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یی همایش صنایع دریانهمین   
1386 آبانماه سوم لغایت یکم  

   نور ـ استان مازندران

  
   موثر در اين برآورد و عوامليمت کشتيبرآورد ق ي روشهايبررس

  جهت شرکت در مناقصه 
  

 a.rowshanbeen@sadra.ir،١ني رضا روشن بي عل-۱

  b.horufi@sadra.ir ،٢يمي ابراهيبهمن حروف -۲
  

  :دهيچک
 کارخانجات کشتي سازي بواسطه  ساخت کشتيهاي جديد يا تعمير کشتيهاي فرسوده ، با خدمات  

اين تنوع زياد به ويژه در بازار رقابتي حال حاضر ، باعث . مختلف و تجهيزات متنوعي سرو کار دارند
اين در حالي است که . خواهد شد که ارائه قيمت پيشنهادي در هنگام عقد قرارداد ، سخت و حساس باشد

ه که برخي از اين سازي وابسته به عوامل گوناگوني بود قيمت تمام شده کشتي براي کارخانجات کشتي
قيمت فوالد، تجهيزات : از قبيل ( عوامل پارامترهايي هستند که به آساني قابل تخميين و تعيين مي باشند

اما برخي از اين عوامل به سادگي قابل تخمين نبوده و وابسته به نرم ... ) فرعي و موتور اصلي ، رنگ وغيره
 در کارخانه مي باشند و در نهايت برخي پارامترها به استاندارد کار در کشور و يا حتي استاندارد کار

صورت غير مستقيم در فرايند کاري وارد مي شوند که تشخيص و تحليل اين پارامترها نقش تعيين 
ساز خواهد  اي در برآورد صحيح از قيمت تمام شده کشتي و در نهايت تخمين سود واقعي کشتي  کننده
 .داشت

ساز و زمان بسيار اندک و با ارزشي که براي ارئه  راي سود کشتيبا وجود حداقل بازه موجود ب 
هاي جديد کاري بسيار حساس و پرخطر خواهد   گذاري پروژه  گيرد، قيمت پيشنهاد در اختيار او قرار مي

 .مگر اينکه يک ابزار سريع و دقيق براي تهيه برآورد قيمت عقاليي و قابل اطمينان وجود داشته باشد. بود
ابي به اين ابزار شناخت کافي از عوامل موثر در قيمت کشتي و انواع روشهاي موجود براي براي دستي

، ينه کشتين هزي تخمي روشهاين مقاله ضمن بررسي در ا.برآورد قيمت کشتي، غير قابل اجتناب است
ن يش دانش برآورد کننده درجهت تخمي که باعث افزا شده استيز بررسينعوامل مختلف موثر در آن 

  . خواهد شديمت کشتيست قدر
 

   کشتی،٤نهيهز, ٣متيبرآورد ق :يديکلمات کل

                                                 
  فی، دانشگاه شری سازی کشتیل مهندسیع شرکت صدرا، فارغ التحصی مای حمل کاالی و مناقصات بخش شناورهای مسئول فن1

  فی، دانشگاه شری سازی کشتیل مهندسیارغ التحصف ع شرکت صدرا،ی مای حمل کاالیر بخش شناورهای مد 2
3 Cost Estimate 
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  مقدمه

هاي ساختماني شهري، پيشنهاد قيمت بر اساس   صنعت ساخت سازه صنايع مختلف از جمله در 
انجام مي گيرد و سازنده به طور دقيق ) متره( Bill of Material Take Offطرح نهايي و بر اساس 

اما در صنعت .  سازه را اعالم نمايد ساختزينه مواد و خدمات را محاسبه کرده قيمتتواند ميزان ه مي
ترمهاي کاري در اين  در مرحله قرارداد ديگر سازي کارها فرموالسيون خاصي ندارند، به عبارت کشتي

  . نشده استتفصيلي تدوينصنعت به صورت 
بايست به انجام   شود که مي  ميدر قرارداد تعمير کشتي معموال آيتمهاي کاري مشخصي تعيين  

حتي قراردادهاي مربوط . هاي توليد مناسب و در دسترس همراهند  برسند اما اين کارها نيز بندرت با نقشه
آنچه که معموال به يک کشتي . شوند هاي توليدي بسته مي  به ساخت کشتيهاي جديد نيز بدون وجود نقشه

دهد، توانايي تهيه فهرست   کشتي را مي توليد و تعميرهاي مربوط به  ساز اجازه برآورد معقول هزينه
    .باشد  مناسب مي٥WBS ساختارهاي تفکيک کار  يا در قالبها   پيشينه هزينه

  
 گذاري استراتژيهاي طراحي و قيمت) ۱

براي تعيين قيمت شناور بايد ابتدا نوع ديدگاه برآورد کننده در فرايند توليد کشتي مشخص شده   
 ديگر بررسي هزينه کشتي به ميزان بسيار زيادي به نوع تفکر مديريتي و استراتژيک حاکم به عبارت. باشد

  .بر اين روند دارد
  
 ) ٦CAIV(هزينه به عنوان يک متغير مستقل )۱-۱

که بر اساس سنجش بازده هزينه در (اين استراتژي به اين معني است که در يک سيستم مشخص    
به . هزينه تعيين شده باعث تحميل کاهش کارايي سيستم نشودميزان ) رابطه با آن تصميم گيري شده 

هاي کلي ناشي از آن  هاي واقعي يک پروژه و ارزيابي هزينه  هزينهاعمال براي CAIVعبارت ديگر 
 متمرکز بر طراحي بر اساس هزينه است به طوريکه بتوان هزينه واقعي را در کل CAIVروش . باشد مي

در اين روش هزينه به عنوان يک فاکتور با مفهومي مستقل . بررسي کرد) يند فرا( دوره زندگي يک برنامه 
اين . هاي واقعي و محدود پذيرفته شود باشد که نيازمند سنجش بازده محصول است تا به عنوان هزينه مي

استراتژي معموال در صنايع نظامي که کارايي محصول از ميزان هزينه ساخت آن مهمتر است مورد استفاده 
   .]۵[ردگي رار ميق
 
  

                                                                                                                                            
4 Cost  
5 Work Breakdown Structure 
6 Cost as an Independent Variable 
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 ٧طراحي بر اساس هزينه )۲- ۱

هاي واقعي به طور قطعي  اين استراتژي يک مفهوم مديريتي به معناي اين است که سقف هزينه  
اين هدف با سنجش قابليت کاربري و . خواهد شد طراحي بر اساس منابع موجود انجام وتصويب شده 

بنابراين هزينه . ورد نظر قابل دستيابي استهاي م کارايي اهداف و همچنين ساير واقعيات برنامه
در اين استراتژي، فرايند تخمين . ترين معيار در سراسر طراحي و در طي مراحل توليد خواهد بود  برجسته

در تحليلهاي نهايي رابطه هر سيستم، . يابد  نيز انجام ميdetail designهزينه در تمام طول فرايند توليد 
  .ا با هزينه و تاثير آنها بر روي هزينه برنامه، بايد مورد بررسي قرار بگيردزير سيستم و متعلقات آنه

سازي، کاهش تعداد بخشها و  ها معموال از روشهاي ساده در اين استراتژي براي کاهش هزينه  
  .]۴[شود سازي آنها به منظور کاهش مخارج ساخت استفاده مي آسان

 
 ٨نرخ توليد مصوب )۳- ۱

، در جايي است که محدوده کاري به  مصرف موادداد براساس زمان واين استراتژي، نوعي قرار  
 نيروي انساني بلکه نرخ اجرايي توليد استفاده ازاين قرارداد نه تنها نرخ . صورت کامل تعريف نشده باشد
  .نمايد را نيز در آغاز قرارداد، مصوب مي

نجام انواع کارهاي مختلف  کارخانه کشتي سازي، براي ا٩CERSاين نرخ توليد مستقيما براساس   
يابي و تعيين قيمت   استفاده از اين قبيل استراتژيهاي هزينه. شود در مراحل ساخت متفاوت محاسبه مي

سازها يا صاحبان کشتي و يا هر دو ريسک بسيار بزرگي است زيرا هميشه  ي کشتيها  براي مديريت هزينه
زئي که قابل شناسايي نيستند، قيمت تثبيت شده  و يا ساير مسائل ج١٠امکان دارد که با تغيير درخواست

  .قرارداد به مقدار بسيار زيادي جابجا شود
 
 ١١هزينه دوره زندگي )۴- ۱

هاي مربوط به  هزينهچنين هم  تملک و،هاي طراحي، توليد  هزينه دوره زندگي شامل هزينه  
گي اغلب از سوي هزينه دوره زند.  است محصولاستفاده و پشتيباني از محصوالت در سراسر مدت زندگي

 در آن  حداقل سود و بازگشت سرمايهکه عموماشود  صاحبان کشتي به صورت بررسي تجاري انجام مي
 نيز ١٢هاي استفاده شده در مراحل طراحي و ساخت که شامل هزينه پول اگر هزينه. گردد لحاظ مي

همچنين اگر . د ساخته شودشود، در مدت زمان متعارف، قابل جبران نباشد کشتي اقتصادي نبوده و نباي مي
آالت کشتي بعالوه هزينه استهالک سازه، از ميزان  هاي استفاده از کشتي و تعمير و نگهداري ماشين هزينه

  .درآمد ناشي از بکارگيري کشتي تجاوز کند، کشتي غير اقتصادي بوده و ساخته نخواهد شد

                                                 
7 Design To Cost 
8 Negotiated Production Rates 
9 Cost Estimating Relationships 
10 Change order 
11 Life Cycle Cost 
12 Cost of money 
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  :شود  دوره زندگي کشتي در اصل به چهار مرحله تقسيم مي
 ١٣ مفهوميمرحله 

 ١٤مرحله تملک 

 ١٥مرحله استفاده 

 ١٦مرحله انهدام 
 

 ١٧مالکيتهزينه  )۱-۵

بعالوه هزينه مورد نياز براي زير " هزينه دوره زندگي"شامل تمامي ترمهاي " مالکيتهزينه "  
باشد که به صورت غير  ساختهاي الزم جهت پشتيباني آموزش دستگاهها و ساير فعاليتهاي معمول مي

  .شوند  زينه براي صاحب کشتي ميمستقيم باعث توليد ه
 
  ١٨بازگشت سرمايه )۶- ۱

 هزينه تخمين زده شده براي کشتي در مقابل مقدار تخميني بازگشت نشان دهندهبازگشت سرمايه   
براي   ١٩ حداقل ميزان نرخ جابجايي کاال،در اين نوع استراتژي در مرحله طراحي .باشد سرمايه مي

  .شود  محاسبه ميسازي طرح بهينه
  
 رد قيمت سنتيبرآو  )۲

برآورد ) ٢٢،قراردادي٢١،مقدماتي٢٠مفهومي(در روشهاي سنتي با توجه به سه فاز طراحي شناور   
  .)۱تصوير (گرفت  قيمت معموال در سه سطح از دقت مورد محاسبه قرار مي

اين . بودشد که مقداري بسيار تخميني   تهيه ميROM23، تنها )اولين مرحله ( در باالترين سطح   
 کشتي و پيش از بررسي کامل مراحل ساخت شناور detail designرآورد قيمت شناور پيش از مقدار از ب
اين برآورد اوليه براساس وزن شناور، اندازه و ساير پارامترهاي کلي مربوط به نحوه . آمد بدست مي

  .)طول، وزن جابجايي،قدرت سيستم رانش: به عنوان مثال(شد عملکرد شناور محاسبه مي
اين . گشت شد و وزن سيستمها برآورد مي  زماني بود که طراحي مقدماتي انجام ميسطح بعدي  

. گرفت مورد استفاده قرار ميگذاري در پروژه  سطح از برآورد قيمت براي تعيين چگونگي نحوه سرمايه

                                                 
13 Conception stage 
14 Acquisition Stage 
15 In-Service Stage 
16 Disposal Stage 
17 Total Ownership Costs 
18 Return on Investment 
19 Required Freight Rate(RFR) 
20 Conceptual Design 
21 Preliminary Design 
22 Contract Design 
23 Rough-Order of Magnitude 
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اي،  سيستم سازه: به عنوان مثال( شد  مربوط به سيستمهاي کشتي استفاده ميSWBSدر اين مرحله از
  .)م رانش، سيستم تهويه و گرمايشسيست

 مربوط به ٢٤SWBSتر نيز به منظور تهيه طرح قرارداد با روندي مشابه فرمت  برآورد جزئي  
سيستم خنک ساز موتور اصلي،سيستم : به عنوان مثال(انجام مي شد)٢٥زير سيستمها(سيستمهاي جزئيتر

 .)پمپ سوخت موتور اصلي،سيستم استارت موتور اصلي

  
 نهي هزيمختلف بررس يها نهيزم )۲-۱

در  ،قيمت تخمين توليد اطالعاتتهيه و  وابسته به ،برآورد معقول مناسب براساس  يک پيشنهادارائه
  .]۱[مختلف استهاي   زمينه

 
. شود گذاري مي ، قيمت)مينيآلوم,فوالد( غالبا بر اساس وزن بدنه و نوع مواد آن ٢٦ سازه بدنه  )۱-۱- ۲

اي از قبيل کف دوجداره،  ازه بدنه را به بلوکها و بخشهاي تعريف شدهبعضي از روندهاي برآورد قيمت، س
نفر ساعت بر تن ( هر يک از اين بلوکها به درجات مختلفي از سختي توليد . نمايد دکها و غيره تقسيم مي

  .وابسته هستند و بنابراين، هزينه متفاوتي براي ساخت آنها بايد برآورد شود) ساخت
  
 اصلي تجهيزات، از قبيل موتور ديزل سيستم رانش، معموال با دريافت پيشنهاد مت آيتمهاييق) ۱-۲- ۲

شوند و تخمين قيمت براي اين موارد مربوط به برآورد نيروي انساني مورد  ها تعيين مي قيمت فروشنده
-longبراي آيتمهايي با قرارداد طوالني که در اصطالح به آنها . باشد نياز جهت نصب و تست آنها مي

term مي گويند، تورم و ساير تاثيرات اقتصادي نيز در طي اين مدت لحاظ شده و مقدار آن با هزينه اين 
  .اقالم جمع مي شود

  
هاي جديد موجود باشد ساير   براي طراحيdetail material take-offدر صورتيکه ) ۱-۳- ۲

يله تخمين هزينه نيروي  براساس آن برآورد خواهند شد، در غير اين صورت بوس٢٧يزاتيسيستمهاي تجه
ن ي بنابر ا. بدست خواهند آمد،انساني يا هزينه مواد، بر اساس ميانگين هزينه در واحد پارامتر مورد نظر

 پارامترهاي وابسته به و محاسبه WBS  قالبهاي جمع آوري شده در   پيشينه هزينهاستفادهتوان با  مي
زات يمت تجهيبه برآورد قسن نموده و در محاييرا تع زاتين دسته از تجهيفاکتورهاي تعيين قيمت ا، مواد

اين امر در صورتي که اين اطالعات گردآوري شده و به سهولت در دسترس فرد برآورد کننده . لحاظ نمود
  .قرار بگيرند، ميسر است

                                                 
24 Ship Work Breakdown Structure 
25 Sub-Systems 
26 Hull Structure 
27 Outfit 
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، شامل مهندسي، مديريت پروژه و ساير تالشهايي که مربوط به ٢٨سرويسهاي پشتيباني خدماتي )۱-۴- ۲
معموال به صورت درصدي از هزينه ) جابجايي مواد، سرويسهاي موقت و غيره( اني توليد است پشتيب

اين درصد براساس موارد عدم انطباق مورد انتظار در طي قرارداد، . شوند نفرساعت کلي توليد برآورد مي
 سرويسها را هاي مربوط به اين نوع  درجه سختي تکنيکي و ساير فاکتورهايي که قابليت تاثير بر هزينه

  .گردد دارند، محاسبه مي
  
 کارخانه ي جانبيها نهيهزبه منظور کامل سازي مباني ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه، براساس ) ۱-۵- ۲

 ،ستي نينيشبي که قابل پييها  نهي هزيبرخزيرا . دبو مقدار بيشتري خواهد  شدهبرآوردقيمت  ،سازي کشتي
  .د کردن غير مستقيمي را بر قراردادهاي جديد تحميل خواههاي  هزينه،  توليدنديبواسطه انجام فرا

  
ن سود يمقدار ا.  استد لحاظ گردد سود کارخانهيمت شناور باي که در برآورد قيتميآن ي آخر)۱-۶- ۲

.  در مناقصات استيروزي در جهت پيشنهاديا ارائه پي بر حفظ بازار ي کارخانه مبنياست کليوابسته به س
 ي کشتيمت جهاني ، حمل بار و قي کشتيساز از بازار عرضه وتقاضا ي کشتيزان آگاهي به مين امر بستگيا

  .دارد
  
  ها  نهي هزيبند دگاه دستهيدو د) ۳
  دگاه اوليد ) ۳-۱

  .شود هاي توليد به سه بخش تقسيم مي هزينهدگاه يدر اين د

 نه مواديهز 

 نه ساختيهز 

  ينه طراحيهز 
نه بخش ين هزيا.  باشدي مي ساخت کشتيشده برا صرف يها نهي کل هزيد به معنينه توليهز  
4دينه تولي هزVLCC يدر شناورها.  باشدي شناور مي مربوط به دوره زندگيها نهي از هزيبزرگ

1  
4 در حدودير ونگهداريتعمبکارگيري و نه ي پروژه بوده و هزينه دوره زندگيهز

قدار ن مي  ا3
  .]۲[ باشد يم
  

 نه مواديهز ∗

  VLCCدر شناورهاي .رديگ  يد را در بر مي تولينه کلي از هزي مقدار بزرگيک کشتينه مواد يهز
ميان هزينه مواد هزينه ورقها يکي از در . رسد  درصد هزينه کلي توليد شناور مي۶۰ تا۵۰اين مقدار به 

  .] ۶[دهد بزرگترين مقادير هزينه را تشکيل مي

                                                 
28 Shipyard Support Services 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  

 هزينه ساخت ∗

 يد مينه تولي درصد هز۳۰ در حدود VLCC ينه ساخت به طور مثال در شناورهايهز    
  .باشد ي بدنه ميا نه مربوط به بخش سازهين هزي درصد از ا۵۰باشد که 

  
 هزينه طراحي ∗

معموال بحث طراحي به دو .استد ينه تولي درصد هز۵ در حدود ينه طراحينرخ هز    
 ماه و بخش دوم در ۳ تا ۲يم ميشود که بخش اول  تقسdetail design و basic designبخش 
هاي کارگاهي معموال تا آخرين مراحل توليد   ماه به طول مي انجامد اما نهايي شدن نقشه۸ تا ۶حدود 

  .يابد ادامه مي
  
   دومدگاهيد ) ۳-۲

 به دو بخش ي سازي کارخانجات کشتي معمولينه هايمت شناورها، هزين قييند تخميدر فرا  
  .شود يم ميتقس مواد يها  نهيهزو  ي انسانيروي نيها نهيهز ياصل

 هزينه نيروي انساني -

 يروينه نيهز .ديآي بدست م از جمع زمانهاي صرف شده براي توليد محصول موردنظرنهين هزيا
 کارخانه ي انسانيروي وابسته به نرخ کار نو کار خواهد بود يروي از ساعت کار ني معموال تابعيانسان
  .است

 هاي مواد هزينه -

سفارش خريد يا مقدار ورودي و خروجي مواد کنترل از طريق  اطالعات الزم آوري جمعبا  ها نهيهز
 .  محاسبه خواهد شداز انبار در هنگام استفاده از آنها

  
مت را در واحد ين قي و کار تخمي را در واحد مهندسي کشتيها معموال کار طراحيساز يکشت  
و با کمک  باشد ين بخشها مي ايبانيجهت پشتمت ي برآورد قستمي س.دهند يمت خود انجام ميبرآورد ق
افت يدر ٣٠ها نهيو برآورد کننده هز) اقتصاد ( ٢٩نهي هزي، مهندسيستم مهندسيق سي که از طرياطالعات

  .]۳[گردد اصالح خواهد شد يم
ل ن بخشها شاميک از اي هر .استنه ي و هزي مهندس مرتبطن روش تمرکز بر دو بخشيدر ا

  .دهد ي را نشان ميم بندين تقسي ا۲ر يتصو باشند که  ي مييها رمجموعهيز
  :باشد ي شامل پنج بخش ميقسمت مهندس -

  مشابهيهاي کشتير کمياستفاده از مقاد 

  مشابهيهاي کشتي اصليهايژگياستفاده از و 
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 ي مهندسيهاتيکم کيپارامترن ييتع 

 ي مهندسيهاتي کممحاسبه 

 متين قي فوق جهت تخميهاي خروج ازي مهندسين پارامترهاييتع 
 

 :شود يز شامل چهار بخش ميها ن  نهيبخش هز -

 يپارامترها بدست آمده از يها نهيهز مشابه و يهايکشت بدست آمده از يها نهيهز سهيمقا 
 گريکدي با ياصل

  داده شدهصي تخصيها نهيهز 

 نه يمنابع هزانتخاب  

ا يص داده شده ينه تخصيهز(نه ير هزي از مقاديکينه يبرآورد کننده هز بخش نيدر ا
 .کنديرا به عنوان مبنا انتخاب م) کير حاصل از مطالعات پارامتريمقاد

 نهيهزگزارش برآورد  
 

  
  يريجه گينت) ۴

  
براي تعيين قيمت شناور بايد ابتدا نوع ديدگاه برآورد کننده در فرايند توليد کشتي مشخص  -

 شده باشد

برآورد ) مفهومي،مقدماتي،قراردادي(احي شناور در روشهاي سنتي با توجه به سه فاز طر -
 گيرد  طح از دقت مورد محاسبه قرار ميقيمت معموال در سه س

هاي جديد موجود باشد ساير   براي طراحيdetail material take-offدر صورتيکه  -
تجهيزات براساس آن برآورد خواهند شد، در غير اين صورت بوسيله تخمين هزينه نيروي 

 . بدست خواهند آمد،هزينه مواد، بر اساس ميانگين هزينه در واحد پارامتر مورد نظرانساني يا 

4 يک کشتی دينه توليهز -
ر يتعمبکارگيري و نه ي بوده و هزآن ينه دوره زندگي  هز1

4 در حدودي،ونگهدار
 .باشد ين مقدار مي  ا3

  از ملزومات برآورد هزينه SWBS مواد و خدمات براساس ايجاد بانک پيشينه هزينه -
 .باشد مي

 به دو بخش ي يا سازي کارخانجات کشتينه هايشناور، هزيک مت ين قييند تخميدر فرا -
نه يهز و يا به سه بخش شود يم مي مواد تقسيها نهي و هزي انسانيروي نيها نهي هزياصل
  .ينه طراحيهز و نه ساختيهز، مواد
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  ي به روش سنتيمت ساخت کشتيبرآورد ق سطوح سگانه -۱ر يتصو

  
  
  
 

 
 

 متي فلوچارت روش برآورد ق-۲تصوير 
   

First Tier 
Conceptual Design  Level of Design 
1-Digit SWBS   Level of SWBS 
Ship Characteristics  Level of Information 
 
  Second Tier 
  Preliminary Design 
  2-Digit SWBS 
  System Characteristics 
 
    Third Tier 
    Contract Design 
    3-Digit SWBS 
    Sub-system Characteristics 

ENGINEERING

 

Baseline and Design Ship 
 Principal Particulars 
 
User enters quantities such as 
displacement for parametric basis. 

Baseline Ship 
Engineering Quantities 
 
User enters quantities such as weight 
and power, from baseline ship. 

Parametric Engineering
Quantities 
 
User selects parametric basis and 
confidence factors, and quantities 
such as weight and power are 
proportioned from baseline ship. 

Assigned Engineering Quantities
 
User assigns quantities such as 
weight and power, from engineering 
and design analyses. Included are 
confidence factors. 

Engineering Quantities 
Source Selection 
 
User selects Assigned 
Engineering Quantities or 
Parametric Engineering 
Quantities. 

 

COST

 Parametric Costs
 
Cost is proportioned from baseline 
ship cost and parametric basis (such 
as displacement). User selects cost 
confidence factor. 

Assigned Costs
 
User assigns costs and confidence 
factors. 

Cost Source Selection 
 
User selects Parametric Costs or 
Assigned Costs. 

Cost Reports
 
Reports are developed for 1-, 2-, 
and 3-digit SWBS items.  
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