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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

روح الـه طاهرخانی
عمـرانعضو هیئت علمی گروه مهندسی 

قزویـن) ره(خمینـی امام المللـی بین دانشـگاه 

به نام خدا

 دانش و تجربیات از طبیعی بطور ، مطالب نمودن پُربار منظور به اي نوشته و جزوه هر تهیه در
 گونگونا اسالیدهاي و جزوات ها، کتاب از اعم دسترس، در مختلف منابع از استفاده با ، افراد
 .نیستند مستثنی قاعده این از گذرد می نظر از که مطالبی .شود می برده بهره

 مانتا رعایت مطالب، از یک هر کنندگان تنظیم و پدیدآورندگان از بردن نام با که است الزم
 سطر ندچ این نوشتن با لذا نداشت وجود امکان این مطالب کثرت و تنوع علت به اما شود لحاظ

دارم می اعالم ایشان از را خود سپاس مراتب

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

روح اله طاهرخانی

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهرخانی

عمـرانعضو هیئت علمی گروه مهندسی 
قزویـن) ره(خمینـی امام المللـی بین دانشـگاه 
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

عنوان فصل شماره فصل

آشنایی کلی با انواع مصالح ساخت از نظر خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی 1

اصول روش ساخت سازه هاي بتنی و فوالدي و روش هاي نگهداري آنها 2

انتخاب و بکارگیري ماشین آالت ساخت و مدیریت ونگهداري آنها 3

آشنایی با روشهاي برنامه ریزي و کاربرد آن در کنترل پروژه هاي عمرانی 4

اصول مباحث مدیریت پروژه و امور پیمان در ابعاد حقوقی، اقتصادي و اجرایی 5

اصول و روش هاي کلی تحلیل سیستم ها و تصمیم گیري ها در مهندسی عمران 6

آشنایی کلی با اصول و مبانی مدیریت مالی و حسابداري در هزینه یابی پروژه ها 7

مبانی مدیریت پروژه هاي بزرگ اجرایی در مهندسی عمران 8

تجزیه و تحلیل عملیات 9

3

فهرست  مقدمه

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

4

اصول مدیریت ساخت

فصل دوم
یت و بکارگیري ماشین آالت ساخت و مدیرانتخاب 

آنهاونگهداري 

)عوامل موثر در انتخاب ماشین آالت (

 

روح الـه طاهرخانی
عمـرانعضو هیئت علمی گروه مهندسی 

قزویـن) ره(خمینـی امام المللـی بین دانشـگاه 
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

5

هدف از انتخاب ماشین آالت

)میزان حداکثري کار در زمانی حداقلی ( یافتن وسیله اي مناسب جهت انجام بهینه کار 

انتخاب 

صحیح

بهره وري 

باال

سود آوري 

ژهبیشتر پرو

انتخاب صحیح ماشین آالتتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

6

عوامل موثر بر 

تانتخاب ماشین آال

نوع عملیات ) 1

ساختمانی
میزان در ) 10

دسترس بودن 

و  قطعات، تعمیرات

امکان بازسازي 

دستگاه

قابلیت تغییر ) 9

تجهیزات 

 قابلیت مانور و) 8

حرکت تجهیزات

تعادل ماشین ) 7

آالت وابسته
ن اقتصاد ماشی) 6

آالت

اطالعات، ) 5

تجربه و سوابق 

شرکت

شرایط و ) 4

موقعیت مکانی 

کارگاه

دي برنامه زمانبن) 3

پروژه

احتیاجات و ) 2

الزامات کاري بر 

اساس قرارداد

انتخاب صحیح ماشین آالتتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

7

خرید

خرید کامال نقدي

خرید اقساطی و با وام

)اجاره به شرط تملیک ( خرید اجاره اي  اجاره

)اجاره اعتباري ( لیزینگ 

استفاده از پیمانکاران جزء

انتخاب ماشین آالت
شیوه هاي مالی 

تامین ماشین آالت

ماشین آالت هاي مالی تامین روشتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

 قرارداد پایان در را اجاره مورد دارد اختیار مستاجر
نماید مسترد موجر به یا و کند تملک

 پرداخت از پس مالکیت انتقال
قسط آخرین

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

8

هزینه هاي مالکیت) 1

هزینه هاي بهره برداري) 2

) ... و بیمه سرمایه، سود ،استهالك ( شوند پرداخت باید نکند کار چه و کند کار ماشین چه ساله هر که هستند ثابتی هاي هزینه•
است بیشتر عمر دوره ابتداي در قیمت، زیاد افت علت به هزینه این باشد، کمتر ماشین نگهداري مدت چه هر•

هزینه متغیري است که تنها در صورتیکه ماشین آالت کار کنند ایجاد می شود•
رهاي مصرفی، هزینه سوخت، روغن، انواع فیلت(این هزینه ها با توجه به مقدار استفاده از ماشین آالت و شرایط کار اجرایی تغییر می کنند •

...)گریس، تعمیرات جزئی و کلی، الستیک و 
هزینه هاي بهره برداري در ابتداي سن ماشین پایین است و با افزایش سن ماشین، آهنگ صعودي خواهد داشت•

هزینه هاي ماشین آالت

استارزیابی هزینه هاي ماشین آالتی که براي اولین بار خریداري می شوند، شامل دو بخش کلی کلی، در حالت 

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

9

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

هزینه هاي مالکیت 1

2  هاي بهره برداري هزینه

هزینه سوخت مصرفی 2-3-1

هزینه روغن مصرفی 2-3-1

هزینه اولیه 1-1

هزینه استهالك 1-2

گذاري هزینه سرمایه 1-3

، مالیات و انبارداري هزینه بیمه 1-4

هزینه تعمیرات 2-1

هزینه الستیک 2-2

هزینه مصرفی 2-3

هزینه خرید 1-1-1

هزینه حمل و نقل 1-1-2

هزینه مونتاژ و خدمات اولیه 1-1-3

هاي مالکیت و بهره برداري هزینه

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

10

این هزینه به عنوان مبناي محاسبات، دقیقا برآورد می گردد. از هزینه کل یک دستگاه است% 25در حدود 

: هزینه هاي اولیه معموال عبارتند از 

 مالیات فروش+ تجهیزات اضافی ) + درب کارخانه(هزینه خرید

هزینه حمل و نقل

هزینه مونتاژ و خدمات اولیه

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

هزینه اولیه 1-2 هزینه هاي مالکیت 1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 
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  استهالك

استهالك به معناي کاهش ارزش بازاري در اثر طول عمر، فرسودگی، خراب شدگی و از کار افتادن است

 گوینددوره استهالك سال در نظر می گیرند که این مدت را  5عمر ماشین آالت را معموال

ك ساعتی محاسبه شودبنابراین با استفاده از فرمولهاي مختلف باید میزان استهال. تخمین نرخ استهالك ماشین به منظور تعیین هزینه ساعتی کارکرد آن ضروري است  .

ارزش اسقاطی

. اشدارزش یک ماشین پس از استهالك کامل آن است که می تواند قیمت فروش واقعی یا ارزش آن براي پیمانکار هنگام اتمام عمر اقتصادي آن باسقاطی، ارزش 

ره متفاوت و غی اسقاطی بسته به نوع ماشین، تنوع کاربرد آن در کارگاه هاي مختلف، وضعیت ظاهري و فنی ماشین و وضعیت بازار فروش ماشین آالت دست دومارزش •
.درصد ارزش اولیه ماشین در نظر گرفته می شود 20تا  5است که معموال بین 

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

12

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

روشهاي محاسبه 

استهالك

روش خط مستقیم

روش دو برابر کردن

 روش تسهیم به نسبت

معکوس

روش وزارت امور 

اقتصادي و دارایی

هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

13

این روش به ازاي هر سال از عمر ماشین، براي آن استهالك یکنواختی در نظر گرفته می شوددر 

یعنی فرض بر این است که ارزش ماشین آالت بطور یکنواخت از قیمت اولیه کاهش پیدا می کند

)قیمت اولیه -قیمت الستیک ها ( -قیمت نهایی

)سال(عمر مفید ماشین 
نههزینه استهالك سالیا= 

محاسبه به روش خط مستقیم هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

14

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 30,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

مطلوبست محاسبه استهالك به روش خط مستقیم

)قیمت اولیه -قیمت الستیک ها ( -قیمت نهایی

)سال(عمر مفید ماشین 
نههزینه استهالك سالیا= 

30000-150000

5
نههزینه استهالك سالیا=  24000=

ارزش دفتري استهالك سال

150,000 0 0

126,000 24000 1

102,000 24000 2

78,000 24000 3

54,000 24000 4

30,000 24000 5

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

مثال محاسبه به روش خط مستقیم هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1
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اصول مدیریت ساخت
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15

 در هر سال به وسیله ضرب کردن درصد استهالك در ارزش اولیه ماشین بدست می آیداستهالك ارزش به طور معمول  .

 می نامندارزش باقیمانده هنگامی که جمع ارزش استهالك از قیمت اولیه کسر شود، حاصل را.

.  حساب کردسال  ماشین در ابتداياز ارزش  سهمیو یا میانگین درصدي از استهالك ساالنه را با ارزیابی عمر ماشین بر حسب سال، بصورت ارزش استهالك می توان در روش دوبرابر کردن روش 

هزینه استهالك سالیانه= ارزش اولیه ماشین* درصد استهالك سالیانه 

ارزش باقیمانده= ارزش اولیه ماشین  -هزینه استهالك سالیانه 

محاسبه به روش دو برابر کردن هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

طریق محاسبه وجود دارد  2، روش دو برابر کردن براي بدست آوردن هزینه استهالك به 

دو  برابر کردن درصد استهالك

دو  برابر کردن ارزش ماشین

1

2

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

دو  برابر کردن ارزش ماشین

دو  برابر کردن درصد استهالك

16

. محاسبه می شود) شده درصد  200(شده و هزینه استهالك سالیانه بر مبناي درصد استهالك برابر سالیانه دو استهالك این روش میانگین درصد در 

.  ارزش ماشین در ابتداي سال دو برابر شده و معیار محاسبه هزینه استهالك سالیانه قرار می گیرداین روش میانگین در 

و در نهایت ارزش باقیمانده بر مبناي هزینه استهالك سالیانه بدست آمده محاسبه می گردد

)ارزش ماشین در ابتداي سال* (2  

)سال(عمر مفید ماشین 
نههزینه استهالك سالیا= 

ارزش باقیمانده= ارزش اولیه ماشین  -هزینه استهالك سالیانه 

محاسبه به روش دو برابر کردن هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

استهالك سالیانهدرصد = 2* سالیانه اعالم شده استهالك میانگین درصد  هزینه استهالك سالیانه= ارزش اولیه ماشین* درصد استهالك سالیانه 

1

2
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

17

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 30,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

%15: میانگین درصد استهالك سالیانه 

کردن برابر  2مطلوبست محاسبه استهالك به روش 
ارزش باقیمانده استهالك سال مربوطه درصد استهالك انتهاي سال شماره

150,000 0 0 0 1

105,000 45,000 30 1 2

73,500 31,500 30 2 3

51,450 22,050 30 3 4

36,015 15,435 30 4 5

25,210 10,805 30 5 6

30,000 6,015 - 5

دو برابر کردن درصد استهالك سالیانه=  15 * %2 30%

هزینه استهالك سال اول=    30%   *150,000 45,000

ارزش باقیمانده سال اول=    45,000-150,000 105,000

.رود تر پایین متعادل حد یک از نهایی ارزش نباید استهالك ارزش استهالك محاسبه هنگام

گردد استهالك اثر در نهایی ارزش حداقل از کمتر نباید آالت ماشین ارزش عبارتی به

 در . است شده دالر 30000 از كمتر پنجم سال انتھاي در باقیمانده ارزش ، مثال این براي
 نیز پنجم سال استهالك و شود می  گرفته نظر در دالر 30,000 باقیمانده ارزش حالت این
 : با بود خواهد برابر

000,30- 015,36 =

015,6 =

مثال محاسبه به روش دو برابر کردن هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

18

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 15,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

برابر کردن 2مطلوبست محاسبه استهالك به روش 

هزینه استهالك سالیانه= 
2*150000

5
= 60000 =

)ارزش ماشین در ابتداي سال* (2  

)سال(عمر مفید ماشین 

ارزش باقیمانده= 90000

ارزش باقیمانده استهالك سال مربوطه انتهاي سال شماره

150,000 0 0 1

90,000 60,000 1 2

54,000 36,000 2 3

32,400 21,600 3 4

19,440 12,960 4 5

11,680 7,760 5 6

15,000 4,440 5

 این در . است شده دالر 15000 از كمتر پنجم سال انتھاي در باقیمانده ارزش ، مثال این براي
 ودب خواهد برابر نیز پنجم سال استهالك و شود می  گرفته نظر در دالر 15,000 باقیمانده ارزش حالت

 : با

000,15- 440,19 =

440,4 =

مثال محاسبه به روش دو برابر کردن هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

19

)روش مجموع ارقام سالهاي عمر ماشین(تسهیم به نسبت معکوس روش 

:باشد مجموع ارقام آن برابر است با سال  5 به عنوان مثال اگر عمر یک ماشین. این روش ابتدا ارقامی که نمودار هر سال عمر ماشین می باشد، باید با هم جمع گردددر 

 1 +2 +3 +4 +5 =15

. سپس براي تعیین استهالك بعد از کسر ارزش نهایی از قیمت اولیه ماشین، حاصل را باید در نسبتهاي مربوطه ضرب نمود 

.به عبارت دیگر براي محاسبه استهالك در هر سال، استهالك کل، در نسبت استهالك ضرب می شود

استهالك سال اول=  )قیمت اولیه -ارزش نهایی ( * 5/15

استهالك سال دوم=  )قیمت اولیه -ارزش نهایی ( * 4/15

استهالك سال دوم=  )قیمت اولیه -ارزش نهایی ( * 3/15

... ... ...

استهالك کل=  قیمت اولیه -ارزش نهایی 

عکوسبه نسبت م محاسبه به روش تسهیم هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

20

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 30,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

مطلوبست محاسبه استهالك به روش تسهیم به نسبت معکوس

ارزش باقیمانده استهالك سال مربوطه کل استهالك نسبت استهالك انتهاي سال شماره

150,000 0 120,000 0 0 1

110,000 40,000 120,000 5/15 1 2

78,000 32,000 120,000 4/15 2 3

54,000 24,000 120,000 3/15 3 4

38,000 16,000 120,000 2/15 4 5

30,000 8,000 120,000 1/15 5 6

استهالك کل=  قیمت اولیه -ارزش نهایی 

= 120,000

مثال عکوسبه نسبت م محاسبه به روش تسهیم هزینه استهالك 1-2 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

21

هزینه اي است که در اثر دارا بودن ماشین آالت صرف نظر از مقدار بهره گیري از آنها بوجود می آید

 بهره سرمایه، مالیات هاي مربوط به ماشین آالت، بیمه و کرایه توقفگاه است: این هزینه شامل

 محاسبه گردد و سپس مقدار آن در بهره سالیانه ضرب گردد ارزش متوسط ماشین براي محاسبه هزینه سرمایه گذاري باید ابتدا

حالت هاي محاسبه ارزش 

متوسط ماشین 

ارزش نهایی ماشین 

مشخص نباشد

ارزش نهایی ماشین 

مشخص باشد

بهره سالیانه نرخ i%

ماشین ارزش متوسط

ارزش اولیه ماشین P

)عمر مفید(عمر ماشین  n

)تخمین زده شده(ارزش نهایی ماشین  S

تعداد ساعات مصرف ماشین در سال t

سرمایه گذاري سالیانه هزینه H

هزینه ساعتی سرمایه گذاري E

انهسرمایه گذاري سالی هزینه  =H

ريهزینه ساعتی سرمایه گذا  =E H / t

گذاري هزینه سرمایه 1-3 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

22

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 30,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

باشد% 9اگر نرخ بهره سالیانه برابر با مطلوبست محاسبه هزینه سرمایه گذاري سالیانه

مثال گذاري هزینه سرمایه 1-3 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

سرمایه گذاري سالیانه هزینه  =H  = 9,720
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

23

... بیمه آتش سوزي، دزدي، تصادف، شخص ثالث و : هزینه بیمه 

...مالیات مالکیت ماشین آالت و جواز بهره برداري از آنها و : هزینه مالیات 

...هزینه نگهداري و اجاره محوطه انبار وسیله نقلیه و امکانات موجود در آن، دستمزد نگهبان ها و کارکنان انبار و : هزینه انبارداري 

 

ا توجه به این نرخ ها ب. نرخ متوسط براي سود سرمایه گذاري، بیمه ، مالیات و انبارداري به کمک لیست ها و منابعی که در جداول مخصوص آمده، مشخص می شوند
عواملی چون نوع ماشین آالت، محل و اجراي کار تغییر می یابند  

آیتم %ارزش میانگین 

سود سرمایه گذاري 3 - 9

مالیات 2 - 5

بیمه 1 - 3

داري انبار 0/5–1/5

، مالیات و انبار داري هزینه بیمه 1-4 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

24

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 30,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

و مطلوبست محاسبه هزینه سرمایه گذاري سالیانه

مجموع مخارج سالیانه مالکیت بر اساس نرخ هاي جدول زیر

%ارزش میانگین  آیتم

9 سود سرمایه گذاري

3 مالیات

1/5 بیمه

0/5 داري انبار
نرخ هزینه=  9 +3 +1/5  +0/5 = 14 %

مخارج سالیانه مالکیت=  14 * %108000 = 15120

مثال ، مالیات و انبار داري هزینه بیمه 1-4 هزینه هاي مالکیت 1

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

25

:هزینه تعمیرات در برگیرنده بیشترین میزان هزینه بهره براداري ماشین آالت است شامل 

...)تیغه، فنر، پیچ، مهره و(و تعمیرات اجزاء سایشی ) تعمیرات به غیر از گیربکس(، نگهداري، تعمیرات جزئی ) تعمیرات گیربکس(تعمیرات کلی 

 این نوع هزینه ها بسته به نوع ماشین االت، نحوه بهره گیري و کیفیت نگهداري آنها متفاوت است

 تخمین زده می شود ، این هزینه بوسیله ضریب شرایط کار تعدیل می شود) هزینه الستیک ها –قیمت اولیه (هزینه تعمیر در مدت عمر معموال به صورت درصدي از

هزینه تعمیر معموال به صورت درصدي از استهالك سالیانه بیان می شود

ضریب تعمیر در کاتالوگ هاي شرکت هاي سازنده مشخص می شود

هزینه تعمیر در عمر مفید ماشین= ضریب تعمیر * ) ماشین ارزش اولیه  -الستیک هاقیمت (   

هزینه تعمیر در عمر مفید ماشین* شمار سال مورد نظر  

تعداد ساعت کارکرد* مجموع شمار سال ها 
هزینه ساعتی تعمیر= 

هزینه تعمیرات 2-1 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

26

دالر 150,000) : بدون الستیک(قیمت اولیه ماشین 

دالر 30,000: قیمت نهایی تخمینی 

سال 5: عمر مفید ماشین 

ساعت در سال 2000: تعداد ساعت کارکرد 

/9:  ضریب تعمیر 

سال سوم مطلوبست محاسبه هزینه ساعتی تعمیر براي 

هزینه تعمیر در عمر مفید ماشین=  9 * /150000 = 135000

هزینه ساعتی تعمیر=  ( 3  *135000 ) / ( 2000 *15 ) = 9

هزینه تعمیر در عمر مفید ماشین= ضریب تعمیر * ) ماشین ارزش اولیه  -الستیک هاقیمت ( 

هزینه تعمیر در عمر مفید ماشین* شمار سال مورد نظر  

تعداد ساعت کارکرد* مجموع شمار سال ها 
هزینه ساعتی تعمیر= 

مثال هزینه تعمیرات 2-1 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

27

الستیکی خیلی کمتر از عمر ماشین آالت است لذا نرخ استهالك آنها به کلی متفاوت از نرخ استهالك خود ماشین آالت استچرخ هاي عمر 

بهترین مبنا براي برآورد هزینه الستیک، عمر الستیک است که عمر تقریبی الستیک ها بر حسب ساعت در جداول مخصوصی نمایش داده می شود

   به هزینه تعویض الستیک می افزاید % 15تعمیر الستیک معموال حدود

 
هزینه یک جفت الستیک

)ساعتی(عمر مورد انتظار الستیک 
هزینه الستیک=  1/15*  

هزینه الستیک 2-2 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

28

کند می مصرف ها چرخ به انتقالی قدرت ساعت بخار اسب هر ازاي به سوخت لیتر /23 حدود شود، می گرفته بکار استاندارد شرایط تحت بنزینی موتور یک هنگامی•

کند می مصرف ها چرخ به انتقالی قدرت ساعت بخار اسب هر ازاي به سوخت لیتر /15 حدود دیزل موتور حالیکه در•

باشد می موتور بوسیله شده انجام کار گیري اندازه واحد ساعت، بخار اسب•

.باشد می الزم موتور بوسیله کار اجراي مدت همچنین و شده تولید متوسط قدرت دانستن موتور، بوسیله شده انجام کار تعیین براي•

  ترکیبی یکلس یک داراي لذا .شود می برداري بهره آنها از ثابت بازده یک با بندرت کوتاه زمان یک در جز به گیرند، می قرار استفاده مورد ساختمانی کارهاي در که موتورهایی•
هستند

 

مصرفی هزینه 2-3 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

29

کاري موتور سیکل A

هایی که موتور با حداکثر قدرت کار می کند ثانیه A1

)ل مابقی سیک(که موتور با نصف حداکثر قدرت کار می کند  ثانیه هایی A2

اسب بخار قدرت موتور hp

سوخت مصرفی براي موتور لیتر، میزان y

B گیر کار است دقیقه، زمانی که موتور در هر ساعت در

موتور فاکتور M = M1 + M2

)مانند پر کردن بیل( کردن با حداکثر قدرت  کار=  M1 = (A1 / A) * 1

کردن با نصف حداکثر قدرت  کار=  M2 = (A2 / A) * 0.5

بهره گیري فاکتور=   فاکتور زمان * موتور فاکتور

)لیتر بر ساعت(میزان سوخت مصرفی =   فاکتور بهره گیري * y * hp

هزینه ساعتی سوخت مصرفی =   میزان سوخت مصرفی  * قیمت هر لیتر سوخت 

هزینه سوخت مصرفی مصرفیهزینه  2-3 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

زمان فاکتور=   B / 60

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

30

) لیتر در ساعت(مقدار روغن مصرفی  q

)لیتر(ظرفیت مخزن روغن  c

تعداد ساعت بین دو تعویض t

اسب بخار قدرت موتور hp

هزینه ساعتی روغن مصرفی =   q * قیمت هر لیتر روغن 

 * 0.00227 (kg/hp-hr)  فاکتور بهره گیريhp * 

0.887 (kg/lit)
q =  ت ساعبر لیتر ( میزان روغن مصرفی(

c

t
+

مقدار روغن مصرفی بوسیله موتور با اندازه موتور، ظرفیت مخزن روغن، وضعیت رینگ هاي پیستون و تعداد ساعات بین تعویض روغن تناسب دارد•

دگردداده هاي مصرف یا ضریب هزینه میانگین براي روغن ، روغن کاري و فیلترهاي ماشین آالت در وضعیت هاي متوسط توسط شرکت سازنده ارائه می •

  

هزینه روغن مصرفی مصرفیهزینه  2-3 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

موتور فاکتور M = M1 + M2

)مانند پر کردن بیل( کردن با حداکثر قدرت  کار=  M1 = (A1 / A) * 1

کردن با نصف حداکثر قدرت  کار=  M2 = (A2 / A) * 0.5

بهره گیري فاکتور=   فاکتور زمان * موتور فاکتور

زمان فاکتور=   B / 60
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

31

اسب بخار جهت بارگیري کامیون 160یک بیل مکانیکی با موتور دیزل 

ندثانیه با تمام قدرت و ما بقی زمان را با نصف قدرت کار می ک 5ثانیه اي ،  20در یک سیکل 

دقیقه در ساعت بیکار می ماند 10این بیل به طور متوسط 

لیتر است/ 15میزان سوخت مصرفی براي موتور 

لیتر است 30ظرفیت مخزن روغن 

ساعت 100فاصله زمانی تعویض روغن 

مطلوبست محاسبه میزان ساعتی سوخت و روغن مصرفی 

مثال هزینه سوخت و روغن مصرفی مصرفیهزینه  2-3 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

ثانیه با تمام قدرت  5ثانیه اي ،  20سیکل 

موتور فاکتور M = M1 + M2

)مانند پر کردن بیل ( کردن با حداکثر قدرت  کار=  M1 = (A1 / A) * 1 (5/20) = 0.25

کردن با نصف حداکثر قدرت  کار=  M2 = (A2 / A) * 0.5 (15/20) * 0.5 = 0.375

موتور فاکتور M = 0.625

بهره گیري فاکتور=   فاکتور زمان * موتور فاکتور

= 50 / 60 = 83.3%

زمان فاکتور=   B / 60

= 83.3% * 0.625

دقیقه در ساعت بیکار  10

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

32

لیتر/ 15میزان سوخت مصرفی 
اسب بخار 160موتور دیزل 

)لیتر بر ساعت ( میزان سوخت مصرفی =  فاکتور بهره گیري * y * hp = 0.52 * 0.15 * 160

= 12.5

 * 0.00227 (kg/hp-hr)   فاکتور بهره گیريhp * 

0.887 (kg/lit)

q =  لیتر بر ساعت(میزان روغن مصرفی(
c

t
+

160 * 0.52 * 0.00227 

0.887 
=

30

100
+

0.513 lit / hr

لیتر 30ظرفیت مخزن روغن 
ساعت 100فاصله زمانی تعویض روغن 

=

مثال هزینه سوخت و روغن مصرفی مصرفیهزینه  2-3 برداري هزینه هاي بهره 2

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1



11/10/2015

17

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

33

لودر با  برآورد هزینه ساعتی مالکیت و بهره برداري براي ماشینمطلوبست 
:مشخصات 

کیلو گرم 58000وزن 
ساعت 10،000عمر مفید 

سال عمر بهره برداري 6/7
ساعت 1500تعداد ساعات بهره گیري سالیانه 

هزار دالر 160قیمت تحویل ماشین 
اسب بخار 216قدرت موتور 

درصد 10نرخ سود 
درصد 3مالیات 

درصد 1/5بیمه 
درصد/ 5انبارداري 

/6:  ضریب تعمیر 

دالر براي هر لیتر/ 3سوخت قیمت 
دالر براي هر لیتر 1/4قیمت روغن 

لیتر/ 15میزان سوخت مصرفی براي موتور 
لیتر 25ظرفیت مخزن روغن 

ساعت 100تعداد ساعات بین دو تعویض روغن 
کند ثانیه با تمام قدرت و ما بقی زمان را با نصف قدرت کار می 5ثانیه اي ،  20در یک سیکل 

دقیقه در ساعت بیکار می ماند 10این لودر به طور متوسط 
هزار دالر 48قیمت اسقاطی 
دالر 3200قیمت الستیک 

ساعت 3000عمر الستیک 
دالر/ 7کیلوگرم  100هزینه حمل به ازاء هر 

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

34

هزینه هاي ماشین آالت

هزینه هاي مالکیت 

هزینه اولیه

هزینه خرید 

هزینه حمل و نقل

هزینه مونتاژ و خدمات اولیه هزینه استهالك

هزینه سرمایه گذاري

هزینه بیمه، مالیات و انبارداري

هزینه هاي بهره برداري

هزینه تعمیرات

هزینه الستیک

هزینه مصرفی

هزینه سوخت مصرفی

هزینه روغن مصرفی

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

35

اولیه  هزینه: 

هزینه خرید = 160,000

هزینه حمل و نقل  = (58,000 / 100) * 0.7 = 406

استهالك  هزینه: 

= 16,239

= 10.826

)قیمت اولیه -قیمت الستیک ها ( -قیمت نهایی

)سال(عمر مفید ماشین 
یماستهالك سالیانه به روش خط مستقهزینه  = 

(160,000-3,200) – 48,000

6.7

مساعتی استهالك به روش خط مستقیهزینه  = 
16,239

1500

هزار دالر 160تحویل ماشین قیمت 
کیلو گرم 58000وزن 

دالر/ 7کیلوگرم  100هزینه حمل به ازاء هر 

هزار دالر 160قیمت تحویل ماشین 
دالر 3200قیمت الستیک 
هزار دالر 48قیمت اسقاطی 

سال عمر بهره برداري 6/7
ساعت 1500تعداد ساعات بهره گیري سالیانه 

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

=

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

36

سرمایه گذاري  هزینه: 

= 119,522

متوسطارزش  = 

160,000 (6.7+1) + 48,000 (6.7+1) 

2*6.7

سالیانه نرخ سود I = 10%

سرمایه گذاري سالیانه هزینه H = i% * P = 0.1 * 119,522 = 11,952

هزینه ساعتی سرمایه گذاري E = H / t = 11,952 / 1500 = 7.968

هزینه بیمه، مالیات و انبار داري: 

نرخ هزینه بیمه، مالیات و انبار داري=  =3+ 1.5 + 0.5 = 5%

هزینه سالیانه بیمه، مالیات و انبار داري=  i% * P =H = 0.05 * 119,522 = 5976.1

مالیات و انبار داري،  هزینه ساعتی بیمه= E= H / t = 5976.1/ 1500 = 3.984

هزار دالر 160تحویل ماشین قیمت 
هزار دالر 48قیمت اسقاطی 

سال عمر بهره برداري 6/7
درصد 10نرخ سود 

ساعت 1500تعداد ساعات بهره گیري سالیانه 

درصد 3مالیات 
درصد 1/5بیمه 

درصد/ 5انبارداري 

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

=
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

37

هزینه ساعتی تعمیر=  )نهزینه تعمیر در عمر مفید ماشی* شمار سال مورد نظر  ( /  )تعداد ساعت کارکرد* مجموع شمار سال ها (

= (94,080*1) / (1500*27.7) =  2.264

هزینه تعمیر: 

هزینه تعمیر در عمر مفید ماشین=  ضریب تعمیر*  ) ارزش اولیه ماشین -قیمت الستیک ها(

= 0.6 * (160,000-3200) =  94,080

هزینه الستیک: 

هزینه الستیک=  هزینه یک جفت الستیک/    1/15*   )یساعت(عمر مورد انتظار الستیک 

= 1.15 * 3200 / 3000 = 1.227

هزار دالر 160تحویل ماشین قیمت 
دالر 3200قیمت الستیک 

سال عمر بهره برداري 6/7
ساعت 1500تعداد ساعات بهره گیري سالیانه 

دالر 3200قیمت الستیک 
ساعت 3000عمر الستیک 

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

مصرفی هزینه سوخت: 

موتور فاکتور M = M1 + M2 

کردن با حداکثر قدرت کار=  M1 = (A1 / A) * 1 = (5/20) = 0.25

کردن با نصف حداکثر قدرت  کار=  M2 = (A2 / A) * 0.5 = (15/20) * 0.5 = 0.375

موتور فاکتور M = 0.625

زمان فاکتور=  B / 60 = 50/60 = 83.3%

بهره گیري فاکتور=  فاکتور زمان موتور فاکتور *

= 0.83.3 % * 0.625 = 0.52

)لیتر بر ساعت(میزان سوخت مصرفی =  فاکتور بهره گیري * y * hp

= 0.52 * 0.15 * 216 = 16.85

هزینه ساعتی سوخت مصرفی =  میزان سوخت مصرفی  قیمت هر لیتر سوخت  *

= 16.85* 0.3 = 5.054 38

 ثانیه با تمام قدرت و ما بقی زمان را با نصف 5ثانیه اي ،  20در یک سیکل 
قدرت کار می کند

دقیقه در ساعت بیکار می ماند 10این لودر به طور متوسط 

لیتر/ 15میزان سوخت مصرفی براي موتور 
اسب بخار 216قدرت موتور 

دالر براي هر لیتر/ 3قیمت سوخت 

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1
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اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

مصرفی هزینه روغن: 

(216*0.52*0.00227) / 0.887 + 25/100 = 0.537

هزینه ساعتی روغن مصرفی =   q * قیمت هر لیتر روغن  

= 0.537 * 1.4 = 0.752

39

 * 0.00227 (kg/hp-hr)  فاکتور بهره گیريhp * 

0.887 (kg/lit)
q =  ساعت بر لیتر ( مصرفی میزان روغن(

c

t
+

لیتر 25ظرفیت مخزن روغن 
ساعت 100تعداد ساعات بین دو تعویض روغن 

دالر براي هر لیتر 1/4قیمت روغن 

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1

= 

اصول مدیریت ساخت
روح الـه طاهـرخـانی

عضـو هیئـت علمی گروه مهندسی عمران
قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 

40

سالیانه هزینه هزینه ساعتی 

مالکیت هزینه استهالك  هزینه 16,239 10.826

سرمایه گذاري  هزینه 11,952 7.968

هزینه بیمه، مالیات و انبار داري 5976.1 3.984

22.778

بهره برداري هزینه هزینه تعمیر 2.264

هزینه الستیک 1.227

مصرفی هزینه سوخت 5.054

مصرفی هزینه روغن 0.752

9.297

مثال برداري بهره مالکیت و هزینه هاي

ماشین آالت هزینه هاي مالکیت و بهره برداريتموثر در انتخاب ماشین آال عوامل1


