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منابع 

ی، ماشین هاي ساختمانی و روشهاي اجرایی، ترجمه دکتر حمید بهبهان
)جلد اول(دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران 

گاه روشها و مدیریت کارهاي ساختمانی، ترجمه محمد تقی بانکی، دانش
صنعتی امیرکبیر

معاونت برنامه ریزي و نظارت ) 446نشریه (معرفی ماشین آالت عمرانی
راهبردي رئیس جمهور

 Construction Planning, Equipment, and Methods; 
R.Peurifoy, Schexnayder and Shapira, 7th edition
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مقدمه

 انجام پروژه هاي صنعت ساختمان به خصوص پروژه هاي بزرگ نظیر
بی سد، راه، سیستم هاي انتقال آب، ساختمان در عصر حاضر با تحوالت

.سابقه اي مواجه بوده اند
 شناخت انواع روش هاي مختلف اجراي این پروژه ها و انواع ماشین آالت

ا، و تجهیزات مدرن این صنعت و نحوه صحیح انتخاب و استفاده از آنه
.میتواند نقش موثري در موفقیت طرح ها و پروژه ها داشته باشد

 میتوان ادعا نمود که قسمت عمده اي از هزینه پروژه ها، مربوط به
ماشین آالت و تجهیزات میباشد، از این رو یکی از عوامل مهم در انجام

اب و موفق پروژه ها نقش ماشین آالت و تجهیزات و به تبع آن نحوه انتخ
.مدیریت صحیح آنها میباشد
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مقدمه

وضعیت ماشین آالت و تجهیزات در داخل کشور
از در بین منابع مختلف پروژه هاي عمرانی، ماشین آالت سهم قابل توجه اي

)درصد70تا 30بین .(هزینه ها را به خود  اختصاص میدهند
 طبق برآورد و بررسی هاي انجام شده، راندمان واقعی ماشین آالت در ایران

.درصد میباشد50حداکثر 
 اعم از مساله خرید،(از طرفی در کشور ما مدیریت ماشین آالت و تجهیزات

به ) انتخاب نوع ماشین آالت و تجهیزات مناسب، بهره برداري، نگهداري
.صورت مناسبی صورت نمیگیرد

نل سیستم هاي تعمیر و نگهداري ماشین آالت بسیار ضعیف بوده و پرس
و متخصص و کارآزموده با دانش کافی در ابعاد مدیریت، سازماندهی، راهبري

.پشتیبانی از نظر کمی و کیفی وجود ندارد
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نقش ماشین آالت در پروژه ها

در پروژه هاي بزرگ نظیر سد سازي، ماشین آالت و تجهیزات نقش
بسیار مهمی در موفقیت پروژه داشته و قسمت عمده هزینه هاي 

.اجرایی پروژه را هزینه ماشین آالت تشکیل میدهد
ارد، به عنوان نمونه در یک سد خاکی که مصالح مصرفی ارزش چندانی ند

ین میتوان اذعان کرد بیش از نیمی از هزینه پروژه، هزینه مربوط به ماش
.آالت است

در به دلیل گستردگی و حجم کار، بهره گیري از انواع ماشین آالت
.پروژه هاي بزرگ اهمیت خاص و مضاعفی دارد
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نقش ماشین آالت در پروژه ها

آمار وضعیت ماشین آالت در پروژه هاي آبی کشور
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نقش ماشین آالت در پروژه ها

سی در انتخاب پیمانکار براي اجراي پروژه، منابع پیمانکار مورد برر
ه امتیاز میزان و تنوع مالکیت ماشین آالت مورد نیاز پروژ. قرار میگیرد

.مهمی در موفقیت پیمانکار در مناقصات خواهد بود
محدودیت هاي پیمانکار در انجام یک پروژه

 تعداد و زمان بکارگیري ماشین آالت
نیروي انسانی فنی و ماهر
زمان
منابع مالی
و...
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تبرنامه ریزي بهره برداري از تجهیزات و ماشین آال

 در پروژه هاي ساخت و ساز، نقشه ها و مشخصات کار توسط کارفرما
.ارائه میشود و پیمانکار مسوول تعیین قیمت کار خواهد بود

 پیمانکاري میتواند برنده مناقصه باشد که
 داشته باشد) با بهره وري بیشتر(برنامه کاري کاراتر
هزینه هاي باالسري پایین تري داشته باشد
حاشیه سود کمتري را در نظر گرفته باشد
هرگاه پیمانکار، کار را زودتر از برنامه به اتمام

.برساند، سود بیشتري را بدست خواهد آورد
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تبرنامه ریزي بهره برداري از تجهیزات و ماشین آال

 هرکدام از تجهیزات و وسایل ساخت و ساز براي انجام یک عمل
.مخصوص طراحی شده اند

یبی هدف برآورد کننده پروژه اختصاص صحیح ماشین آالت و یا ترک
.  از آنها براي انجام صحیح کار میباشد

ن تولید و بازدهی ماشین آالت، میزان خاك جابجا شده و یا حجم بت
ریخته شده، یکی از المان هاي تصمیم گیري در خصوص انتخاب

گري هزینه مربوط به این عملیات نیز المان مهم دی. ماشین آالت است
.در تصمیم گیري در خصوص انتخاب آن ماشین آالت خواهد بود
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تبرنامه ریزي بهره برداري از تجهیزات و ماشین آال

رددبرنامه ریزي بهره برداري از ماشین آالت با گامهاي زیر محقق میگ

مطالعه نقشه ها و مشخصات کار
بازدید از محل پروژه
انجام برآورد حجمی کار
تخصیص ماشین آالت مناسب

10



برنامه ریزي و استفاده از ماشین آالت

ت به نحو ماشین آالت به مثابه سرمایه پیمانکار محسوب میشوند که میبایس
بیکار چنانچه یک ماشین به هر علتی. شایسته اي مورد استفاده قرار گیرند

ه کار باشد و یا کارآیی الزم را نداشته باشد و یا به دلیل فرسودگی قادر ب
.نباشد، پیمانکار متضرر خواهد شد

ل از شروع ماشین آالت بایستی داراي برنامه کاري مشخص باشند، بطوریکه قب
.پروژه، نوع، تعداد و مدت زمان استفاده از آنها تعیین شده باشد

مالکیت و بکارگیري ماشین آالت به طرق زیر امکان پذیر است
خرید ماشین توسط پیمانکار
اجاره به شرط تملیک
اجاره ماشین توسط پیمانکار براي مدت زمان معینی

تمالی پیمانکار میبایست با توجه به نوع پروژه و یا پروژه هاي در دست و یا پروژه هاي اح
.کندکه در آینده شروع خواهد شد با تحلیل اقتصادي، سودمندترین روش فوق را انتخاب
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برنامه ریزي و استفاده از ماشین آالت

ر، در برنامه ریزي کار ماشین آالت، الزم است جهت کسب سود بیشت
ود ماشینی را انتخاب نمود که بیشترین راندمان و بازده را داشته و س

:به عنوان مثال. بیشتري را نصیب پیمانکار کند
 ود متر استفاده از بولدوزر بیشترین س90تا 10براي حمل خاك در فاصله

.را دارد

12



برنامه ریزي و استفاده از ماشین آالت

ر، در برنامه ریزي کار ماشین آالت، الزم است جهت کسب سود بیشت
ود ماشینی را انتخاب نمود که بیشترین راندمان و بازده را داشته و س

)ادامه: (به عنوان مثال. بیشتري را نصیب پیمانکار کند
 متر، استفاده از اسکریپر 1500تا 90براي جابجا کردن خاك در فاصله

.سودمند است
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برنامه ریزي و استفاده از ماشین آالت

ر، در برنامه ریزي کار ماشین آالت، الزم است جهت کسب سود بیشت
ود ماشینی را انتخاب نمود که بیشترین راندمان و بازده را داشته و س

:به عنوان مثال. بیشتري را نصیب پیمانکار کند
 متر کامیون مفید است1500براي جابجایی خاك در فواصل بیش از.
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برنامه ریزي و استفاده از ماشین آالت

ر، در برنامه ریزي کار ماشین آالت، الزم است جهت کسب سود بیشت
ود ماشینی را انتخاب نمود که بیشترین راندمان و بازده را داشته و س

:به عنوان مثال. بیشتري را نصیب پیمانکار کند
ت، در مواردي که انجام یک کار توسط ماشین آالت مختلف امکان پذیر اس

.  ته باشدباید ماشینی را انتخاب نمود که بیشترین بازده و سودمندي را داش
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برنامه ریزي و استفاده از ماشین آالت

و تمامی ماشین آالت باید در تمام مدت اجراي عملیات در شرایط خوب
زم و بی نقصی نگهداري شوند، بدین جهت وجود تعمیرگاه در کارگاه ال

م ضمناً بازدید هاي روزانه از ماشین آالت بعد از اتما. ضروري خواهد بود
.کار روزانه مورد تاکید میباشد

الک، نگهداري سوابق ماشین آالت شامل قیمت اولیه، مخارج تحویل به م
استهالك، مدت زمانی که مورد استفاده قرار گرفته است، هزینه 

ین تعیتعمیرات و نگهداري و سوابق هزینه هاي سوخت و روغن عالوه بر 
، میتواند جهت مقایسه بین هزینه هاي عمر اقتصادي ماشین آالت

اب مالکیت و بهره گیري ماشین آالت مختلف به عنوان راهنماي انتخ
.ماشین آالت در آینده مورد استفاده قرار گیرد
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کاهش هزینه هاي راهبري ماشین آالت

هزینه ماشین آالت شامل هزینه هاي زیر است
 هزینه استهالك و سرمایه ماشین آالت

 قیمت اولیه ماشین
مدت زمان استهالك
هزینه راهبري، نگهداري و تعمیرات

قیمت و هزینه قطعات یدکی و ملزومات مصرفی مانند روغن و فیلتر
دستمزد اپراتورها و تعمیرکاران و سرویسکاران

با رویکرد علمی و مهندسی به موضوع ماشین آالت و نیز ساماندهی و
مینی و مدیریت اصولی مبتنی بر اطالعات واقعی و نه بر اساس نظریات تخ

است سلیقه اي، میتوان به میزان قابل توجهی از هزینه هاي ماشین آالت ک
.و در نتیجه باعث سوددهی پروژه ها گردید
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