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  چکیده
 توجه بهنیاز به  ،تر شدن مدیریت شهریپیچیدهبع آن تشهرنشینی و به  پدیده تحوالت اخیر جهان و توسعه چشم گیر

ترین مسائل در مدیریت شهری، مدیریت منابع آب است. امروزه فناوری یکی از مهم .داده است افزایش مدیریت شهری را

در زمینه های 3 ، اینترنت اشیاء2، سیستم های اطالعات جغرافیایی1سازی اطالعات ساختمانجدیدی مانند مدلهای 

 BIMمختلف مدیریت شهری از جمله مدیریت منابع آب مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. استفاده از قابلیت های 

در زمینه مدیریت و تحلیل داده  GISمچنین قابلیت های در زمینه تصویرسازی، مدیریت، ذخیره و نگهداری اطالعات و ه

های جغرافیایی بهبود قابل توجهی در پروژه های مدیریت منابع آب از جنبه های هزینه، زمان، پیش بینی و کنترل 

له در زمینه مدیریت منابع آب از جم GISو  BIMخسارات احتمالی ایجاد کرده است. مطالعات زیادی در زمینه کاربردهای 

شبکه توزیع آب، نگهداری و تعمیرات زیرساخت های مرتبط و مدیریت بحران سیل انجام شده است. از طرف دیگر یکپارچه 

افزایی قابلیت های آن ها شده و می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد. به عبارت موجب هم GISو  BIMسازی 

در نمایش محیط اطراف باعث ایجاد یک  GISها و همچنین توانایی در نمایش جزئیات بیشتر المان  BIMدیگر کاربرد 

ابتدا توضیحاتی مختصر در مورد  پژوهش این دیدگاه یکپارچه و جامع نگر در زمینه مسائل مدیریت منابع آب می شود. در

BIM  وGIS شود و سپس توانایی های سازی آن داده میو حاالت یکپارچهBIM ،GIS سائل مدیریت و ترکیب آن ها در م

منابع آب با استفاده از مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با توجه به مطالعات انجام 

شده در این زمینه جهتی برای مطالعات بیشتر برای استفاده حداکثری موثر از قابلیت های آن در زمینه مدیریت منابع آب 

 معرفی می شود.

 

، (GIS)(، سیستم اطالعات جغرافیایی BIMمدل سازی اطالعات ساختمان ) مدیریت منابع آب، کلیدی: یهاواژه

 GISو  BIMیکپارچه سازی 

 

  مقدمه -1
به علت نیاز به مواجهه با حجم زیادی اطالعات پراکنده و پیچیده، هر مرحله در چرخه ساخت به اطالعات زیادی برای   

ول دهه گذشته، یکی از بهترین ابزارهای ارتباطات و همکاری در صنعت ساخت، استفاده از مدل ارتباطات موثر نیاز دارد. در ط

در حالت کلی برای پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته است اما در  BIMسازی اطالعات ساختمان بوده است. 

 .[1]مقیاس وسیعتر برای زیرساخت ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد 
ات و تفاوت ها در پروژه های مهندسی هیدرولیک و نیروگاه آبی پژوهش ها را به سمت استفاده از راه حل های مشخص  

 را به صورت هوشمند برای مدلسازی محیط ها و پروژه ها بزرگ، دوره های زمانی بلند،  BIMیکپارچه که مدل های مکانی و 

                                                 
1 Building Information Modeling (BIM) 

2 Geography Information System (GIS) 

3 Internet of Things (LOT) 
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ی های حرفه ای مشخص در این زمینه یکپارچه می کند، هدایت کرده سرمایه گذاری های بزرگ، تکنیک های پیچیده و توانای

در زمینه شبکه توزیع آب و مدیریت بحران سیل توسط پژوهشگران  GIS. از طرف دیگر مطالعات زیادی با استفاده از [1]است 

ویکرد مدیریتی در پروژه های آبی در مقیاس وسیعتر می تواند یک ر GISو  BIMانجام شده است. همچنین یکپارچه سازی 

 مناسب برای مسائل مدیریت منابع آب ایجاد نماید.

 

 مفاهیم تحقیق -2

 (BIM)سازی اطالعات ساختمان مدل. 2.1
سازی اطالعات ساختمان به عنوان یک فرآیند برای تولید، ذخیره، مدیریت، تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات مدل  

یک مدل . [2]ای قابلیت تبادل بین بخش های مختلف، تعریف می شود ساختمان در یک روش قابل استفاده مجدد و دار

اطالعات ساختمان هندسه، روابط مکانی، اطالعات مقادیر و خواص المان های ساختمان، تخمین هزینه ها، لیست مصالح و 

. [3]برنامه زمانبندی پروژه را مشخص می کند. این مدل می توان برای نمایش تمام چرخه عمر پروژه مورد استفاده قرار گیرد 

 اج می باشد.در نتیجه مقادیر و پارامترهای به اشتراک گذاشته شده مصالح قابل استخر

BIM    ،می تواند به عنوان یک فرآیند مجازی که همه جنبه ها و همه بخش های ساخت )شامل معماری، سازه

به همه اعضای تیم طراحی شامل امکان همکاری صحیح تر و موثرتر را  BIMتاسیسات( را نشان می دهد در نظرگرفته شود. 

در مدیریت منابع آب در زمینه های مختلفی از جمله شبکه توزیع آب، مدیریت تعمیر  BIM. قابلیت های فراوان [4]می دهد 

 و نگهداری زیرساخت های آبی و مدیریت در برابر سیل مورد توسط پژوهشگران مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

 

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی . 2.2

GIS   د که همه انواع داده های جغرافیایی را ایجاد، مدیریت، تحلیل و نگاشت می کند.یک سیستم می باش  GIS  داده ها

را به یک نقشه متصل می کند و داده های مکانی را با اطالعات توصیفی یکپارچه می کند. این مورد یک پایه و اساس برای 

یدن الگوها، روابط و بستر جغرافیایی کمک می کند. به کاربران برای فهم GISنگاشت و تحلیل اطالعات مکانی می باشد. 

 .[5]مزایای اصلی آن شامل بهبود ارتباطات و کارایی، مدیریت بهتر و تصمیم گیری موثرتر در زمینه های مختلف می باشد 

GIS    یک بستر برای مدیریت و نمایش اطالعات مکانی می باشد. مزیت اصلیGIS  بر خالفBIM  به موثر بودن آن در

 GISمدلسازی ویژگی های بیرونی و با مقیاس بزرگ جغرافیایی و قابلیت های تحلیل مکانی آن می باشد. عالوه بر آن، 

در  GISیخچه طوالنی در مدیریت داده های هیدرولوژی دارد. جامع ترین مدل داده و فرمت تبادل داده بین سیستم های تار

 . [6]می باشد  GML)1( مکانی دامنه

در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع آب با استفاده از قابلیت های مکانی  GISمطالعات مختلفی در زمینه کاربردهای   

GIS  تعیین مسیر خطوط لوله آب در مباحث آبخیزداری، تعمیر و نگه داری زیرساخت های آبی و پروژه های هیدرولیکی در

 توسط پژوهشگران انجام شده است.
 

 

 GISو  BIMیکپارچه سازی . 2.2
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هرکدام به تنهایی توانایی های قابل توجهی در زمینه های مختلف صنعت ساخت و همچنین  GISو  BIMهر چند که 

ان به یک هم افزایی در این زمینه دست پیدا کرد. می تو GISو  BIMمدیریت منابع آب دارد، اما با استفاده از یکپارچه سازی 

 :[7]در یکپارچه سازی، مطالعات به سه حالت کلی در این زمینه تقسیم می شوند  GISیا  BIMبا توجه به نقش 

 می باشد. BIMحالت اول: بستر یکپارچه سازی 

بعنوان بستر اصلی یکپارچه سازی انتخاب می شود و  BIMدر این حالت یکی از ابزارهای نرم افزارهای مرتبط با   

به آن بستر وارد می شود. از این حالت زمانی  Shapefileو  CityGMLبا فرمت های  GISاطالعات از نرم افزارهای مرتبط با 

تفاده می شود که هدف یکپارچه سازی پرداختن بیشتر به جزئیات مدلسازی پروژه باشد و توجه کمتری به محیط اطراف آن اس

 مورد نیاز باشد.

 بستر یکپارچه سازی می باشد. GIS: 2حالت 

پارچه سازی به عنوان بستر اصلی برای یک QGISو  ArcGISمانند  GISدر این حالت نیز یکی از ابزارهای نرم افزاری   

می شود. این حالت  Shapefileیا  CityGMLبا فرمت  GISوارد بستر  IFCانتخاب می شود. در این حالت اطالعات با فرمت 

 نیز زمانی انتخاب می شود که نیاز به توجه و دقت بیشتر به اطالعات محیط اطراف پروژه ساخت مورد نظر وجود داشته باشد.

 یکپارچه سازی انتخاب می شود.حالت سوم: یک بستر سوم برای 

ممکن است وجود داشته باشد مانند از بین  GISو  BIMبا توجه به مشکالتی که دو حالت اول یکپارچه سازی در بستر    

، از بستر سومی در این حالت استفاده می شود. این بستر سوم می تواند نرم GISو  BIMرفتن اطالعات ضروری مدل های 

باشد.  (Semantic Web)باشد یا می تواند استفاده از وب معنایی  Active3Dو  Autodesk Infraworkافزارهایی مانند 

استفاده از وب معنایی در مطالعات اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا استفاده از این فناوری امکان 

فراهم می آورد. همچنین با استفاده از آن اطالعات به صورت دسترسی همه جانبه برای تمامی ذی نفعان مسئول در پروژه 

real-time .در پروژه تغییر می کند که کمک شایانی در جهت پایش و نگهداری به موقع پروژه ها دارد 

سازی و اینکه تمرکز کاربرد مورد نظر بر جزئیات المان ها یا محیط اطراف با توجه به کاربرد خواسته شده از یکپارچه  

 پروژه است، یکی از سه حالت اصلی بیان شده برای یکپارچه سازی انتخاب می شود.

 

 منابع آب تیریدر مد GISو  BIMکاربرد  -2
 در شبکه توزیع آب GISو  BIMکاربرد های . 2.1

در هر چند که نرم افزارها و فناوری های اطالعاتی زیادی در صنعت ساخت استفاده شده است، اما پیشرفت بسیار کمی   

برنامه ریزی سیستم توزیع آب حاصل شده است. برنامه ریزی سیستم توزیع آب با توجه به پیچیدگی سطوح شهری و 

می تواند برای توصیف تسهیالت موجود در یک بستر  GISمسیرهای جریان، به داده های مکانی قابل توجهی نیاز دارد. 

یره، مدیریت و نگهداری اطالعات پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد می تواند برای ذخ BIMجغرافیایی بزرگتر استفاده شود. 

[8] . 

برای بررسی هرگونه تداخل بین پروژه شبکه توزیع آب و  GISبا توجه به برنامه ریزی شبکه لوله، قوانین هندسی در   

می تواند برای مدلسازی مولفه هایی که روابط مکانی با یکدیگر  GISاطراف آن مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار هندسی در 

 .[9]اع روابط مکانی پشتیبانی می کند دارند مورد استفاده قرار گیرد، که از انو

روش های فناوری اطالعاتی پیشرفته مشخص می تواند برای شبکه توزیع آب مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال در   

یک ابزار قوی برای مدیریت سیستم های توزیع آب می  GISی گردد که پیشنهاد م [10]ن مطالعه ای توسط بارتولین و همکارا

می تواند برای انجام فعالیت های مشخصی مانند نقشه برداری طرح، پیش بینی تقاضا،  GISباشد. در زمینه شبکه توزیع آب، 

 و مدیریت دارایی مورد استفاده نصب کنتور، اتصاالت لوله ها، کنترل های نشت و خرابی، برنامه ریزی نگهداری و بهره برداری 
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برای  GISیک مدل توپولوژی از شبکه توزیع آب در یک محیط  [11]. در مطالعه ای توسط اردشیر و همکاران [10]قرار گیرد 

یک مدل هیدرولیکی با استفاده از ابزار  [12]مدیریت نشت آب توسعه داده شده است. در مطالعه ای توسط تائو و همکاران 

GIS  یک ابزار  [13]برای بدست آوردن اطالعات در مورد شبکه توزیع آب توسعه داده شد. در مطالعه ای توسط صالح و آتوود

GIS  برای رتبه بندی چندین مسیر دارای پتانسیل برای عبور لوله کشی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه ای توسط آیاد و

و بهینه سازی برای فراهم کردن طرح لوله کشی بهینه برای  GISیک رویکرد با استفاده از یکپارچه سازی  [14]همکاران 

برای تصویرسازی لوله کشی زیرزمینی  GISو  BIM [15]شبکه توزیع آب ارائه گردید. در پژوهشی دیگر توسط لیو و ایسا 

 متصل به ساختمان ها یکپارچه سازی گردید.

یک روش یکپارچه شده برای برنامه ریزی شبکه توزیع آب ارائه گردید که این  [8]در پژوهشی توسط ژائو و همکاران   

روش در یک پروژه واقعی شبکه توزیع آب مورد صحت سنجی قرار گرفت. در این مطالعه نگاشت معنایی برای یکپارچه سازی 

BIM  وGIS ناوری های بدون از دست رفتن داده مورد استفاده قرار گرفت. روش یکپارچه شده مزایای فBIM  وGIS  را برای

یک پارامترسازی جامع برای خطوط لوله فراهم می  BIMتسهیل برنامه ریزی شبکه توزیع آب ترکیب می کند. به عبارت دیگر 

یک مدل تصویرسازی سه بعدی که بتواند برای تحلیل استفاده شود فراهم می کند. همچنین در این  GISکند در حالی که 

می تواند برای بدست آوردن طرح کلی شبکه لوله مناسب مورد استفاده قرار گیرد. روش  GISوپولوژیکی در مطالعه قوانین ت

ارائه شده به صورت موثر تداخالت بین پروژه شبکه توزیع لوله و ساختار های موجود را شناسایی می کند. تداخالت قبل از 

ساخت جلوگیری شود. همچنین نتایج این تحقیق می تواند به ساخت شناسایی می شوند تا از بروز هر گونه خطا در روند 

فرآیند تصمیم گیری با درنظرگرفتن قیود فیزیکی در سایت پروژه و وجود طرح های شبکه لوله به صورت مجازی کمک قابل 

 .[8]توجهی نماید 

 

 در تعمیر و نگهداری پروژه های آبی GISو  BIMکاربرد . 2.2

ه یک نمونه اولیه از یک شبکه هوشمند برای نگهداری طراحی و توسع [16]در مطالعه ای توسط ادموندسون و همکاران   

می باشد  BIMکه  یک فرمت داده باز برای  IFC4و تعمیر زیرساخت آب و فاضالب انجام گردید. در این مطالعه با استفاده از 

ضالب استفاده و گزارش عملکرد دارایی های فا real-timeتوسعه داده شده است، که از سنسورهای هوشمند برای امکان پایش 

می کند. این یکپارچه سازی به منظور تصمیم های کنشی برای نگهداری و بهره برداری مورد استفاده قرار گرفته شده است. از 

سنسور هوشمند سرعت آب، سطح آب، سنسور اندازه گیری میزان باران و کیفیت آب برای رویکرد استفاده می شود.  4

هایی برای پایش شبکه آب و فاضالب به منظور بررسی نیاز به تعمیرات استفاده می شود. همچنین در این سیستم از دوربین 

 ( تصویری از داخل شبکه فاضالب واقعی و مدلسازی انجام شده برای شبکه آب و فاضالب نشان داده شده است.1در شکل )
 

 
 [16]های موجود در شبکه آب و فاضالب  سازی شبکه آب و فاضالب و استفاده از دوربین برای تشخیص خرابی. مدل1شکل 
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برای شناسایی آسیب پذیری سیستم های  BIM-GIS-DCEیک پلتفرم  [17]در مطالعه ای توسط یانگ و همکاران   

به فهم رفتار شبکه ای سیستم های زیرساخت کمک می  DCEزیرساخت های وابسته به یکدیگر در برابر سیل ارائه شده است. 

در برابر سیل می باشد کند. زیرساخت مورد بررسی در این مطالعه یک ترکیب از سیستم حمل و نقل، ساختمان و زهکشی 

[17]. 

 :[17]مولفه اصلی می باشد  3این روند شامل 

 IFCاز فایل های  flood-sensitiveبازیابی اطالعات ساختمان  .1

با استفاده از موتور های محاسباتی متناظر در دامنه مبتنی بر  physics-basedشبیه سازی عملکرد زیرساخت  .2

 سیستم زهکشی

مکانی  مختلف و شناسایی آسیب پذیری با استفاده از تحلیل های DCEsیکپارچه سازی داده، نگاشت معنایی بین  .3

 GISدر پلتفرم 

مناسب ترین ابزار برای ثبت اطالعات مرتبط با چرخه عمر ساختمان می باشد. در حالی که  BIMبرای ساختمان ها،   

GIS  برای ذخیره روابط هندسی، توپولوژیکی، کارکردی دارایی های زیرساخت ها و محیط اطراف آن ها مانند توپوگرافی

شبیه سازی شود و می تواند قبل و بعد از  DCEsعملکرد زیرساخت می تواند با استفاده از  مناسب است. عالوه بر این های

ارتفاع ورودی خانه مشخص می شود و در  BIMاز مدل های  IFCبا توجه به اطالعات . [17]وقوع حادثه را تحلیل کند 

InfoWorks  اطالعات ارتفاع سیل مشخص می شود و همه اطالعات در بسترGIS ( روند 2یکپارچه سازی می شود. در شکل )

 .[17]مطالعه مشخص شده است 

 

 
 [16]. روند مطالعه انجام شده برای بررسی آسیب پذیری زیرساخت ها وابسته به یکدیگر در برابر سیل 2شکل 

 

ر دستیابی به توسعه پایدار، پروژه های انحراف آب بین حوضه ای با طول های بلند برای حل مشکل توزیع به منظو  

. سازه هایی به منظور انحراف آب ایجاد می [18]نامتوازن منابع آب و بهینه سازی تخصیص منابع آب بسیار ضروری شده است 

 ای پروژه های انحراف آب نصب شده اند، اما سیستم خودکار پایش ایمنیشوند و ابزارهای متنوعی برای پایش وضعیت سازه 

)1(SMAS  برای دستیابی به ارزیابی خودکار وضعیت ناکافی می باشد. سه محدودیت اصلی در زمینه استفاده از سیستم یاد

 شده وجود دارد که عبارتند از: 

 

                                                 
1 Safety Monitoring Automation System(SMAS) 
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رای پشتیبانی از تصمیم گیری ندارد. این مورد سیستم فعلی یک مدل سه بعدی تصویرسازی شده یکپارچه شده ب .1

 مانع از تصمیم گیری سریع در شرایط اضطراری می گردد.

به دلیل پردازش دستی بررسی داده و کمبود تلفیق اطالعات با پایش داده، شناسایی خرابی های سازه آب زمان  .2

 زیادی می برد.

 هندسی یکپارچه نشده است.جمع آوری داده و تحلیل داده با فرآیند مدیریت ایمنی م .3

و جامع نبودن آن برای درک مدیریت ایمنی در طول دوره بهره  SMASموارد یاد شده نشان دهنده ضعف سیستم   

 [19]برداری و نگهداری پروژه های انحراف آب می باشد. به منظور حل این محدودیت ها، در پژوهشی توسط لیو و همکاران 

برای مرحله تعمیر و نگهداری پروژه های انحراف آب برای بهبود کارایی مدیریت  BIMیک چارچوب مدیریت ایمنی مبتنی بر 

 . [19]ایمنی ارائه شده است 

 

 در مدیریت سیل GISو  BIMکاربرد .2.2

یکی از مشکالتی که در ارزیابی خرابی و شناسایی ریسک های ناشی از سیل ها برای ساختمان ها وجود دارد، مشکل در   

به خوبی نمایش داده شده  BIMداده های ورودی می باشد که از یک طرف به اطالعات کامل ساختمان نیاز دارد )که در 

مدیریت شده است(. این نیازها با استفاده مستقل  GISیگر به اطالعات سیل نیاز دارد )که به صورت کلی در است( و از طرف د

یک  [6]برطرف نمی شود و به یکپارچه سازی آن ها نیاز دارد. در پژوهشی توسط امیرابراهیمی و همکاران  GISو  BIMاز 

به منظور پشتیبانی از ارزیابی با  GIS-BIMبرای یکپارچه سازی  1GML روش مدل سازی داده جدید به عنوان یک پروفیل

همچنین در این مطالعه، یک مدل داده برای . [6]سه بعدی خرابی سیل به ساختمان ها ارائه شده است جزئیات و تصویرسازی 

توسعه داده شده است. این مدل، پارامترهای ساختمان و سیل و همچنین سایر ویژگی های موردنیاز  GISو   BIMترکیب 

جغرافیایی )مانند ارتفاع( را گردآوری می کند. از این مدل برای ارزیابی و تصویرسازی سه بعدی خرابی ساختمان ها ناشی از 

سیل استفاده می شود. خروجی این مدل داده ایجاد شده می تواند تصمیم گیری را برای گستره وسیعی از ذی نفعان برای 

. در این مطالعه، خرابی های ناشی از سیل روی [6]بهبود تاب آوری ساختمان ها در برابر تاثیرات مخرب سیل ها بهبود بدهد 

با استفاده از نرم  (LoD400)آن خانه  BIMیک خانه در شهر ماریبیرنونگ با همکاری کنسول آن شهر تحلیل گردید. مدل 

ساله با استفاده از مجموعه  111از آن گرفته شد. یک سیل با دوره بازگشت  IFCتوسعه داده شد و یک خروجی  Revitر افزا

 ESRI 1140شبیه سازی گردید و خروجی های توزیع مکانی عمق و سرعت از آن به فرمت  MIKE 21شبیه سازی 

shapefile رهای سیل از فایل های خروجی شبیه سازی به یک فایل گرفته شد. همچنین از یک ابزار برای استخراج پارامت

استفاده گردید، که از آن برای نگاشت مفاهیم سیل در طراحی مدل داده ایجاد شده به منظور ذخیره اطالعات  XMLساده 

استفاده از  با ESRIبه یک پایگاه داده جغرافیایی  IFCسیل استفاده گردید. برای استخراج اطالعات هندسی، ابتدا المان های 

 GISبه  BIMبه عنوان هسته برای تبدیل یک طرفه فرمت های  2FME از تبدیل می گردد. این افزونه ArcGISافزونه ای در 

استفاده می کند. این روش تبدیل به عنوان یک روش میانی برای استخراج اطالعات هندسی استفاده می کند. هر کالس 

تبدیل می شود. از طرف دیگر  ArcGISبا استفاده از یک افزونه در  CityGMLفرمت ویژگی در پایگاه داده جغرافیایی به 

با  IfcXMLو  IFCبدست می آید )تبدیل بین  IFCمربوط به فایل  XMLویژگی ها و روابط بین المان ها از یک ورژن 

-( مدلسازی انجام شده و نقاط پرخطر ساختمان تحت مدل4( و )3. در شکل )[6]انجام می شود(  BIMServerاستفاده از 

 سازی در برابر سیل نشان داده شده است.

 

                                                 
1 Geography Markup Language 
2 Feature Manipulation Engine 
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 [6]سازی انجام شده . مدل2کل ش

 

 

 

 

 

 

 
 [6]. شناسایی نقاط پرخطر ساختمان در برابر سیل 4شکل 

 

 بحث -4
در مسائل مدیریت منابع آب آورده  GISو  BIMطور خالصه مطالعات انجام شده با استفاده از ترکیب  ( به1در جدول )  

 شده است. 

 

 در مسائل مدیریت منابع آب GISو  BIM. خالصه ای از مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد ترکیب 1جدول

 مرجع محل کاربرد کاربرد

توزیع آب و انجام فعالیت های مشخصی مانند نقشه برداری طرح، پیش برای مدیریت سیستم های  GISاستفاده از 

بینی تقاضا، نصب کنتور، اتصاالت لوله ها، کنترل های نشت و خرابی، برنامه ریزی نگهداری و بهره برداری و مدیریت 

 دارایی 

 [10] شبکه توزیع آب

 [11] شبکه توزیع آب ه داده شده است.برای مدیریت نشت آب توسع GISارائه یک مدل توپولوژی از شبکه توزیع آب در یک محیط 

آوردن اطالعات در مورد شبکه توزیع آب توسعه برای بدست  GISتوسعه یک مدل هیدرولیکی با استفاده از ابزار  

 داده شد.

 [12] شبکه توزیع آب

 [13] شبکه توزیع آب دی چندین مسیر دارای پتانسیل برای عبور لوله کشی برای رتبه بن GISاستفاده از یک ابزار 

و بهینه سازی برای فراهم کردن طرح لوله کشی بهینه برای  GISارائه یک رویکرد با استفاده از یکپارچه سازی 

 شبکه توزیع آب

 [14] شبکه توزیع آب
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 [15] شبکه توزیع آب برای تصویرسازی لوله کشی زیرزمینی متصل به ساختمان ها  GISو  BIMیکپارچه سازی  

و بررسی تداخالت بین پروژه شبکه  برای برنامه ریزی شبکه توزیع آب BIM-GISارائه یک روش یکپارچه شده 

 توزیع لوله و ساختارهای موجود که در یک پروژه واقعی شبکه توزیع آب مورد صحت سنجی قرار گرفت.

 [8] شبکه توزیع آب

 [16] تعمیر و نگهداری طراحی و توسعه یک نمونه اولیه از یک شبکه هوشمند برای نگهداری و تعمیر زیرساخت آب و فاضالب 

برای شناسایی آسیب پذیری سیستم های زیرساخت های وابسته به یکدیگر در  BIM-GIS-DCEارائه یک پلتفرم 

 برابر سیل

 [17] تعمیر و نگهداری

داری پروژه های انحراف آب برای بهبود برای مرحله تعمیر و نگه BIMارائه یک چارچوب مدیریت ایمنی مبتنی بر 

 کارایی مدیریت ایمنی

 [19] تعمیر و نگهداری

به منظور  BIM-GISبرای یکپارچه سازی  GMLارائه یک روش مدل سازی داده جدید به عنوان یک پروفیل 

 دی خرابی سیل به ساختمان هاپشتیبانی از ارزیابی با جزئیات و تصویرسازی سه بع

مدیریت بحران 

 سیل

[6] 

 

منابع آب به کار  تیریآن ها در مسائل مختلف مد ییو هم افزا GISو  BIMمختلف  یها تی، قابلدر مطالعات انجام شده  

متناسب با هدف  د،یبه آن اشاره گرد 2که در بخش  یساز کپارچهیبستر  یمختلف برا یمطالعات، حالت ها نیبرده شد. در ا

 تیفیو ک یریگ میتصم ،یمنیا نه،ید منجر به بهبود هزتوان یم یساز کپارچهی نیو استفاده قرار گرفت. ا یپژوهش، مورد بررس

 منابع آب گردد. تیریمد یدر پروژه ها

 

 نتیجه گیری -5
استفاده از . و ترکیب آن ها در مسائل مدیریت منابع آب پرداخته است GISو  BIM کاربرد به بررسیمطالعه  نیا  

ی و مدیریت شبکه توزیع آب، تعمیر و نگهداری زیبرنامه ر لیتسه یبراافزایی موجب هم GISو  BIM سازیکپارچهی

 .زیرساخت های مرتبط و مدیریت بحران سیل است

مدل تجسم  کی GISکه  یدهد ، در حال یارائه م توزیع آب جامع از خطوط لوله تصویر BIMدر مطالعات انجام شده،   

 نیقوان ن،ی. عالوه بر اردیمورد استفاده قرار گ محیط اطراف آن لیو تحل هیتجز یتواند برا یدهد که م یرا ارائه م یسه بعد

های ارائه شده در این  . روشقابل استفاده می باشدطرح شبکه لوله مناسب  کیبه دست آوردن  یبرا GISدر  یکیتوپولوژ

و  BIMبا استفاده از کند.  یرا مشخص م از قبل موجود یو ساختارها شبکه توزیع آب جدید نیب تداخالتثر وبه طور م زمینه

GIS جیشود. نتا یریساخت و ساز جلوگ ندیتا از هرگونه خطا در طول فرآ یی می شوندقبل از ساخت و ساز شناسا تعارضات 

 ندیبه فرآ یرواقعیشبکه لوله غ یهایبنددر محل و وجود طرح یکیزیف یهاتیبا در نظر گرفتن محدود توانندیم نیهمچن

کاربردهای زیادی در زمینه  GISو  BIMالعات انجام شده با استفاده از ابزارهای به صورت کلی مط کمک کنند. یریگمیتصم

های مدیریت شبکه توزیع آب، تعمیر و نگهداری و مدیریت بحران داشته است. با توجه به پژوهش های انجام شده پیشنهاد می 

بهتری به ذینفعان پروژه می دهد جهت گردد در تحقیقات بعدی بر روی استفاده از ابزار وب معنایی که قابلیت دسترسی 

باشد  یابزار م کی ییوب معنااستفاده در مدیریت تعمیر و نگهداری زیرساخت های مرتبط با مدیریت منابع آب استفاده شود. 

 نیدهد و باعث بهبود ارتباطات ب یم یافراد مختلف در پروژه را به اطالعات پروژه در هر زمان و مکان یکه امکان دسترس

بهتر به فرمت  یدسترس یمورد استفاده است که برا جیوب را یافزونه بر رو کی ییشود. وب معنا یمختلف پروژه م نفعان¬یذ

 ،ییخوانده شود. در وب معنا وترهایتوسط کامپ میتواند به صورت مستق یحالت داده م نیباشد که در ا یم جیرا یداده ا یها

دهد تا داده  یم یها انهیامکان را به را نیو به ا رندیگ یمعنا در دسترس قرار م ( بر اساسsyntax) نتکسیس یاطالعات به جا

و  AHPهمچنین پیشنهاد می گردد که از رویکردهای بهینه سازی چند هدفه مانند  ها را بخواند و دانش را بدست آورد.
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Topsis تداخالت، مباحث زیست محیطی برای مشخص کردن بهینه ترین خطوط لوله در مدیریت شهری از جنبه های هزینه ،

 و توسعه پایدار استفاده گردد. 
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Abstract  
Recent advances and significant development of urbanism and subsequently more 

complicated urban management have been necessitated concentration on urban 

management. One of the most vital issues in mentioned field is water resource 

management. Recently, new technologies such as BIM, GIS, and Internet of Things in 

various fields of urban management including water resource management have attracted 

researchers’ attentions. Utilizing capabilities of BIM in visualization, management, storing, 

and information maintenance and capabilities of GIS in management and analysis of 

geographical data have made significant improvement in water resources management 

projects in terms of cost, time, prediction, and control of probable damages. Many 

researchers have investigated applications of BIM and GIS in water resource management 

issues such as water distribution system, repair and maintenance of infrastructures, and 

flood management. On the other hand, integration of BIM and GIS lead to synergistic of 

their capabilities and could have great applications. In other words, BIM and GIS 

applications in detailed representation of elements and surrounding environment 

respectively lead to establishing a comprehensive and integrated vision in water resource 

management issues. In this study, first, a brief explanation is given about BIM and GIS and 

different states of their integration, and then their abilities in water resource management 

issues is examined through conducted studies. Finally, some ideas are suggested for future 

researches for maximum utilization of BIM and GIS capabilities according to the recent 

researches in this field.  
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