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۸از       ۱صفحه  زيرسازي راه آهنحق الزحمه مطالعات ورالعمل دست

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵پيوست بخشنامه شماره                 

 
 الزحمه مرحله مقدماتي حق -۱

 سيصد و هفتاد و سه ( ۳۷۳۹۵۰هاي يک خطه و دو خطه بطورمقطوع  آهن الزحمه اين مرحله براي راه حق
 الزحمه براي مسيرهاي با عوارض مختلف  اين حق. باشد مترمي ريال در هرکيلو) و پنجاه  صدنههزار و 

 .و همچنين مناطق مختلف کشور يکسان است)  سختماهور، کوهستان و کوهستان  دشت، تپه (

  مشخصه منطقه-۲
 متناظر با عدد مشخصه منطقه ، که براساس الزحمه مطالعات براساس جدول مربوط ، از رديف  حق

الزحمه   در جداول مربوط به حقعدد مشخصه منطقه. شود گرديده است، محاسبه مي هاي منطقه تعيين  ويژگي
 و   تقسيمات كشوري از لحاظ بدي آب و هوا ، سختي معيشت ، صعوبت منطقه مطالعات براساس آيين نامه

الزحمه به روش ميانيابي  عدد پياپي باشد، مبلغ حق منطقه بين دو ه مشخصهدرصورتيک .گردد مانند آن تعيين مي
 .گردد مي خطي تعيين

 
 مهاي اول و دو الزحمه مرحله حق -۳

با   و ۴ تا ۱هاي  آهن طبق جدول هاي اول و دوم مطالعات زيرسازي راه هاي مختلف مرحله الزحمه قسمت حق 
 :گردد به بندهاي زير تعيين مي توجه  

هاي اول و دوم مطالعات  ف مرحلهـهاي مختل الزحمة قسمت خطه و دوخطه ، حق هاي يک آهن  براي راه۳-۱
 .باشد مي يکسان ، باستثناي قسمت دوم مرحله دوم،آهن اهزيرسـازي ر 

شده   درصد ارقام درج۶۵آهنهاي يک خطه  براي مطالعه زيرسازي راه الزحمه قسمت دوم مرحله دوم  حق۳-۲
 .آهنهاي دو خطه است وط به مطالعه زيرسازي راهدرجدول مرب 

هاي مختلف زيرسازي ، پياده کردن وميخکوبي يک  الزحمه مطالعات مراحل و قسمت حق ، ها در مورد ايستگاه ۳-۳
وي نقشه ر، جانمايي ساختمانها و تاسيسات مورد نياز ت مقاطع عرضي به مقياس و عرضشردابمحور،  
الزحمه حقاين بابت  از  مطالعات قسمت دوم مرحله دوم منظورگرديده است والزحمه مسير، در حق مسطحه 
 .شود پرداخت نمي اي  جداگانه 

با توجه به يا دو خطه با  استفاده از روابط زير خطه يک هاي براي مطالعات محوربندهاي باال هاي  الزحمه حق ۳-۴
 :شود تعديل ميجمع طول مسير مورد مطالعه،  

 

 

۱۰۰X> ۵۰X< ۵۰≥X≥ ۱۰۰  محدوده تغييراتX

AX+ ۱۰% (۱۰۰-X)A AX+ ۱۰% (۵۰-X)A AX  الزحمه تعديل شده حقکل 
 

Xکيلومتر و  برحسب مطالعه مورد مسير طول  جمعAباشد  مي۲-۳ و ۱-۳الزحمه بدست آمده از بندهاي   حق
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۸   از   ۲صفحه  دستورالعمل حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵ه شماره                 پيوست بخشنام

 
ابالغي هاي   متر که براساس نقشه۱۰ تا ۲ها و آبروهاي چنددهانه  هاي اجرايي پل الزحمه تهيه نقشه حق ۳-۵

الزحمه  حق ست وازاين بابتالزحمه قسمت دوم مرحله دوم منظورگرديده ا شوند ، در حق مي تهيه کارفرما 
 .شود پرداخت نمي اي جداگانه 
اوليه  هاي هزينه شامل(هاي دوره عمر  هزينهاي را از لحاظ  هاي خاصي که مشاور طرح بهينه  در موقعيت)تبصره
 نظر تردد ،از( ، مسائل مربوط به ايمني )  و دفع قطعات مستهلک برداري و نگهداري، جايگزيني ساخت ، بهره 
 الزحمه توان از حق  پيشنهاد نمايد ، ميجرااسهولت  و شرايط، ) له ، سيالب ، مقاومت مصالح وغيرهزلز 
 .مطالعات پل براي اين قسمت استفاده نمود 

 
 الزحمه پياده کردن وميخکوبي مسير و باليزاژ مجدد  حق-۴

طبق ا توجه به بندهاي زير ، بآهن و باليزاژ مجدد ،  الزحمه پياده کردن وميخکوبي مسير زيرسازي راه حق  
 . باشد  پيوست مي۵جدول  

 اي نظارت کارگاهي ، موضوع بخشنامه شماره  هاي منطقه  ، ضريب۵هاي جدول شماره  الزحمه  به حق۴-۱

 .شود  ، اعمال مي۱۲/۷/۱۳۷۸ مورخ ۳۷۳۰/۵۴-۴۱۵۶/۱۰۲ 

 ، جداگانه صورت  هر قطعه بهالزحمه مربوط به  چنانچه يک مسير داراي چند ضريب منطقه باشد ، حق۴-۲
 .شود محاسبه و پرداخت ميبراساس ضريب منطقه مربوط،  

درصورتيکه ، يا دو خطهخطه آهن براي محورهاي يک  الزحمه پياده کردن وميخکوبي مسير زيرسازي راه حق ۴-۳
 .متصل به يکديگر باشند و يک محور پياده و ميخکوبي شود يکسان است دوخط 

 
 سير و ضريب مانعبندي م  طبقه-۵

 مسير از نظر شيب زمين  و باليزاژ، ميخکوبي، پياده کردنآهن، الزحمه مطالعات زيرسازي راه براي محاسبه حق
مسيرهايي که خط .  آن خواهدبودتوپوگرافيهاي  بندي مسير، نقشه مبناي طبقه.شود بندي مي طبيعي طبقه

 ۷ درصد تپه ماهور، بيش از ۷ تا ۳ باشد دشت، بيش از درصد۳ آنها تا توپوگرافيهاي  بزرگترين شيب درنقشه
 .شود  درصد، کوهستان سخت محسوب مي۶۰ درصد کوهستان و بيش از ۶۰تا 

 عرضي   براي آنها تهيه نشده است، بااستفاده از پروفيلهاي طولي وتوپوگرافيبندي مسيرهايي که نقشه   طبقه۵-۱
 بندي مذکور   در اين موارد بايد مشخصات طبقه.گردد لزوم بازديد مسير تعيين مي صورت در و 
 .رعايت گردد 

عوارضي مانند جنگل، باتالق، شاليزار، برکه، تاالب، مانداب و باغ  مسير قسمت يا قسمتهايي از در اگر ۵-۲
  ، ضريب بندي مذکور اين صورت پس از طبقه در. شود  قسمت بامانع محسوب مي آن  باشد،        وجودداشته 
الزحمه ميخکوبي و پياده کردن  حق مفاد اين بند به .گردد مي مطالعات مربوط، اعمال الزحمه  به حق۲۵/۱ 
 .، قابل اعمال نيستمسير 
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۸   از   ۳صفحه  دستورالعمل حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵پيوست بخشنامه شماره                 

 
 داراي باتالق، درمناطقي که  و۸۰/۱ا ضريبب، الزحمه ميخکوبي و پياده کردن مسير درمناطق جنگلي   حق۵-۳

 .شود ميمحاسبه   ۴۰/۱ا ضريب هستند، بو مانند آن  باغ ،برکه، تاالب، مانداب  شاليزار، 
 
 کاره نيمهالزحمه کارهاي   حق-۶

در صورتي که خدمات يک قسمت و يا مرحله به مشاوري ارجاع شود که آن مشاور خدمات قسمت و يا 
الزحمه  مرحله قبل را انجام نداده است، چنانچه کار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحي باشد، حق

 .شود  ضرب مي۲۰/۱ و چنانچه مربوط به خدمات نظارت باشد، در ضريب ۱۰/۱آن در ضريب 
 

  نحوه ارائه نتيجه مطالعات-۷
 ملزم به ارائه  به دستگاه اجرايي ، گالينگور  ، با جلدA3در قطع هاي مکتوب  مشاور عالوه بر ارائه نسخه 
Officeافزارهاي  با استفاده از نرم) CD(روي لوح فشرده  هاي طراحي، محاسبات و نقشه  XP و 
 ACAD2000آراية نوشتاري مورد قبول کارفرما ، تحت افزارهاي ديگر   و نرمUnicode(UTF-8) به ، 
 .باشد دستگاه اجرايي مي 

 

  موارد ديگر-۸
را  بخش اينهاي  الزحمه ريزي کشور در هر سال نحوه تعديل حق  سازمان مديريت و برنامه  درصورت نياز ،۸-۱

 .نمايد تعيين و ابالغ مي 
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۸از      ۴صفحه  زيرسازي راه آهنطالعات دستورالعمل حق الزحمه م

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵پيوست بخشنامه شماره                 

 آهن  مرحله اول زيرسازي راه-الزحمه مهندس مشاور براي مطالعات قسمت اول حق. ۱جدول 

 ) ريال بر کيلومتر ( 

 

مشخصه 

 منطقه
 کوهستان تپه ماهور شتد

کوهستان 

 سخت

۰ 1236100 1545100 1931300 2414100 

۱۰ 1258500 1573100 1966300 2457800 

۲۰ 1280900 1601100 2001300 2501600 

۳۰ 1303200 1629000 2036200 2545200 

۴۰ 1325600 1657000 2071200 2589000 

۵۰ 1348000 1685000 2106200 2632700 

۶۰ 1370300 1712800 2141000 2676200 

۷۰ 1392700 1740800 2176000 2720000 

۸۰ 1415100 1768800 2211000 2763700 

۹۰ 1437400 1796700 2245800 2807200 

۱۰۰ 1459800 1824700 2280800 2851000 

۱۱۰ 1482200 1852700 2315800 2894700 
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۸از     ۵صفحه  اه آهنزيرسازي ردستورالعمل حق الزحمه مطالعات 

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵پيوست بخشنامه شماره                 

 آهن  مرحله اول زيرسازي راه-الزحمه مهندس مشاور براي مطالعات قسمت دوم حق  .۲جدول 

 ) ريال بر کيلومتر ( 

 

مشخصه 

 منطقه
 ستانکوه تپه ماهور دشت

کوهستان 

 سخت

۰ 1219800 1524700 1905800 2382200 

۱۰ 1226000 1532500 1915600 2394500 

۲۰ 1232200 1540200 1925200 2406500 

۳۰ 1238300 1547800 1934700 2418300 

۴۰ 1244500 1555600 1944500 2430600 

۵۰ 1250700 1563300 1954100 2442600 

۶۰ 1256900 1571100 1963800 2454700 

۷۰ 1263000 1578700 1973300 2466600 

۸۰ 1269200 1586500 1983100 2478800 

۹۰ 1275400 1594200 1992700 2490800 

۱۰۰ 1281600 1602000 2002500 2503100 

۱۱۰ 1287700 1609600 2012000 2515000 
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۸ز   ا   ۶صفحه  زيرسازي راه آهندستورالعمل حق الزحمه مطالعات 

 ۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵پيوست بخشنامه شماره                 

 آهن  مرحله دوم زيرسازي راه-الزحمه مهندس مشاور براي مطالعات قسمت اول حق. ۳جدول 

 ) ريال بر کيلومتر ( 

 

مشخصه 

 منطقه
 کوهستان تپه ماهور دشت

کوهستان 

 سخت

۰ 1275100 1594800 1994700 2494900 

۱۰ 1332200 1666400 2084400 2607200 

۲۰ 1389200 1738000 2174300 2719700 

۳۰ 1447200 1810800 2265300 2834200 

۴۰ 1505200 1883400 2356300 2948000 

۵۰ 1563200 1956400 2447800 3062800 

۶۰ 1622000 2029800 2540200 3178400 

۷۰ 1702500 2103600 2632700 3294100 

۸۰ 1740400 2178300 2726200 3411200 

۹۰ 1799500 2252300 2818700 3527400 

۱۰۰ 1859100 2327200 2912500 3644600 

۱۱۰ 1919500 2402900 3007200 3763100 
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۸از      ۷صفحه  زيرسازي راه آهندستورالعمل حق الزحمه مطالعات 

 ۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵مه شماره                 پيوست بخشنا

 آهن  مرحله دوم زيرسازي راه-الزحمه مهندس مشاور براي مطالعات قسمت دوم حق .۴جدول 

 ) ريال بر کيلومتر ( 

 

مشخصه 

 منطقه
 کوهستان تپه ماهور دشت

کوهستان 

 سخت

۰ 3798700 4748300 5935300 7419100 

۱۰ 3858500 4823100 6028800 7536000 

۲۰ 3918300 4897800 6122200 7652700 

۳۰ 3978100 4972600 6215700 7769600 

۴۰ 4037900 5047300 6309100 7886300 

۵۰ 4097700 5122100 6402600 8003200 

۶۰ 4157500 5196800 6496000 8120000 

۷۰ 4217400 5271700 6589600 8237000 

۸۰ 4277200 5346500 6683100 8353800 

۹۰ 4337000 5421200 6776500 8470600 

۱۰۰ 4396800 5496000 6870000 8587500 

۱۱۰ 4456600 5570700 6963300 8704100 
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۸از      ۸صفحه  زيرسازي راه آهندستورالعمل حق الزحمه مطالعات 

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۷/۱۰۵       پيوست بخشنامه شماره          

 

 

 کردن و ميخکوبي و باليزاژ مجدد براي يک کيلومتر از مسير راه آهن الزحمه پياده حق .۵ جدول

 ) ريال بر کيلومتر ( 

 الزحمه به ريال حق  شرح رديف

 1815500 پياده کردن، ميخکوبي مسير در دشت ۱

 2371500 ياده کردن، ميخکوبي مسير در تپه ماهورپ ۲

 4039400 پياده کردن، ميخکوبي مسير در کوهستان ۳

 6880400 پياده کردن، ميخکوبي مسير در کوهستان سخت ۴

 749400 باليزاژ مسير در دشت  ۵

 934800 باليزاژ مسير در تپه ماهور ۶

 1171000 باليزاژ مسير در کوهستان ۷

 1466900 مسير در کوهستان سختباليزاژ  ۸

 

 

 

 

 

 

 

 




