
 

 

1 

 

  

   BIMامکان سنجی طرح ها در پروژه های بزرگ مقیاس با بکارگیری 

 )مطالعه موردی : پروژه مشهدمال( 
 

   3، حسن اسدزاده2حسین خراشادیزاده ،  *،  1  محمد موسوی

 
 پروژه مشهدمال    BIMکارشناس واحد  ،  ارشد مدیریت ساخت  کارشناس    -*و    1

ayyarvash@gmail.com 
 

 پروژه مشهدمال    BIMمدیر واحد  ،  ارشد مدیریت ساخت  کارشناس   -2             

3h.khorashadi@gmail.com 

 

 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، کارشناس مکانیک پروژه مشهدمال   -3           
h.assadzadeh@pscompany.com 

 

 

 

 

 

   چکیده 
هر گونه تغییر در   تغییرات در پروژه های بزرگ مقیاس از جایگاه ویژه ای برخوردار است.همواره امکان سنجی و مطالعه  

انتخاب راهکار مناسب با    ن و هزینه بسیار زیادی خواهد شدبخشی از پروژه موجب تغییرات گسترده و تحمیل زما لذا 

ز مهمترین عوامل تسهیل در این امر می  یکی ا  BIMکمترین تاثیرات در مدت زمان کوتاه همواره مدنظر خواهد بود. ابزار  

در پروژه پیاده سازی شده باشد می توان کلیه عوامل دخیل در هر تغییر را استخراج و در    BIMباشد. چنانچه مبانی  

و    پروژه مشهدمال  با توجه به مقیاس بزرگ  متناسب با نیاز پروژه انتخاب و ارائه گردد.    ،کمترین زمان ممکن بهترین راهکار

، تشریح و مورد بررسی قرار گرفته  آن  از مطالعات امکان سنجی  موردچند    در پروژه،    BIMهمچنین پیاده سازی مبانی  

عالوه بر صرف زمان و هزینه کمتر، پویایی و کارآمدی بیشتری در    BIMاستفاده از مطالعات امکان سنجی مبتنی بر  است.  

 هد کرد. دوره ساخت و در دوره  بهره برداری ایجاد خوا

 ، تغییرات، مشهدمال BIMامکان سنجی،  كلیدی:   گان واژ
 

 

 Bنويسنده اول ) و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلی، نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

Nazanin  .pt 11 )راست چين ، 
، راست  B Nazanin  .pt 11نويسنده دوم ) ، دانشکده و دانشگاه محل تحصيل(يا سمت كاري و رشته تخصصي )  درجه علمي -2

 چين(



 

 

2 

 

 

 مقدمه -1
شود، که بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت    توسعه صنعت ساختمان، یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب می

 ها و تکنولوژیهای  از مؤلفهباشد. یکی    باالترین سهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحصیلکرده و کارآمد را دارا می   و

  عنوان یــک ابــزار   به  BIMباشد. در حــال حاضــر، تکنولــوژی    جدید در صنعت ساختمان، مدلسازی اطالعات ساختمان می

 حوزه   شده کــه موجــب پیدایــش تحــوالت بنیـادی در تمامی   مــدرن و کارآمــد در عرصــه مهندســی ســاختمان شناخته

 ( 1398قهجاورستانی، ) وساز شـده اسـت.  وابسـته بـه ساختهای 

پروژه حیات  چرخه  در  ساختمان  اطالعات  سازی  را  مدل  پروژه  فازهای  بین  ارتباطات  و  میگیرد  قرار  استفاده   مورد 

م آن  از  استفاده  با  و  میکند  ذخیره  خود  در  را  حیاتی  اطالعات  کلیه  فناوری  این  در  بعدی  سه  مدلهای  میکند.   یتوان تسهیل 

 مورد استفاده قرار گیرد. این فرآیند دسترسیها به اطالعات   گیریها   فراهم آورد تا در تصمیم  جهت مدیرانتصویر بهتری از پروژه  

 (Schorr, 2011) کندهمزمانی و تداخالت جلوگیری می را مدیریت میکند و از

های پروژه    وری و کاهش هزینه  بهره  محدود کردن ناکارآمدیها و درنتیجه باال بردناز مزایای بهره گیری از این سیستم  

باشد  تکنولوژی،  . می  پروژه  BIMسازی    پیاده   با گسترش  پیشرو    در  اجتناب  صنعت ساختمانهای  بود  امری  .  ناپذیر خواهد 

.(Peter et al, 2013)(McGraw-Hill, 2012)   ا میدهد تا قبل از این فرصت ر  کلیه تیم های درگیر در پروژهبه    این ابزار  

کامل    عالوه بر اینکه پروژه  BIM  . مدل سه بعدیریزی کنند  برنامه  موردنیاز خود را  ابزارهای، روشهای اجرا و  هرکاریشروع به  

 ارائه کلیه اطالعات مورد نیاز هر کدارم از تیم های درگیر در پروژه را دارا می باشد. میدهد، قابلیت    شده را به صورت مجازی نشان

کلیه تصمیم گیریهای مدیران بر اساس اطالعات ارائه شده از این ماکت دیجیتالی خواهد    BIMدر پروژه های مبتنی بر  

بررسی شده و کلیه تبعات و تاثیرات آن   BIMبود. هر گونه تغییر در بخشی از پروژه ابتدا توسط تیم های مختلف بر روی مدل 

، حجم دوباره کاریها که از موارد مهم در تصمیم گیری ارائه می گردد. هزینه ها و زمان مورد نیاز بهمراه میزان مصالح مصرفی

تصمیم گیری نهایی جهت عملیاتی شدن ارائه می گردند. با بزرگ شدن مقیاس پروژه ها ضرورت هستند استخراج و پس از  

  تمامی  دوچندان خواهد شد زیرا هرگونه تغییر یا تصمیم گیری می تواند تبعات زیادی در  BIMمطالعات امکان سنجی با کمک  

الزم و  در پروژه های بزرگ مقیاس     BIMبهره گیری از مدل دیجیتالی مبتنی بر  بخش های پروژه ایجاد نماید. بدین منظور  

  BIMتلقی می شود مدل سه بعدی بر پایه  از بزرگترین پروژه های حوزه ساختمان    ییککه  در پروژه مشهدمال    ضروری است.

 ان سنجی مربوط به طرحهای مختلف را به کمک ایم ماکت دیجیتالی انجام داد. به عنوان ایجاد شده است تا بتوان مطالعات امک

بر روند مطالعات و تصمیم گیریها مورد   BIMانتخاب گردید تا تاثیر  در این پروژه  نمونه سه مورد از مطالعات امکان سنجی  

 بررسی قرار گیرد. 
 

 معرفی پروژه مشهدمال -2
هکتار و بصورت سه    8سجاد و جانباز در زمینی به مساحت تقریبی  -پروژه مشهدمال در شهر مشهد محدوده بلوار خیام 

مترمربع واقع    630،000تفریحی، یک برج مسکونی و یک هتل با زیربنایی بالغ بر  -طبقه تجاری  6طبقه پارکینگ در زیرزمین،  
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در حال ساخت در محدوده شرق کشور می باشد و مجوعه ای از بهترین    شد است. این پروژه در حال حاضر بزرگترین پروژه

 مشاوران و پیمانکاران داخلی و خارجی در آن به فعالیت مشغول هستند.  

  
 پروژه مشهدمال 1شکل 

  F&Bورزشی، مسجد، بازار، حمام،  -هنری، تفریحی- این پروژه شامل بخشهای مختلف از جمله پارکینگ، مراکز تجاری، فرهنگی

و بام باغها بوده که طیف گسترده ای از کاربریها را در خود جای داده است. نقشه های بیشمار و هماهنگی هرچه بیشتر عوامل  

 در این پروژه شده است.   BIMدرگیر در پروژه، منجر به پیاده سازی 

 

 ضرورت مطالعات امکان سنجی به كمک بیم  -3
با بزرگ شدن مقیاس پروژه ها، عوامل درگیر با پروژه نیز گسترده تر و ایجاد هماهنگی بین آنها سخت تر می شود. ابزار 

BIM  قبل توضیح داده شد با توجه    ین مشکل پیاده سازی می گردد. در پروژه مشهدمال همانطور که در بخشبه منظور رفع ا

به وسعت پروژه و حضور متعدد پیمانکاران و مشاوران مختلف، تصمیم گیری در خصوص یک تغییر یا هرگونه مطالعه دیگری کار  

چندان راحتی نیست. اهمیت بیم آنجا بیشتر نمایان می شود که پروژه مشهدمال یک پروژه در حال ساخت بوده و هر اشتباه  

از  کوچک در تصم پروژه تبعات بسیار زیادی  یم گیری منجر به ایجاد زنجیره ای  تصمیمات اشتباه خواهد شد که در مقیاس 

منجر   BIMدرتمامی جوانب از جمله هزینه و زمان ایجاد خواهد کرد. لذا مدیریت این موضوعات بر اساس نتایج حاصل از مدل 

سه مورد از مطالعات امکان سنجی در ادامه توضیح داده خواهد شد و  به کاهش حداکثری این تبعات خواهد شد. به عنوان نمونه 

و نتایج حاصل از آن مورد بحث    BIMدر هر بخش ابتدا شرح مختصری از هر موضوع ارائه و پس از آن  دالیل بکارگیری مدل  

 قرار خواهد گرفت.

 انتخاب مسیر كانالهای سیستم مدیریت دود  - 4
باشد، دود    یم  یاز آتش سوز  ی دود ناش  تیریدر ساختمان، مد  قیحر  جادیپس از ا  یات یح  یپارامترها  نیاز مهمتر  یکی

موجود درهوا که   عیجامد و ما  ی باشد. دود به عنوان ذرات و گازها  ی م ساختمان  ی ها  یکشنده درآتش سوز  ی از عوامل اصل  یکی

  بیبا آن ترک یبه نحو  ایاز هوا که درآن حبس شده  یادیشود، به همراه مقدار ز یم  دیماده، تول کیدرهنگام سوختن و احتراق 

انسان هستند که از شعله    یندگز  یبرا  یمیمستق  یدهایتهد  ،ییگرما و تشعشعات گرما  ،یسم  ی شود. گازها  یم  فیگردد، تعر  یم

موارد   نیشوند، که ا  یسردرگم م  ایروند، و  یراه م  یبه آهستگ  نند،یب  یم  یبه سخت  ظ،یند. افراد در دود غلشو  یها و دودحاصل م

کربن در    دیمانند مونوکس  ی سم  یدهد که دود و گازها  یکند. آمار نشان م  یم  یطول مدت در معرض دود قرارگرفتن را طوالن
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  ستمیدر س  یسم  یاز انتشار دود و گازها  یر یجلوگ  یدر هنگام آتش سوز  نیافراد است. بنابرا  یخطربرا   نی، مهلک تر  یوزآتش س

 مهم است.   اری، بس ی کیبا مکان یعیطب هیتخل

،  NFPA 92B   ،NFPA 5000  ی براساس استاندارد ها  یتخصص  نیطبقات توسط مشاور  ی پروژه مشهد مال تمام  در

NFPA101 شده است.  یو زون بند  یطراح 

  1  یطبقه منف  سات،ی تاس  ریها و تراکم سا  یبنا، تعداد زون بند  ریها، سطح ز  یطبقه به لحاظ تعدادکاربر  نیتر  دهیچیپ 

 باشد.   ی پروژه م

انتقال   یبرا  زریها تعداد ... را  یبراساس زون بند  یدر قالب اتوکد توسط مشاور تخصص  یدو بعد   هیاول  یاز ارائه نقشه ها  پس

ها با سطح مقطع مجموع .... متر مربع در هر طبقه،    زریرا  نی در نظر گرفته شده بود که ا1  یدود طبقه منف  تیریدم   یکانال ها

ساخت که با مشکالت    ی.... متر مربع از کل پروژه را اشغال م  ی ربنایو مجموعا سطح ز  افت ی   ی امتداد م  5تا طبقه مثبت    ست یبا  یم

 همراه بود.   یدر بخش معمار یفراوان

قرار گرفت تا    یابیو ارز  ی راهکارها مورد بررس  ریسا  BIMدر قالب    1  یطبقه منف  ساتی تاس  یبا توجه به مدلساز  یطرف  از

 دود حذف گردد.  تیریمد یها زریو تا حد امکان بتوان را دود به حداقل برسد  تی ریمربوط به مد یبعات کانال کشت

  ن ی.همچندی ها حذف گرد  زریرا  ی تمام  تیها در نها  نهیتمام گز  یو بررس  مانکارانیجلسات متعدد با مشاور و پ   یاز برگزار  پس

به اطراف پروژه انتخاب   نی گزیجا  یها  ریاجرا شده مس  یو معمار  ساتیدر تاس  راتییدود بدون تغ  تیریمد  یکانال ها  یتمام  یبرا

 در ادامه گفته شده است. یلیتفص به صورت  کارهاراه نیاز ا ی سه نمونه کل دکهیگرد

 استفاده از سقف کاذب بسته به عنوان کانال و پلنوم   -1

 در محل اتصال کانال ها در بدنه هر زون رییتغ  -2

 دود   تی ریمد یمقطع کانال ها رییتغ  -3

 1 یطبقه منف ساتیدر تاس ریمس رییتغ  -4

 انتقال دود  یکمک ریبه عنوان مس 1 یتردد طبقه منف یاستفاده از راهروها  -5

 سناریوی حمل دستگاههای هوارسان و سفارش گذاری -5
همواره تجهیزات پروژه از جمله هواسازها پس از کلیه عملیات تاسیساتی نصب و راه اندازی می شوند. از آنجا که فرایند  

ابتدای پروژه مشخص شده با تجهیز خریداری شده یکسان  خرید تجهیزات تابع متغیرهای زیادی است، اغلب تجهیزاتی که در  

نبوده و مشکالتی را ایجاد می نماید. با توجه به شرایط کنونی کشور و وجود موانع بسیار در امر خرید تجهیزات، نهایی شدن  

د، تعداد زیادی اتاق  مشخصات هر تجهیز اهمیت باالیی دارد. به طور مثال در پروژه مشهد مال با توجه به وسعت و گستردگی زیا

هوارسان وجود دارد که با توجه به معارضات بسیار زیاد در سطح پروژه نیازمند بررسی جامع به منظور حمل دستگاه تا اتاق  

هوارسان و پس از آن اتصال صحیح کلیه ورود و خروجیها می باشد. تمامیمحدودیتها می بایست پیش از سفارش گذاری استخراج  

 که بعضا منجر به تغییر مشخصات دستگاه و در ادامه تغییر در روند سفارش گذاری و ساخت دستگاه می شود.و بررسی شده چرا

دستگاه هواساز وظیفه هوارسانی به بخشهای مختلف پروژه را برعهده دارند. تعداد زیادی از  179در پروژه مشهدمال تعداد  

که هر دو دارای اتاقهایی با محدودیت ارتفاعی می باشند. کانالهای منتهی  این هواسازها در بخش پارکینگ و بام پروژه قرار دارند  

به دستگاهها دارای ابعاد بسیار زیاد بوده که عمال هر گونه تغییر در آن به راحتی صورت نمیگرد. عبور کانالهای بزرگ رفت و  
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ی دقیق بود تا بتوان از ایجاد زنجیره اتفاقاتی که  برگشت هوارسان ها در کنار تاسیسات عبوری از این اتاقها، عمال نیازمند مدلساز

 منجر به هدر رفتن زمان و هزینه می شود، جلوگیری نماید.  

 

 
 اطالعات ابعادی دستگههای هوارسان بر اساس داده های سازنده  2شکل 

بخش از دستگاهها به منظور انتقال به اتاق ها  در مرحله اول پس از اینکه بر اساس مشخصات هوارسانها، ابعاد نهایی هر  

نمونه   2شکل    توسط سازنده مشخص شد، این ابعاد توسط نیروهای مدلسازی، در اتاق های هوارسان جانمایی و مدلسازی گردید. 

نتیجه   داده ارسالی مربوط به اطالعات ابعادی دستگاهها جهت ساخت فمیلی های مورد نیاز در نرم افزار رویت را نشان می دهد.

رو بودند  ینگ و بام که با محدودیت ارتفاعی روبهخروجی این مرحله این بود که ارتفاع تعداد زیادی از هوارسانها در طبقات پارک

مجدد توسط سازندگان آن تا حد امکان کاهش داده می شود و به تبع ان با بزرگ شدن دیگر ابعاد، مجدد شاپ تهیه و امکان  

 جانمایی دستگاه در اتاق، مورد بررسی قرار گرفت. 
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 مشکالت ارتفاعی دستگاهها  3شکل 

نشان داده می شود با توجه به اطالعات ابعادی برند موردنظر امکان اجرای کانال هواساز امکان    3شکل  همانطور که در  

ت شد تا ارتفاع پذیر نبود. با توجه به ابعاد اتاق، تغییر جهت اتصال کانالهای ورود و خروج نیز میسر نبود لذا از سازنده درخواس

 هواسازها تا حدممکن کاهش یابد. 

این موضوع در بام پروژه که دارای اتاقهای هوارسان با تعداد زیاد است از اهمیت باالیی برخوردار بود. در این اتاق کانالهای   

ه ایجاد ناهماهنگی  تاسیساتی دیگری نیز عبور میکرد که عدم هماهنگی بین تاسیسات عبوری و تاسیسات اتاق هوارسان منجر ب

 بین پیمانکاران و ایجاد وقفه در کار دیگر پیمانکاران می شد. 

 

  
 معارضات سازه ای و تاسیسات عبوری  4شکل 

کانالهای تاسیساتی دیگر بخشهای پروژه و عدم   ،داخل اتاقها  معارضات سازه ای  4شکل  در  با توجه به مدل نشان داده شده 

لذا    انعطاف در تغییر مسیر برای کانالهای هوارسان با ابعاد بزرگ، مشکالت زیادی در نهایی کردن سفارش گذاری ایجاد می نمود.

 طور دقیق مدل سازی می شدند. داخل اتاقهای هوارسان بیست می با
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 فمیلی هواسازها فنی اطالعات 5شکل 

این موضوع در مواردی منجر به تغییر در جهت ورودی خروجیهای دستگاه، جهت بیرون کشیدن کویل دستگاه و همچنین 

تغییر در هر بخش منجر به تغییر مشخصات دستگاه، تغییر در سفارش گذاری، اتالف  درب دسترسی برای هر دستگاه می شد که  

زمان و هزینه بسیار می شد. به همین دلیل مدلسازی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود. پس از مدلسازی به منظور تدقیق  

یها به همراه داده های فنی در فایل فمیلی  اطالعات و جمع آوری تمامی داده، مشخصات ابعادی به همراه موقعیت ورودی خروج

 ( تا در هر زمان ممکن کلیه اطالعات موردنظر سازنده قابل استخراج باشد.5شکل هر دستگاه ذخیره سازی شد )

م دیگر سناریوی حمل هر دستگاه است. اینکه یک دستگاه از محل بارگیری تا اتاق هوارسان به چه طریق یکی از موارد مه

و از چه مسیری عبور خواهد کرد. در صورت نیاز می بایست کلیه تمهیدات الزم شامل عدم اجرای بخشی از سازه، دیوارچینی یا  

ی به اتاق هوارسان اندیشیده می شد. با توجه به مدلسای کلیه المانهای بخشی از تاسیسات و یا تغییر در ابعاد و راهروهای دسترس

سازه، معماری و تاسیسات در پروژه مشهدمال سناریوی حمل هر دستگاه با توجه به مدلسازی های انجام گرفته تعیین و در قالب  

ارگاه، سناریوی حمل و کلیه ملزومات  فایل گزارش به فمیلی هر یک از هواسازها متصل می گردد تا در زمان ورود تجهیز به ک

 مربوط به حمل دستگاه در دسترس مجری قرار گیرد.
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 فایل مربوط به سناریوی حمل هر دستگاه 6شکل 

نمونه از فایل سناریوی حمل هر دستگاه نشان داده شده است که به فایل فمیلی هر دستگاه متصل شده است تا در   6شکل در 

 هر زمان قابل دسترس باشد. 

 

 تاسیساتیایجاد مسیر مناسب در سقف های كاذب جهت دسترسی به المانهای  -6
اتیتاـس  اس ماه  یکیمکان ـس اختمان بر اـس را یدائم  نیآن در تام  یکار  تیـس ت و   یهوا طیـش داخل,همواره در حال کار اـس

و در   لترهایف  یشـدن و گرفتگ  فیها ،کث  یدسـتگاهها ,رسـوب گرفتن مخازن و لوله کشـ یجیتدر  یعملکرد سـبب فرسـودگ نیا

اتیکاهش راندمان تاـس  تینها ب م  ییو عدم کارا  ـس ود.عالوه بر ا  یمناـس را نیـش بیقابل پ  ریغ  طی، ـش به علت عوامل    یکار ینیـش

ــار ـکار و عملکرد ابزارـها  ینگـهان  شی، افزا  هـیـکاهش ولـتاژ برق تـغذ  رینظ  یـخارج تواـند ـباـعث ـکارکرد    یم  زین  یمنیکنترل ا  یفشـ

اتیتوقف کار تاـس  ایمنقطع  ود .بنابر ا  یکیمکان ـس اتیتاـس  یو مراقبت دائم یبازرـس  نیـش از  یو دوره ا  یمقطع  راتییغ،انجام ت  ـس

ب ،مداوم و پا اتیتاـس  داریالزامات کارکرد مناـس د .ا  یم ـس را  جادیباـش اختمانها و کنترل دما   یمطلوب هوا  دارویپا  طیـش داخل ـس

  ایو    ریاز تعم  یناش  یها نهیدستگاهها و کاهش هز  یکار دیعمر مف  شی،افزا  یمصرف انرژ یها نهیهز  ،کاهشیزگی،رطوبت و پاگ

  .ساختمان( یمقررات مل 22خواهد بود. )مبحث   ریمناسب امکان پذ  یبا نگهدار ساتیتاس یدستگاهها و اجزا  بهنگامنا ضیتعو

از   یعبور  سـاتیتاسـ  یدگیچیتراکم و پ  شیمتعدد و متفاوت در پروژه منجر به اقزا  هایوجود کاربر  نیپروژه و همچن  یگسـتردگ

به خوبی بخشــی از این تراکم و پیجیدگی را نمایان می کند عبور لوله ها در   6شــکل شــماره .داخل ســقف کاذب شــده اســت

ترازهای ارتفاعی متعدد، در دیســییلینهای مختلف و همچنین وجود کانلهای متعدد هوا و ســینی های کابل  دســترســی به این 

 تاسیسات مشکلتر نموده است.
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 دسترسی به آنهات  ات و مشکالساسیتراكم ت 6شکل 

ترـس تیمذکور، اهم موارد ب به تاـس  یدـس اتیمناـس ت . همچن یو نگهدار ریدر فاز تعم ـس جهت کاهش    نیرا دو چندان کرده اـس

مناـسب جهت   یبه ارائه راه حل  ازیگردد ن  یم  یبـصر یکیارچگیدر ـسقف کاذب که باعث برهم خوردن    دیبازد  یها چهیتعداد در

 .دیگرد  یبر طرف کردن موارد فوق احساس م

 ی . به گونه ادیداخل ـسقفها اتخاذ گرد  یتردد یرهایمـس  جادیبه ا میکاذب تـصم یمناـسب موجود داخل ـسقفها  یتوجه به فـضا  با

ته  و همچن ریامکان عبور فرد تعم  رهایمـس نیکه ا ترـس  نیو نگهدار را از نظر ابعاد و تحمل بار داـش ب به تاـس  یدـس اتیمناـس   ـس

 .باشد اشتهد زیداخل سقف را ن یکیو الکتر  یکیمکان

ورود    یها محل ها چهیدر نیاالمکان  ا یگردد و حت جادیداخل ـسقف ا  دیبازد چهیتعداد در  نیکمتر زین  یداخل یمنظر معمار از

 .تردد باشد ریبه مس

 REVIT  در قالب ســاتیتاســ  یموارد فوق همزمان با مدلســاز یپروژه جهت بررســ  یکامل ســه بعد یتوجه به مدلســاز  اب

از ه بعد یمدلـس قف کاذب ن یرهایمـس یـس تور کار قرار گرفت با توجه به ا زیتردد داخل ـس اپها هیکل نکهیدر دـس   ی کارگاه  یـش

موارد  نیو دسـتگاه نظارت ا  یصـورت گرفته توسـط دفتر فن  یها یررسـدر ب  دیگرد  یارسـال م تیرو  لیدر قالب فا مانکارانیپ 

 .گرفت  یقرار م یمورد بررس

نرم   نیا طیها در مح یبررـس نیدهد  ا  یقرار م  ارمانیدر اخت Autodesk Navisworks که نرم افزار  یبا توجه به به امکانات 

ونگهدار   ریمناـسب جهت عبور فرد تعم  یمورد نظر, فـضا ـساتیبا تاـس رینرم افزار فاـصله مناـسب مـس نی.در ا  رفتیافزار ـصورت پذ

ترـس  چهیمحل در  نیو همچن ماره .ردیگیقرار م یبررـس ردتردد مو  ریبه مـس  یدـس یرهای تردد را در محیط  7ـشکل ـش بررـسی مـس

 نشان می دهد.  Autodesk Navisworksنرم افزار 
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 Aoutodesk Navisworksبررسی ملزومات مسیرهای دسترسی در محیط نرم افزار  7شکل

وزن مجاز    شیوارده بر ـسازه و افزا  یاز نظر بارها یامکان بررـس رهایمـس نیـساخت ا اتییکامل جز  یبا توجه به مدلـساز نیهمچن

 .دیگرد  ریامکان پذ زیسازه ن

  یمناـسب طیدهد و  ـشرا  یکاذب را پوـشش م یداخل ـسقفها  ـساتیکل تاـس  وـستهیبه هم پ  یتردد به ـصورت ـشبکه ا  یرهایمـس  

ما   اریدر اخت  لیفا  نیکه ا  یو امکانات  BIM لیآورد و با کـمک فا  یفراهم م ینگـهدار ریدر دوره تعم یدوره ا  دهاـیرا جـهت بازد

 .دیگرد سریم ینگهدار ریقبل از ورود به فاز تعم  رهایمس نیکامل ا یدهد امکان بررس  یقرار م

 

 نتیجه گیری - 9
نجی   پژوهشدر این   ه مورد از مطالعات امکان ـس هدمال  ـس انجام گرفته بود، مورد بحث قرار    BIMکه بر پایه  در پروژه مـش

گرفت. در هر یک از مطالعات، وســعت پروژه موجب ارائه راهکارهای مختلف می گردید که در کنار تراکم باالی تاســیســات و  

تفاده از مدل  ریعترین زمان ممکن بود که عمال اـس   BIMهمچنین اهمیت زمان و هزینه تحمیلی به پروژه نیازمند بررـسی در ـس

ذخیره ـسازی   BIMو اطالعات حاـصل از بررـسی در مدل   جتمامی نتای  اهکار جهت دـستیابی به این مهم تلقی می ـشد.بهترین ر

جه به تکمیل ابنیه و تاسـیسـات در طبقات باالیی، عمال  ومی شـد تا در هر زمان قابل دسـترس باشـد. در بحث مدیریت دود با ت

راهکار   BIM ب ـصرف هزینه و زمان بـسیار زیاد می ـشد که با بررسی مدلهای  که دارای ابعاد زیاد بود، موجاجرای کانالهای دود  

ازها با   وص هواـس د. در خـص وب می ـش تاورد بزرگی محـس تخراج گردید که دـس ب بدون هی  گونه دوباره کاری و تخریب اـس مناـس

فارش گذاری موجب تحمیل هزینه ها از، هرگونه ایراد در ـس تگاه هواـس د  توجه به هزینه باالی هر دـس نگین بر پروژه می ـش ی ـس

د. برای آنکه در زمان انتقال  فارش گذاری با اطمینان باالیی انجام ـش ازی کلیه اطالعات الزم، ـس از و مدلـس ی هر هواـس که با بررـس

دسـتگاه به اتاق هوارسـان مشـکلی بوجود نیاید، مسـیر حمل دسـتگاه بر اسـاس مدلهای انجام گرفته تعیین و تمهیدات الزم در 

در خصــوص    ل گزارش به فمیلی هر دســتگاه متصــل شــد تا در هر زمان توســط تیمهای مجری قابل دســترس باشــد.قالب فای
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کالت باالیی همراه بود. با   ات عمال تعمیر و نگهداری با مـش یـس قف کاذب، به علت تراکم باالی تاـس ی داخل ـس ترـس یرهای دـس مـس

ترـسی در فای یرهای دـس ازیهای انجام گرفته، مـس د تا امکان تعمیر و نگهداری در آینده برای تیم  بررـسی کلیه مدلـس ل گنجانده ـش

 های تعمیر و نگهدار وجود داشته باشد تا هیچگونه تخریبی در این خصوص صورت نگیرد. 

در پروژه مشـهدمال بود. در پروژه های بزرگ مقیاس کوچکترین تغییرات    BIMاینها بخشـی از مطالعات امکان سـنجی بر پایه  

یره ای از تغییرات و افزایش هزینه و زمان زیادی خواهد شــد لذا مدیریت هریک از این تغییرات بدون بررســی موجب ایجاد زنج

تا حد بـسیار زیادی قابل    BIMهمه جانبه و داـشتن اطالعات کافی امکان پذیر نخواهد بود که این موـضوع در مدلهای مبتنی بر 

 انجام می باشد.
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Feasibility study on high-scale site based on BIM 

(case study : Mashhad Mall) 
 

Abstract 

Feasibility study is one of the important issue on construction sites. Every change 

can affect on time and cost consumption. So achieveing the best solution for every study 

that reduce wasting time and cost will be desire. BIM as powerfull tool, can facilitate 

finding this way. If BIM is implemented on site, all of parameters involved in study can 

be extracted and ofter that an effective decision can be made. Mashhad Mall as a Mega 

mall was choose as case study to investigate some feasibility study based on BIM. 
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