
 

 

 مزيری بز بزتزیه تزودَای صىعت ساختمان در آیىدٌ

 

 ياقعیت افشيدٌ -1

زىٌَلَطی خذیذی تِ اسن  سٍد وِ تا خیذایص گزسد اها اًسظاس هی تاایٌىِ اص ظَْس ٍالؼیر هداصی زٌْا چٌذ سال هی

ّای سٍص خاسج ضَد. ٍالؼیر افضٍدُ  صٍدی اص چشخِ زىٌَلَطی هضایا ٍ واستشدّای آى تِ زَخِ تٍِالؼیر افضٍدُ ٍ تا 

آٍسد.  ٍساص فشاّن هی ّای هسؼذدی سا دس صٌؼر ساخر ٍاسغِ لٌض دٍستیي، فشصر ساصی دًیای ٍالؼی تِ ػالٍُ تش ضثیِ

ّای ساخسواًی خیطشٍ دس اسسفادُ اص  ضشور زَاى گفر وِ ّضیٌِ داًسر اها هی زَاى ایي زىٌَلَطی سا ون تاایٌىِ ًوی

ّای آیٌذُ  داسًذ. تذٍى ضه دس سال ّا تشهی سیضی ٍ ساخر خشٍطُ ای دس ساسسای تشًاهِ آى، گام هْوی ٍ هسحَل وٌٌذُ

ّای هشزثظ تا واسگاُ ساخسواًی سا لثل اص  سیضی زَاًین تشًاهِ ضاّذ سضذ ایي زىٌَلَطی خَاّین تَد. تذیي عشیك هی

 گًَِ ػولیازی اًدام دّین.ضشٍع ّش

 تکىًلًصی فضای ابزی ي مًبایل -2

ػاهل اتشی تَدًذ  لادس تِ زؼشیف سیسسن سخسی گًَِ گفر وِ اغلة افشاد تِ زَاى ایي هی تا ًگاّی تِ چٌذ سال گزضسِ

ی فضای اتشی زىٌَلَط زَاى اص ّای زلفي ّوشاُ هی ٍ یا اصالً لادس تِ ایي واس ًثَدًذ. اهشٍصُ زمشیثاً تا زوام دسسگاُ

 اسسفادُ وشد.



 

 

افضاسّای اتشی دس ّش ودا ٍ دس ّش صهاى دس دسسشس ّسسٌذ. اص ایي لاتلیر دس ّش هىاًی وِ اهىاى ازصال تِ  ًشم 

ٍساص تشای  دس صٌؼر ساخر ّا ٍ افشاد فؼال ّای آیٌذُ ضشور زَاى تْشُ تشد. دس سال ایٌسشًر ٍخَد داضسِ تاضذ، هی

 ّای خَد تذاًٌذ. هدثَس خَاٌّذ ضذ ایي زىٌَلَطی سا یىی اص اٍلَیر تالی هاًذى دس هیذاى سلاتر

 افشار مدیزیت پزيصٌ وزم -3

 افضاس هذیشیر خشٍطُ ضَد. ًشم ٍساص هی ساصی اسواى اصلی یه خشٍطُ ساخر تاػث تْثَد ٍ تْیٌِ ای خشٍطُ هذیشیر لحظِ

دسصذ  59دادُ سا دس صٌؼسی وِ  یشی هثسٌی تشگ افضاس، زصوین وٌذ. ایي ًشم ًمطی حیازی دس فشآیٌذّای ساخر ایفا هی

 ساصد. ضًَذ، هوىي هی آٍسی ًوی ضًَذ ٍ یا اصالً خوغ ّا سّا هی اص دادُ

 ایيضَد. ٍسی هی تاػث افضایص ّش چِ تیطسش ضفافیر، خاسخگَیی دس لثال هسؤٍلیر ٍ تْشُ افضاس هذیشیر خشٍطُ ًشم 

 ضَد. دسصذ( هحسَب هی 30ٍسی ون ) دسصذ( ٍ تْشُ 00ّا ) ساُ حل ػالی تشای هماتلِ تا سشسیض ّضیٌِ یه گضیٌِ

 َای پًشیدویتکىًلًصی گجت -4

ٍخَد سٍصی فشا خَاّذ سسیذ وِ  ایي زىٌَلَطی هوىي اسر دس ًظش تسیاسی اص هذیشاى ساخر خذی زلمی ًطَد. تاایي

سی ضاّذ اسسفادُ اص تاصٍتٌذّایی تشای تاصیىٌاى فَزثال خَاّین تَد وِ ّای گَگل اسسفادُ خَاّین وشد ح اص ػیٌه

زشًذی خذیذ ٍ دس  ّای ساخسواًی ّای خَضیذًی تشای واسگاُهشتی اسزثاط دٌّذ. تا ایي ّوِ گدر لادسًذ تاصیىي سا تِ

خای دًثال  وٌٌذ وِ ایوٌی واسگشاى حفظ ضَد. تِ ّای خَضیذًی ووه هیحال ظَْس اسر. دس ایي صٌؼر، گدر

زَاى تا زىٌَلَطی صحثر وشد. ایي زىٌَلَطی اهىاى خیگیشی حَادثی وِ  ّا هی وشدى ٍ دسگیشی دائوی تا دسسَسالؼول

 وٌذ. افسذ سا فشاّن هی تشای واسگشاى ازفاق هی

 ًَاپیماَای بدين سزوشیه -5

تیطسشیي  تِ ّوشاُ داسًذ. ٍساص َّاخیواّای تذٍى سشًطیي یا وٌسشل اص ساُ دٍس هضایای هسؼذدی تشای صٌؼر ساخر

خَیی دس صهاى ٍ  هَخة صشفِ زىٌَلَطی تشداسی واسگاُ ساخسواًی اسر. اسسفادُ اص ایي َّاخیواّا دس ًمطِ واستشد ایي

 ضَد. تشداسی هی ّای هشزثظ یا ًمطِ ّضیٌِ

ی ّشگًَِ اخسالل سا زْیِ گضاسش اص سًٍذ خشٍطُ ٍ خیگیش زش اص ّوِ ایي َّاخیواّا اهىاى ًظاسذ ٍ وٌسشل سایر، هْن

 دّذ. ّا سا افضایص هی سًٍذُ، دلر دادُ سشػر خیص وٌٌذ. ایي زىٌَلَطی تِ ّای ساخسواًی فشاّن هی تشای ضشور

 يساس سبش ساخت -6

تٌاتشایي هذیشاى ساخر ٍ خیواًىاساى  ساخر ٍ سثض زَخِ تسیاسی اص افشاد سا تِ خَد خلة وشدُ اسر؛ 2010دس سال 

ضیَُ واسی خَد سا زغییش دٌّذ ٍ هدَصّای خذیذی سا تشای اثثاذ ػولىشدضاى تا زَخِ تِ  هدثَس خَاٌّذ تَد وِ

 ٍساص اخز وٌٌذ. هفَْم ساخر

 گیشد. ػٌَاى ًواد خْاًی خایذاسی تِ ساصًذگاى ٍ خیواًىاساى زؼلك هی اسر وِ تِ LEEDزشیي گَاّیٌاهِ،  هْن 

 

 



 

 

 (BIMساسی اطالعات ساختمان ) مدل -7

ّای  تِ فشآیٌذّای َّضوٌذ هثسٌی تش هذل BIM( تا اسسفادُ اص AECٍساص ) ٌذسی ٍ ساخرهسخصصاى هؼواسی، هْ

ٍ  ّا ساخسواى هؤثشی، عشاحی، ساخر ٍ هذیشیر ضیس تشًاهِ ٍساص ٍ اتضاسی تشای ی، دسن ػویك اص سًٍذ ساخرتؼذ سِ

ی سٍیىشد زَلیذ ّذف داسد وِ صسا ادُیخدس هشحلِ تؼذی زىاهل ًیاص تِ ازخار ٍ  BIM. اتٌذی یهدسسشسی  ّا شساخریص

تیٌی  ساصد. ایي سٍیىشد تاػث خیص ساصی ول فشآیٌذّای عشاحی، ساخر ٍ ػولیاذ سا هوىي هی ّواٌّگی ٍ تْیٌِ

 ضَد. ّا ٍ ّواٌّگی هؤثش ٍ یىداسچِ هی اعالػاذ ٍ دادُ

سیضی خٌح تؼذی، ضص  ساصد وِ اهىاى تشًاهِ ٍ چْاستؼذی )صهاى( سا هوىي هی تؼذی سیضی سِ زٌْا تشًاهِ ایي سٍیىشد ًِ

ضَد. دس  ، خایذاسی ٍ ایوٌی هیلریاص تهٌظَس حل هطىل، تْثَد ػولیاذ  تؼذی، ّفر تؼذی ٍ ّسر تؼذی سا ًیض تِ

 .دّذ آیٌذُ اعالػاذ خشٍطُ سا ضىل هی BIMدسصذ اص زَلیذوٌٌذگاى تش ایي تاٍس ّسسٌذ وِ  80حمیمر 

 بعدی چاپگزَای سٍ -8

ّا ٍ هشاوض  ٍساص دس هغاصُ تؼذی دس صٌؼر ساخر ضَد وِ اسسفادُ اص چاخگشّای سِ تیٌی هی دس حال حاضش خیص

تؼذی یا زَلیذ  ّای چاج سِ ّای ٌّگفر دس گزضسِ، هحمماى زىٌیه تْذاضسی ٍ دسهاًی گسسشش یاتذ. تاٍخَد ّضیٌِ

ّای فیضیىی تِ سٍش الیِ تِ الیِ ٍ تِ زَلیذ ازَهازیه آتدىر تؼذی، سِ ٍساص سا اصالح وشدًذ. چاج فضایٌذُ دس ساخر

 ضَد. هؼوَالً اص عشیك هاضیٌی وِ زحر وٌسشل یه واهدیَزش اسر، گفسِ هی

 خزیش، آصادی دس عشاحی ٍ زَاًایی ساخر ساخساسّایی تا عشاحی خیچیذُ هَخة زحَل ایي فٌاٍسی تاٍخَد هَاد اًؼغاف

 الصهِ گسسشش ایي زىٌَلَطی، خزیشفسي آى زَسظ صٌؼر اسر. د.ضَ ٍساص هی صٌؼر ساخر

 تکىًلًصی رباتیک -9

ضَد. تا  ٍساص هی ٍسی زا دُ تشاتش دس فشآیٌذّای ساخر ػلن ستازیه تاػث تْثَد تْشُ دس هَسد ٍظایف زىشاسضًَذُ،

زش ٍ تا ّضیٌِ ووسشی اًدام  زش، اسصاى زَاى اًسظاس داضر وِ واسّا دس واسگاُ ساخسواًی سشیغ ّا هی اسسفادُ اص ستاذ

 ضًَذ.

 تشاتش ضَد. 1.0سٍد وِ اسسفادُ اص آى دس چْاس سال آیٌذُ  زىٌَلَطی ستازیه ساُ عَالًی دس خیص داسد ٍ اًسظاس هی

 باسساسی ي وًساسی گزایش بیشتز بٍ سمت -11

حال تسیاسی اص  تاایي ٍساص دس حَهِ ضْشّا ٍ ًِ دس هشاوض ضْشّا خَاّین تَد. دس آیٌذُ ضاّذ افضایص ساخر

 ّای لذیوی هَخَد ًیاص تِ تاصساصی خَاّذ داضر. ساخسواى

 َای چىدمىظًرٌ ساخت ي طزاحی ساختمان -11

 ّا خَاّین تَد. هٌظَس حزف تشخی اص سیسه ّای چٌذواستشُ تِ هالىاى تِ ساخر ساصُ دس آیٌذُ ضاّذ گشایص

 باسارَای مىفی  َای مؤثزتز مدیزیت ساخت بزای کاَش اثز جىبٍتکىیک  -12



 

 

ٍساص اثش  ّای ساخر ٍساص اسر اها حذالل چْاس ػاهل ٍخَد داسد وِ تش ّضیٌِ ، صهاى خَتی تشای ساخر2010سال 

اص هذیشاى  ٍساصی وِ ّای ساخر هصالح ٍاسدازی، سلاتر واسهٌذاى ٍ هیشاى سَد. تذیْی اسر ضشور اًشطی، گزاسًذ: هی

 زش خَاٌّذ تَد. شایظ هَفكدس ایي ض گیشًذ، تْسشی دس خْر هذیشیر ساخر ووه هی

 (IOTایىتزوت اشیا ) -13

سسذ خیواًىاساى ٍ ساصًذگاى  . تِ ًظش هیػٌَاى یه سشٍیس افضاس تِ ، فضای اتشی ٍ ًشمGPSّای َّضوٌذ،  گَضی

حال آًالیي تَدى تِ  تاایي اتضاس خذیذ اسزثاط تشلشاس وٌٌذ. ٍساص تایذ تا هٌظَس زغاتك خَد تا سًٍذ سشیغ صٌؼر ساخر تِ

ٍسی تا اسسفادُ اص اتضاسّای  ٌای اضافِ وشدى یا دًثال وشدى هَاسد تیطسش ًیسر. دس حمیمر ّذف، افضایص تْشُهؼ

 ّا، خیگیشی دس صهاى، ّا، لدسسیه، لیسر هَخَدی ّا، اسٌاد، دادُ گزاسی ػىس خذیذ اسر. ّوىاسی، تِ اضسشان

وٌٌذ ٍ ایي  ّا هی ساصًذگاى تیطسشیي اسسفادُ سا اص آىوٌسشل اص ساُ دٍس ٍ ... اصخولِ هَاسدی ّسسٌذ وِ  ٍسایل ًملیِ

 ّای ساخر ّوچٌاى دس حال خیطشفر ّسسٌذ. دس حالی اسر وِ زىٌَلَطی

ساصی وشد ٍ آى سا تِ  ضثیِ زَاى یه خشٍطُ سا لثل اص ضشٍع دس واسگاُ ساخسواًی، هی VRتا اسسفادُ اص زىٌَلَطی 

ّای ها تِ ًحَی دیدیسالیضُ  هسصل اسر ٍ تذیي ضىل خشٍطُ ایٌسشًرهطسشیاى ًطاى داد. دس حال حاضش ّش چیضی تِ 

دیگش ٍسایل  ّا ٍّای َّضوٌذ لذسزوٌذ، زثلر ضًَذ وِ زمشیثاً تِ واغز دیگش ًیاصی ًخَاّین داضر. گَضی هی

 حول، اسزثاعاذ سا دس آیٌذُ تْثَد خَاٌّذ تخطیذ. لاتل

 پذیزی تًجٍ بٍ اوعطاف  -14

دس سال گزضسِ؛  ّا سَصی ّا، گشدتادّا ٍ آزص اهَاج گشها، اهَاج سشها، سیل ّا، ىخس اص هَاخِْ تا زؼذد عَفا

 ٍساص ضذ. ّای صٌؼر ساخر زثذیل تِ یىی اص ضاخص 2010خزیشی دس سال  اًؼغاف

 يساس مديالر ساخت -15

خاسج ّای ساخسواًی دس خایی  الواى ضَد، ٍساص وِ تِ اسن ساخر تشٍى سایسی ّن ضٌاخسِ هی دس ایي سٍش اص ساخر

ٍساص هذٍالس غالثاً تشای  ساخر ضَد. هحل هَسدًظش هٌسمل هی واسگاُ ساخسواًی زَلیذ ٍ سدس تذٍى افر ویفیر تِ اص

ضَد. اص ایي سٍش تیطسش دس  ّای ًظاهی ٍ زأسیساذ صٌؼسی اسسفادُ هی ّای دسس، ساخسواى ّا، والس ساخر ووح

صشفِ تَدى، گضیٌِ خَتی  تِ تِ دلیل سشػر صیاد ٍ همشٍى ایي سٍش ضَد. دٍسافسادُ اسسفادُ هی هٌاعك سٍسسایی یا

 ضَد. ّای هَلر هحسَب هی تشای ساخر ساخسواى

 دّذ. تشاتش افضایص هی 59ٍساص تِ ایي سٍش سشػر واس سا زا  دس تشخی هَاسد ساخر

 افشایش َشیىٍ مصالح  -16

تیي  آّي ٍ فَالد ضَد وِ ّضیٌِ یتیٌی ه خیص ٍساص افضایص لیور هصالح اسر ٍ یىی دیگش اص زشًذّای صٌؼر ساخر

هصالح  یافسِ اسر. آهاس حاوی اص آى اسر وِ ّضیٌِ لَاصم تْذاضسی، آسفالر ٍ ّای اخیش افضایص دسصذ دس سال 5زا  9

ّای ساخسواًی سا هسوایل تِ  ّا، ضشور سمف ساصی ّن سٍ تِ افضایص اسر. ایي احسوال ٍخَد داسد وِ افضایص ّضیٌِ

یىی اص ایي  ّا خَاٌّذ تَد. ّا تِ دًثال ساّی تشای خثشاى ّضیٌِ صیسر وٌذ ٍ دس ًسیدِ ضشور یظهفَْم ساصگاس تا هح

ّا تاصیافر هصالح ساخسواًی اسر. ّضیٌِ هَاسد دیگشی ّوچَى هس، آلَهیٌیَم ٍ سَخر دیضل ًیض سٍ تِ افضایص  ساُ

 اسر.



 

 

 يساس واب ساخت -17

دّذ.  ب صهاًی ٍ ایوٌی ّوگی ػَاهل هْوی ّسسٌذ، ًطاى هیٍساص ًاب خَد سا دس صٌؼسی وِ تَدخِ، چاسچَ ساخر

 ّذف چیسر؟ ّذف تِ حذاوثش سساًذى هضایا تشای هطسشی ٍ تِ حذالل سساًذى ضایؼاذ اسر.

هاله، هؼواس، هٌْذس، خیواًىاس ول، هذیش خشٍطُ، خیواًىاس  ّوِ ریٌفؼاى ضاهل تشای زحمك ایي ّذف الصم اسر وِ

 ّوىاسی وٌٌذ زا ًیشٍی واس، زدْیضاذ ٍ هصالح اضافِ حزف ضًَذ. وٌٌذگاى، تاّن خضء ٍ زأهیي
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