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اقتصاد ماشین آالت 

هدف:
فراهم کردم ماشین آالت مناسب در زمان و مکان مناسب، به صورتیکه

.فعالیت مورد نظر با کمترین هزینه انجام پذیرد
سواالت مهم

عملکرد یک ماشین در پروژه چه میزان هزینه دارد؟
؟عمر اقتصادي بهینه و وضعیت مناسب سالمت یک ماشین چقدر است
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اقتصاد ماشین آالت

عملکرد یک ماشین در پروژه چه میزان هزینه دارد؟
آوري تنها دلیل تملک ماشین آالت انجام فعالیتی که براي شرکت سود

.داشته باشد است
ت آیدبراي این منظور، بایستی هزینه هاي مربوط به تولید ماشین بدس:

 هزینه هاي مالکیتOwnership Cost
 هزینه هاي عملکردOperating Cost

 براي محاسبه این هزینه ها بر حسب کار انجام شده، این هزینه ها به
.ساعت محاسبه میگردند/صورت هزینه

3



اقتصاد ماشین آالت

مثال:
 مترمکعب در ساعت خاك را جابجا کند و 300اگر یک بلدوزر بتواند

تومان در ساعت باشد، هزینه تولید 90000هزینه مالکیت و عملکرد آن 
آن چقدر است؟

90000
300

= 300 �𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡3
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اقتصاد ماشین آالت

ر عمر اقتصادي بهینه و وضعیت مناسب سالمت یک ماشین چقد
؟است
مناسب ترین زمان براي تعویض ماشین چه میزان است؟
بهترین روش تامین ماشین آالت کدام است؟

ت آنالیز صحیح این مساله، مشخص کننده نحوه مالکیت ماشین آال
.خواهد شد

ي آنالیز اقتصادي که این دو پرسش را پاسخ دهد نیازمند فاکتورها
هزینه اي و عملکردي بسیاري خواهد بود که در ادامه مورد بحث قرار 

.خواهد گرفت
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اقتصاد ماشین آالت

 سوابق کاري ماشین آالت و جمع آوري اطالعات آنها امري ضروري
:است براي

 تصمیم گیري در خصوص نحوه مالکیت ماشین مورد نظر
میزان ساعت کاري ماشین مورد نظر در کارگاه
ظرفیت کار ماشین و ظرفیت مورد نیاز
هدف از تصمیم گیري در خصوص نحوه مالکیت ماشین عبارت است از

کم کردن هزینه هاي مالکیت و عملکرد
 افزایش در دسترس بودن ماشین
 افزایش کارکرد و بهره وري ماشین
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اقتصاد ماشین آالت

 اطالعات هزینه هاي مالکیت و  عملکرد ماشین آالت براي بدست
ا و آوردن هزینه هاي کلی یک ماشین نیازمند است که توسط فرمه

.  اطالعات کارگاه بدست میآید
هزینه هاي مالکیت ماشین آالت
هزینه هاي استهالك
هزینه هاي تعمیرات

هزینه خرید قطعات و لوازم
هزینه هاي عملکردي

هزینه لوازم مصرفی
هزینه هاي سوخت
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اقتصاد ماشین آالت

با فرض اطالعات زیر، بیشترین هزینه ماشین آالت کدام است؟
 25استهالك%
 23عملکرد%
 37تعمیرات%
 15باالسري%
این آیا داشتن اطالعات عملکرد ماشین در کارگاه براي مشخص کردن

هزینه ها الزم نیست؟
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ارزش زمانی پول

کندارزش پول وابسته به زمان است و با تغییر زمان ارزش پول تغییر می
این تغییر را به دو صورت میتواند احساس نمود

با مبلغ ثابتی پول در دو زمان مختلف دو ارزش متفاوت بدست میآید.
ردبراي بدست آوردن ارزشی ثابت در دو زمان مختلف باید دو مبلغ متفاوت پرداخت ک.
ز یک چون میتوان از پول به عنوان سرمایه و منبع تولیدي استفاده کرد و پس ا

مان دوره سرمایه گذاري، کسب سود نمود، بنابراین ارزش مبلغ معینی پول در ز
.حاضر به مراتب بیش از همان مقدار پول در آینده است

ود ندارد، در کشورهایی نیز که تورم وج. این مفهوم را نباید با تورم اشتباه گرفت
پول داراي ارزش زمانی است و در محاسبات اقتصادي باید به ارزش زمانی پول

.توجه کرد
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ارزش زمانی پول

محاسبه ارزش آینده پول براي مبلغ معین فعلی
 براي محاسبه ارزش آتیF از ارزش فعلیP بعد ازn سال و با ارزش افزوده

خواهیم داشتi) ارزش زمانی، نرخ سود، نرخ سرمایه گذاري(
در پایان سال اول

 𝐹𝐹1 = 𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃
در پایان سال دوم

 𝐹𝐹2 = 𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 = 𝑃𝑃(1 + 𝑃𝑃)2
 در پایان سالn

 𝐹𝐹 = 𝑃𝑃(1 + 𝑃𝑃)𝑛𝑛
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ارزش زمانی پول

ذاري ارزش آتی مقدار معینی پول با بهره ثابت در یک دوره سرمایه گ
خواهیم داشت

 𝐹𝐹 = 𝑃𝑃(1 + 𝑃𝑃)𝑛𝑛

ت اگر ارزش آتی پول داده شده باشد، ارزش فعلی از رابطه زیر بدس
خواهد آمد

 𝑃𝑃 = 𝐹𝐹
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛
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ارزش زمانی پول

مثال:
 تومان 120,000,000یک شرکت ساختمانی قصد دریافت وام به میزان

اگر . سالیانه میباشد% 12نرخ سود بانکی . براي انجام یک پروژه را دارد
سال پرداخت شود، میزان پرداختی 3پول دریافتی و سود آن پس از 

.شرکت را محاسبه نمایید
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ارزش زمانی پول

مثال:
 تومان 120,000,000یک شرکت ساختمانی قصد دریافت وام به میزان

اگر . سالیانه میباشد% 12نرخ سود بانکی . براي انجام یک پروژه را دارد
سال پرداخت شود، میزان پرداختی 3پول دریافتی و سود آن پس از 

.شرکت را محاسبه نمایید
 𝐹𝐹 = 120,000,000 ∗ 1 + 0.12 3 = 120,000,000
∗ 1.404928 = 168,591,360 تومان

میزان سود پرداختی
 تومان 48,591,360
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ارزش زمانی پول

مثال
 یک شرکت ساختمانی قصد سپرده گذاري میزانی پول براي خرید

تومان 100,000,000سال آینده به مبلغ 5تجهیزات ماشین آالتی در 
سالیانه باشد، میزان سرمایه گذاري فعلی% 8اگر سود سپرده گذاري . دارد

این شرکت در بانک چه میزان خواهد بود؟

14



ارزش زمانی پول

مثال
 یک شرکت ساختمانی قصد سپرده گذاري میزانی پول براي خرید

تومان 100,000,000سال آینده به مبلغ 5تجهیزات ماشین آالتی در 
سالیانه باشد، میزان سرمایه گذاري فعلی% 8اگر سود سپرده گذاري . دارد

این شرکت در بانک چه میزان خواهد بود؟

 𝑃𝑃 = 100,000,000
(1+0.08)5

= 100,000,000
1.469328

= 68,058,323 تومان
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ارزش زمانی پول

 در فاصله هاي ) مخارج و درآمدها(گاهی پرداخت ها و دریافت ها
رمول این پرداخت هاي منظم بوسیله ف. زمانی منظمی اتفاق میافتند

.هاي دیگري محاسبه میشوند
A براي مدت ) یکسان(پرداخت ها یا دریافت هاي پایان دوره منظمn

دوره
 پول خواهیم ارزش آتی براي محاسبه روابط مربوطه بین پرداخت ها و

داشت

 𝐹𝐹 = 𝐴𝐴 (1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
𝑖𝑖

 𝐴𝐴 = 𝐹𝐹 𝑖𝑖
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
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ارزش زمانی پول

 در فاصله هاي ) مخارج و درآمدها(گاهی پرداخت ها و دریافت ها
رمول این پرداخت هاي منظم بوسیله ف. زمانی منظمی اتفاق میافتند

)ادامه(.هاي دیگري محاسبه میشوند
 م پول خواهیفعلی ارزش براي محاسبه روابط مربوطه بین پرداخت ها و

داشت

 𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 (1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
𝑖𝑖(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

 𝐴𝐴 = 𝑃𝑃 𝑖𝑖(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
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ارزش زمانی پول

نمودارهاي جریان نقدي
نمودارهایی هستند که وقایع مالی اتفاق افتاده در طی عمر یک پروژه

ي همچنین عمر پروژه نیز در این نمودارها. سرمایه گذاري را نشان میدهند
.نشان داده شده است

 محور افقی نشان دهنده زمان و عمر پروژه یا افق زمانی بررسی طرح
نشان دهنده ) فلش ها(و محورهاي عمومی . سرمایه گذاري را نشان میدهد

ین سمت باال مثبت و سمت پای. (جریان نقدي در زمان مشخص میباشند
) منفی
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ارزش زمانی پول

نمودار جریان نقدي
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ارزش زمانی پول

مثال
 سوخت، روغن و . تومان است45,000,000هزینه خرید یک ماشین

تومان به ازاي هر ساعت 12340گریس و هزینه هاي نگهداري فرعی 
ار ساعت هایی که ماشین موتور روشن است و ماشین ک.(کارکرد میباشد

تومان هزینه تعویض دارد و 3,200,000تایر ) مجموعه(یک دست ) میکند
هزینه تعمیرات اساسی بعد از . ساعت کار است2800برآورد عمر آنها 

انتظار میرود که . تومان برآورد میشود6,000,000ساعت کار، 4200
درصد خرید آن، 10ساعت کار کند و بعد از آن به قیمت 8400ماشین 

یک ضمنا قبل از فروش آخرین دست الست). ارزش اسقاطی(بفروش برسد 
،  و %7ر با فرض نرخ سرمایه گذاري مورد نظر شرکت براب. تعویض نمیگردد

ساعت در سال ماشین، شرکت باید براي هر ساعت کار 1400برآورد کار 
ماشین چه مقدار پول دریافت کند؟ 
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ارزش زمانی پول

مثال :

 𝑡𝑡 = 8400 ℎ𝑟𝑟
1400 ℎ𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑟𝑟

= 6 𝑦𝑦𝑦𝑦
 معموالً هزینه هاي مالکیت و عملکرد به صورت جداگانه محاسبه

.میشوند
ت، از آنجا که طول عمر تایرها بسیار کمتر از طول عمر وسیله نقلیه اس

.معموالً تایرها به عنوان هزینه هاي عملکرد محاسبه میگردند
ی، هزینه بنابراین قبل از محاسبه هزینه مالکیت یک ماشین چرخ الستیک

هاي تایرها باید از هزینه خرید ماشین آالت کاسته شود
 45,000,000𝑇𝑇 − 3,200,000𝑇𝑇 = 41,800,000𝑇𝑇
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ارزش زمانی پول

ادامه(: مثال(
 هزینه خرید سالیانه:

 𝐴𝐴مالکیت = 41,800,000 0.07 1+0.07 6

(1+0.07)6−1
= 41,800,000𝑇𝑇

∗ 0.209796 = 8,769,460 𝑇𝑇
 ام6بعد از سال )فروش ماشین اسقاطی(هزینه اسقاطی:

 45,000,000 ∗ 0.1 = 4,500,000 𝑇𝑇
هزینه سالیانه شده ارزش اسقاطی

 𝐴𝐴 اسقاطی = 4,500,000 0.07
(1+0.07)6−1

= 4,500,000 𝑇𝑇
∗ 0.139796 = 629,080 𝑇𝑇
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ارزش زمانی پول

ادامه(: مثال(
هزینه سالیانه سوخت، روغن و گریس و هزینه هاي نگهداري فرعی

 12340 𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦 ℎ𝑦𝑦 ∗ 1400 ℎ𝑦𝑦 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 17,276,000𝑇𝑇
د، یک عالوه بر تایرهاي اصلی زمان خرید، دو دست تایر جایگزین باید خریداري شو

سال بعد از عمر کارکرد 4دست دو سال بعد از عمر کارکرد ماشین و یک دست 
.ماشین

ه باید براي سالیانه کردن هزینه هاي تعویض تایر، این هزینه هاي نقطه اي در آیند
االنه در به هزینه زمان صفر تبدیل و سپس نتیجه حاصل به صورت هزینه معادل س

.سال طول عمر ماشین تبدیل گردد6

 𝐴𝐴تایر = 3,200,000𝑇𝑇 + 3,200,000𝑇𝑇
(1+0.07)2

+ 3,200,000𝑇𝑇
(1+0.07)4

0.07(1+0.07)6

(1+0.07)6−1
= 3,200,000 + 2,795,000 + 2,4412600 0.209796
= 1,769,890T
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ارزش زمانی پول

ادامه(: مثال(
 براي بدست آوردن هزینه معادل سالیانه تعمیرات در سال سوم:

 𝐴𝐴اساسی تعمیرات = 6,000,000
(1+0.07)3

0.07(1+0.07)6

(1+0.07)6−1
= 4,897,790 0.209796 = 1,027,540𝑇𝑇

جمع هزینه سالیانه برابر خواهد بود با
 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 8,769,460 − 629,080 + 17,276,000

+ 1,769,890 + 1,027,540 = 28,213,810𝑇𝑇
جمع هزینه براي هر ساعت کارکرد

 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡 = 28,213,810 𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑟𝑟
1400 ℎ𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑟𝑟

= 20153 𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦 ℎ𝑦𝑦
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هزینه سرمایه

 سود مورد نظر یک شرکت نتیجه مجموعه عوامل متعددي از جمله هزینه هاي
ط و ریسک مرتب) وام، دارایی سهامداران، مانده درآمدها(بیرونی و درونی سرمایه 

.با نوع فعالیت شرکت میباشد
نهاي مالك نرخ سود بانکی که براي پولهاي سپرده در نظر میگیرد نمیتواند به ت

.باشدعمل شرکتها براي تعیین سود مورد نظرشان از فعالیت اقتصادي شرکت
فاده برخی از شرکتها از نرخ سود بانکی براي آنالیز هزینه هاي تجهیزات است

.میکنند
وط به سرمایه ولیکن بایستی یک نرخ سود یکتا براي تعیین کلیه هزینه هاي مرب

)شامل وام ها، سرمایه و دارایی ها و درآمدها.(در نظر گرفته شود
ین بر اساس ریسک ساخت و ساز، نرخ سود نقطه تکیه گاه و تعادل براي تعی

؟اینکه آیا ارزشی که یک ماشین براي شرکت تولید میکند، کافی است
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MARRحداقل نرخ جذب کننده 

 شان نرخ بازگشتی که براي هر سرمایه گذار تضمین شده است و نحداقل
MARRدهنده اشتیاق آن شخص براي سرمایه گذاري جدید است را 

ذار گویند که معموالً بیشتر از نرخ بهره میباشد، زیرا چنانچه سرمایه گ
هره که مبلغ سرمایه گذاري را در بانک پس انداز کند، براي دریافت مبلغ ب
ی را نرخ بازگشت سرمایه وي محسوب میشود، هیچگونه فعالیت و ریسک

.متحمل نمیشود
حداقل نرخ بهره اي که باید پرداخت شود تا رضایت فرد براي سرمایه

.گذاري جلب شود براي افراد مختلف متفاوت میباشد
اوي بدیهی است چنانچه نرخ بازگشت سرمایه یک پروژه بیشتر یا مس

.حداقل نرخ جذب کننده شود، آن پروژه اقتصادي است
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ارزیابی گزینه هاي سرمایه گذاري

ه خرید، اجاره و یا تغییر یکی از ماشین آالت یک تصمیم سرمای
سوال اساسی این است که چگونه از دارایی هاي. گذاري مالی است

.شرکت به بهترین نحو استفاده شود
رزش تصمیم گیري هاي سرمایه گذاري مالی شرکتها بوسیله اصل ا

.زمانی پول آنالیز میگردند
این آنالیز ها نیازمند یک ورودي نرخ سود میباشند.
در اینجا روش آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده را شرح میدهیم  .

Discounted-Present-Worth analysis
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آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده
Discounted Present Worth Analysis

لی یا آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده، شامل محاسبه ارزش برابري فع
مشمول هر ) ارزش ها(تمامی پولهاي (Present Value)ارزش فعلی 

.یک از راهکارهاي ارایه شده جهت تصمیم گیري میباشد
 هزینه هاي فعلی با نرخ سودi که معموالً کمترین نرخ جذب کننده ،

)Minimum Attractive Rate of Return ( میباشد، تنزیل شده
.است

 حداقل نرخ جذب کننده(MARR) معموالً برابر نرخ هزینه
.سرمایه شرکت میباشد
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آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده
Discounted Present Worth Analysis

مثال:
 شرکتACEدر نظر دارد سه روش مالکیت کامیون هاي بارانداز را دارد.

و فروش هریک از آنها پس $16800خرید قطعی فوري کامیون ها به ارزش هرکدام : الف
$5000سال به قیمت برآورد شده 4از 
و با پرداخت اول سال $4100سال با پرداخت ساالنه 4اجاره کامیون ها براي : ب

د و پیمانکار کلیه هزینه هاي عملکردي و نگهداري کامیون ها را پرداخت میکن. هرکدام
.شرکت اجاره دهنده مالکیت کامیون ها را براي خود حفظ مینماید

در هنگام خرید $4000پرداخت فوري : خرید کامیون ها با یک برنامه زمانی پرداخت : ج
4برآورد شده است که کامیون ها بعد از . سال3در پایان هر سال براي مدت $4500و 

.به فروش میرسند$5000سال 
 اگر حداقل نرخ جذب کننده(MARR)8 %باشد، کدام گزینه باید انتخاب شود؟
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آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده

 ادامه(: مثال(
 براي حل و یافتن بهترین گزینه، ارزش فعلی(NPW) هر کدام از

:ممحاسبه و سودمندترین آنها را انتخاب میکنی% 8گزینه ها را با نرخ 
براي گزینه اول داریم:

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁الف = −$16800 + $5000
1+0.08 4 = −$16800

+ $5000
1.360489

= −$13124.85
 بدیل و ت) چون پول پرداختی میباشد(هزینه پرداخت اولیه با عالمت منفی

چون درآمد و پول(هزینه قیمت اسقاطی به زمان صفر با عالمت مثبت 
.آوردمیزان پرداختی نهایی در زمان صفر را بدست می) دریافتی میباشد
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آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده

 ادامه(: مثال(
براي گزینه دوم داریم:

 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁ب = −$4100 − $4100 1+0.08 3−1
0.08 1+0.08 3 = −$4100

− $4100 0.259712
0.100777

= −$14666.10
 چون پول(هزینه پرداخت در زمان صفر با جمع هزینه پرداخت اولیه با عالمت منفی

چون (و تبدیل پرداختهاي مساوي در سالهاي بعدي با عالمت منفی ) پرداختی میباشد
بلغی از آنجا که هزینه اسقاطی وجود ندارد پس م. بدست میآید) پول پرداختی میباشد

.از این بابت اضافه نمیشود
داختها چون هزینه هاي سالیانه در ابتداي سال پرداخت میگردد و فرمول تبدیل پر: دقت

و  در نظر گرفتن پرداختها در 3براي پرداخت در انتهاي سال میباشد، از تعداد سال 
سال و جدا کردن پرداخت سال اول به عنوان پرداخت دز زمان 3انتهاي سالها و براي 

.صفر استفاده شده است
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آنالیز ارزش فعلی تنزیل شده

 ادامه(: مثال(
براي گزینه سوم داریم:

 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁ج = −$4000 − $4500 1+0.08 3−1
0.08 1+0.08 3 + $5000

1+0.08 4

= −$4000 − $4500 0.259712
0.100777

+ $5000
1.360489

= −$11921.79
 ن چو(هزینه پرداخت در زمان صفر با جمع هزینه پرداخت اولیه با عالمت منفی

مت و تبدیل پرداختهاي مساوي در سالهاي بعدي با عال) پول پرداختی میباشد
و هزینه اسقاطی در زمان صفر با عالمت) چون پول پرداختی میباشد(منفی 
.محاسبه میگردد) چون پول دریافتی میباشد(مثبت 

 پس کمترین ارزش پرداختی در زمان صفر میباشدجبا توجه به اینکه گزینه ،
.این گزینه بهترین انتخاب خواهد بود
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هزینه هاي مالکیت و بهره گیري از ماشین آالت

ن این هزینه ها شامل هزینه هاي سرمایه گذاري، استهالك، نگهداري،  تعمیر، سوخت و روغ
.میباشند

ادگی استهالك عبارت است از کاهش ارزش بازاري ماشین در اثر فرسودگی، خرابی، از کارفت
...و

 قیمت اولیه= قیمت خرید + هزینه هاي تحویل به مالک 
 ارزش باقیمانده=قیمت اولیه –استهالك 

هزینه هاي تحویل به مالک شامل هزینه هاي بارگیري، حمل و تخلیه ماشین است.
 ین که هزینه استهالك سالیانه ماش) بخصوص در هنگام محاسبه مالیات(گاهی الزم است

.استهاي استهالك با روش هاي زیر قابل محاسبه این هزینه . آالت محاسبه گردد
روش خط مستقیم
 روش نزولی دوبل(روش دوبرابر کردن(
 جمع شمارش سالهاي عمر مفید ماشین(تسهیم به نسبت معکوس(
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محاسبه هزینه استهالك

روش خط مستقیم
ماشین آالت چرخ زنجیري: الف

 سالیانه استهالك =
اولیه قیمت نهایی− ارزش

مفید عمر
ماشین آالت چرخ الستیکی: ب

 سالیانه استهالك =
اولیه قیمت نهایی− الستیک−ارزش قیمت

مفید عمر
اي هر مطلوبست محاسبه استهالك سالیانه و قیمت ماشین در انته: مثال

سال مالی براي یک تراکتور چرخ زنجیري با مشخصات زیر
واحد پولی5000,000: قیمت اولیه ماشین
واحد پولی1500,000: قیمت نهایی ماشین
 سال5: عمر مفید
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محاسبه هزینه استهالك

 ادامه(روش خط مستقیم(
مثال:

 کل استهالك = 5000000 − 1500000 = 3500000

 سالیانه استهالك = 5000000−1500000
5

= 700000

سال استهالك سالقیمت در پایان

0 0 5000000

1 700000 4300000

2 700000 3600000

3 700000 2900000

4 700000 2200000

5 700000 1500000

مشاهدهجدولدرکههمانطور
يسالهاتمامیدراستهالكمیکنید

ینماشقیمتواستبرابرماشینعمر
هایینقیمتبرابرپنجمسالپایاندر

.استماشین
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محاسبه هزینه استهالك

 نزولی دوبل(روش دوبرابر کردن(
 سالیانه استهالك ضریب میانگین = 200%

𝑛𝑛

𝐷𝐷𝑛𝑛 𝑡𝑡سال استهالك = 200%
𝑛𝑛

سال) ابتداي در ماشین (ارزش

 𝑡𝑡 = سال ماشین مفید عمر
خصات مطلوبست تعیین استهالك یک ماشین چرخ زنجیري با مش: مثال

زیر با روش دوبرابر کردن
واحد پولی5000,000: قیمت اولیه ماشین
واحد پولی1500,000: قیمت نهایی ماشین
 سال5: عمر مفید
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محاسبه هزینه استهالك

 ادامه() نزولی دوبل(روش دوبرابر کردن(
 مثال  :

 سالیانه استهالك نرخ = 200%
5

= 40%

 𝐷𝐷1 = 40% ∗ 5000000 = 2000000
 𝐷𝐷2 = 40% ∗ 3000000 = 1200000
 𝐷𝐷3 = 40% ∗ 1800000 = 720000
 𝐷𝐷4 = 40% ∗ 1080000 = !

سال استهالك قیمت در پایان
سال

0 0 5,000,000

1 2,000,000 3,000,000

2 1,200,000 1,800,000

3 300,000 1,500,000

4 0 1,500,000

5 0 1,500,000

کمتر از ارزش 4چون مبلغ در ابتداي سال 
.بودنهایی ماشین میباشد، قابل قبول نخواهد

تهالكاسمقدارعمرپایانیسالهايسمتبهواستبیشترمفیدعمراولیهسالهايدراستهالكروشایندر
.میابدکاهش
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محاسبه هزینه استهالك

 جمع شمارش سالهاي عمر مفید(روش تسهیم به نسبت معکوس(
ماشین آالت چرخ زنجیري: الف

𝐷𝐷𝑛𝑛 =
باقیمانده سالهاي عدد

مفید سالهاي اعداد جمع اولیه) قیمت − نهایی (ارزش
ماشین آالت چرخ الستیکی: ب

 𝐷𝐷𝑛𝑛 =
باقیمانده سالهاي عدد

مفید سالهاي اعداد جمع اولیه) قیمت − نهایی ارزش الستیک− (قیمت

هاي مطلوبست تعیین استهالك یک ماشین چرخ زنجیري در سال: مثال
مختلف عمر خود با روش تسهیم به نسبت معکوس

واحد پولی5000,000: قیمت اولیه ماشین
واحد پولی1500,000: قیمت نهایی ماشین
 سال5: عمر مفید
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محاسبه هزینه استهالك

 ادامه()جمع شمارش سالهاي عمر مفید(روش تسهیم به نسبت معکوس(
 مثال:

 مفید عمر سالهاي اعداد جمع = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

 𝐷𝐷1 = 5
15

5,000,000 − 1,500,000 = 1,166,667

 𝐷𝐷2 = 4
15

5,000,000 − 1,500,000 = 933,333

 𝐷𝐷3 = 3
15

5,000,000 − 1,500,000 = 700,000

 𝐷𝐷4 = 2
15

5,000,000 − 1,500,000 = 466,667

 𝐷𝐷5 = 1
15

5,000,000 − 1,500,000 233,333

سال استهالك قیمت در پایان
سال

0 0 5,000,000

1 1,166,667 3,833,333

2 933,333 2,900,000

3 700,000 2,200,000

4 466,667 1,733,333

5 233,333 1,500,000

در.اشدمیبماشیننهاییارزشبابرابرپنجمسالدرباقیماندهارزشمیکنیدمشاهدهجدولدرهمانطوریکه
بهنماشیقیمتهرگزامامیابدکاهشعمرافزایشباواستبیشترعمرابتدايدراستهالكنیزروشاین

.نمیشودمستهلکآننهاییارزشازکمتر
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محاسبه هزینه استهالك

کار در کالس
 واحد 105واحد پولی، ارزش نهایی آن 1012اگر قیمت یک ماشین

5سال و قیمت الستیک هاي آن 5پولی، عمر مفید ماشین  ∗ واحد 104
اشین با پولی باشد، مطلوبست تعیین استهالك ماشین در سال سوم عمر م

روش تسهیم به نسبت معکوس؟
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محاسبه هزینه استهالك

کار در کالس
 واحد 105واحد پولی، ارزش نهایی آن 1012اگر قیمت یک ماشین

5سال و قیمت الستیک هاي آن 5پولی، عمر مفید ماشین  ∗ واحد 104
اشین با پولی باشد، مطلوبست تعیین استهالك ماشین در سال سوم عمر م

روش تسهیم به نسبت معکوس؟
 جمع سالهاي عمر مفید=  15

𝐷𝐷3 = 3
15

1012 − 105 − 5 ∗ 104 =
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هزینه تعمیر و نگهداري و سرمایه گذاري

هزینه تعمیر و نگهداري
 درصد هزینه استهالك سالیانه فرض میشود اما 120تا 80این هزینه

.ممکن است مستقل از هزینه استهالك نیز بیان شود
اشدسوابق تجربی میتواند راهنماي خوبی براي ارزیابی این نوع مخارج ب.
هزینه سرمایه گذاري

 درصد ارزش 12تا 10شامل هزینه هاي بیمه، مالیات و پارکینگ بوده که
.متوسط ماشین آالت فرض میشود
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تعیین ارزش متوسط ماشین

به صورت محاسباتی
 واحد پولی باشد 2000,000به عنوان مثال اگر قیمت اولیه ماشینی برابر

:سال فرض شود5و ارزش نهایی آن صفر و عمر مفید ماشین 
 سالیانه استهالك = 2000000−0

5
= 400,000 سال استهالك قیمت در 

سالپایان
0 0 2000000

1 400000 1600000

2 400000 1200000

3 400000 800000

4 400000 400000

5 400000 0

.واحد پولی میباشد6000000مجموع ارزش هاي باقیمانده برابر 
متوسط ارزش = 6000000

5
= 1200000 واحد پولی

اولیه قیمت از درصدي بصورت متوسط ارزش =
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟔𝟔𝟏𝟏𝟔
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تعیین ارزش متوسط ماشین

 روش میانگین ساالنه سرمایه گذاري(با کمک فرمول(

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 �̅�𝑝 = 𝑝𝑝 𝑛𝑛+1 +𝑠𝑠(𝑛𝑛−1)
2𝑛𝑛

�̅�𝑝ارزش متوسط
pارزش اولیه
nعمر مفید

براي مثال قبل خواهیم داشت:

 �̅�𝑝 = 2000000∗(5+1)
2∗5

= 1200000
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تعیین ارزش متوسط ماشین

واحد پولی 400000اگر در مثال قبل ارزش نهایی ماشین : مثال
باشد، ارزش متوسط ماشین چند درصد قیمت اولیه ماشین خواهد

بود؟
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مخارج بهره برداري

شامل هزینه هاي سوخت و روغن میباشد، مقدار این هزینه ها با توجه به
.مقدار مصرف و واحد قیمت بستگی به نوع ماشین دارد

مصرف سوخت
 مصرف سوخت بستگی به قدرت موتور دارد که بر حسب اسب بخار)HP: 

Horsepower (بیان میشود.
زده ثابت باید توجه داشت که ماشین آالت در یک سیکل کاري به ندرت با یک با

کار میکنند 
 دقیقه را کار کند60همچنین کمتر اتفاق می افتد که ماشین در یک ساعت
رفی، بنابراین با اعمال فاکتور بهره گیري الزم است در مقدار سوخت و روغن مص

.موارد مذکور را لحاظ نمود
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مخارج بهره برداري

 ادامه(مصرف سوخت(
 سوخت مصرفی=فاکتور بهره گیري)*اسب بخار(قدرت موتور*فاکتور مصرف سوخت موتور

 سوخت مصرفی بر حسب لیتر در ساعت⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟
ℎ𝑟𝑟

ید فاکتور مصرف سوخت ماشین آالت مختلف، متفاوت میباشد که معموالً در مشخصات ماشین ق
:یشودبراي یکنواختی در محاسبات این درس فاکتور سوخت به صورت زیر در نظر گرفته م. میگردد

 0.15) : گازوئیلی(فاکتور سوخت ماشین آالت دیزلی

 0.23:فاکتور سوخت ماشین آالت بنزینی 

 فرض کنید0.6چنانچه فاکتور بهره گیري در مسائل قید نشده باشد مقدار آن را.
اسبه استاگر فاکتور بهره گیري صرفا بر مبناي زمان کارکرد ماشین لحاظ شود، بصورت زیر قابل مح:

 گیري بهره فاکتور =
دقیقه کارکرد مفید زمان

60
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مخارج بهره برداري

 ادامه(مصرف سوخت(
مثال

 اسب بخار باشد و ماشین مذکور 160اگر قدرت موتور یک ماشین دیزلی
ریال به عنوان قیمت هر لیتر 3000ساعت کار کند، با فرض 10روزانه 

گازوییل، مطلوبست تعیین هزینه سوخت روزانه این ماشین؟
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مخارج بهره برداري

 ادامه(مصرف سوخت(
مثال

 10اسب بخار باشد و ماشین مذکور روزانه 160اگر قدرت موتور یک ماشین دیزلی
ریال به عنوان قیمت هر لیتر گازوییل، مطلوبست 3000ساعت کار کند، با فرض 

تعیین هزینه سوخت روزانه این ماشین؟
 مصرفی سوخت = 0.60 ∗ 160ℎ𝑝𝑝 ∗ 0.15 = 12.5 ⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡

ℎ𝑟𝑟

 روزانه سوخت مصرف = 12.5 ⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡
ℎ𝑟𝑟 ∗ 10 �ℎ𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑦𝑦 = 125 �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑦𝑦

 روزانه سوخت هزینه = 125 �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑦𝑦 ∗ 3000 ⁄𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
= 375000 �𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑦𝑦
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مخارج بهره برداري

مصرف روغن
مقدار روغن مصرفی را میتوان با رابطه زیر تخمین زد:

 𝑞𝑞 =
𝐻𝐻𝐻𝐻∗گیري بهره 0.00272∗فاکتور

0.887
+ 𝑐𝑐

𝑡𝑡
q روغن مصرفی⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡

ℎ𝑟𝑟
t  ساعت(زمان بین دو تعویض روغن(
c  لیتر(ظرفیت مخزن روغن(
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مخارج بهره برداري

 ادامه(روغن مصرف(
مثال:

 لیتر و 15اسب بخار، ظرفیت مخزن روغن 100اگر قدرت موتور ماشین
2000ساعت باشد و ماشین ساالنه 100زمان بین دو تعویض روغن 

ریال فرض شود، هزینه 5000ساعت کار کند و هزینه هر لیتر روغن 
.ساالنه مصرف روغن ماشین را محاسبه نمایید
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مخارج بهره برداري

 ادامه(مصرف روغن(
مثال:

 لیتر و 15اسب بخار، ظرفیت مخزن روغن 100اگر قدرت موتور ماشین
ساعت 2000ساعت باشد و ماشین ساالنه 100زمان بین دو تعویض روغن 

ریال فرض شود، هزینه ساالنه مصرف 5000کار کند و هزینه هر لیتر روغن 
.روغن ماشین را محاسبه نمایید

 𝑞𝑞 = 100∗0.6∗0.00272
0.887

+ 15
100

= 0.334 ⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡
ℎ𝑟𝑟

 روغن سالیانه مصرف = 0.334 ∗ 2000 ⁄ℎ𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟 = 668 ⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟

 روغن سالیانه هزینه 668 ⁄𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟 ∗ 5000 ⁄𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡 = 3340000 ⁄𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟
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