
 

 

 

 شهرداري تهران یيو اجرانظام فني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4-35-1 

 معیارها و استانداردهاي فني

  تهران شهرداری فنی شورای

 تهران شهرداری عمرانی و فنی معاونت

 

 در آسفالت ياجرا اتیعمل يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش      
 يشهر عمران يهاقرارداد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 معیارها و استانداردهاي فني

 در آسفالت یاجرا اتیعمل یبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 یشهر عمران یهاقرارداد
 (دوم ویرایش) 

 4-4-53-1: سند شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

  شوراي فني شهرداري تهران

  عمراني شهرداري تهران معاونت فني و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوراي فني شهرداري تهران

 معاونت فني و عمراني شهرداري تهران

 در آسفالت یاجرا اتیعمل یبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 یشهر عمران یهاقرارداد

هرانکننده: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تتهيه 



 فنی شهرداری تهران ی: شوراتصویب

 تهران شهرداری فنی شورای عضو..................................... ....................................................... دیلمی صبوری صفا 

 فنی شهرداری تهران یشورا عضو ................................................................................... پوالدگران پنجه یمحمدعل 

 فنی شهرداری تهران یشورا عضو .......................................................................................................... ترکان اکبر 

 فنی شهرداری تهران یعضو شورا ............................................................................................... زاده بیحب نیافش 

 فنی شهرداری تهران یعضو شورا ..................................................................................................... تفضلی مهدی 
 

 

  تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته: تأیید و بررسی

 تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته عضو ................................................................................ ارباب حسن 

 تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته عضو ....................................................................... فرد اسماعیلی رضا 

 تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته عضو ............................................................. خسروی پور جواد محمد 

 تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته عضو ...............................................................علیخانی اسماعیل محمد 

 تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته عضو ............................................................... محمدی خان آقا سلطان 

 تهران شهرداری فنی شورای مشورتی کمیته عضو ................................................................................... فغانی علی 

 

 :یتخصص کارگروه

 یتخصص کارگروه عضو ...................................................................................................  کرمانی رضا سلیمانی 
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 یتخصص کارگروه عضو ...........................................................................................................  فرد اصغر فتوت 

 یتخصص کارگروه عضو ........................................................................................................  روشن بخت کریم 
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  یتخصص کارگروه عضو ...................................................................................................... یزدان دوستشهرام 

 یتخصص کارگروه عضو ...................................................................................................................  آرمان صفا 

 یتخصص عضوکارگروه .............................................................................................................  یدریح یمهد 

 یتخصص کارگروه عضو ..............................................................................................................  رضایت یحیی 

 یتخصص کارگروه عضو ...............................................................................................................  ییعال نیآرم 

 یتخصص کارگروه عضو ........................................................................................................ پور مصباح یمجتب 

 یتخصص کارگروه عضو .......................................................................................................  علیرضایی مهندس 

 
 

 :سند کنندگانتهیه

  شانینواند طرح شرکت ......................................................................................................... پور انینظامحسین 

 شانینواند طرح شرکت  .......................................................................................................... پارساعمل محسن 

 ســـرار شرکت...........................................................................................................................استادباقر احمد 

 ...........................................ســـرار شرکت....................................................................................مهدی لطیفی 



 

 يتعالبسمه

 

 یشگفتارپ    

طبق  هاپروژهمتعهد به اجراي با شهرداري تهران، هاي منعقده قراردادمفاد  اساس بر هاي عمرانيپروژه پيمانکاران     

در این  خود ات قانونيو تعهد هابه مسئوليتتوجه ضمن  ایشان لذا باشند؛فني ابالغي در چارچوب اسناد قرارداد مي مشخصات

کارفرما معمول  موردنظرها در انطباق کامل با مشخصات و ضوابط فني خصوص، باید توجه الزم را در جهت اجراي پروژه

را در اجراي کار مطابق  الزم کيدأمراقبت و تها نيز پروژهو دستگاه نظارت  کارفرمایانباره ضروري است یندرانمایند. 

  داشته باشند. مشخصات فني ابالغي

منظور رفع مسائل یا فيصله دادن به جنبه خاص داشته و به نامهبر اساس این شيوه تاعمال نظرات و اجراي تصميما  

 در اخذشده تصميمات و اجرایي عمليات توقف به اعتراض جهت حقّي گونههيچ نبنابرای. استمشکالت احتمالي پيمانکاران 

 براي نظارت دستگاه و کارفرما توسط تکليف تعيين تا پيمانکاران به ابالغي مشخصات با منطبق غير هايبخش خصوص

 حدود ،در اختيار کارفرما بوده و بر این اساس اًمنحصر نامهمفاد این شيوهاعمال و اجراي  ،درهرحال .کرد نخواهد ایجاد ایشان

 د بود.ابالغي خواه فني مشخصات اساس برهمان اجراي کارها  قرارداد، شده درتعيين

 

 

   

 

 

 

دیلمی صبوری صفا  

تهران شهرداری عمرانی و فنی معاون  
8931 پاییز  

 



 

 

 

 

 

 مطالب فهرست

 

 صفحه                                 عناوین                                                                                                                       

 پیشگفتار

 1 ................................................................................................................................................. کاربرد و گاهیجا -1

 1 ....................................................................................................................................................... هااستاندارد -2

 2 ............................................................................................................................................................ نامهواژه -3

 2 ..................................................................................................................................................رشیپذ ضوابط -4

 4 ............................................................................................................ آن نییتع نحوه و بها کسر شمول طیشرا -5

 
 

 



    1            4-4-53-1سند: شماره                                                         یشهر عمران یهاقرارداد در آسفالت یاجرا اتیعمل یبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

ي                      شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

   8 از 1 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

         شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني  مشورتيکميته  تأیید:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه:

 

       يشهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش: 35-4-4

 جایگاه و کاربرد -1

  نامه در نظام فني و اجرایي شهرداري تهرانجایگاه شيوه -1-1

 و کيفيت هايآزمون انجام مانند ،(1-1-1 شماره سند) تهران شهرداري اجرایي و فني نظام راهبردي سند از هایيبخش کردن عملياتي براي نامهشيوه این

 هايمعيار و اصول تعيين ،(15 ماده هـ بند موضوع) کيفيت کنترل هايشاخص و روندها سازيهمسان ،(3 ماده ج بند 7 جزء موضوع) مشخصات انطباق

 طرح عوامل ارزیابي براي شدهانجام کارهاي کيفيت تعيين و( 11 ماده الف بند 3 جزء موضوع) نگهداري هايروش و اجرا هايروش مصالح، کيفيت ارزشيابي

 گزارش طبق خدمات و اجرا نامطلوب کيفيت از پيشگيري راستاي در نامهشيوه این اجراي نقش همچنين،. است شدهتهيه( 14 ماده الف بند 4 جزء موضوع)

-113 شماره سند) تهران شهرداري همکار هايشرکت تنبيه و تشویق دستورالعمل 8 ماده 1 بند 5 جزء موضوع) کارفرما یا نظارت دستگاه آزمایشگاه، عوامل

 .است موردتوجه(( 8-3

 کاربردحدود  -1-2

 :شودمي گيريبهره منظور دو براي نامهشيوه این از

 آسفالتي؛ عمليات هرگونه ي"اجرا و تهيه" یا "اجرا" هايقرارداد در آسفالت، اجراي عمليات پذیرش محدوده تعيين براي -1-2-1

 نامه¬شيوه این در مندرج يبها کسر بدون رواداري محدوده از که آزمایشگاه نتایج پایه بر آسفالت، اجراي عمليات يبها کسر محاسبه براي-1-2-2

 .است شدهخارج

دوره اجراي طرح شامل ساخت، (، در 1-1-1سند راهبردي نظام فني و اجرایي شهرداري تهران )سند شماره  5بند الف ماده  4و  5نامه بر پایه جز این شيوه

 . است کارگيريبهاي و اساسي قابل برداري طرح شامل نگهداري، پایش، تعميرات پيشگيرانه، دورهاندازي و تحویل و نيز در دوره بهرهنظارت، راه

 

 هااستاندارد -2

 از: اندعبارتهاي کيفيت و نظارت بر اجراي عمليات آسفالتي االجرا در آزموناستانداردهاي الزم 

 کشور( وبودجهبرنامهسازمان  254هاي ایران )نشریه شماره نامه روسازي آسفالتي راهآیين -2-1

 کشور( وبودجهبرنامهسازمان  101نشریه شماره )مشخصات فني عمومي راه  -2-2

 )وزارت راه و شهرسازي( (IRI1) ناهمواري الملليبين شاخص حدود از استفاده نامهشيوه -2-5

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران( 1-8-12ویرایش دوم )سند شماره  –شهري  هايبزرگراه و هاراه تعمير و نگهداري دستورالعمل -2-4

 تهران( شهرداري اجرایي و فني نظام 3 -8-113 شماره )سند همکار شهرداري تهران هايشرکتدستورالعمل تشویق و تنبيه  -2-3

 این مفاد بازنگري، انجام تا است بدیهي. گردد بازنگري باید ایجادشده، تغييرات با متناسب نيز نامهشيوه این مفاد باال، استانداردهاي از یک هر تغيير با

 .است االجراالزم و پابرجا نامهشيوه

  

                                                        
International Roughness Index (IRI) 1 



 یشهر عمران یهاقرارداد در آسفالت یاجرا اتیعمل یبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش                                                        4-4-53-1شماره سند:        2  

 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 ي شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

  8از  2 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتي کميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 نامهواژه -3

 بهاي مبنا -3-1

ي منضم به قرارداد براي اجراي عمليات آسفالتي )به تفکيک عمليات قيرپاشي و عمليات پخش و تراکم( با احتساب بهافهرستشده هر ردیف يينتعبهاي 
 ي اجرا،کسربهاباشد، جهت محاسبه درصد  شدهدرجیکجا  صورتبهکه هزینه تهيه و اجراي آسفالت در قرارداد ياست. درصورتکليه ضرایب و تعدیل قرارداد 

مگر اینکه آناليز  شود،ي اجراي عمليات آسفالتي در نظر گرفته ميبهاي مبنا عنوانبهط با احتساب کليه ضرایب و تعدیل قرارداد، بهاي ردیف مربو 23٪
 تري در اسناد قرارداد موجود باشد. دقيق

 نتایج آزمایشگاه -3-2

یا پيوست قرارداد(،  شدهابالغمقایسه با مشخصات فني مبنا  )نامه است که در این شيوه 4در ماده  ذکرشدههاي آزمایشگاهي مربوط به آزمایش هاييخروج
 است. 2هاي مذکور در بند نامهها و آیينها مطابق با استانداردگيرد. روش انجام آزمایشقرار مي کسر بهامبناي محاسبه 

 کسر بها -3-3

 خواهد کسر قرارداد مبناي قيمت از درصدي پيمانکار، به کارفرما هايپرداخت در ،کسر بها با پذیرش محدوده در ينتایج آزمایشگاه گرفتن قرار صورت در
 .گرددمي تعریف کسر بها عنوانبه کاهش ميزان این شد؛

 محدوده رواداري بدون کسر بها  -3-4

 است. نتایج آزمایشگاه، براي هر یک از کسر بهایرش بدون اعمال پذقابلمحدوده 

 محدوده پذیرش با کسر بها -3-5

 است. نتایج آزمایشگاه، براي هر یک از کسر بهایرش با اعمال پذقابلمحدوده  

 نوبت )شیفت( تولید کارخانه  -3-6

 .است شب شيفت یا و روز شيفت شامل کاري، شيفت 2 حداکثر کارخانه، توليد روزشبانه یک

 مرکز -3-7

 است. مصالح مقاومت و ژئوتکنيک منظور از مرکز، مرکز مطالعات نامهشيوهدر این 

 پذیرش ضوابط -4

نامه شده در این شيوهتعيين محدوده رواداري بدون کسر بهاکه عمليات اجرایي پروژه مطابق با شرایط، ضوابط و مشخصات فني ابالغي و در درصورتي -4-1

 موردپذیرش است.  کسر بها( انجام شود، عمليات اجرایي بدون 1)جدول شماره 

(، عمليات 2)جدول شماره  محدوده پذیرش با کسر بها، حداکثر تا محدوده رواداري بدون کسر بهااز  نتایج آزمایشگاهدر صورت خارج بودن همه یا بخشي از 

، در خارج از نتایج آزمایشگاهکه هر یک از گيرد. درصورتينامه موردپذیرش قرار مياین شيوه 3شده در ماده مطابق ضوابط تعيين کسر بهااجرایي با اعمال 

 پذیرش است.گيرد، عمليات اجرایي غيرقابل قرار محدوده پذیرش با کسر بها

، در 2نامه، سایر شرایط، ضوابط و مشخصات فني ابالغي ازجمله مشخصات فني مندرج در استانداردهاي موضوع ماده عالوه بر ضوابط قيدشده در این شيوه

 باشد، داشته وجود اختالف قرارداد در مندرج ضوابط دیگر و نامهشيوه این بين که مواردي باشند؛ درپذیرش یا عدم پذیرش عمليات موضوع قرارداد موثر مي

 .است شدهاشاره هاآن به 1 تبصره در که مواردي مگر است، نامهشيوه این عمل مالک

 بردارينمونه -4-2

 200یا هر  توليد کارخانهنوبت )شيفت( براي کنترل پخش مخلوط آسفالتي، به ازاي هر  موردنيازتعداد برگه: تعداد برگه )شيت( هاي آزمایشگاهي  -4-2-1

آزمایش سيني، یک برگه آزمایش سونداژ براي تعيين تراکم نسبي و یک برگه  دوبرگهکه منجر به تعداد برگه آزمایش بيشتر شود، حداقل  هرکدامتن، 

 آزمایش سونداژ براي تعيين ضخامت الیه آسفالتي در محل است.

 .است گهبر یک تن 130 هر ازاي به ضخامت تعيين براي نياز مورد شيت تعداد گيريلکه خصوص در:  تبصره



    3            4-4-53-1سند: شماره                                                         یشهر عمران یهاقرارداد در آسفالت یاجرا اتیعمل یبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

ي                      شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

   8 از 3 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

         شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني  مشورتيکميته  تأیید:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه:

 

 شود:گيري در محل با شرایط زیر انجام ميبرداري؛ نمونهتعيين موقعيت نمونه -4-2-2

 و در حضور ایشان صورت پذیرد. مرکزگيري آسفالت بایستي با هماهنگي نمایندگاني از دفتر بازرسي منطقه یا بازرسي کليه عمليات مغزه -

براي تعيين  مرکز، تاریخ تعيين ضخامت الیه مشخص و از نماینده دفتر بازرسي منطقه یا بازرسي جلسهصورتگيري و تنظيم عمليات مغزهپس از اتمام  -

 ضخامت در محل آزمایشگاه دعوت به عمل آید.

 برسد. مرکزمربوط بایستي به تأیيد نماینده دفتر بازرسي منطقه یا بازرسي  جلساتصورتکليه  -

 گردد.توسط نماینده آزمایشگاه و دفتر بازرسي منطقه تعيين مي %30توسط ناظر پروژه در منطقه و  %30گيريمحل مغزه مربوط وین دستورالعملتا زمان تد -

اژ که حاوي آدرس دقيق کليه نقاط پخش آسفالت و مستندات مربوط به تن شدهابالغ جلسهصورتتعيين ضخامت آسفالت در عمليات پخش آسفالت بر پایه  -

 اتفاقي استخراج گردد. صورتبهگيري یا مساحت پخش است، در روز آزمایش ارائه و محل مغزه

 گيري مطابقت داده شود. در روز مغزه شدهتهيهنویس دار با پيش هولوگرامپس از ارسال نتایج توسط آزمایشگاه، برگه نتایج  -

ارسال نماید؛ در غير این صورت  مرکزماه پس از اتمام عمليات به  1ت را حداکثر دستگاه نظارت باید درخواست انجام آزمایش تعيين ضخامت آسفال -

 مسئوليت بر عهده ایشان خواهد بود.  

 .بنمایند پيگيري الزم را دار،صالحيت و تأیيد مورد آزمایشگاه توسط ،موردنياز هاي آزمایشگاهيبرگه تهيه منظوربه باید نظارت دستگاه و کارفرما -4-5

 بر کافي هاي آزمایشگاهيبرگه که. درصورتياستگيري پيمانکار نيز متعهد به هماهنگي و همکاري کامل با کارفرما/دستگاه نظارت و آزمایشگاه براي نمونه

 و توليدي آسفالت مشخصات اجرا به تشخيص خود، محل مناسب در نقاط نمونه اخذ تواند بامي نظارت نباشد، کارفرما/دستگاه موجود 2-4اساس بند 

 نامه مجاز نيست.این شيوه موردنيازهاي آزمایشگاهي وضعيت موقت پيمانکار بدون وجود برگهرسيدگي و پرداخت صورت .نماید تعيين را شدهپخش

شده در این يينتع ري بدون کسر بهامحدوده رواداهاي خاص پروژه، محدوده دیگري غير از بنا به ویژگي مشاور مهندسين که کارفرما/: درصورتي1تبصره 

مالک عمل در پذیرش قرار دهد. این موضوع  تواند محدوده تایيد شده رانامه را ضروري تشخيص دهد، پس از ارائه گزارش کارشناسي و تایيد مرکز، ميشيوه

 باید پيش از انعقاد قرارداد در مشخصات فني و خصوصي پيمان نوشته شود. 

 آزمایشگاه طریق از نظر مورد هايآزمایش شود، واقع پيمانکار یا کننده تأمين کننده، توليد اعتراض مورد آزمایشگاهي هايبرگه ایجنت چنانچه: 2تبصره 

 دستگاه نماینده حضور منظور، این براي. شودمي انجام مجدداً باشد تهران شهرداري مصالح مقاومت و ژئوتکنيک مطالعات مرکز تأیيد مورد که الطرفينمرضي

 صحت مؤید آزمایش نتيجه صورتيکه در. باشدمي الزامي آزمایش انجام هنگام در همچنين و گيرينمونه محل تعيين براي اول آزمایشگاه نماینده و نظارت

 فقط پيمانکار، یا کننده تأمين کننده، توليد ضمن در. باشدمي کننده اعتراض يعهده به شده انجام هايآزمایش هزینه باشد، قبلي آزمایشگاهي هايبرگه

 . داشت خواهند را آزمایشگاهي هايبرگه نتایج به اعتراض فرصت یکبار

  .يستنقابل استناد  هانمونهو آزمایش  يبردارنمونهدر مراحل  مرکزبدون حضور نماینده  هايیشآزماتکرار : 5تبصره 

براي رسيدگي به  نامه حاضر،مطابق شيوه کسربهایرش قرار نگيرد، عالوه بر اعمال موردپذتوسط پيمانکار  شدهانجامکه عمليات اجرایي يدرصورت: 4تبصره 

عمل خواهد شد و الزم است مدارک مربوط از سوي کارفرما جهت  "همکار شهرداري تهران هايشرکتدستورالعمل تشویق و تنبيه "بر پایه عملکرد پيمانکار 

 مذکور ارسال شود. دستورالعمليات رسيدگي موضوع هبررسي 
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 ي شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

  8از  4 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتي کميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 اجرا مرحله در آسفالت پذیرش براي الزم هايآزمایش(: 1) شماره جدول

 توضيحات کسر بهامحدوده رواداري بدون  آزمایش ردیف

 2تراکم آسفالت 1
 براي پخش مکانيزه کنترل شود مارشال يهانمونه آزمایشگاهي مخصوصوزن  ٪77 حداقل

 مارشال هاينمونه آزمایشگاهي مخصوصوزن  ٪73 حداقل
در صورت تشخيص دستگاه نظارت، براي 

 پخش دستي کنترل شود

 قيرپاشي 2

 اندود سطحي
 )تک کت(

يرابه در محدوده قاستفاده از مقدار  -1 مترمربع برگرم  400تا  200قير محلول 
یادشده با مشخصات و زمان شکست مناسب 

براي اندودهاي سطحي و نفوذي توسط 
 شود.دستگاه نظارت تعيين و کنترل مي

اگر اندود سطحي زیر آخرین قشر نباشد،  -2
 گردد.جریمه افزایش مصرف قير حذف مي

 مترمربعبر  گرم 300تا  230قيرآبه 

 اندود نفوذي
 )پرایم کت(

 حداقل امولسيونقير موجود در  یامحلول  قير
 مترمربع بر کيلوگرم یک

5 
 الملليبين شاخص

 (IRIناهمواري )

 متر در هر کيلومتر  2/2حداکثر 
( هابزرگراهو  هاآزادراه) هاي شریانيبراي راه

 کنترل شود.

 متر در هر کيلومتر 3/5حداکثر 
براي  در صورت تشخيص دستگاه نظارت،

 سایر معابر کنترل شود.

 

 و نحوه تعیین آن کسر بهاشمول  شرایط -5

 .شودمي تعيين 2 شماره جدول مطابق اجرا، مرحله در کسر بها شمول شرایط -3-1

شده بر ي محاسبهکسر بها، برابر حاصل جمع جبري ميزان محدوده پذیرش با کسر بهابا  نتایج آزمایشگاهي ناشي از عدم انطباق کسر بهاميزان کل  -3-2

 است. نتایج آزمایشگاهبراي همه  2پایه جدول شماره 

 قيمت مبنا باشد، مخلوط آسفالتي مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. %40مجموع ميزان کسربها بيش از  کهدرصورتي -3-5

از در صورت عدم پذیرش کار اجراشده، چنانچه با توجه به مستندات فني قصور متوجه پيمانکار باشد، پيمانکار موظف به تخریب، حمل مواد حاصل  -3-4

عمليات مطابق مشخصات فني ابالغي در چارچوب برنامه زماني قرارداد است و از این بابت هزینه اضافي به پيمانکار تخریب، تهيه آسفالت و اجراي مجدد 

حساب به 13/1هاي انجام عمليات فوق منطبق با اسناد پيوست قرارداد برآورد شده و با اعمال ضریب شود. در صورت استنکاف پيمانکار، هزینهپرداخت نمي

 گرفت. نخواهد تعلق پيمانکار به آن بابت بهایي اجراشده، بخش تخریب عدم بر کارفرما مبني موافقت صورت شود. درمنظور ميبدهي پيمانکار 

گيري از رود و ميانگينبکار مي کسر بهامربوط به هر سري شيت آزمایشگاهي، مستقالً در ارزیابي معيارهاي پذیرش و محاسبه ميزان  نتایج آزمایشگاه -3-3

 .کل عمليات اجرایي مجاز نيستهاي مختلف و تعميم آن بهدر نوبت ایشگاهنتایج آزم

براي کار اجراشده براي همان اکيپ  کسر بهامربوط به هر نوبت پخش آسفالت در هر اکيپ، مالک پذیرش و تعيين ميزان  نتایج آزمایشگاهميانگين  -3-1

 است.

  

                                                        
 همان محل باید انجام گيرد. از اخذشدهمحاسبه تراکم آسفالت بر مبناي وزن مخصوص آزمایشگاهي از برگه آزمایشگاهي آسفالت گرم  2 
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

ي                      شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

   8 از 5 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

         شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني  مشورتيکميته  تأیید:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه:

 

 
 کسر بهاشرایط شمول و نحوه تعيين ميزان  (:2جدول )

 کسر بهامحدوده پذیرش با  آزمایش
محدوده  از رفتبرون شاخص

 کسر بهارواداري بدون 
 ميزان

 کسر بها

 تراکم آسفالت

مارشال براي پخش  هاينمونهي شگاهیوزن مخصوص آزما %72تا  %77کمتر از 
 مکانيزه

 کاهش %3/0به ازاي هر 
3/2 

 درصد 

مارشال براي پخش  هاينمونهي شگاهیوزن مخصوص آزما %70تا  %73کمتر از 
 دستي

 کاهش %3/0به ازاي هر 
3/2 

 درصد 

 يرپاشيق

 ياندود سطح
 کت()تک

 مترمربعگرم بر  100تا  200ر محلول کمتر از يق
 يبرا مترمربعگرم بر  700)مترمربع گرم بر  330تا  400شتر از ير محلول بيق

 گرم  3براي کاهش به ازاي هر  (خوردهتراشسطوح 
 گرم 10براي افزایش به ازاي هر 

 درصد  1
 مترمربعبر  گرم 130تا  230کمتر از  يرآبهق

سطوح  يبرا مترمربعبر  گرم 700)مترمربع گرم بر  700تا  300شتر از يآبه بيرق
 (خوردهتراش

 ياندود نفوذ
 کت(می)پرا

 درصد  1 گرم کاهش 30به ازاي هر  مترمربع بر گرم 100ون حداقل يامولسقير موجود در ا یر محلول يق

 الملليبين شاخص
 ناهمواري

متر بر کيلومتر  1/0به ازاي هر  شریاني يهاراهمتر در هر کيلومتر براي  3/5تا  2/2بين 
 افزایش

 درصد  2
 هاراهمتر در هر کيلومتر براي سایر  2/4تا  3/5بين 
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 ي شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

  8از  6 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتي کميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 مثال:

، متعهد به اجراي عمليات تراش و 1571سال  روسواره معابر ترميم و ي تجميعي تعميربهافهرستنسبت به  57/1با ضریب قرارداد برابر  "الف "پيمانکار

اجراي آسفالت توپکا به شرح جدول  در مرحله، نتایج آزمایشگاهمتر است، چنانچه سانتي 10کيلومتر و به ضخامت  5متر به طول  20روکش معبري با عرض 

 ( استایيد. )تأمين آسفالت به عهده کارفرما توسط پيمانکار را تعيين نم شدهانجامي متعلق به عمليات کسر بها( باشد، درصد و مبلغ 5)

 نتایج آزمایشگاهالف: 

 نتایج آزمایشگاه :(5جدول )

 نمونه ردیف
 توپکا

 )مترمربع(

 نتایج آزمایشگاه

ش یآزماميانگين نتایج 
 )گرم( ينيس

 تراکم آسفالت )%(
 ناهمواري الملليبين شاخص

 )متر در هر کيلومتر(

1 T1 175 150 3/75 8/1 

2 T2 318 483 73 1/2 

5 T5 1،518 170* 72** 2** 

4 T4 182 120 70 2/5 
 است شدهدرج نتایج قسمت در آزمایش برگهچهار  نتایج ميانگين است، تن 200 از بيش شده تامين آسفالت اینکه علت هب *

 است شدهدرج نتایج قسمت در آزمایش دوبرگه نتایج ميانگين است، تن 200 از بيش شده تامين آسفالت اینکه علت هب **
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

ي                      شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

   8 از 7 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

         شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني  مشورتيکميته  تأیید:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه:

 

  کسر بهاو تعيين درصد  نتایج آزمایشگاه محدوده رواداري بدون کسر بهاب: تعيين ميزان خارج از 
: تعيين درصد کسربها (4جدول )  

ف
ردی

 

 آزمایش نمونه

محدوده 
رواداري 

کسر بدون 
 بها

محدوده پذیرش با 
 کسر بها

 رفتبرون شاخص
محدوده  از

رواداري بدون 
 کسر بها

(A) 

 ميزان
کسر 

 بها
(B) 

ميانگين 
نتایج 

 آزمایش 

 مقدار
 از خارج

 رواداري
(C) 

 کسر بهاتعيين درصد 
D=(C÷A)xB 

یرش  / پذقابل
 پذیرشغيرقابل

1 T1 

 ميزان قير
 230قيرآبه 

گرم  300تا 
 بر مترمربع

 گرم 230کمتر از 
 130مترمربع تا  بر

 بر مترمربع گرم
 700تا  300بيش از 

 گرم بر مترمربع

 به کاهش براي
  گرم 3 هر ازاي
 به افزایش براي
 گرم 10 هر ازاي

1% 

 یرشپذقابل 15(=150÷10)×1% 150 150

2 T2 483 0 . یرشپذقابل 

5 T5 170 170 1%×(10÷170=)17 پذیرشقابل 

4 T4 120 120 1%×(10÷120 =)12 پذیرشقابل 

1 T1 

 تراکم

 ٪77حداقل
وزن 

 مخصوص
 آزمایشگاهي

 وزن %72 تا
 مخصوص

 آزمایشگاهي

 3/0به ازاي هر 
 درصد کاهش

3/2% 

 پذیرشقابل 3/17(=3/5÷3/0)×3/2% 3/5 3/75

2 T2 73 2 3/2%×(3/0÷2=)10 پذیرشقابل 

5 T5 72 3 3/2%×(3/0÷3=)23 پذیرشقابل  

4 T4 70 پذیرشغيرقابل 

1 T1 

شاخص 
ناهمواري 

 الملليبين

 1/1حداکثر 
 متر/کيلومتر

 2/2تا  1/1بين 
 متر/کيلومتر

 1/0 هر ازاي به
متر/کيلومتر 

 افزایش
2% 

 پذیرشقابل 0 0 8/1

2 T2 1/2 4/0 2%×(1/0÷4/0=)8 پذیرشقابل 

5 T5 2 0 0 پذیرشقابل 

4 T4 2/5 
بقيه موارد  يکسر بهاپذیرش است، يرقابلغ تراکمچون 

 پذیرش است.يرقابلغشود و کل آسفالت محاسبه نمي

 کل کسر بهامحاسبه ميزان (: 3جدول )

 نمونه ردیف
 کسر بها جمع  هاي مربوطه به هریک از آزمایشکسر بهاميزان 

(E) يالمللنيبشاخص ناهمواري  تراکم ميزان قير 

1 T1 15% 3/17% 0% 3/50% 

2 T2 0% 10% 8% 18% 

5 T5 17% 23% 0% 42% 

4 T4 است پذیرشغيرقابل آسفالت 
 

  کسر بهاج: تعيين مبلغ 
 ي اجراي آسفالتکسر بها مبلغ محاسبه(: 1) جدول 

 نمونه ردیف
 توپکا

 (مترمربع)
 واحد يبها

 الیر
 ب قراردادیضرا
17/1*58/1 

 کسر بها
 کسر بهامبلغ 
 الیر

F G H E I=ExFxGxH 
1 T1 175 403،717 121422 3/50%        151،777،125  

2 T2 318 403،717 121422 18%         18،128،018  

5 T5 1،518 403،717 121422 42%        518،811،858  

4 T4 182 403،717 121422 پذیرش غيرقابل 
پرداخت  يمبلغ شدهانجامات يبابت عمل

 شودينم

  375،775،777        الیر -جمع کل
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 يبها کسر محاسبه و رشیپذ ضوابط نامهوهیش

 ي شهر عمران يهاقرارداد در آسفالت ياجرا اتیعمل

  8از  8 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -4 -53-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتي کميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

و از  يستنیرش پذقابلو به استناد مفاد این دستورالعمل  نشدهانجاممطابق مشخصات فني ابالغي  T4عمليات متناظر با نمونه  ازآنجاکه

سوي دیگر با توجه به گزارش دستگاه نظارت و بررسي مستندات فني، قصور متوجه پيمانکار است، بنابراین پيمانکار موظف است به 

تراش آسفالت، حمل موارد حاصله، اجراي اندود سطحي، تهيه و حمل آسفالت جایگزین اقدام نماید. لذا تا انجام هزینه خود نسبت به 

بدهي پيمانکار  حساببهالحساب هزینه آسفالت تامين شده توسط کارفرما علي طوربهکامل عمليات مطابق مشخصات فني ابالغي، 

ي منظم به بهافهرستهاي فني، هزینه اجرایي عمليات مطابق ردیف مشخصات شود و در صورت انجام کار مجدد مطابقمنظور مي

 .استمرتبه قابل پرداخت قرارداد یک



 

 

 

 

 

 پيشنهادات و نظرات

 

 گرامي خواننده

کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه اين دستورالعمل  ازنظرفني و عمراني شهرداري تهران با استفاده  معاونت

ترديد اين تالش فراوان، بي باوجودکرده و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است. 

 اثر نيازمند بهبود و ارتقاي کيفي است.

نقدها و پيشنهادهاي خود، ما را در تکميل مقررات و  ارائه با که دارد انتظار گرامي خوانندگان از ،رونیااز

 هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند.دستورالعمل

  .کنيممي قدرداني شما نظر دقت و همکاري از پيشاپيش

 

 555پالک  -آبادروبروي پارک بهجت -خيابان حافظ شمالي تهران :مکاتبه براي نشاني

 5554159951معاونت فني و عمراني شهرداري تهران؛ کد پستي:  ساختمان

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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