تَػؼِ تشًاهِ سیضی
اٍلیِ ٍ عشاحی ،ؿٌاػایی خغاّا ،تلَیش ػاصی  ،کوی ػاصیّ ،ضیٌِ ّا ٍ هذیشیت دادُ ّا توشکض کشدًذ [ .]6تا اػتفادُ اص اتضاسّای ٍیظُ
عشاحی ،هتخللیي هؼواسی ٍ هٌْذػی تِ ػولکشدّای پایِ ای هاًٌذ تحلیلْای اًشطی  ،تحلیلْای ػاصُ ای ،پیگیشی سًٍذ صهاًثٌذی ٍ ایوٌی
کاسگاّی ،سٍی آٍسدًذ .کاستشد  BIMتش تخـْای پیؾ عشاحی ،عشاحی ،ػاخت ٍ ػیؼتن یکپاسچِ اخشای پشٍطُ ّای ػاختواًی ٍ صیشتٌایی
هتوشکض اػت دس حالی کِ تحقیقات اخیش  ،تیـتش ،اص هشاحل اٍلیِ چشخِ حیات پشٍطُ تِ تؼویش ٍ ًگْذاسی ٍ دس حقیقت هشاحل اًتْایی چشخِ
ػوش هتوایل ؿذُ اًذ [ .]11ػاختواًْا ٍ ػاصُ ّا تش اػاع ًَع اػتفادُ ( تداسی ،هؼکًَی ،صیشتٌایی ،دسهاًی) ،تش حؼة ػي (خذیذ ،دس حال
اػتفادُ ،قذیوی) ٍ تش حؼة هالکیت (ؿخلی ،هـاسکتی ،داًـگاّی) هتفاٍت ّؼتٌذ .ایي چاسچَتْای هتفاٍت تش اػتفادُ اص  ، BIMػغح
خضییات( ٍ ) LoDػولکشدّای پـتیثاًی تا تَخِ تِ عشاحی ،ػاختً ،گْذاسی ٍ تا دس ًظش گشفتي الضاهات هَسد ًیاص ریٌفؼاى  ،تاثیشگزاسًذ .تش
عثق تشسػیْای اخیش اًدام ؿذُ BIM ،تشای ػاختواًْای تضسگ ٍ پیچیذُ هٌاػثتش اػت ٍ دس پشٍطُ ّای تداسی ،هؼکًَی ،آهَصؿی ،دسهاًی ٍ
اًَاع دیگش ػاختواًْا تِ کاس تشدُ ؿذُ اػت [ .]11اص آًدایی کِ هذل اعالػاتی ػاختواى ،اتضاسی تشای هذیشیت دقیق دادُ ّا دس توام چشخِ
ػوش پشٍطُ اػت ،تشای پـتیثاًی اص اعالػات دس سًٍذ تؼویش ٍ ًگْذاسی ػاختواى هٌاػة اػت [.]6

 )3طراحی چیدمان تايرکریه در کارگاٌ ي ريشُای مًرد استفادٌ
سًٍذ عشاحی چیذهاى تاٍسکشیي ّا یکی اص هؼایل تکٌیکی ػاخت اػت کِ تِ ػٌَاى هؼالِ ای پیچیذُ دس ًظش گشفتِ هی ؿَد [.]12
تاٍسکشیي ّا دس تؼیاسی اص پشٍطُ ّای ػاخت ٍػاص تشای تاال تشدى عیف گؼتشدُ ای اص هلالح تِ ؿکل ػوَدی ٍ افقی اػتفادُ هی ؿًَذ.
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ؿٌاػایی کوتشیي تؼذاد ٍ تْیٌِ تشیي هکاى تشای تاٍسکشیي ّا ،هخلَكا صهاًی کِ آًْا دس هٌاعق کاسی داسای ّوپَؿاًی فؼالیت هی کٌٌذ ،هی
تَاًذ چالـی تشای هذیشاى تاؿذ [ .]13تِ دلیل تؼذد هتغیشّا ٍ تغییشات راتی پشٍطُ ،تشًاهِ سیضی تشای هکاًیاتی تاٍسکشیي ّا یک هؼالِ چٌذ
هتغیشُ هی تاؿذ .تحقیقات تؼیاسی دس ایي صهیٌِ تشای تؼْیل سًٍذ تلوین گیشی اًدام ؿذُ اًذ.
 Tem et al. 2112یک ػیؼتن پـتیثاى تلوین گیشی غیش ػاختاسی فاصی پیـٌْاد کشدًذ کِ قلاٍت خثشگاى ٍ هذلؼاصی
تلوین کاهپیَتشی سا یکپاسچِ هی کشد .ایي ػیؼتن اهکاى اسصیاتی تش اػاع هقایؼِ ّای دٍ دٍیی تیي گضیٌِ ّا تا اػتفادُ اص ػولگش ّای
هؼٌایی سا فشاّن هی آٍسد کِ هی تَاًؼت یک ًتیدِ قاتل اعویٌاى حتی دس ؿشایظ ػذم دػتشػی تِ اعالػات کافی سا فشاّن کٌذIrizarry .
 & Karan. 2112تِ هٌظَس کاّؾ دسگیشی تیي گشٍُ ّای تاٍس کشیي ّا هذلی سا تا یکپاسچِ کشدى  BIM-GISتشای تـخیق هکاًیاتی
تْیٌِ آًْا اسائِ کشدًذ [ Tam & Tong. 2113 .]13ؿث کِ ّای ػلثی هلٌَػی تشای هذلؼاصی غیش خغی تاٍس کشیي ّا ٍ ًیض الگَسیتن
طًتیک سا تِ هٌظَس تؼییي هکاى تاٍس کشیي ّا ٍ هکاى اًثاسّا تَػیلِ تْیٌِ کشدى ّضیٌِ ٍ صهاى سفت ٍ آهذّا اسائِ کشدًذ [Ju & .]14
 Choo. 2115فشهَلی پاساهتشی ؿذُ تشای هذلؼاصی کاتل ّای چٌذ قشقشُ ای دس یک ػیؼتن تاٍس کشیي هثٌی تش فشم ػذم اكغکاک تیي
کاتل ٍ قشقشُ ّا اسائِ کشدًذ Duong et al. 2112 .هغالؼِ ای دس ساتغِ تا یک ػیؼتن ػِ تؼذی تاٍس کشیي تا اػتفادُ اص ؿثکِ ػلثی کِ اص
یک الگَسیتن چشخـی هـتق هی ؿذ ،اًدام دادًذ Ning et al. 2111 .عشح خؼتدَی پَیای هذاٍم سا تشای ساٌّوایی ػیؼتن هیٌیون-
هاکضیون هَسچگاى تِ هٌظَس حل هـکل چیذهاى پَیای تاٍس کشیي ّا تحت دٍ ػولگش هتداًغ اص حذاقل توشکض تش ایوٌی ٍ کاّؾ ّضیٌِ
ػاخت اسائِ کشدًذ .اص آًدایی کِ حول ٍ خاتدایی تْیٌِ هلالح ًقؾ هْوی دس کاّؾ ّضیٌِ ّا ٍ صهاى ایفا هی کٌذ Tam et al. 2112
هذلْای خغی ػٌتی ٍ هذلْای ؿثکِ ػلثی غیش خغی سا تشای پیؾ تیٌی صهاًْای تؼلیق تاٍسّا تَػؼِ دادًذ.
 Huang et al. 2111تا ؿثیِ ػاصی خاتدایی هلالح ،هـکل تخلیق تاٍسکشیي ّا سا تشسػی کشدًذ( .تشای خاتدایی هلالح
ػٌگیي تاٍسکشیي ّا هَسد ًیاص ّؼتٌذ ٍ تایذ دس هکاى هٌاػة تِ هٌظَس کاّؾ ّضیٌِ ّای تْشُ تشداسی ٍ تْثَد کاسایی قشاس گیشًذ)Leung .
 et al. 2111یک هذل کوی سا تشای پیؾ تیٌی صهاًْای تؼلیق تاٍسّا تشای ػاخت ٍ ػاص ػوَهی تا اػتفادُ اص ؿثکِ ػلثی هلٌَػی ٍ
تحلیلْای چٌذگاًِ اسائِ دادًذ Blackburn et al .2111 .تش سٍی تاثیش پَیایی غیشخغی تاٍسکشیي ّا سٍی ػولکشد ؿکل دادى تِ ٍسٍدی
تحقیق کشدُ اًذ  ( .ؿکل دادى تِ ٍسٍدی سٍؿی کاسا تشای کاّؾ لشصُ ّای ًاؿی اص حشکت اػت) Shapira & Simcha. 2119 .تِ هٌظَس
تغاتق یک سٍیکشد کوی غیشپَیا تا اسصیاتی ایوٌی تِ دلیل تْشُ تشداسی اص تاٍسکشیي ّا ٍ یک اتضاس تلوین گیشی تشای اػتخشاج داًؾ اص خثشگاى
ٍ فشهَلِ کشدى آى تِ ؿکل دػتِ ای اص فاکتَسّای ٍصًی ایوٌی سا پیـٌْاد کشدًذ .کٌتشل تلشی ٍ ّـذاس ساّی هَثش تشای پشّیض اص تشخَسدّا ٍ
افضایؾ کاسایی هذیشیت پشٍطُ دس كٌؼت ػاخت اػت Al-Hussein. 2116 .یک هتذلَطی کاستشدی تشای یکپاسچِ ػاصی تلَیشػاصی ػِ
تؼذی تا ؿثیِ ػاصی هـکل تشای تْشُ تشداسی تاٍسکشیي اسائِ کشد [ Lee et al. 2119 .]15یک ػیؼتن تاٍسکشیي ستاتیک تا اتضاس لیضسی ،یک
کذگزاس ٍ ،یک ؿتاب ػٌح پیـٌْاد کشدًذ ٍ ػیؼتن سا دس ؿشایظ داخلی ،تیشًٍی ٍ تاب خَسًذُ آصهایؾ کشدًذHuang et al. 2117 .
ػیؼتن ًوًَِ ػاصی هداصی ػاخت سا تشای دػتشػی تِ قاتلیت اخشای تشًاهِ ػاخت ؿاهل چیذهاى ػایت ،عشاحی کاسّای هَقتیّ ،ودٌیي
تشًاهِ سیضی هٌاتغ تَػؼِ دادًذ Hwang. 2112 .یک سٍیکشد پشّیض اص تشخَسد کِ ؿاهل پلت فشم خوغ آٍسی دادُ ّای صهاى ٍاقؼی ،یک
هذٍل تدؼوی ٍ یک هذٍل تلوین گیشی تشای کٌتشل صهاى ٍاقؼی تْشُ تشداسی اص تدْیضات ٍ تغییي اهکاى تشخَسدّا تَد ،سا تکویل کشدًذ.
Yang et al. 2112اػتفادُ اص یک دٍستیي ًظاستی تشای اسصیاتی فؼالیتْای تاٍسکشیي ّا دس عَل یک سٍص کاسی سا ًـاى دادًذKang .
 et al. 2119ػیؼتوی تشای فشاّن کشدى تشًاهِ خضییات ٍ تلَیش ػاصی دس یک هحیظ ػاخت هداصی ّوچٌیي کوک تِ کاستشاى
تاٍسکشیي ّا دس تشافشاؿتي دس صهاى ٍاقؼی سا گؼتشؽ دادًذ [.]16
کاستشاى تاٍس کشیي ّا هؼوَال تا ًقاط کَس هَاخِ ّؼتٌذ .تشای حل ایي هـکل ػیؼتوْای ٍیذئَیی ٍ ضذ تشخَسد تِ کاس گشفتِ هی ؿًَذ .
 Lee et al .2112یک ػیؼتن خذیذ ّذایت تاٍسکشیي س اهؼشفی کشدًذ کِ اعالػات ػِ تؼذی اص ػاختواى ٍ اعشاف ٍ هَقؼیت اخضای تلٌذ
ؿذُ دس صهاى ٍاقؼی سا تا اػتفادُ اص ػٌؼَسّای هخ تلف ٍ یک هذل اعالػاتی ػاختواى فشاّن هی کٌذ [ .]17اگشچِ تِ دلیل ًشخ اًتقال پاییي
ؿثکِ ّای تیؼین ،گاّی اهکاى اػتفادُ اص دٍستیي دس ػیؼتن کٌتشل ٍ ّـذاس تشای تاٍسکشیي ّا ٍخَد ًذاسد ،تا ایي ٍخَد تالؿْایی دس ایي
صهیٌِ اًدام ؿذُ اػت Li & Liu. 2112 .یک ػیؼتن کٌتشل ٍ ّـذاس هثٌی تش دادُ سا تشای تاٍسکشیي ّا تَػؼِ دادًذ کِ ؿثیِ ػاصی
ػِ تؼذی ٍ دادُ ّا سا یکپاسچِ هی کٌذ .تِ ػالٍُ یک ػیؼتن هثتٌی تش تدشتِ ٍ ّـذاس کاتشدی دس ػیؼن کٌتشل هداصی خاًوایی ؿذُ اػت.
اغلة هغالؼات هکاًیاتی تاٍس کشیي ّا هثتٌی تش اػتفادُ اص فشهَلْای سیاضی هی تاؿٌذ .تؼضی اص ایي سٍؿْا تشای حذاقل کشدى ّضیٌِ کلی تاٍس
کشیي ّا عشاحی ؿذُ اًذ (Rodriguez-Ramos 1984 and Francis 1983; Furusaka and Gray 1984; Zhang et al.
)ّ .1996وچٌیي هحققیي ،هذلْای سیاضی سا دس تالؽ تشای کاّؾ صهاى کلی خاتدایی تاٍسکشیي ّا ،گؼتشؽ دادُ اًذChoi and .
 Harris 1991تَػیلِ هحاػثِ صهاى کلی خاتدایی ،هذلی سا تشای تْیٌِ کشدى هکاى تاٍسکشیي تکی هؼشفی کشدًذLeung and . .
 Tam 1999اص تکٌیکْای سگشػیَى خغی چٌذگاًِ تشای تؼییي هکاى تْیٌِ تاٍسکشیي ّا تشای حذاقل کشدى صهاى تؼلیق اػتفادُ کشدًذ.
ػایشیي اص الگَسیتن ّای سیاضی تشای تکٌیکْای َّؽ هلٌَػی هختلف تِ هٌظَس تْیٌِ ػاصی هکاى تاٍسکشیي ّا اػتفادُ کشدُ اًذLi and .
 Philip et al. 1997 ٍ Love 1998الگَسیتن طًتیک سا تشای تْیٌِ ػاصی گشٍّی اص تؼْیالت هَقتی اػتفادُ کشدًذTam and .
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 Tong 2113الگَسیتن ّای طًتیک ٍ هذل ؿثکِ ػلثی هلٌَػی سا تشای پیؾ تیٌی چیذهاى ػایت ٍ تْشُ تشداسی اص تاٍسکشیي تشکیة
کشدًذ [.]16
اگشچِ تالؿْای کوی تشای تؼییي تؼذاد ٍ هکاى تْیٌِ تاٍسکشیي ّا تش هثٌای هحیظ تشًاهِ سیضی گشافیکی اًدام ؿذُ اػت ،اها هغالؼاتی
تَػظ  Farrell and Hover 1989کِ یک پایگاُ دادُ پـتیثاًی ؿذُ تَػظ ساتظ کاستشی گشافیکی تشای اًتخاب ٍ هکاًیاتی تاٍسکشیي سا
اسائِ کشدًذ ٍ ّوچٌیي  Alkass et al. 1997کِ یک ػیؼتن کاهپیَتشی تشای کوک تِ کاستشاى دس هکاًیاتی تاٍسکشیي ّا پیـٌْاد
دادًذ ،اًدام ؿذُ اػت  .دس تؼیاسی اص هَاسد تلویوات دس هَسد اًتخاب ٍ هکاًیاتی تاٍس کشیي ّا تش هثٌای اًتخاب ػایش تدْیضات گشفتِ هی
ؿًَذ .دس صهیٌِ ایوٌی ٍ تْشُ تشداسی کاسا Zhang et al. 1999 ،هذلی سا تشای هکاًیاتی گشٍّی اص تاٍسّا تش هثٌای ایذُ ایداد تؼادل تاس
تشای ّش تاٍسکشیي پیـٌْاد دادًذ .دس ایي سٍیکشد کوتشیي اهکاى تشخَسد تشای تـخیق هکاى تْیٌِ تاٍسکشیي ّا تِ کاس گشفتِ ؿذُ اػت.
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تاٍس کشیي ّا  ،دس ػایت ّای ػاخت ٍ ػاص سایح اهشٍصُ ،هحَس ػاخت ٍ خاتدایی تاسّای هتٌَع هی تاؿٌذ .تْشُ تشداسی اص تاٍسکشیي دس
هٌاعق کاسی تا ّوپَؿاًی ٍ هؼوَال تحت هحذٍد یت ّای ًیشٍی کاس ،صهاى ٍ ّضیٌِ اػت .تؼییي تؼذاد ٍ هحل تاٍسکشیي ّا هؼالِ هْوی اػت
کِ تشخَسد تیي گشٍّْای تاٍسکشیي ّا سا کاّؾ هی دّذ .هذلؼاصی اعالػات ػاختواى تِ هذیشاى کوک هی کٌذ تا ػاختواًْا سا قثل اص اخشا
تَػیلِ یک هذل هداصی دیدیتالی تلَیش ػاصی کٌٌذ [.]13
تش عثق تؼشیفی کِ  Dodds and Johnson 2112تشای هذل  4تؼذی اسائِ کشدًذ ،یک هذل  4تؼذی هذلی اػت کِ " فؼالیتْای
هتٌَع یک پشٍطُ ػاختواًی سا دس قالة هحذٍدیتْای صهاًی تؼشیف ؿذُ تشای آى ًوایؾ هی دّذ ".اعالػات تذػت آهذُ اص هذل  4تؼذی
هیتَاًذ ؿاهل ؿٌاػایی ایشادات ،هحذٍدیتْای تاالتشی تاٍسکشیي ّا ٍ ،اػتشاتظیْای تْثَد یافتِ ػاخت تاؿذ Cho et al. 2119 .سٍؿی سا
تشای هشتثظ کشدى اًتخاب تاٍسکشیي ٍ تشًاهِ صهاًثٌذی ػاخت اسائِ هی دٌّذ .ایي هذل دس پشٍطُ ّای ػاختواًی تلٌذ هشتثِ کاستشدی اػت ٍ
ػاصُ سا تِ عثقات تشای تحلیل خضییات کاسّای اخشایی کِ دس ّش عثقِ اًدام هی ؿًَذ ،تقؼین هی کٌذ .ایي ػیؼتن اص ًقـِ ّای دٍ تؼذی
اػتفادُ هی کٌذ ٍ قاتلیت تغثیق تا هذل ػِ تؼذی یا  BIMسا داسدّ .وچٌیي تحقیقی تَػظ  Jang et al. 2118تشای اًتخاب تاٍسکشیي دس
هحیظ  BIMتا تشًاهِ سیضی کاسّای هَقتی ٍ هذیشیت تدْیضات اًدام ؿذُ اػت .هذل تؼشیف ؿذُ تشای تاٍسکشیي دس هحیظ ػِ تؼذی تا دس
ًظش گشفتي ًَع ٍ هقذاس هلالحی کِ تایذ خاتدا ؿًَذ تؼشیف هی ؿَد .اص آًدایی کِ کاستشاى تاٍسکشیي هؼوَال دس حیي کاس تا ًقاط کَس هَاخِ
ّؼتٌذ تشای حل ایي هَضَع  Ghang Lee et al. 2112یک ػیؼتن ًشم افضاسی ٍ ػخت افضاسی خذیذ ساٌّوای تاٍسکشیي اسایِ کشدًذ
کِ اعالػات ػِ تؼذی دس هَس د ػاختواى ٍ اعشاف آى ٍ هَقؼیت ؿی تشداؿتِ ؿذُ سا تا اػتفادُ اص اعالػات خوغ آٍسی ؿذُ تَػظ
ػٌؼَسّای هتٌَع ٍ یک دٍستیي ٍ ًیض تْشُ گیشی اص یک هذل اعالػاتی ػاختواى فشاّن هی کٌذ [ Shafiul et al. 2111 .]17یک
هتذلَطی تشای تشقشاسی ایو ٌی تاٍسکشیي ّا تَػظ ؿٌاػایی اهکاى ػذم پایذاسی تاٍسکشیي دس تشاتش ًیشٍی تاد تا اػتفادُ اص یک هذل  BIMاسائِ
کشدًذ کِ تذیي ٍػیلِ هی تَاى اص تشٍص حَادث خلَگیشی کشد .ایي هغالؼِ دس خْت تَػؼِ یک هتذلَطی تشای تشکیة دادُ ّای ػشػت افقی
تاد تا تحلیلْای تاالتشدى ٍ ؿثیِ ػاصی کِ تَػظ آى ػکغ الؼول ّای پـتیثاًی تاٍسکشیي دس عَل ّش ػولیات تاالتشی هحاػثِ ؿذُ ٍ
پایذاسی آى کٌتشل هی ؿَد ،اًدام ؿذُ اػت Jun Wang et al. 2114 .سٍیکشدی تَػظ یکپاسچِ ػاصی  ٍ BIMالگَسیتن کشم ؿثتاب
تشای تْیٌِ ػاصی چیذهاى تاٍسکشیي ّا اسائِ کشدًذ[ Myunghoun Jang et al. 2113 .]15سٍؿی سا تشای اػتفادُ اص ٍاقؼیت
هداصی) (Augmented Realiryدس اًتخاب هکاى هٌاػة تاٍسکشیي ّا تا اػتفادُ اص دػتگاُ َّؿوٌذ اسائِ هی دٌّذ[ .]18اػتفادُ اص
ٍاقؼی ػاصی تش سٍی دػتگاّْای َّؿوٌذ ،تلاٍیش پَیایی اص هذلی ػِ تؼذی سا تشای کاستش فشاّن هی کٌذ .توام کاستشاًی کِ اص دػتگاّْای
َّؿوٌذ خَد اػتفادُ هی کٌٌذ هی تَاًٌذ دس یک صهاى ٍاقؼی ػاصی سا دس صٍایای هختلف هـاّذُ کٌٌذ.
دس حالی کِ ّیچ کذام اص پلت فشم ّا تشای تَػؼِ پَیای چیذهاى ػایت ایذُ آل ًیؼتٌذ،
 GIS (Geographic Information System) ٍ BIMهی تَاًٌذ تِ ایي هٌظَس اػتفادُ ؿًَذّ .ش کذام اص آًْا تَاًایی ػاخت ؿثیِ
ػاصیْای  4تؼذی سا تِ هٌظَس اخشای هتغیش صهاى داسًذ .تفاٍت اػاػی تیي ایي دٍ ،ایي اػت کِ تین تش سٍی خضییات ػِ تؼذی توشکض داسد
هاًٌذ ػاختواًْا دس حالیکِ  GISتش سٍی هکاى ٌّذػی الواًْا هاًٌذ دػتشػی ّای ؿْشی ،ساّْا ٍ هاًٌذ آًْا توشکض داسد Irizarry et al.
 ]12[2112اص تشکیة  GIS – BIMتشای تْیٌِ ػاصی هکاى تاٍس کشیي ّا دس ػایت اػتفادُ کشدُ اًذ .سٍؽ پیـٌْادی اص فشضیِ ای تشای
پَؿؾ تواهی ًقاط تاسگیشی ٍ تخلیِ تشای ؿٌاػایی حذاقل تؼذاد تاٍسکشیي ّا اػتفادُ هی کٌذ .هکاًْای هوکي تش حؼة کوتشیي اهکاى
تشخَسد تیي تاٍسّا ٍ اعشاف دػتِ تٌذی هی ؿًَذ.
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تاٍسکشیي دس تشاتش ًیشٍی تاد
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ًقـِ ّای دٍ تؼذی(TCSS ،ػیؼتن اًتخاب
تاٍسکشیي)،هذل اعالػاتی ػاختواى

اسائِ سٍؿی تشای اًتخاب تاٍسکشیي دس تشکیة تا تشًاهِ
صهاًی پشٍطُ

2118

تشًاهِ کاسی پشٍطُ ،هذل اعالػاتی ػاختواى

اسائِ سٍؿی تشای اًتخاب تْیٌِ تاٍسکشیي

Lee et al.
Shafiul et al.
Cho et al.
Jang et al.

تْیٌِ ػاصی چیذهاى تاٍسکشیي ّا
سٍؿی تشای هکاًیاتی تْیٌِ تاٍسکشیي
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یک هذل اعالػات ػاختواى ،اهکاى تِ اؿتشاک گزاؿتي اعالػات تیي ریٌفؼاى پشٍطُ سا فشاّن هی کٌذ ٍ تٌاتشایي ایوٌی ،تْشُ ٍسیّ ،ضیٌِ،
صهاى ٍ هذیشیت هٌاتغ دس پشٍطُ سا تْثَد هی تخـذ [ .]19تَاًایی تِ سٍص ٍ دس دػتشع ًگْذاؿتي دادُ ّا دس یک هحیظ دیدیتالی یکپاسچِ سا
تشای هؼواساى ،هٌْذػیي ٍ کاسفشهایاى ،فشاّن هی کٌذ ٍ ًیض دیذ کاهلتش ٍ ٍاضح تشی اص پشٍطُ ٍ ّوچٌیي اهکاى اخز تلویوات تْتش دس صهاى
کوتشسا هی دّذ ّوچٌیي تذیي ٍػیلِ کیفیت ٍ تْشُ ٍسی پشٍطُ استقا هی یاتذ [ .]4عشاحی ػایت ػاختواًی اگش اص هشاحل اٍلیِ پشٍطُ آغاس
ؿَد ًقؾ اػتشاتظیکی سا ایفا هی کٌذ  .تِ ػالٍُ تحقیقات تؼیاس ٍ تدشتیات هشتثظ تا اػتفادُ اص هذلؼاصی اعالػات ػاختواى ،ایي ًظشیِ
سا کِ ایي سٍؽ تشای عشاحی ٍ هذیشیت ػایت ػاختواًی هی تَاًذ تِ افشاد دسگیش دس پشٍطُ تشای تشآٍسدُ کشدى الضاهات ػاخت کوک کٌذ سا
پـتیثاًی هی کٌٌذ [ .]16یکی اص هْوتشیي خٌثِ ّای هَثش هذلؼاصی اعالػات ػاختواًی ،کوک تِ پیواًکاساى هی تاؿذ .پیواًکاساى دس صهاى
اخشا هلضم تِ اخز تاییذیِ ّای ًلة اخضا ّؼتٌذ تا اص تغثیق اًذاصُ ّا ٍ هـخلات اخشا اعویٌاى حاكل ؿَد .هذل اعالػاتی ػاختواى هی
تَاًذ تشای ایي تغثیق تیي ًقـِ ّا ٍ اخشا تِ کاس سٍد .اگشچِ تایذ تَخِ داؿت کِ ػلیشغن ٍخَد یک هذل دقیق ًویتَاى خغای ًیشٍی اًؼاًی
سا ًادیذُ اًگاؿت اها تـخیق صٍدٌّگام آًْا اّویت تِ ػضایی داسد[ّ .]19وچٌیي تا ایداد یکپاسچگی حاكل اص  ،BIMهی تَاى تِ هْوتشیي
اّذاف پشٍطُ اص خولِ تْیٌِ ػاصی صهاى ٍ ّضیٌِ دػت یافت.
اػتفادُ اص ایي تکٌَلَطی ّواًغَس کِ دس هغالؼات اًدام ؿذُ سٍؿي اػت ،سٍ تِ افضایؾ تَدُ ٍ ًیض دس صهیٌِ تدْیض کاسگاُ ٍ خاًوایی تاٍسکشیي
ّا تِ ػٌَاى یکی اص اػاػی تشیي تدْیضات کاسگاّی ،هی تَاى اص هضایای هتؼذد آى تْشُ تشد.
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وتیجٍ گیری

خاًوایی تؼْیالت هَقت ٍ تدْیضات ،تغَس هؼتقین تا ػولکشد ػاختواى دس یک پشٍطُ هشتثظ اػت .چیذهاى ضؼیف هی تَاًذ تِ ایداد
تاخیشات کاسی ٍ صهاًی  ،خاًوایی غیشاكَلی هلالح ،دٍتاسُ کاسی دس خاتدایی ّای هلالح ٍ ؿشایظ کاسی ًاایوي هٌدش ؿَد .تْیٌِ ػاصی
ّضیٌِ ،ایوٌی ٍ تْشُ ٍسی یک پشٍطُ اغلة دس گشٍ عشاحی تْیٌِ ػایت کاسگاّی اػت [ .]13تِ ػالٍُ تا تَخِ تِ تاثیش هْن تؼْیالت هَقت
هاًٌذ تاٍسکشیي دس هَفقیت اّذاف پشٍطُ (صهاىّ ،ضیٌِ ،ایوٌی ) عشاحی چیذهاى آًْا اص هؼایل پش اّویت تَدُ ٍ تایذ تِ ًحَ هَثشی هکاًیاتی
ؿًَذ .اص ایٌشٍ تکاسگیشی تکٌَلَطی هذلؼاصی اعالػات ػاختواى تا تَخِ تِ قاتلیتْای راتی آى ٍ تَاًایی اسائِ هذل هَسد ًظش قثل اص پیادُ
ػاصی ،هی تَاًذ هتخللیي سا دس سػیذى تِ اّذاف تْیٌِ ػاصی یاسی سػاًذ .ایي تحقیق تا ّذف تشسػی تالؿْای اًدام ؿذُ دس صهیٌِ
چیذهاى کاسگاُ ٍ اػتفادُ اص تکٌیکْای دیدیتا لی ٍ تخلَف هذلؼاصی اعالػات ػاختواى ،اًدام ؿذُ اػت .پیـشفتْای آیٌذُ دس ایي صهیٌِ
هی تَاًذ تِ اػتالی ػغح هٌْذػی ٍ ػاخت تیاًداهذ.
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