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 9از       1صفحه    راه آهنيرسازیزالزحمه مطالعات  حقدستورالعمل 

 6/11/1388 مورخ  106469/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  یالزحمه مرحله مقدمات حق -1

چهارصد و چهارده هـزار و    و دو میلیون  ( 2414400مقطوع    بطور  خطه و دو خطه    کی يها آهن  راه ين مرحله برا  یالزحمه ا   حق
وهـستان و  کمـاهور،   دشـت، تپـه   ( با عـوارض مختلـف   يرهای مس يالزحمه برا   ن حق یا. باشد  یم متر  لویک ال در هر  یر) چهارصد

  .سان استکیشور کن مناطق مختلف یو همچن)  سختوهستان ک

 
   مشخصه منطقه-2

 بخشنامه شماره 7اي ضمیمه شماره  العمل، متناظر و برابر با ضریب منطقه      عدد مشخصه منطقۀ این دستور    
 "الزحمه عوامل نظارت کارگـاهی  اي حق   هاي منطقه   ضریب" با موضوع    23/6/1388 مورخ   56118/100

  .باشد می

  .گردد ی اعمال م  بخشکیکمشخصه منطقه با تف 2-1
ـ     ه مشخـصه  کی درصورت 2-2 ـ عـدد پ    ن دو یمنطقـه ب ـ انیالزحمـه بـه روش م       لـغ حـق    باشـد، مب   یاپی ـ یابی  ی خط

  .گردد یم نییتع  

  
  م اول و دويها الزحمه مرحله حق -3

 يبـه بنـدها   توجه با و 4 تا 1 يها آهن طبق جدول  راهيرسازی اول و دوم مطالعات زيها  مختلف مرحلهيها الزحمه قسمت   حق

  :گردد ین مییر تعیز

ـ آهـن  اه ريرسـازیز اول و دوم مطالعات يها هف مرحلـ مختل يها  مۀ قسمت الزح   حق ،دو خطه خطه و     کی يها  آهن   راه ي برا 3-1 ه ، ب

  .باشد یمسان کی  قسمت دوم مرحله دوم،ياستثنا  

جـدول مربـوط بـه     در شـده   درصد ارقام درج80 خطه کی يآهنها  راهيرسازی مطالعه زيبرا الزحمه قسمت دوم مرحله دوم  حق 3-2

  .است دو خطه يآهنها  راهيرسازیمطالعه ز  

ت شـ رداب محور، کی یوبکخیم ردن وکاده ی ، پيرسازی مختلف زيها  الزحمه مطالعات مراحل و قسمت      حقها ،     ستگاهیدر مورد ا   3-3

طالعـات  الزحمه م ر، در حقیمس مسطحه نقشهيو ر ساتی ساختمانها و تاس   یی، جانما از  ی مورد ن  اس و عرض  ی به مق  یمقاطع عرض   

  .شود یپرداخت نم يا الزحمهجداگانه حقن بابت یا از است وه شد قسمت دوم مرحله دوم منظور  
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 9   از   2صفحه    راه آهنيرسازی مطالعات زالزحمه حقدستورالعمل 

 6/11/1388 مورخ  106469/100پیوست بخشنامه شماره  

 
ر یر با توجه به جمع طـول مـس  یاز روابط زا دو خطه با  استفاده ی خطه  کی ي مطالعات محورها  ي باال برا  ي بندها يها  الزحمه  حق 3-4

 :شود یماصالح مورد مطالعه،   
  
 

 
  Xرات ییمحدوده تغ

  )لومتریک مطالعه برحسب   مورد  ریمس  طول  جمع(
Y  

  )الزحمه ب اصالح حقیضر(

50X<  (X+ 10% (50-X))/X 
50X ≥ ≥ 100  1  

100X>  (X+ 10% (100-X))/X 
  

iوهستان سختکوهستان ، کماهور ،  دشت ، تپه: امل، ش) 3طبق بند (ر ی مسي نوع طبقه بند  
j 2/2 تا 1رات ییبا تغ) 2طبق بند ( مشخصه منطقه  

Xij  يبند مطالعه در طبقه  مورد  ریمس  طول i مشخصه منطقه يبرا  ام jلومتریک  برحسب  
Aijيبند در طبقه) 4 تا 1 شماره يها بدست آمده از جدول(ر یمس  طول  الزحمه واحد  حق iمشخصه منطقه ي، برا ام j  

  

، شوند یه میارفرما تهک ی ابالغيها ه براساس نقشهک متر 10 تا 2دهانه   چنديها و آبروها  پلیی اجرايها  ه نقشه یالزحمه ته   حق 3-5
  .شود ی پرداخت نميا الزحمه جداگانه ن بابت حقیا از ده است وزحمه قسمت دوم مرحله دوم منظور شال در حق  
  هیــاول يهــا نــهیهز شــامل( دوره عمــر يهــا نــهی را از لحــاظ هزيا نــهیه مــشاور طــرح بهکــ ی خاصــيهــا تیــ در موقع)تبــصره

 یو مبـان الب یزلزلـه ، سـ    تردد،رینظ(یمنیبه ا ، مسائل مربوط)شده  ک قطعات مستهل   ینیگزی، جا ي و نگهدار  يبردار  ، بهره ساخت  
  .ن قسمت استفاده نمودیا ي براپل الزحمه مطالعات ان از حقتو ید ، میشنهاد نمایط و سهولت اجرا پی، شرا) يا  سازهیطراح  

  
  زاژ مجددیر و بالی مسیوبکخیم، ردن کاده یالزحمه پ  حق-4

ـ  زيزاژ مجدد ، با توجه به بندهایآهن و بال  راهيرسازیر زی مسیوبکخیم ردن وکاده یالزحمه پ حق وسـت  ی پ5جـدول   طبـق ر ، ی
  . باشد یم

 بـا  23/6/1388 مـورخ  56118/100 بخـشنامه شـماره   7اي ضمیمه شماره   ضریب منطقه  ،   5شماره   جدول   يها  الزحمه  ق ح  به 4-1
  .شود ی، اعمال م"الزحمه عوامل نظارت کارگاهی اي حق هاي منطقه ضریب"موضوع   

ــ چنانچــه 4-2 ــسکی ــد ضــرير دارای م ــق ی چن ــد ، ح ــه باش ــه،     ب منطق ــورت جداگان ــه ص ــه ب ــر قطع ــه ه ــوط ب ــه مرب   الزحم
  .شود ی منطقه مربوط، محاسبه و پرداخت مبیبراساس ضر  

خط متصل به  ه دوکیا دو خطه، درصورتی خطه کی ي محورهايآهن برا  راهيرسازیر زی مسیوبکخیم ردن وکاده یالزحمه پ   حق 4-3
  .سان استکی شود یوبکخیاده و می محور پکیگر باشند و یدکی  

% 15تـا   ثر ک، حـدا ردینپـذ زاژ توسط مـشاور انجـام   یبالخدمات  دوم ،   در مطالعات قسمت اول مرحله    ارفرما  کطبق نظر    چنانچه   4-4
  .گردد یسر مک و مشاور اکارفرم با توافق ن مطالعات ،یا الزحمه حق  

 

∑ (=  ریالزحمه مس ل حقک
ij

ijijAX Y(  
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 9   از   3صفحه    راه آهنيرسازی مطالعات زالزحمه حقدستورالعمل 

 6/11/1388 مورخ  106469/100پیوست بخشنامه شماره  

  

  رنه سفی هز-5
                  :شود یر محاسبه میجدول ز  و   رابطهکمک  به محل پروژه مورد قرارداد، بایدانی انجام مطالعات مينه سفر برایهز

    L*E =الی انجام مطالعات برحسب رينه سفر برایل هزک  
  

اولمرحله اول قسمت   یمقدمات  نوع مطالعه   دوم قسمت دوممرحله مرحله دوم قسمت اول مرحله اول قسمت دوم 

E 17400 43500 8700 69700 78400 
  

    E  لومتریک هر يازاه ال بی سفر برحسب ر واحدنهیهز  
    L   مـورد ن شهر قابل مسافرت در محدوده پروژه   یترکی مشاور تا نزد   يزک از شهر استقرار دفتر مر     ییمسافت هوا ن  یوتاهترک   
  لومتریکقرارداد برحسب           

  

  يب دشواری و ضرب مانعی ضر، ری مسيبند  طبقه-6
 یعـ ین طبیب زمـ ی شـ بـا توجـه بـه   ر یزاژ، مـس ی و بالیوبکخیردن، مکاده یآهن، پ    راه يرسازیالزحمه مطالعات ز     محاسبه حق  يبرا
 يها نقشه ب درین شیه خط بزرگترک ییرهایمس.  آن خواهدبودی توپوگرافيها ر، نقشهی مسيبند  طبقهيمبنا .شود ی ميبند طبقه
ـ  ک درصـد  60 تا 7ش از ی درصد تپه ماهور، ب7 تا 3ش ازی درصد باشد دشت، ب  3 آنها تا    یتوپوگراف  درصـد،  60ش از یوهـستان و ب

  .شود یوهستان سخت محسوب مک
   ی و عرضــی طــوليهــا مــرخیناســتفاده از  ه نــشده اســت، بــایــ آنهــا تهي بــرایه نقــشه توپــوگرافکــ ییرهای مــسيبنــد  طبقــه6-1

ــزوم بازد   ــو در صـــورت لـ ــسیـ ــیر تعید مـ ــیـ ــردد ین مـ ــوارد بایـــدر ا. گـ ــهیـــن مـ ــد د مشخـــصات طبقـ ــذيبنـ   ور ک مـ
  .ت گرددیرعا  

ــسمت  6-2   ــر در ق ــ اگ ــسمتهای ــسییا ق ــی از م ــال   یر ، عوارض ــاتالق، ش ــل، ب ــد جنگ ــزار، بری مانن ــداب  ک ــاالب، مان ــاغ ،ه، ت    ب
ـ در ا. شـود   یمـانع محـسوب مـ    آن قـسمت بـا   باشـد،     داشـته    وجودیا مستحدثات          الزحمـه    بـه حـق  25/1  بین صـورت ، ضـر  ی
ـ مفـاد ا  . گـردد   یمطالعات مربوط، اعمـال مـ            زاژ مجـدد، قابـل   یر و بـال یردن مـس کـ اده یـ  ، پ یوبکـ خیالزحمـه م    ن بنـد بـه حـق      ی
   .ستیعمال نا    
   يه داراکـ  یمنـاطق   و در80/1بی ، بـا ضـر  یمنـاطق جنگلـ   زاژ مجـدد در یر و بـال یردن مـس کـ اده یـ  ، پیوبکـ خیالزحمـه م   حـق 6-3  
  .شود ی  محاسبه م40/1ب ی باشد، با ضر یا مستحدثات باغ،ه، تاالب، مانداب کزار، بریق، شالباتال    

ـ  اگـر در قــسمت  6-4    تــا1ضــریب دشـواري از   باشـد،   داشــته  ر وجـود یــالت زکمـش  از یبــیکتریــک یـا  ر ، ی از مـس ییا قــسمتهای
الزحمـه اعمـال     بر حقاز مراحل مطالعات بصورت مجزا،    کی هر   يبرا) تنها یک مرتبه  (  ، با توافق مشاور و دستگاه اجرایی       20/1  
  :شود یم  

 -15متر از کا ی+ 45ش از ی بي هوايدما و ازدحام خودرو در منطقه، کی، ترافیعدم وجود راه دسترس
متر برساند، 20آلودگی که مسافت دید افراد را به کمتر از ا ی، غبار %70ش از یگراد، رطوبت بیدرجه سانت

  لومتر در ساعتیک 40ش از ی با سرعت بباد
  

هـاي جـوي،    شـاخص تعیـین    همچنـین بـراي  .استقابل اعمال ز ینزاژمجدد یر و بالیمس ردنک ادهی، پیوبکخی ميبرا4-6مفاد بند ) دیکتا
  .باشد میمطالعه مالك عمل  مورد  متناظر با دورهکشور در دوره  هواشناسی آمار و اطالعات سازمانسوابق 
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 9   از   4صفحه    راه آهنيرسازی مطالعات زحمهالز حقدستورالعمل 

 6/11/1388 مورخ  106469/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  ارهک مهی نيارهاکالزحمه   حق-7

ا مرحله قبل را انجام نداده یه آن مشاور خدمات قسمت و ک ارجاع شود يا مرحله به مشاوری قسمت و کیه خدمات ک یدر صورت
 و چنانچه مربوط به 10/1ب یالزحمه آن در ضر  باشد، حقیارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحار کاست، چنانچه 

  .شود ی ضرب م20/1ب یخدمات نظارت باشد، در ضر

 
  جه مطالعاتی نحوه ارائه نت-8

 يها محاسبات و نقشه  ائه  ملزم به ار  ،یینگور به دستگاه اجرای ، با جلد گالA3توب در قطع ک ميها مشاور عالوه بر ارائه نسخه
گر مورد قبول ی ديافزارها نرم   و ACAD2007 و Office XP يافزارها با استفاده از نرم) CD( لوح فشرده ي، رویطراح
  .باشد ی مییاجرا دستگاه  ، بهUnicode(UTF-8) يۀ نوشتاریارفرما ، تحت آراک

 
  گری موارد د-9

یادشده را براي  هاي  الزحمه راهبردي ریاست جمهوري در هر سال نحوه تعدیل حقریزي و نظارت  در صورت نیاز، معاونت برنامه
 .نماید قراردادهاي منعقد شده تعیین و ابالغ می
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  آهن  راهيرسازی مرحله اول ز- مطالعات قسمت اوليمهندس مشاور براالزحمه  حق. 1جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  4834200 6042700 7553300 9441600 

10/1  4910200 6137700 7672100 9590100 

20/1  4986200 6232700 7790800 9738500 

30/1  5062200 6327700 7909600 9887000 

40/1  5138200 6422700 8028300 10035300 

50/1  5214200 6517700 8147100 10183800 

60/1  5290200 6612700 8265800 10332200 

70/1  5366200 6707700 8384600 10480700 

80/1  5442200 6802700 8503300 10629100 

90/1  5518200 6897700 8622100 10777600 

00/2  5594200 6992700 8740800 10926000 

10/2  5670200 7087700 8859600 11074500 

20/2  5746300 7182800 8978500 11223100 
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 9از     6صفحه    راه آهنيرسازیز مطالعات الزحمه حقدستورالعمل 

 6/11/1388 مورخ  106469/100پیوست بخشنامه شماره  

 

  

  آهن  راهيرسازی مرحله اول ز- مطالعات قسمت دوميلزحمه مهندس مشاور براا حق  .2جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  4640200 5800200 7250200 9062700 

10/1  4657200 5821500 7276800 9096000 

20/1  4674200 5842700 7303300 9129100 

30/1  4691200 5864000 7330000 9162500 

40/1  4708200 5885200 7356500 9195600 

50/1  4725200 5906500 7383100 9228800 

60/1  4742200 5927700 7409600 9262000 

70/1  4759200 5949000 7436200 9295200 

80/1  4776100 5970100 7462600 9328200 

90/1  4793100 5991300 7489100 9361300 

00/2  4810100 6012600 7515700 9394600 

10/2  4827100 6033800 7542200 9427700 

20/2  4844100 6055100 7568800 9461000 
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 9از      7صفحه     راه آهنيرسازیز مطالعات الزحمه حقدستورالعمل 

  6/11/1388 مورخ  106469/100پیوست بخشنامه شماره  

 
  آهن  راهيرسازی مرحله دوم ز- مطالعات قسمت اولي مهندس مشاور براالزحمه حق. 3جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  5560100 6954400 8698600 10879700 

10/1  5782700 7233300 9048500 11318200 

20/1  6003400 7510700 9396700 11753900 

30/1  6227500 7791900 9747700 12195400 

40/1  6450500 8071100 10097900 12633900 

50/1  6672400 8350200 10448000 13073100 

60/1  6897300 8631800 10802000 13515400 

70/1  7211900 8911100 11152400 13953900 

80/1  7346000 9194800 11507500 14398900 

90/1  7569700 9474300 11857200 14838800 

00/2  7793900 9756800 12211200 15280500 

10/2  8020600 10040700 12566500 15725600 

20/2  8272900 10338200 12938800 16191500 
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 9از      8صفحه    راه آهنيرسازیز مطالعات الزحمه حقدستورالعمل 
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  آهن  راهيرسازی مرحله دوم ز- مطالعات قسمت دوميالزحمه مهندس مشاور برا حق. 4جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  16125600 20157000 25196200 31495200 

10/1  16319300 20399100 25498800 31873500 

20/1  16513100 20641300 25801600 32252000 

30/1  16706900 20883600 26104500 32630600 

40/1  16900700 21125800 26407200 33009000 

50/1  17094400 21368000 26710000 33387500 

60/1  17288200 21610200 27012700 33765800 

70/1  17482000 21852500 27315600 34144500 

80/1  17675800 22094700 27618300 34522800 

90/1  17869500 22336800 27921000 34901200 

00/2  18063300 22579100 28223800 35279700 

10/2  18257100 22821300 28526600 35658200 

20/2  18450900 23063600 28829500 36036800 
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  ر راه آهنیلومتر از مسیک کی يزاژ مجدد برای و بالیوبکخیردن و مک ادهیالزحمه پ حق .5 جدول

  ) لومتر یکال بر یر( 
  
  
  

  الی به رالزحمه حق  شرح  فیرد

 6949200  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت  1

 9246700  ر در تپه ماهورپیاده کردن، میخکوبی مسی  2

 15848100  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان  3

 27162400  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان سخت  4

 2868900  بالیزاژ مسیر در دشت   5

 3645200  بالیزاژ مسیر در تپه ماهور  6

 4594500  بالیزاژ مسیر در کوهستان  7

 5791000  تبالیزاژ مسیر در کوهستان سخ  8
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