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چکیده:
در ســالهای اخیــر بدلیــل رشــد فزآینــده جمعیــت و بــه تبــع آن نیــاز بــه مســکن، ضــرورت خــارج شــدن ســاخت و ســاز از حالــت ســنتی و روی آوردن بــه روشــهای نویــن ســاخت 
و صنعتــی ســازی در اجــرای پــروژه هــای مســکن امــری ضــروری بــه نظــر مــی رســد.. مزایــاي ســاخت و ســاز صنعتــي ســاختمان ســبك ســازي، مقــاوم ســازي، صرفــه جویــي 
در مصالــح، مصــرف بهینــه انــرژي در دوران ســاخت و بهــره بــرداري، افزایــش عمــر وکیفیــت ســاختمان، قطعــات و اجــزاي آن، پیــش بینــي کیفیــت ســاختمان و کاهــش دوره 
ســاخت و ســاز و در نتیجــه کاهــش هزینــه هــاي ســاخت اســت جهــت کاهــش زمــان بــه بهینــه تریــن حالــت از سیســتم برنامــه ریــزي و کنتــرل در پــروژه هــا مــي تــوان اســتفاده 
نمــود . بدیهــي اســت بهــره بــرداري از فــن آوریهــاي نویــن ســاختماني و اســتفاده از روشــهاي مدیریــت پــروژه در ایــن عرصــه مــي توانــد دســتیابي بــه ایــن هــدف را امــکان پذیــر 
ســازد .یکــی از کمبــود هــاي اساســی در زمینــه مدیریــت ســـاخت وســـاز و صـــنعت ســـاختمان در کـــشور مـــا عـــدم برقــراري یــک سیســتم معیــن جهــت محاســبه و تعییــن هزینــه 
هــاي واقعــی و مدیریــت مالــی بخــش هــاي مختلــف در حـــین انجـــام پروژهــاي ســاختمانی مــی باشــد. در ایــن مقالــه ضمــن مــرور عناصــر تاثیــر گــذار در کاهــش زمــان پروژه،بــه 

مقایســه روش ســنتی و صنعتــی ســاختمان از نقطــه نظــر هزینــه میپردازیــم.
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1-مقدمه 

از  ارقــام،  و  آمــار  بــه گواهــي  پروژه¬هــاي عمرانــي  و  صنعــت ســاختمان 
در  صنعــت  بزرگتریــن  درگیــر،  انســاني  نیــروي  حجــم  و  ســرمایه  لحــاظ 
ــه کاهــش  ــاز ب کشــور مي¬باشــد. رشــد  ســریع جمعیــت و افزایــش تقاضــا، نی
ســرمایة  برگشــت  زمــان  کاهــش  و  عمرانــي  پروژه¬هــاي  تحویــل  زمــان 
ــا ضــرورت ایجــاد  ــن قبیــل باعــث شــده¬اند ت ســرمایه¬گذاران و عواملــي از ای
ــود.  ــتر ش ــه¬روز بیش ــاختمان روزب ــت س ــنتي صنع ــیوه¬هاي س ــول در ش تح
روش¬ "صنعتــی ســازی سیســتم هــای ســاختمانی" یکــي از روش هــای نوپــا در 

عرصــه ســاخت و ســاز¬هاي عمرانــي در کشــور اســت]1[.
اگــر تکنولــوژي ســاختمان را بــه معنــي وارد شــدن صنعــت در ساختمان¬ســازي 
بگیریــم، از حــدود ســال1347 تکنولــوژي ســاختمان وارد ایــران شــد و اوج آن 
ــي از  ــازي در بعض ــورت شهرك¬س ــه ص ــازي ب ــه ساختمان¬س ــود ک ــي ب زمان
شــهرهاي بــزرگ مثــل اصفهان)مجتمــع ذوب آهــن(، اهــواز، تبریــز، تهــران و 
برخــي دیگــر از شــهرها شــروع شــد. ایــن صنعــت بیشــتر از کشــورهاي اروپایــي 
ماننــد آلمــان، هلنــد، انگلیــس و فنالنــد بــه ایــران وارد شــد. بــا ایــن حــال هیــچ 
صنعتــی بــدون ضعــف نیســت، اغلــب مشــکالت در حــوزه بهــره وری ،کیفیــت 
ــت  ــه صنع ــم ک ــد. میبینی ــی ده ــروژه رخ م ــل پ ــه در تحوی ــر از هم کار و مهمت
ســاخت و ســاز در کشــور مــا هنــوز هــم در بســیاری از مــوارد ضعیــف عمــل مــی 
کنــد، اســتفاده زیــاد از کارگــران غیرماهــر ، تجهیــزات فنــی کــم و روش هــای 
ــود]2[.  ــاز میش ــاخت و س ــل س ــن در مح ــروری پایی ــث به ــاز باع ــاخت و س س
ــی و  ــدي اجرائ ــان بن ــاي زم ــه ه ــودن برنام ــگام نم ــه و بهن ــد تهی ــدون تردی ب
مالــی یکــی از مهمتریــن ارکان مـــدیریت صـــنعت ســـاخت و ســاز می باشــد زیرا 
ــادي  ــع م ــردو از مناف ــکار ه ــا و پیمان ــروژه ، کارفرم ــع پ ــام بموق ــورت اتم در ص
و معنـــوي بـــسیاري برخـــوردار مـــی گردنــد. در کشــورهاي پیشــرفته صنعتــی ، 
تحویــل بموقــع پــروژه هــا یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــاي مدیــران مــی باشــد . 
متاســفانه در کشــور مـــا برنامــه ریــزي در نــزد اکثــر پیمانــکاران مقولــه اي اســت 
ناآشــنا ، در صورتی که امور مـــالی شـــالوده صـــنعت ســـاخت وســـاز را تشــکیل 

مــی دهــد]3[. 
ــنعت  ــاز و صـ ــاخت وسـ ــت سـ ــه مدیری ــود هــاي اساســی در زمین یکــی از کمب
ســـاختمان در کـــشور مـــا عـــدم برقــراري یــک سیســتم معیــن جهــت محاســبه 
و تعییــن هزینــه هــاي واقعــی و مدیریــت مالــی بخــش هــاي مختلــف در حـــین 
انجـــام پروژهــاي ســاختمانی مــی باشــد. یکــی از اهــداف اصلــی در گرایــش بــه 
صنعتــی ســازي عملیــات اجرایــی ســاختمانی، افزایــش ســـرعت و ارتقــا کیفیــت 
ــی مــی باشــد. در کشــور مــا بعلــت عــدم  ــت دقیــق مال ســاخت و ســاز و مدیری
مدیریــت صحیح مـــالی در پـــروژه هـــاي ســاختمانی هر شــرکتی جهــت تخمین 

ســود وزیــان خــود، در مــدت اجــراي پــروژه روشـــی را ابـــداع مـــی نمایدکـــه بـــه 
دلیـــل عـــدم رعایــت نــکات علمــی و اصولــی همــواره احتمــال فرامــوش نمــودن 
و یــا در نظــر نگرفتــن برخـــی از هزینـــه هـــا وجـــود دارد . از ایـــن رو مطالعــه و 
بــرآورد دقیــق هزینــه هــا و بررســی منابــع مالــی مــورد نیــاز پــروژه و مدیریــت و 
برنامــه ریــزي صحیــح مـــالی و کنتـــرل زمــان پـــروژه یکــی از موثــر ترین روشــها 
جهــت نیــل بســوي صنعتــی ســازي بخــش ســاختمان و تحویــل بموقــع پــروژه 

هــا مــی باشــد]4[.
 در ایــن پژوهــش بــه بررســی صنعتــی ســازی و مقایســه ی آن بــا روش متعــارف 

در حــوزه زمــان و هزینــه میپردازیــم .

2-زمان در ساخت و ساز 

ســرعت عملیــات اجرایــي در بســیاري از برنامــه ریــزي هــاي اجرایــي ســاختماني 
بــه طــور عــام و ســاخت وتولیــد مســکن بــه صــورت خــاص، در انتخــاب سیســتم 
ــد. روش هــاي ســنتي ســاخت  ــا مــي کن ــده اي ایف ــن کنن ــي نقــش تعیی صنعت
ســاختمان موجــود در کشــور نشــان دهنــده آن اســت کــه اغلــب ایــن روش هــا 
قــادر بــه اجــراي سیســتم ســازه اي ســاختمان در مــدت زمــان هــاي کوتــاه و بــا 
کیفیــت مناســب نیســتند. از طرفــي روشــهاي نویــن ســاخت صنعتــي ســاختمان 
هــر یــك قادرنــد زمــان اجــراي ســازه و کل ســاختمان را بــه مقــدار قابــل 
ــد.  ــاز کاهــش دهن ــاخت و س ــارف س ــاي متع ــه روش ه ــبت ب مالحظــه اي نس
ــاختمان در  ــکان س ــاختماني در م ــح س ــي مصال ــاخت برخ ــخص س ــور مش بط
ــل  ــه مح ــد و ب ــه تولی ــح در کارخان ــه مصال ــي ک ــاي صنعت ــا روش ه ــه ب مقایس
منتقــل مــي شــوند، فاصلــه فاحــش ســرعت ســاخت دو روش ســنتي و مــدرن 

را نشــان مــي دهــد]5[.

3-مقایسه سرعت ساخت بین روش سنتی و صنعتی

الف( تولید سنتي:
•  در تولید سنتی، فرآیند تولید یک فرآیند کاماًل سری ) متوالی ( است

•  سلسله اقدامات اجرایی باید به ترتیب و مرحله به مرحله اجرا شود.
ــد  ــروژه را بســیار کن ــد اجــرای پ ــه اقدامــات، رون ــن گون ــودن ای ــره وار ب •  زنجی
و هزینــه هــای اجرایــی از قبیــل هزینــه نیــروی انســانی را افزایــش مــي دهــد.
ــی  ــات اجرای ــود اقدام ــنتی، وج ــد س ــد تولی ــر در فرآین ــده دیگ ــکل عم •  مش
بیهــوده و غیــر ضــروری اســت کــه بســیاری از آن ناشــی از قدیمی بــودن 

مصالــح مــورد اســتفاده و شــیوه ســاخت اســت.]5[

ب( تولید صنعتي:
•  در فرآینــد تولیــد صنعتــی از آنجــا کــه برخــی از مراحــل تولیــد در کارخانــه و بــه 
ــره  ــب و زنجی ــت سلســله مرات ــه رعای ــازی ب صــورت مــوازی انجــام می شــود، نی

هــای تولیــد ســنتی در تولیــد صنعتــی نیســت.
ــام  ــوازی انج ــورت م ــه ص ــان و ب ــد همزم ــد می توان ــل تولی ــیاری از مراح •  بس
شــود و می تــوان تنهــا ایــن قطعــات را بــرای نصــب بــه محــل اجــرای پــروژه آورد 

و آنهــا را بــه هــم متصــل نمــود.

ــنتی  ــیوه س ــان در دو ش ــاوت زم ــود، تف ــزوده ش ــات اف ــداد طبق ــر تع ــر ب •  اگ
ــاخت  ــی س ــد صنعت ــه در تولی ــرا ک ــورد. چ ــم می خ ــه چش ــتر ب ــی بیش و صنعت
ــه  ــات در طبق ــرای قطع ــه اج ــته ب ــر وابس ــه باالت ــاختمانی در طبق ــات س قطع
ــن نیســت در نتیجــه تفــاوت زمــان ســاخت در دو روش ســنتی و صنعتــی  زیری

می شــود[5]. بیشــتر 
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12 زمان بندی قطعات پیش ساخته در سایت

برنامــه یــک جــدول زمانــی بــرای انجــام فعالیــت هــا، بــا اســتفاده از منابــع، و یــا 
تخصیــص امکانــات اســت کنتــرل عملیــات مســتلزم نظــارت بــر پیشــرفت کار 
ســفارش، و در صــورت لــزوم، تســریع دســتورات و / یــا تنظیــم ظرفیــت سیســتم 
اســت. برنامــه ریــزی بایــد مــورد بررســی و  توســط پیمانــکار عمومــی و / یــا مدیــر 

پــروژه بــه توافــق رســد. 
در طراحــی سیســتم برنامــه ریــزی و کنتــرل سیســتم صنعتــی ســاختمان، بایــد 

عملکــردی کارآمــد بــه شــرح زیــر ارائــه شــود :

1. تخصیــص سفارشــات، تجهیــزات و پرســنل بــه کار مرکــز و یــا دیگــر مــکان 
هــای مشــخص شــده ، در اصــل، ایــن برنامــه ریــزی ظرفیــت کوتــاه مــدت در 

محــل نشــان میدهــد.
ــت هــای کار در ســایت را  ــی عملکــرد ســاخت و ســاز،  کــه اولوی 2. تعییــن توال

تعییــن میکنــد.
3. برنامــه ریــزی شــروع عملکــرد کار.  ایــن اســت کــه معمــوال بــه اعــزام 
ــرای شــکل گیــری پیــش ســاختگی در ســایت نامیــده مــی شــود. سفارشــات ب

4. کنترل کارخانه )یا کنترل فعالیت تولید(، که شامل:
الف(بررسی وضعیت و کنترل پیشرفت سفارشات .

ب(تسریع در سفارشات حیاتی .

ج(تجدید نظر در برنامه انعکاس تغییرات اخیر در وضعیت سفارش.
د(اطمینان از استانداردهای کنترل کیفیت .

اســتفاده از قطعــات پیــش ســاخته در ســاخت و ســاز ســاختمان ســاده تریــن راه 
بــرای کاهــش هزینــه و افزایــش ســرعت ســاخت و ســاز اســت. قطعــات پیــش 
ســاخته و خصوصیــات توســط مهندســین طراحــی میشــود. ســپس خــط تولیــد 
ــت،  ــده و دق ــرل ش ــت کنت ــا کیفی ــاز ب ــورد نی ــرح م ــاس ط ــر اس ــزای IBS ب اج
تولیــد میکنــد. اجــزای IBS بعــد بــه ســایت بــرای مونتــاژ و نصــب بــه مقاصــد 
حمــل میشــود. ایــن جایــی اســت کــه برنامــه ریــزی IBS بســیار حیاتــی اســت 
ــدی خــوب  ــان بن ــان از هماهنگــی مناســب از کار و زم ــه حصــول اطمین ــه ب ک

زمانــی کــه رونــد مونتــاژ در محــل انجــام شــود. 

شکل1- پروسه صنعتی سازی از طراحی تا مونتاژ
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بــه طــور معمــول یــک مدیــر پــروژه بــرای برنامــه ریــزی و توالــی کارهــا در محــل 
اجــرا ســایت اختصــاص داده میشــود. مهنــدس اجــرا عملیــات، الزامــات رشــته 
هــای کاری بــر اســاس وضعیــت ماشــین االت، مصالــح ، تجهیزات، سفارشــات 
کارپیــش بینــی شــده، نیــروی انســانی موجــود تصمیــم گیــری مــی کنــد. برنامــه 
هــای پیــش ســاخته بایــد اطالعــات توالــی نصــب و راه انــدازی دقیــق داشــته 
باشــد. در ســایت، قطعــات مــی تــوان بــه راحتــی در نظــم از پیــش تعییــن شــده 

همانطــور کــه از جــدول 1 مشــهود اســت ،87% )درصــد تجمعــی (پاســخ 
دهنــدگان موافــق بودنــد کــه ســاخت و ســاز IBS بــه تســریع اتمــام پــروژه منجــر 

ــردد. میگ
ــی نشــان  ــات کســب شــده در کشــورهای صنعت  از نظــر ســرعت اجــرا، تجربی
داده اســت کــه حــذف روش هــای ســنتی در ســاخت و ســاز و انتخــاب روش هــا 
و اجــزای ســاختمانی نویــن باعــث بــاال رفتــن ســرعت اجــرا نســبت بــه 
ــرای  ــورت اج ــه در ص ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــود. می ت ــنتی می ش ــیوه های س ش
صحیــح فناوریهــای ذکــر شــده زمــان اجــرای ایــن ســاختمان ها را بــه کمتــر از 
یــک پنجــم زمــان متــداول در سیســتم های ســنتی رســانید. متاســفانه دســت 
انــدر کاران ســاخت و ســاز بــا روش هــای ســنتی ارزش چندانــی بــرای ســرعت 
ــدگاه از آنجــا  ــن دی ــد. ای ــده گرفته ان ــل نشــده  و عامــل زمــان را نادی ســاخت قای
نتیجــه می شــود کــه ســاختمان در کشــور مــا یــک وســیله ســرمایه گــذاری بــوده 
ــی دیگــر رشــد ســریع قیمــت مســکن در  ــی و از طرف ــک وســیله مصرف ــه ی و ن
ــان  ــاخت در می ــرعت س ــردن س ــه باالب ــدم توجی ــث ع ــته باع ــال گذش ــد س چن
دســت انــدر کاران ســاخت و ســاز شــده اســت. بــا ایــن وجــود بایــد توجــه داشــت 
ــتر و  ــد بیش ــرمایه، تولی ــریع س ــت س ــث بازگش ــاخت باع ــاالی س ــرعت ب ــه س ک

ــود. ــر می ش ــده پایین ت ــام ش ــت تم قیم
طــی بررســی هــای انجــام گرفتــه طبــق پزسشــنامه بــه نتایــج ذیــل در رابطــه بــا 

همانطــور کــه مشــاهده میکنید،نیمــی از پاســخ دهنــدگان بــر ایــن عقیــده انــد 
کــه اســتفاده از سیســتم هــای پیــش ســاخته بــه جــای روشــهای ســنتی هزینــه 
ســاخت را افزایــش مــی دهــد . و در رتبــه بعــدی تقریبــا 40% افــراد پاســخ بــه حــد 
متوســط داده انــد . ایــن موضــوع بیانگــر آن اســت کــه هزینــه هــای تمــام شــده 
صنعتــی ممکــن اســت کمــی باالتــر از ســنتی باشــد ولیکــن بــه علــت ســرعت 

بــاالی صنعتــی ســازی ســاختمان ، الویــت دارد.
مســکن ارزان در ســاخت مســکن صنعتــی بــه دلیــل بهــره وري بــاالي عوامــل 

نصــب در صورتــی کــه در جهــت درســت حمــل شــده باشــد.
بــا  توزیــع پرسشــنامه بــه تعــدادی از متخصصیــن در حــوزه ســاخت و ســاز میزان 
موافقــت افــراد نســبت بــه "اســتفاده از سیســتم هــای پیــش ســاخته بــه جــای 
ــد و  ــی گردی ــود " بررس ــاخت میش ــان س ــش زم ــب کاه ــنتی موج ــهای س روش

جــدول زیــر اســتخراج شــده اســت. 

زمــان در صنعتــی ســازی دســت یافتــه ایــم:
•   در ســاخت و ســاز بــه روش پیــش ســاخته ،بــرآورد و کنتــرل زمــان دقیــق تــر 

از ســاخت و ســاز بــه روش ســنتی مــی باشــد. 
•  همــگام نبــودن و عــدم آشــنایی عوامــل پــروژه نســبت بــه تکنولــوژی هــای 

نویــن پیــش ســاخته بــر افزایــش زمــان پــروژه تاثیــر میگــذارد.
•  سیســتم صنعتــی ســازی ســاختمان نســبت بــه سیســتم ســنتی در بســیاری 
از مراحــل تولیــد مــی توانــد همزمــان و بــه صــورت مــوازی انجــام شــود کــه ایــن 

امــر موجــب کاهــش زمــان پــروژه میشــود .
•  نداشــتن دیــد اجرایــی و کارگاهــی طراحــان در زمینــه صنعتــی ســازی باعــث 

افزایــش زمــان اتمــام پــروژه میگــردد.
ــروژه ،  •  اســتفاده از سیســتم هــای پیــش ســاخته علیرغــم افزایــش هزینــه پ

ــروژه میگــردد. باعــث کاهــش زمــان کل پ

4- هزینه ساخت و ساز 

جــدول 2 مشــخصه هــای میــزان موافقــت پاســخ دهنــدگان ،" مقایســه هزینــه 
ــب  ــت" ،را برحس ــر اس ــنتی باالت ــه روش س ــبت ب ــی نس ــاز صنعت ــاخت و س س

ــد . اطالعــات پرسشــنامه نشــان مــی دهن

تولیــد و تکــرار فرآینــد تولیــد، ســـاخت ارزان و اقتـــصادي مســکن و ارائــه برنامــه 
ــی  ــوه صنعت ــد انب ــاخت و تولی ــت. س ــر اس ــکان پذی ــی ام ــی واجرائ ــق مال دقی
مســکن نیازمنــد مدیریتــی کارآمــد مـــی باشــد تــا از یــک طــرف از فنــاوري هــاي 

روز دنیــا و از طرفــی دیگــر از توانمندیهــاي داخلـــی اســـتفاده بهینـــه نمایـــد .
مدیریــت مالــی یکــی از مهمتریــن ارکان پــروژه هــا خصوصــا پــروژه هــاي 
ســاختمانی مــی باشــد کــه در صورتــی کــه بـــا برنامـــه ریـــزي صحیــح اجرائــی 
همــراه باشــد نتیجــه بســیار مطلوبــی از جملــه تکمیــل بموقــع و بازدهی مناســب 

متغیر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تراکمی
مخالف /کم 6 5.7 5.7

تا حدودی / متوسط 9 7.5 13.2
موافق/ زیاد 75 66.0 79.2

کامال موافق/خیلی زیاد 23 20.8 100.0
مجموع 113 100.0

جدول 1: شاخص های آماری مقایسه زمان اجرایی روش صنعتی ساختمان و سنتی

متغیر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تراکمی
کامال مخالف /خیلی کم 4 3.8 3.8

مخالف /کم 4 3.8 7.5
تا حدودی / متوسط 45 39.6 47.2

موافق/ زیاد 55 49.1 96.2
کامال موافق/خیلی زیاد 5 3.8 100.0

مجموع 113 100.0

جدول 2: شاخص های آماری مقایسه هزینه تمام شده روش صنعتی ساختمان و سنتی
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اقتصــادي و غیــره را در انجــام پــروژه هــاي ســاختمانی در بــر خواهــد داشــت . 
همچنیــن برنامــه ریــزي صحیــح در تامیــن منابــع مالــی و مدیریــت صحیــح اجرا 
در صـــنعت ســاختمان باعــث کاهــش زمــان اجــرا شــده کــه خــود کاهــش هزینه 
هــا و علــی الخصــوص هزینــه هــاي مســتقیم و در نتیجـــه ا فـــزایش بازدهــی 

اقتصــادي پــروژه را در بــر خواهــد داشــت.

طــی بررســی هــای انجــام گرفتــه طبــق پرسشــنامه بــه نتایــج ذیــل در رابطــه بــا 
هزینــه در صنعتــی ســازی دســت یافتــه ایــم.

•  تعمیــر و نگهــداری محصــوالت پیــش ســاخته داری هزینــه کمتــری میباشــد. 
ــدوالر  ــول م ــایي در محص ــاد نارســ ــان ایج ــاختمان در زم ــی س ــتم صنعت سیس
ــایي،  ــل شناس ــي قاب ــه راحت ــزا ب ــک از اج ــت  وهری ــدن اس ــاژ شــ ــل دمونت قاب

ــي خواهــد شــد. ــا جایگزین ــر و ی ــزوم تعمی بررســي  و در صــورت ل
•  در ســاخت و ســاز بــه روش پیــش ســاخته ،بــرآورد و کنتــرل هزینــه دقیــق تــر 

از ســاخت و ســاز بــه روش ســنتی مــی باشــد. 
•  هزینــه ســرمایه گــذاری اولیــه سیســتم هــای صنعتــی ســاختمان نســبت بــه 

روش هــای ســنتی باالتــر مــی باشــد. 
از نــکات قابــل توجــه ، مســائل مالــی ایــن گونــه پــروژه هــا اســت . تأمیــن مالــی 
ــاوت از روش  ــمی متف ــد مکانیس ــی نیازمن ــای صنعت ــا روش ه ــی ب ــروژه های پ
هــای متعــارف اســت . حجــم ســرمایه گــذاری اولیــه بــاال در شــروع پــروژه هــا 
و تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز در طــی پــروژه ، نحــوه پرداخــت متفاوتــی را بــه 
ــارف  ــای متع ــت ه ــه روال پرداخ ــت ک ــی اس ــد . بدیه ــی کن ــاب م ــکار ایج پیمان
قــرار دادهــای تیــپ ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور بــرای ایــن منظــور 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــی ک ــردد . از آنجای ــالح گ ــل و اص ــد تعدی ــی بای م
هزینــه اجــرا صــرف خریــد مــواد و مصالــح و ابــزار مــورد نیــاز سیســتم صنعتــی 
ســاختمان مــی باشــد ، لــذا بــا تخصیــص مناســب اعتبــار اجــرا در شــروع 
عملیــات اجرایــی ، مــی تــوان افزایــش هزینــه هــای اجــرا در اثــر طــول زمــان 
ســاخت و تأثیــر تــورم بــر آن را کنتــرل نمــود و بدیــن ترتیــب هزینــه تمــام شــده 

ــش داد . ــاختمان را کاه س
ــاال بــردن هزینــه اولیــه  •  اســتفاده از سیســتم هــای پیــش ســاخته علیرغــم ب
موجــب بــاال رفتــن کیفیــت ســاخت و ســاز نیــز مــی گــردد. کیفیــت ســاخت یکــی 
از معیارهــای کلیــدی ارزیابــی عملکــرد پــروژه هــای ســاخت بــوده، کــه تاثیــر آن 
در دوره بهــره بــرداری از محصــول پــروژه جایــگاه ویــژه آن را ممتــاز مــی نمایــد 
همچنیــن کیفیــت مطلــوب اجــرا یکــی از عوامــل مهــم در کاهــش هزینــه هــا 
ــد ایــن  و زمــان اجــرای پــروژه هــای ســاخت اســت مطالعــات انجــام شــده موی
واقعیــت اســت کــه مدیریــت کیفیــت در پــروژه هــای ســاخت مــی توانــد هزینــه 
هــای اضافــی ناشــی از نقصــان کیفیــت را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد در ایــن 
ــت  ــاخت راتح ــت س ــه کیفی ــی ک ــایی عوامل ــن گام شناس ــوان اولی ــه عن ــتا ب راس

تاثیــر قــرار مــی دهنــد.
•  اســتفاده از سیســتم هــای صنعتــی ســاختمان هزینــه نیــروی انســانی ســاخت 

و ســاز را کاهــش مــی دهــد.
•  متمرکــز شــدن قســمت اعظــم مراحــل ســاخت در کارخانــه موجــب کاهــش 
ــی کارگاه  ــت اجرای ــود. مدیری ــی میش ــای کارگاهــی در سیســتم صنعت ــه ه هزین
هایــی کــه بــا روش صنعتــی بــه اجــرای بنــا مــی پردازنــد ، از ارکان برنامــه ریــزی 
و اجــرای پــروژه مــی باشــد . تنظیــم مراحــل اجــرا و هماهنــگ ســازی اجــرای 
ــای  ــروژه از هنره ــی پ ــالف زمان ــراز از ات ــنتی و احت ــی و س ــای صنعت روش ه

مدیریــت ایــن مجموعــه هــا مــی باشــد.
•  ترویــج وحمایــت از تکنولــوژی صنعتــی ســازی در پائیــن آوردن هزینــه ســاخت 
در کشــور میشــود . بــا اســتفاده بهینــه از تمامــی ظرفیــت هــای تولیــدی و 
ــی و اعمــال مدیریــت درســت ،آمــوزش و توســعه فرهنــگ رشــد و بهــره  خدمات
وری و هدفمنــد ســازی نیــرو کار، مدیریــت هزینــه هــای خــواب ســرمایه ، 
مدیریــت هزینــه هــای انــرژی و اتالــف منابــع، مدیریــت کاهــش ضایعــات 
منابــع ، ارتقــای ســطح کیفیــت، بهبــود فرآینــد و ارتقــاء ســطح ارایــه خدمــات در 
جهــت افزایــش ســرعت، شناســایی و حــذف فعالیــت هــای فاقــد ارزش افــزوده، 
ــروی انســانی بخــش هــای ســتادی  ــوازی، کاهــش ســهم نی ــت هــای م فعالی
ــش  ــری نق ــت پذی ــوان رقاب ــش ت ــات و افزای ــه خدم ــوآوری در ارای ــی، ن ــه اجرای ب

ــاخت دارد .  ــای س ــه ه ــش هزین ــزایی در کاه بس
•  عامــل هزینــه تاثیــر باالیــی بــر عــدم تمایــل افــراد در اســتفاده از روش 

صنعتــی ســازی ســاختمان دارد.  

5- نتیجه گیري

ــه یــك راهــکار  بــراي رســیدن بــه هــدف کاهــش هزینــه هــاي هــر پــروژه، ارائ
ــا  ــي ب ــه صــورت صنعت ــان ســاخت ســاختمان ب مناســب در جهــت کاهــش زم
تکیــه بــر دانــش برنامــه ریــزي و کنتــرل پــروژه از اهمیــت بــه ســزایي برخــوردار 
ــه  ــه ب ــا توج ــاختمان و ب ــي س ــد صنعت ــد تولی ــه فرآین ــري ب ــع نگ ــا جام ــت وب اس
ــي  ــواه در صنعت ــج دلخ ــه نتای ــم ب ــي توانی ــي ، م ــد صنعت ــات تولی ــایر الزام س
ســازي برســیم. همانطــور کــه در بخــش هــای بــاال بیــان شــد صنعتــی ســازی 
ســاختمان بــه دلیــل تولیــد و نصــب همزمــان و مــوازی در زمــان کمتــری نســبت 
بــه ســاخت و ســاز ســنتی بــه اتمــام میرســد و همچنیــن هزینــه ســرمایه گــذاری 
اولیــه در صنعتــی ســازی باالتــر از روش ســنتی میباشــد . . از آنجایــی کــه 
بخــش قابــل توجهــی از هزینــه اجــرا صــرف خریــد مــواد و مصالــح و ابــزار مــورد 
نیــاز سیســتم صنعتــی ســاختمان مــی باشــد ، لــذا بــا تخصیــص مناســب اعتبــار 
اجــرا در شــروع عملیــات اجرایــی ، مــی تــوان افزایــش هزینــه هــای اجــرا در اثــر 
طــول زمــان ســاخت و تأثیــر تــورم بــر آن را کنتــرل نمــود و بدیــن ترتیــب هزینــه 
ــه  ــیم ک ــه میرس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــش داد.در انته ــاختمان را کاه ــده س ــام ش تم
اســتفاده از سیســتم صنعتــی ســاختمان باعــث افزایــش هزینــه هــای مســتقیم 

و کاهــش هزینه های غیر مســقیم میگردد.  
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