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چكیده
واستشد سٍص افضٍى تىٌَلَطی دس صهیٌِ عشاحی ٍ هٌْذػی اص هْوتشیي دػتاٍسدّای اخیش تـش دس ساػتای استمای فشآیٌذ عشاحی
ٍ افضایؾ تْشُ ٍسی دس هشاحل هختلف ػاخت ٍ ػاص هحؼَب هی ؿَد .تا افضایؾ واستشد واهپیَتش دس فشآیٌذ عشاحی هؼواسی،
اتضاس واهپیَتشی تا حذٍدی جای اتضاس دػتی عشاحی هاًٌذ واغز ،للن ٍ تختِ سػن سا گشفتِ اػت .دس ایي همالِ تشآًین تا
چگًَگی اػتفادُ اص ًشم افضاسّای عشاحی هؼواسی سا هَسد تحث لشاس دّین .هحاػي اػتفادُ اص ًشم افضاسّا دس هشاحل هختلف
عشاحی لاتل هـاّذُ هی تاؿذ :افضایؾ ػشػت عشاحی ،جلَگیشی اص تشٍص خغا دس فشآیٌذ عشاحی ٍ ٍجَد آیتن ّای هختلف دس
ًشم افضاسّای عشاحی تشای ووه تِ عشاحاى وِ تَجِ ایي همالِ تیـتش تِ هَسد ًخؼت خَاّذ تَد .تا وٌَى هغالؼات صیادی دس
ایي تاب دس وـَس ها اًجام ًگشفتِ ٍلی دس هَضَػات هـاتِ ایي همالِ پظٍّؾ ّایی اًجام گشفتِ وِ دس اداهِ تِ آًْا اؿاسُ
خَاّین وشد .دس ایي همالِ دس تالؿین تا اثثات ًوایین وِ :اػتفادُ اص ًشم افضاسّای عشاحی هؼواسی ،تاثیش تؼضایی دس افضایؾ
ػشػت فشآیٌذ عشاحی هؼواسی داسد .دس ایي تحمیك تا اػتفادُ اص ًظشػٌجی اص واستشاى تِ كَست آًالیي اص عشیك پشػـٌاهِ
ّای ّذفوٌذ ،ؿاخق ّای تِ دػت آهذُ اص ًتایج تشسػی ّا هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس خَاٌّذ گشفت.
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مقدمه
دس ساػتای پیـشفت ّای تىٌَلَطیه واهپیَتش اص اٍایل دِّ  1961هیالدی سؿتِ ای تِ ًام عشاحی تِ ووه تِ كٌؼت هؼشفی
ؿذ .گشافیه واهپیَتشی اص آغاص تاػث ؿىل گیشی پایِ ٍ اػاع ػیؼتن  CADواهپیَتش ّای تشػیوی واهپیَتشی ؿذ .تِ تذسیج
فشآیٌذ عشاحی اص حالت دٍ تؼذی تِ ػِ تؼذی استما یافت .هذل ػاصی ػِ تؼذی واهپیَتشی تِ عشاحاى ،اهىاى تفىش ٍ تلوین گیشی
دستاسُ هَضَػات ،فضاّا ٍ فشم ّای سٍی كفحِ ًوایؾ سا هی داد .تٌاتشایي عشاحاى هی تَاًؼتٌذ تشای تلویوات هشتَط تِ حل
هؼألِ توشوض تیـتشی داؿتِ تاؿٌذ] .[1اتضاسّای جذیذ هؼواساى سا لادس تِ تشػین تا دلت تاالتش ٍ ػشػت تیـتش وشدُ اػت.
واهپیَتشّا سؿذ ٍ تَػؼِ فشاٍاًی سا تِ عشاحی هؼواسی اسصاًی داؿتِ اًذ .تشًاهِ ) CAD (Computer Aided Designیؼٌی ًشم
افضاسی تشای ووه تِ فشآیٌذ عشاحی تِ كَست یه تشًاهِ تؼٌَاى ًشم افضاسی تشای ووه تِ ًمـِ وـی تالی هاًذُ اػت .اّویت ًشم
افضاسّای عشاحی ووه تِ هؼواس دس عشاحی اص عشیك فشآیٌذ تجشتِ تا تَجِ تِ ایذُ ّایؾ ٍ سػیذى تِ یه ساُ حل تَد اها تِ ٍالغ
دس عَل ایي فشآیٌذ وِ عشاح هـغَل فؼالیت اػت ،چِ اتفالی هی افتذ؟ ٍ آیا چٌیي ًشم افضاسّایی تَاًؼتِ اًذ تِ ًیاص عشاحاى پاػخ
تگَیٌذ؟ آیا اتضاسّای جذیذ تَاًؼتِ اًذ ػشػت عشاحی هؼواسی سا افضایؾ دٌّذ؟ عشاحی یىی اص هْوتشیي فؼالیت ّای اًؼاًی اػت
ٍ هیتَاى آى سا تِ ػٌَاى یىی اص پایِ ّای تغییشات دس جاهؼِ دس ًظش گشفتّ .وپٌیي یه ػول خاللاًِ اػت وِ تِ دلیل ٍجَد
تشخی هحذٍدیت ّا ٍ الضاهات ًاؿی اص ػولىشد ٍ ًیاصهٌذی ّا اًجام هی ؿَد] .[ 2فشآیٌذ عشاحی هؼواسی داسای ػاختاس تؼیاس
پیچیذُ ٍ هثْوی اػت .هؼواس دس ایي فشآیٌذ اص یه هؼألِ اًتضاػی ٍ تؼشیف ًـذُ ؿشٍع وشدُ ،تِ ساُ حلی تِ ؿىل عشح اٍلیِ
دػت پیذا هیىٌذ ٍ دس ایي ساُ اص سٍؽ ّا ٍ اتضاسّای گًَاگًَی تْشُ هیگیشد .هؼواساى دس حیي فؼالیت عشاحی دس ػِ ػغح اص
فؼالیت ّا دسگیش ّؼتٌذ .ایي ػغَح ػثاستٌذ اص-1 :هْاست -2داًؾ -3اتضاس.
لزا فشآیٌذ عشاحی هؼواسی ًَػی تِ حشوت دسآٍسدى اتضاسّای هختلف تا داهٌِ داًؾ اػت وِ تَػظ هْاست عشاح وٌتشل
هیـَد] .[2تا ٍسٍد واهپیَتش تِ فشآیٌذ عشاحی هؼواسی چالؾ ّا ،هضایا ٍ ادتیات جذیذی دس خلك آثاس هؼواسی پذیذ آهذُ اػت .ایي
ادتیات اص هشاحل اٍلیِ عشاحی واًؼپچَال ؿشٍع ٍ تا هشحلِ ػاخت تٌا خاتوِ پیذا هیىٌذ] .[4] ٍ [3تا افضایؾ واستشد واهپیَتش دس
فشآیٌذ عشاحی هؼواسی ،اتضاس  CAADتا حذٍدی جای اتضاسّای ػٌتی عشاحی سا گشفتِ اػت ٍ فشد عشاح ووتش اص واغز ٍ للن
اػتفادُ هیىٌذ .دس ٍالغ واهپیَتش هَجة تحَالت گؼتشدُ ای دس اتضاس عشاحی هؼواسی ؿذُ اػت .هحمماى فشاٍاًی ًظیش تشایاى
الٍػَى هخالف تاثیشات هثثت اتضاس  CAADدس خاللیت هؼواساًِ تَدُ اًذ] . [5تىٌَلَطی جذیذ تا دس ًظش گشفتي ؿشایغی وِ دس
هشاحل عشاحی حاون اػت ،تؼضا تا تملیذ اص ایي ؿشایظ ٍ ًشم افضاسّای جذیذ هحیغی هٌاػة سا تشای ایذُ پشداصی ٍ عشاحی دس
توام هشاحل واس فشاّن آٍسد.
هغالؼات صیادی دس هَسد هَضَع ایي همالِ دس وـَس ها كَست ًگشفتِ ٍلی هماالت هـاتْی ٍجَد داسًذ وِ تِ تَضیح آًْا هی
پشداصین :دس هشجغ ] [7] ٍ [6پظٍّـی تا ػٌَاى« آهَصؽ ٍ عشاحی هؼواسی تا سٍیىشد فٌاٍسی اعالػات» كَست گشفتِ وِ تِ تشسػی
آهَصؽ ٍ عشاحی هؼواسی ٍ هفاّین فٌاٍسی اعالػات ٍ ٍیظگی ّای آى ٍ تاثیش آى دس آهَصؽ پشداختِ ؿذُ اػت .تا سٍؽ تحلیل -
تَكیفی ساّىاسّای هٌاػثی تشای استما آهَصؽ هٌْذػی هؼواسی تا اػتفادُ اص تىٌَلَطی ٍ فٌاٍسی ّای ًَیي آهَصؿی ٍ دس ًْایت
سٍؽ ّای آهَصؿی دس فضاّای الىتشًٍیىی ٍ آهَصؽ هؼواسی اسایِ دادُ اػت .دس هشجغ] [8پظٍّـی تا ػٌَاى« تىاسگیشی تىٌَلَطی
دس فشآیٌذ عشاحی هؼواسی » تِ تشسػی تاثیش سایاًِ دس افضایؾ تَاًایی عشاحی هؼواساى(دس فشآیٌذ تشػین دیاگشام ّا ٍ اػىیغ ّا) ٍ
ًحَُ ًگشؽ تِ تىٌَلَطی دس آهَصؽ هؼواسی پشداختِ ؿذُ اػت .ایي همالِ تا سٍؽ پشػـٌاهِ ای ٍ تحلیل ًظشات پشػؾ ؿًَذگاى
تش سٍی ًوَداس تِ ایي ًتیجِ سػیذُ وِ سایاًِ تاثیش تؼضایی دس افضایؾ تَاًایی عشاحی هؼواساى داسًذ ٍ ّوچٌیي جایگاُ عشاحی تا
دػت دس تیي هؼواساى هحفَػ هی تاؿذ .دس هشجغ] [11] ٍ [ 9پظٍّـی تا ػٌَاى« تشػین ًوَداسّا ،ووىی تِ فشآیٌذ عشاحی

هؼواسی» تِ تشسػی ًمؾ تشػیوات ،عشحَاسُ ّا ٍ ًوَداسّا دس سًٍذ عشاحی هؼواسی پشداختِ ؿذُ اػت .دس ایي پظٍّؾ تا سٍؽ
هشٍسی( )Reviewتذاى دػت یافتِ اًذ وِ تشػین ًوَداسّا ٍاػتفادُ اص عشحَاسُ ّای دػت آصاد تِ خلَف دس هشاحل اٍلیِ عشاحی
تاثیش تؼضایی دس عی ًوَدى فشآیٌذ كحیح عشاحی داسد .دس هشجغ] [1پظٍّـی تا ػٌَاى« تاثیشات ًشم افضاس  Sketch upتش فشآیٌذ
تشػین اػىیغ ّای هؼواسی» تِ تشسػی تاثیشات تىاس گیشی واهپیَتش دس فشآیٌذ تشػین اػىیغ ّای هؼواسی پشداختِ ؿذُ اػت.
دس ایي همالِ تِ سٍؽ آصهایـی– پیوایـی ػِ سٍؽ تشػین اػىیغ ّا تا اتضاس واهپیَتشی ،اتضاس دػتی ٍ سٍؽ تشویثی دس جاهؼِ
آهاسی تا یىذیگش همایؼِ ؿذُ اًذً .تایج ایي پظٍّؾ ًـاى داد سٍؽ ّای عشاحی ٍ تشػین اػىیغ تش ػولىشد داًـجَیاى هَثش
اػت ٍ هـاّذُ ؿذ ًشم افضاس ً Sketch upوی تَاًذ جایگضیي هٌاػثی تشای اتضاس دػتی دس هشاحل اٍلیِ فشآیٌذ عشاحی تاؿذ.
ّذف ایي همالِ تشسػی ایي اػت وِ آیا اػتفادُ اص ًشم افضاسّای عشاحی دس همایؼِ تا سٍؽ دػتی هَجة افضایؾ ػشػت
عشاحی هی ؿَد؟ لزا دس همالِ حاضش توام هشاحل عشاحی هَسد تحث ٍ ػَال هی تاؿذ .دس ایي پظٍّؾ اصعشیك ًظشػٌجی اص
واستشاى تِ كَست آًالیي تِ سٍؽ پشػـٌاهِ ای ،ؿاخق ّای تِ دػت آهذُ اص ًتایج تشسػی ّا تش سٍی ًوَداسّا هَسد تجضیِ ٍ
تحلیل لشاس گشفت.

جمع آوري و روش تحلیل داده ها
پشػـٌاهِ ایي پظٍّؾ تیي یه گشٍُ ً 111فشُ اص واستشاى تِ كَست آًالیي هغشح گشدیذ .واستشاى دس سؿتِ هؼواسی هـغَل
تِ تحلیل ،فاسؽ التحلیل ٍ یا هـغَل تِ واسًذ .هماعغ تحلیلی آًاى ًیض  % 45اص ًفشات واسداًی % 43 ،واسؿٌاػی ٍ ً % 13یض
واسؿٌاػی اسؿذ هی تاؿٌذ .تاصُ ػٌی واستشاى تیي  21تا  34ػال اػت.
پشػـٌاهِ ؿاهل ػِ دػتِ ػَال وِ ػثاستٌذ اص اعالػات فشدی ،اعالػات ػوَهی ٍ اعالػات تخللی هی ؿًَذ% 16 .
ػَاالت اعالػات فشدی واستشاى وِ ؿاهل ػَاالتی دستاسُ ػي ،همغغ تحلیلی ،هیضاى اػتفادُ فشد اص ًشم افضاسّا دس عَل سٍص ٍ
ػَاالتی اص ایي لثیل هی تاؿذ % 24 .ػَاالت ؿاهل اعالػات ػوَهی وِ دس هَسد سٍؽ فشد تشای عشاحیً ،ظش واستشاى ساجغ تِ
دلیل تشجیح عشاحی تا ًشم افضاسّا تِ عشاحی دػت آصاد ٍ تالؼىغ ،هشحلِ ٍاسد وشدى ًشم افضاسّا تِ عشاحی ٍ ػَاالت هـاتِ ایي ّا
هی تاؿذ % 61 .ػَاالت پشػـٌاهِ سا ًیض اعالػات تخللی تِ خَد اختلاف دادُ وِ دس هَسد ػٌجؾ هْاست ّای فشد دس واس تا
ًشم افضاسّای تخللی هؼواسی ،سٍؽ اًتخاتی تشای اًجام اػىیغ ّای اٍلیِ ،اسایِ ٍ پشصاًتِ ٍ اص ایي لثیل ػَاالت هی تاؿٌذ.
پشػـٌاهِ تِ كَست آًالیي دس اختیاس واستشاى لشاس گشفت .پغ اص جوغ آٍسی دادُ ّا وِ پاػخ واستشاى تِ ػَاالت پشػـٌاهِ
هی تاؿٌذ ،آًْا سا دس جذٍل ّای هـخق لشاس دادُ ٍ هَسد تشسػی ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذ .تحلیل دادُ ّا تِ ایي سٍؽ كَست گشفت
وِ دس ایي جذاٍل گضیٌِ ّای هـاتِ ٍ هشتَط تِ ّن تا یىذیگش همایؼِ ؿذُ ٍ تِ تشسػی استثاط هٌغمی پاػخ ّا تا یىذیگش پشداختِ
ؿذُ اػت.

نتایج تحلیل داده ها
ًتایج حاكل اص تحلیل دادُ ّا وِ دس تخؾ لثل تِ تَضیح آًْا پشداختِ ؿذ تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:
ّشچِ هیضاى تحلیالت تیـتش هی ؿَد اػتفادُ اص ًشم افضاسّا تیـتش ؿذُ ٍ توایل تِ واس دػتی(عشاحی دػت آصاد) ووتش هی
گشدد.
 %71واستشاى دس تواهی هماعغ تحلیلی تا اػتفادُ اص ًشم افضاسّا عشاحی هی وٌٌذ % 81.واستشاى دس تواهی هماعغ تحلیلی
سٍؽ دػتی سا تشای ایذُ ّای اٍلیِ خَد ،تِ خاعش اًتمال ساحت آًْا تش سٍی واغز ،اًتخاب هی وٌٌذ .واستشاى دس ػغَح تحلیلی

تاالتش توایل تیـتشی تِ اػتفادُ اص ًشم افضاسّا دس تواهی هشاحل عشاحی داسًذ ٍلی تا ایي حال اػىیغ ّای اٍلیِ خَد سا تِ كَست
دػتی اًجام هی دٌّذ .دس همغغ واسداًی ،واستشاى فمظ تؼضی اص هشاحل سا تا اػتفادُ اص ًشم افضاسّا اًجام دادُ ٍ تیـتش واس سا تِ
كَست دػت آصاد عشاحی هی وٌٌذ .دس همغغ واسداًی تؼضی اص واستشاى عشح خَد سا تِ كَست دػتی ٍ تؼضی دیگش تا اػتفادُ اص
ًشم افضاس 3D maxاسایِ هی دٌّذ ٍ ّشچِ ػغح تحلیالت تیـتش هی ؿَد هیضاى اسایِ عشح تِ كَست ًشم افضاسی تیـتش هی ؿَد.
دس همغغ واسؿٌاػی اسؿذ توام واستشاى تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 3D maxعشح خَد سا اسایِ ٍ پشصاًتِ هی وٌٌذ.
 71%واستشاى تِ خاعش ٍلت گیش تَدى عشاحی تا دػت ،تشجیح هی دٌّذ اص ًشم افضاسّای عشاحی اػتفادُ وٌٌذ ٍ وؼاًی وِ
عشح ّای خَد سا تِ سٍؽ دػت آصاد اًجام هی دٌّذ ًیض هؼتمذًذ وِ عشاحی تا دػت تؼیاس صهاى گیش هی تاؿذ .تؼذاد اًذوی ًیض تِ
دلیل هـىل تَدى واس تا ًشم افضاسّا سٍؽ دػتی سا اًتخاب وشدُ اًذ % 91 .واستشاى تیـتش اص ًشم افضاس  Auto cadاػتفادُ هی وٌٌذ.
تیؾ اص  % 91واستشاى تا ایٌىِ هؼتمذًذ عشاحی دػت آصاد تؼیاس ٍلت گیش تَدُ ٍ ًشم افضاسّا ػشػت ٍ دلت تیـتشی داسًذ ،تا
ایي حال تشجیح هی دٌّذ اػىیغ ّای اٍلیِ خَد سا تِ كَست دػتی اًجام دٌّذ حتی وؼاًی وِ سٍؽ عشاحی آًاى تا اػتفادُ اص
ًشم افضاسّا هی تاؿذ ٍ دلیل خَد سا اًتمال ػشیغ ٍ ساحت فىش ٍ ایذُ خَد تش سٍی واغز تیاى وشدُ اًذ ٍ فمظ تؼذاد تؼیاس اًذوی،
اػىیغ ّای اٍلیِ عشح خَد سا تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  Sketch upاًجام هی دٌّذ.
 51%واستشاى تیـتش دس هشحلِ تشػین ٍ ًمـِ وـی اص ًشم افضاسّا اػتفادُ هی وٌٌذ .وؼاًی وِ هؼتمذًذ واس تا ًشم افضاسّای
عشاحی هـىل هی تاؿذ ًیض تِ دلیل اهىاى تشٍص خغا دس عشاحی دػت آصاد ٍ ػشػت ٍ دلت ًشم افضاسّا عشح خَد سا تا اػتفادُ اص
آًاى اًجام هی دٌّذ.
تیؾ اص  % 81واستشاى وِ تِ كَست دػت آصاد عشاحی هی وٌٌذ اسایِ ٍ پشصاًتِ عشح سا ًیض دػتی اًجام هی دٌّذ ٍلی وؼاًی
وِ تِ كَست ًشم افضاسی عشاحی هی وٌٌذ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 3D maxعشح خَد سا اسایِ هی دٌّذ % 81 .واستشاى عشح خَد سا
تا اػتفادُ اص ًشم افضاسّا اسایِ هی دٌّذ.
 71%واستشاى تشػین پالى ٍ خغایاتی آى سا دس اتَوذ تاػث افضایؾ ػشػت واس هی داًٌذ % 91.واستشاى هؼتمذًذ واس تا ًشم
افضاسّا هاًٌذ اًذاصُ گزاسی پالى ،اضافِ وشدى جضییات دس ٍ پٌجشُ ،فًَت ًَیؼی ٍ ّاؿَس صدى دس ًشم افضاس اتَوذ ٍ حجن دّی تِ
پالى ٍ تشویة احجام ٍ ...تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 3D maxػشػت واس ٍ عشاحی سا افضایؾ هی دّذ.

جمع بندي و پیشنهادات
دس ایي همالِ تا اػتفادُ اص پشػؾ ًاهِ دیذگاُ جاهؼِ آهاسی سا هَسد تشسػی لشاس دادین .تا تحلیل ٍ جوغ تٌذی پاػخ ّا تِ ایي
ًتیجِ سػیذین وِ اػتفادُ اص ًشم افضاسّا تاػث افضایؾ ػشػت واس هی ؿَد ٍلی دس هشحلِ اٍلیِ عشاحی یؼٌی اػىیغ ّای اٍلیِ
واستشاى تشجیح هی دٌّذ تِ كَست دػتی واس وٌٌذ ٍ ایي تِ دلیل اًتمال ٍ اجشای ساحت ایذُ تِ كَست خاللاًِ تش سٍی واغز هی
تاؿذ ٍ تِ ایي هؼٌاػت وِ اػتفادُ اص ًشم افضاس دس هشاحل اٍلیِ ٍ آغاصیي واس(اػىیغ ّای اٍلیِ) همذاسی اص خاللیت ٍ اًؼغاف
پزیشی فىش ٍ ایذُ عشح سا واّؾ هی دّذ.
یىی اص هحذٍدیت ّای ایي همالِ تِ دلیل تاصُ صهاًی وَتاُ ،وَچه تَدى جاهؼِ آهاسی اػت وِ دس ایي همالِ ً 111فش هَسد
هغالؼِ لشاس گشفتٌذ .تشای تِ دػت آٍسدى ًتایج ٍ دسكذّای دلیك هی تایؼت جاهؼِ آهاسی تضسگتشی هَسد تشسػی لشاس گیشًذ.
تشتشی ایي پظٍّؾ تا تَجِ تِ تشسػی ّا ٍ تحمیماتی وِ اًجام ؿذُ ایي اػت وِ دس ایي صهیٌِ ٍ هشتثظ تا هَضَع ایي همالِ
پظٍّـی كَست ًگشفتِ ٍ همالِ ای اسایِ ًـذُ اػت.

دس تحمیمات آیٌذُ پظٍّـگشاى هیتَاًٌذ تا تشسػی جاهؼِ آهاسی تضسگتش ٍ عشح ػَاالت دلیمتش ٍ تخللی تش ٍ تا جضییات
تیـتش تِ ًتایج هغلَب تشی تشػٌذّ .وچٌیي هی تَاًٌذ دس ضوي تشسػی تاثیش ًشم افضاسّا تش ػشػت عشاحی تِ ایي هَضَع تپشداصًذ
وِ ًشم افضاسّای عشاحی تا چِ حذ تش سٍی خاللیت واستشاى دس هشاحل عشاحی تاثیش گزاس اػت.
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