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  کلیات
 :   است  شده  تشکیل  از دو بخش  تعرفه  این

    ژئوتکنیک  مهندسی خدمات:   اول  بخش
   ژئوتکنیک  مطالعات عملیات:   دوم  بخش

       تعاریف.1 
  به   اول   بخش   اجرا،در مقدمه   در مرحله   و نظارت    طراحی   مختلف   مراحل   آنها برای    فهرست  که  هستند  ماتیخد:   ژئوتکنیک   مهندسی   خدمات .1-1 

 .گردد  می  کشور،ارائه ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان از سوی   شده  تایید صالحیت  مشاور ژئوتکنیک  مهندسان و توسط   است شده درج  تفصیل
 و    منظـور ارزیـابی      بـه    کـه    اسـت    و صـحرایی     آزمایشـگاهی    آزمایشهای   حفاریها و انجام     از قبیل   خدماتی:   ژئوتکنیک  تی مطالعا   عملیات .1-2 

   ایـن   شود، نیـز در چـارچوب     انجام   و شناسایی    آزمایش   با اهداف    که   ژئوتکنیک   اجرایی   از عملیات    بخش  آن. گیرد   می   انجام   ساختگاه  شناسایی
 .گیرند قرار می  خدمات

،   ، سپرکوبی    زمین   اصالح   و دیگر روشهای     بستر، تزریق    و بهسازی   سازی   آماده   از قبیل   کارهایی:  ژئوتکنیک)  پیمانکاری (  اجرایی   عملیات .1-3 
 .باشند شوند، می  می  انجام  ژئوتکنیک  کارهای  در محدوده  که  اجرایی  و نیز سایر عملیات پایدارسازی

 .  است  یاد شده  تعاریف  مطابق  ژئوتکنیک  مطالعاتی  و عملیات  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات شامل:   ژئوتکنیک  مشاوره  خدمات.1-4 
 کشور تأییـد   ریزی  و برنامه    مدیریت  سازمان  از طرف  ژئوتکنیکی  مشاوره  خدمات  منظور ارائه  به  که  است دستگاهی:   مشاور ژئوتکنیک  .1-5 

 طـور     رابـه    خـدمات    این   و یا مجموع     ژئوتکنیک   مطالعاتی   و یا عملیات     ژئوتکنیک   مهندسی  تواند خدمات    مشاور می   این.   است   شده  حیتصال
 . نماید  عرضه توأم

 .گردد  می  انجام  ژئوتکنیک عرصه  در  که است) پیمانکاری(  اجرایی عملیات و   مطالعاتی ،عملیات  مهندسی  خدمات تمامی،  ژئوتکنیک  فعالیتهای.1-6 
 و   ، منظور شده    آالت  و ماشین )   نمونه   جز تهیه   به ( ، مواد مصرفی     انسانی   نیروی  های   هزینه   تمامی   تعرفه   این   واحد ردیفهای    بهای   تعیین    برای  .2 

 .گیرد  نمی  مذکور تعلق  ردیفهای  بهای  به  است  شده نیبی  پیش  تعرفه  در این  بر آنچه  دیگر، عالوه  اضافی  و یا ضرایب  هزینه هیچگونه
  ، حضـور عوامـل       اسـت    منظور شـده     ژئوتکنیک   مطالعاتی   عملیات   ردیفهای   در تمام    مناسب   و کادر فنی     کارشناسی   هزینه   اینکه   به    باتوجه  .3 

 .شود  نمی  پرداخت  اضافی  الزحمه  حق  امر هیچگونه  این  برای و  است  الزامی  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  اجرای  در حین نامبرده
طـور     کشور بـه    ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان  های   بخشنامه   طبق  ژئوتکنیک)  پیمانکاری (  اجرایی   بر عملیات    کارگاهی   نظارت  الزحمه   حق  .4 

 .گردد  می داخت پر  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  دهنده  مشاور ارائه  به جداگانه
 از   گردد، و پـس      می   تعیین   خدمات   دهنده   کارفرما و مشاور ارائه      قبلی  ، با توافق     تعرفه   در این    شده  ، درج    قیمت   بدون   واحد ردیفهای     بهای  .5 

 .باشد  تغییر می  غیرقابل توافق
   در ایـن   قرارداد، نیاز باشـد کـه    موضوع ، در چارچوب  یا آزمایشهایی لیات، عم  خدمات   اجرا به    از انعقاد قرارداد و یا در حین         قبل   چنانچه  .6 

   کارفرمـا و مشـاور ارائـه         توافق   واحد مورد نظر براساس      و بهای    ردیف   باشد، شرح    نشده   بینی   واحد پیش    یا بهای    ردیف   آنها شرح    برای  تعرفه
در زمان عقد قرارداد و یا تعیین قیمت مشخص شـده             گیرد، مگر اینکه     نمی   تعلق  ای   منطقه  یب ردیفها ضر    این  به. گردد   می   تعیین   خدمات  دهنده

 از  شود، پس  یادآور می .  باشد   شده   درج  ها   واحد ردیف  ی بها   و سپس    شده   اعمال  ها   واحد ردیف  ی بها   به   عکس   صورت   به   ضریب  اینباشد که   
 .باشد  تغییر می یرقابل، غ  شده ، بها واحد تعیین  توافق حصول

  پـس ( قرارداد     مبلغ   کل   به  شود، نسبت    می   مشاور تعیین    کارفرما و مهندس     با توافق    که   برآورد ردیفهایی    جمع   حاصل   که    در مورد کارهایی    .7 
 کـاهش خطـر پـذیری ناشـی از زلزلـه           ، تـدوین معیارهـا و        درصد باشد، اخذ مجوز از دفتر امور فنی        30، بیشتر از    ) ای   منطقه   ضریب  از اعمال 
 .  است  الزامی ریزی  و برنامه  مدیریت سازمان
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 :  اول  بخش  کلیات

 
   ژئوتکنیک  مهندسی خدمات 
   طراحـی    کیفیت   منظور اعتالی   ، به    مختلف  های  ، در رشته     در طرح    شاغل   مشاوران   بین  ، هماهنگی    ژئوتکنیک   مهندسی   خدمات   فهرست  در تهیه  

 .باشد  می  طرح  مشاوران  از این  یکی  عهده ، به  مربوط  ضوابط ، طبق  هماهنگی ایجاد این.   است و اجرا مدنظر بوده
 
  مرحلـه  (  مطالعـه    مختلـف    مرحله  ، در سه     ژئوتکنیک   مشاوره   خدمات   بر تعریف    منطبق   ژئوتکنیک   مهندسی   خدمات   فهرست   بخش    در این   .1 

 .  است  شده ارائه)   سوم مرحله(و اجرا)   دوم مرحله( ، طراحی) اول
   براسـاس    مهندسی   خدمات   کننده   عرضه   مشاور ژئوتکنیک   ، توسط    فنی   و معیارهای    مشخصات  ، براساس    ژئوتکنیک   مشاوره   خدمات    شرح  .2 

 نیاز   به  باتوجه  خدمات  شرح  در این  که  است بدیهی. گردد  می یه ته  طرح   کننده   و تایید مشاور هماهنگ     ، با هماهنگی     شده   ارائه   خدمات  فهرست
   بطور کلی  از خدمات  و یا بعضی ، ارائه  اختصار تعریف  بیشتر و یا به  با تفصیل  خدمات  فهرست  از اقالم  بعضی  است  ممکن  زمین  و تنوع پروژه
 و    بررسـی    مهندسـی    خـدمات    کننـده    مشاور ارائـه    ، باید توسط     قرارداد مربوط    در قالب    پروژه   ژئوتکنیکی   مسائل   تمام  در هرحال .  شوند  حذف

 . گردد  توصیه  مناسب راهکارهای
،    زیسـتی    اسـتقرار مکانهـای      سـاختگاهها بـرای     ، انتخـاب     شهرسـازی    در طرحهای    زمین   طبیعی   محدودیتها و امکانات     به   مربوط    مطالعات  .3 

   مطالعـات    از نوع    ژئوتکنیکی   محیطی   زیست   و مطالعات   ای   لرزه   ژئوتکینک  بندی  ، پهنه    ژئوتکنیکی   خرد و کالن     بندی   پهنه   به  وط مرب  های  بررسی
 .  نیست  مطالعات  اینگونه  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات الزحمه  حق  در برگیرنده  تعرفه  و این  بوده ویژه
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  نیک ژئوتک  مهندسی  خدمات فهرست
 . گیرد  انجام  کننده  و تایید مشاور هماهنگ  باید با هماهنگی  ژئوتکنیک  مهندسی خدمات 
 

   ، شناسایی  اول ، قسمت  اول  مرحله
 :گیرد  می  انجام  نیاز طرح  برحسب  اول  مرحله  اول  قسمت  مطالعات  و گستردگی  زیر در حد دقت  خدمات

 
 اسـتقرار و     ، محـل     در هـر طـرح       مربوط   ویژگیهای   براساس   ژئوتکنیکی   مسائل   و ارزیابی    و بازدید صحرایی    ک و مدار    اطالعات    گردآوری  .1 

 .  پروژه  برحسب  ژئوتکنیک  مهندسی  از دیدگاه یابی  و مکان  آن  اطراف محیط
 و   شناسـی    زمـین   ، مخـاطرات     ژئـوتکنیکی    ارزیـابی   س براسـا    اول   مرحلـه    اول   قسـمت    ژئـوتکنیکی    و بررسـیهای     مطالعات   نیازهای    تعیین  .2 

 . کار  خطرپذیری  و نیز میزان ، اهمیت ای لرزه زمین
  ریـزی   و برنامـه   منطقـه   عمومی شناسی   و زمین    طرح   مشخصات   براساس   اول   مرحله   اول   قسمت   ژئوتکنیک   مشاوره   خدمات   برنامه    تدوین  .3 

 .  آن  انجام برای
ها و     گمانه   و عمق    موقعیت   با تعیین    همراه   عملیات   این   برنامه   و تدوین    اول   مرحله   اول   قسمت   ژئوتکنیکی   مطالعات   عملیات   احجام  ن  تعیی  .4 

 .  نیاز برحسب...  و  و آزمایشگاهی  صحرایی  و مقدار آزمایشهای  نوع  بینی پیش
 .  اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات  برنامه  تدوین  برای  مهندسی های با آزمایش  بحرانی  بارگذاری  شرایط   تطبیق.5 
 .  اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  گزارش بررسی.  6 
 کـار،     بامشخصـات    در ارتباط    مصرفی  ح و مصال    منطقه  ، شرایط    استقرار طرح    محل   زمین  ها و محدودیتهای    ، قابلیتها، ظرفیت     شرایط    ارزیابی  .7 

 .  لزوم  در صورت  بارگذاری  بحرانی  شرایط  برای  مهندسی  مهم  ویژگیهای  موجود و انتخاب  مصالح ، خصوصیات  زیر سطحی  شرایط بررسی
   مختلـف    کارهـا و اجـزای       اولیه  طراحیهای   درانجام   و مشارکت    محیطی   و محدودیتهای    زیر سطحی    باشرایط   طرح   انطباق   مقدماتی    بررسی  .8 

،   تـورم  دار و قابـل   مسـأله   وجـود زمینهـای    امکـان   شناسایی از جمله (  مشاور طراح  توسط   قسمت  ها در این     گزینه   منظور انتخاب    به  ژئوتکنیکی
  هـا، لـزوم    گودها و ترانشه های  دیواره  و دائم  موقت  پایداری  بررسی ، لزوم  زیرپی   بهبود زمین   ، لزوم    مارنی  های  ، واگرا، سنگ     گچ  روانگرا، حاوی 

 ...) و  زیرزمینی  آب  سطح  انداختن  و پایین کنترل
   و مقایسـه     آثـار نـا مطلـوب        رسـاندن    حـداقل    بـه    بـا هـدف      ژئوتکنیک   مهندسی   از دیدگاه    اطراف  ها بر محیط     و گزینه    تأثیر طرح     ارزیابی  .9 

 .  آفرین  مشکل  ژئوتکنیکی  عوامل  با بررسی طرح م های گزینه
   مرحله  موردنیاز برای  و آزمایشهای  زیرسطحی  کاوشهای  برنامه  با، تنظیم  همراه  ژئوتکنیک  شناسایی  مرحله  گزارش  و ارائه   تدوین.10 

  . توجیهی
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   ، توجیهی  دوم ، قسمت  اول مرحله
 :گیرد  می  انجام  نیاز طرح  برحسب  اول  مرحله  دوم  قسمت  مطالعات گستردگی و   زیر در حد دقت خدمات 
 استقرار   ، محل    هر طرح    به   مربوط  های   ویژگی   براساس   ژئوتکنیکی   مسائل   و تدقیق    و بازدید صحرایی     و مدارک    اطالعات   گردآوری    تکمیل  .1 

 . موردنیاز ها و عکسهای  نقشه  و تدارک  نیاز طرح  برحسب  ژئوتکنیک سی مهند  از دیدگاه یابی  و مکان  آن  اطراف و محیط
 و  شناسـی   زمـین  ، مخـاطرات     ژئـوتکنیکی    ارزیـابی    براسـاس    اول   مرحلـه    دوم   قسـمت    ژئـوتکنیکی   های   و بررسی    مطالعات   نیازهای    تعیین  .2 

 . کار  خطرپذیری  و نیز میزان ، اهمیت ای لرزه زمین
 و    منطقه  شناسی   و زمین    ژئوتکنیکی   و وضعیت    طرح   مشخصات   براساس   اول   مرحله   دوم   قسمت   ژئوتکنیک   مشاوره   خدمات   برنامه  ن  تدوی  .3 

 .  آن  انجام  برای ریزی برنامه
  شناسـی    زمـین    مطالعات   صورتیکه  دیگر طرحها در     و برای    اجباری  ای   منطقه   اختصاصی  شناسی   زمین   بررسی   بسیار مهم    طرحهای  برای:    تبصره
 .باشد  می  نماید الزامی  فراهم  طرح  را برای  ایجاد مخاطراتی  امکان  باشد که  ابهاماتی  دارای  آن عمومی

ها و   گمانه  و عمق   یت موقع   با تعیین    همراه   عملیات   این   برنامه   و تدوین    اول   مرحله   دوم   قسمت   مطالعات   ژئوتکنیکی   عملیات   احجام    تعیین  .4 
 .  نیاز برحسب...  و ،آزمایشگاهی  صحرایی  و مقدار آزمایشهای  نوع  بینی پیش

 اسـتانداردها و      کـردن    موردنیـاز، مشـخص      طراحـی    پارامترهـای    تعیـین    بـرای    مهندسـی    بـا آزمایشـهای      بحرانی   بارگذاری   شرایط    تطبیق  .5 
 .  نیاز  آزمایشها، در صورت  خصوصی  فنی ات مشخص  آزمایشها و تهیه دستورالعمل

 .  اول  مرحله  دوم  قسمت  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  گزارش   بررسی.6 
 کـار،     بامشخصـات    در ارتباط    مصرفی   و مصالح    منطقه  ، شرایط    استقرار طرح    محل   زمین  ها و محدودیتهای    ، قابلیتها، ظرفیت     شرایط    ارزیابی  .7 

 .  لزوم  در صورت  بارگذاری  بحرانی  شرایط  برای  مهندسی  مهم  ویژگیهای  موجود و انتخاب  مصالح ، خصوصیات  زیر سطحی شرایط  بررسی
 .گیرد  قرار می  مورد مالحظه  سازه  به  از زمین  ناشی  و نیز بارهای  زمین  و تغییر شکل  از دید باربری  سازه  ایمنی  ارزیابی  در این

   ژئوتکنیکی   مختلف   کارها و اجزای     اولیه   طراحیهای   درانجام   و مشارکت    محیطی   و محدودیتهای    زیر سطحی    باشرایط   طرح   انطباق  بررسی  .8 
،    انحـالل    قابـل  ،   تـورم   دار و قابـل      مسأله  ، زمینهای    قناتها و حفرات     برخورد به    نحوه  از جمله  (  مشاور طراح    توسط   بهینه   گزینه   منظور انتخاب   به

ها و   گودها و ترانشه های  دیواره  و دائم  موقت  پایداری ، بررسی  مصرفی ، مصالح   زیرپی  ، بهبود زمین     مارنی  های  ، واگرا، سنگ     گچ  روانگرا، حاوی 
 ...) و  زیرزمینی  آب  سطح  انداختن  و پایین ، کنترل  طرح  محدوده شیبهای

   و بررسـی     آثـار نـا مطلـوب        رسـاندن    حـداقل    بـه    بـا هـدف      ژئوتکنیک   مهندسی   از دیدگاه    اطراف  ها بر محیط    گزینه و     تأثیر طرح     ارزیابی  .9 
 تاثیرگـذار و      از عوامـل     هریـک   ، برای    بهسازی   مختلف   روشهای   با بررسی    همراه   ساختگاه   زمین   ژئوتکنیکی   مدل   به  ها با توجه     گزینه  ای  مقایسه

 ). نیاز در صورت ( زمین  پایدارسازی
 . برتر  گزینه  و انتخاب  توجیهی  مرحله  گزارش  و ارائه   تدوین.10 
 .  طرح سازی  و پی  ژئوتکنیک  مهندسی  پارامترهای  شناخت نظر در مورد کفایت   اعالم.10-1 
 .  ساختگاه  کلی  مدل   تعیین.10-2 
 .  تفصیلی  مرحله  موردنیاز برای زمایشهای و آ  زیرسطحی  کاوشهای  برنامه   تنظیم.10-3 
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 ) تفصیلی (  اجرایی  طرح ، تهیه  دوم مرحله
 :گیرد  می  انجام  نیاز طرح  برحسب  دوم  مرحله  و گستردگی  زیر در حد دقت خدمات 
   از دیـدگاه   شـده   انجام های  مکانیابی بازنگری و    آن   اطراف   استقرار و محیط    ، محل    هر طرح    ویژگیهای   براساس   ژئوتکنیکی   مسایل    بازنگری  .1 

 .  پروژه  بر حسب  ژئوتکنیک مهندسی
 .  اول  مرحله  مطالعات  کارونتایج  خطرپذیری ومیزان ،اهمیت ژئوتکنیکی ارزیابی براساس دوم مرحله ژئوتکنیکی  و بررسی  مطالعات  نیازهای   تعیین.2 
 و    موقعیـت    بـا تعیـین      همراه   طرح   خاص   خصوصیات   به   با توجه    عملیات   این   برنامه   و تدوین    ژئوتکنیکی   مطالعاتی   عملیات   احجام    تعیین  .3 

 . آزمایشها  و محل ها و تعداد، نوع  گمانه عمق
  اردها ودسـتورالعمل   اسـتاند    کـردن    موردنیـاز، مشـخص      طراحـی    پارامترهـای    منظور تعیـین     آزمایشها به    انجام   و مشخصات    شرایط    تعیین  .4 

 . آزمایشها  انجام  خصوصی  فنی  مشخصات  و تدوین آزمایشها، تهیه
 و   صـحرایی   آزمایشـهای  ، نتـایج   شناسـایی  هـای   از گمانـه   حاصـل  هـای   بـر یافتـه    با مروری  ژئوتکنیک  مطالعاتی   عملیات   گزارش    بررسی  .5 

 .  است  شده  ارائه ات مطالع  در این  که  و سایر اطالعاتی آزمایشگاهی
 زیر    شرایط   کار و تحلیل     با مشخصات    در ارتباط    مصرفی   و مصالح    اطراف  ، محیط    استقرار طرح    محل   زمین   قابلیتها و محدودیتهای      ارزیابی  .6 

 .  بارگذاری  مختلف  با شرایط  متناسب  طراحی  پارامترهای  موجود و انتخاب  مصالح  و خصوصیات سطحی
 بـا     در تمـاس     از اجزاء که     هر یک    برای   زمین   و تغییر شکل     گسیختگی   کنترل  ، از قبیل     مستحدثات   ایمنی   بررسی   برای   الزم   کنترلهای    انجام  .7 

 .باشند  می  و یا سنگ خاک
 : با  در رابطه  طرح  با دیگر مشاوران   همکاری.8 
 .  ژئوتکنیکی های  طراحی   انجام.8-1 
 .  شده  تصویب  گزینه  ژئوتکنیکی  بخشهای  برای  محیطی  و زیست ، زمانی ، اقتصادی  برآورد فنی  تهیه .8-2 
 و    محیطـی    و زیسـت    ، زمـانی    ، اقتصـادی     فنـی    مقایسه   براساس   طرح   ژئوتکنیکی   از اجزای    هریک   اجرای   و روشهای   آوری   فن    انتخاب  .8-3 

 .  داخلی امکانات
 . مورد  برحسب  مربوطه  موردنیاز و تجهیزات  انسانی  و نیروی  در محل"  ژئوتکنیکی  اجرایی عملیات"   کیفیت  کنترل برنامه    تهیه.8-4 
 . مورد  برحسب  ژئوتکنیکی  اجرایی  عملیات  کیفیت  کنترل  و نحوه  ژئوتکنیکی  اجرایی  عملیات  خاص  فنی  مشخصات   تدوین.8-5 
 .  لزوم ، در صورت ژئوتکنیکی)  پیمانکاری (  اجرایی  عملیات  برآورد و اسناد مناقصه  در تهیه  کننده اور هماهنگ با مش   همکاری.9 

   این  الزحمه   پذیرد حق    صورت   مشاور ژئوتکنیک   راسا توسط ) 9 و   8  بندهای (  فوق   خدمات   کارفرما انجام    با هماهنگی     در صورتیکه   :  تبصره
 .شود  می  پرداخت  مشاور ژئوتکنیک  کسر و به  مشاور مربوطه الزحمه از حق)   مربوطه  ضوابط طبق (  از خدمات بخش

 :  از قبیل  پروژه  و اجرای  موردنیازدرطراحی  ژئوتکنیکی  پارامترهای  تمامی  با ارائه  همراه  ژئوتکنیک  مشاوره  خدمات دوم مرحله گزارش   تهیه.10 
 .  و استثنائی  عادی  بارگذاری ها در حاالت  زیر شالوده  یا سنگ  در خاک  گسیختگی  کننده ل کنتر  روابط   ارائه- 
 .ها  زیر شالوده  یا سنگ  خاک  مدت  و کوتاه  دراز مدت های  نشست  کننده  کنترل  روابط   ارائه- 
 .ها  مجاز شالوده های  و فاصله  جدایی ، درزهای  بستر شالوده  بار به  انتقال  یا اظهارنظر در مورد سیستم   توصیه- 
 . اجرا  نحوه  به  با توجه  خاک  و مقاوم  محرک  و تغییر شکلهای  سکون  در حال  فشارهای  تعیین  برای  روابط   ارائه- 
 . آنها  و درازمدت  مدت  کوتاه  شکلهای و تغییر  و افقی  قائم  بارهای ها در مقابل ها، سپرها و بارت  شمع  باربری  ظرفیت  تعیین  روابط   ارائه- 
 .  بستر شالوده  اصطکاک  تعیین  روابط   ارائه- 
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 .ها  شالوده  سیمان  مشخصات  و تعیین  مجاور آن  و آب  خاک  در مقابل  شالوده  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم   بررسی- 
 .ها  شالوده راف بستر و اط  ویژه  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم   بررسی- 

 . برداری  بهره  زمان  برای  ژئوتکنیکی  و اتخاذ تدابیر مناسب  و نیز مالحظات
  

 )اجرا ( ، ساخت  سوم مرحله
 
 . ژئوتکنیکی)  پیمانکاری (  اجرایی  پیمانکار عملیات  انتخاب  برای  مناقصه  در برگزاری  کننده  با مشاور هماهنگ   همکاری.1 
 . استاندارد  با موازین  عملکرد تجهیزات  تطبیق  و کنترل  کنترلی  آزمایشهای رتها و تجهیزات مها   کنترل.2 
   موقـت   ها، شیروانیها و جدارهای      ترانشه  ، پایدارسازی    اجرایی   عملیات  بندی   مرحله  ، کنترل    ساخت   حین   ژئوتکنیکی   اجرایی   عملیات    کنترل  .3 

 .  و زیرسطحی  سطحی  آبهای  نیاز زهکشی  و درصورت ، هدایت)  اجرایی  از عملیات ناشی ( خاک   تغییر شکلهای ، کنترل و دائم
 .  ساخت  در حین  و مصالح  زمین  واقعی  شرایط   برداشت.4 
 . موردنظر  و مشخصات  طراحی  بافرضیات  واقعی  شرایط  همخوانی   بررسی.5 
 .  لزوم  در صورت  آن  مجدد و انجام راحی، ط  طراحی  تغییر فرضیات  لزوم   بررسی.6 
 .  موجود در محل  با شرایط  ژئوتکنیکی  اجرایی  عملیات  کیفیت  کنترل  برنامه  همخوانی   بررسی.7 
    آن  و انجام  کنترل  تغییر برنامه  لزوم   بررسی.8 
 .  لزوم  در صورت  آن  تغییر و انجام  لزوم  و بررسی  زمین  واقعی  با شرایط  ابزار دقیق  نصب  برنامه  همخوانی   بررسی.9 
 .  ژئوتکنیکی  اجرایی  عملیات  وضعیت  و تأیید صورت  در بررسی  کننده  با مشاور هماهنگ   همکاری.10 
)   پیمانکـاری  کارهـای  (  اجرایـی   مسـتمر بـر عملیـات     کنتـرل   بـرای    کارگاهی   نظارت   عوامل   و انتخاب    کننده   با مشاور هماهنگ      همکاری  .11 

 . ژئوتکنیک
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   ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات الزحمه حق
)   دوم   بخـش    چهـارم    فصـل   موضـوع  (  مقطعی   بصورت   مهندسی   و خدمات    طرح   و سوم   ، دوم    اول   مرحله   مهندسی   خدمات  الزحمه   حق -  الف 

،    طـرح    و سویل    ساختمانی   عملیات   اجرای  و هزینه )   سوم  فصل ( و آزمایشگاهی )   و دوم    اول  فصول (  صحرایی   مطالعاتی   عملیات   هزینه  براساس
 :شود  می  زیر تعیین  و جداول  روابط طبق

 A = B + C                 
                                                            SbakB ..1=                  

50
20060 /).(.../ baDkpC = 

 
 A,B,C  :ریال  میلیون  به  مهندسی  خدمات الزحمه حق    
٢١ k,k :2 و 1  از جدول(،  الزحمه  حق ضریب( 
P:3  جدول (  و مرحله  قسمت  به مربوط   ضریب( 
:a4  جدول (  ساختگاه  به  مربوط   ضریب( 
:b5  جدول (  مستحدثات  به  مربوط   ضریب( 
:sریال میلیون (  ژئوتکنیک  و آزمایشگاهی  صحرایی  مطالعات  عملیات   هزینه  ( 

:Dریال میلیون(   طرح  مربوط  مرحله  و سویل  ساختمانی  عملیات  اجرای   هزینه  ( 
 .باشد   برابر صفر میp، مقدار    مقطعی  بصورت  مهندسی  در مورد خدمات-   ب
   عملیات   پیشرفت  شود و برحسب     می   و محاسبه    تعیین   سوم   در ابتدا مرحله     اجرایی   عملیات   برآورد هزینه    برمبنای   سوم   مرحله  الزحمه   حق -   ج

 .گردد  می  پرداخت  ژئوتکنیک اجرایی
  ایـن . گیرنـد    قـرار مـی     الزحمـه    حـق    تعیین   اولیه   و مبنای    انتخاب 5 و   4 و   1    از جداول   ,١kb,a     ضرایب   یا مرحله    هر قسمت    در ابتدای  - د

   پرداخـت   و مـالک   شـده   و قطعـی  قیق تـد   یـا مرحلـه    قسـمت   در آن  آمده  بدست  نتایج  براساس  مربوط  یا مرحله    قسمت   از پایان    پس  ضرایب
 . خواهند بود الزحمه حق
 و    مـدیریت    سازمان   با دستورالعملهای    مطابق   مربوط  الزحمه  ، حق    مشاور ژئوتکنیک    توسط   کارگاهی   نظارت   عوامل   بکارگیری   در صورت  - هـ  

 .شود  می  کارفرما پرداخت  کشور، توسط ریزی برنامه
 

 5 و 4    شماره ز جدولهای ا  استفاده  نحوه
. دهد  می  راتشکیلa    آنها ضریب  حاصلضرب شود، که  می  استخراج4  ، از جدول  ساختگاه  نوع  مشخصات  به  با توجه٨a  تا  ١a   ضریبهای .1 

 .باشد  می  یک  هر ردیف  ضریب  حداقل  است بدیهی
 .گردد  می  استخراج  مستحدثات  نوع   بر حسبb    ضریب5   شماره  از جدول.2 
   مربوط  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات   برآورد هزینه    به    با توجه   a    باشد، ضریب    متفاوت   طرح   مختلف   قسمتهای   به   مربوط   ساختگاه   چنانچه .3 
 .شود  می  تعیین  وزنی یابی  میانگین طریق به
   از ردیفهـای   آن  مسـتحدثات   نوع  بود که ای  بگونه  طرح  و چنانچه  شده  تعیین   طرح  برداری   از بهره    منظور اصلی     با درنظر گرفتن    b    ضریب .4 

   تعیـین    وزنـی   یابی   میانگین   طریق   به   مربوط   ژئوتکنیک   مطالعات   عملیات   برآورد هزینه    به    با توجه   b   آمد، ضریب    می   بدست 5   جدول  مختلف
 .شود می
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 :1  جدول
S)  ریال میلیون  ( ١k) درصد( 

 57/6 25تا 
50 13/6 
80 85/5 
120 62/5 
300 12/5 
600 87/4 
1200 46/4 
3000 07/4 
5000 87/3 

 
 :2  جدول

D)  ریال میلیون  ( ٢k)درصد( 
120 15/1 
250 00/1 
600 86/0 
1200 76/0 
2500 66/0 
6000 56/0 
12000 50/0 
25000 44/0 
60000 37/0 
120000 33/0 

 
 :3  جدول

 P قسمت یا مرحله
 15/0 قسمت اول مرحله اول

 1/0 اولقسمت دوم مرحله 
 4/0 ومدمرحله 

 35/0 مرحله سوم
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 :4  جدول

 a شرح  ردیف
1 
1-1 
1-2 
1-3 

  زمین مقاومت
  ناچیز  پذیری  بانشست  و بسیار سخت ی سنگ زمینهای
  متوسط  پذیری  و نشست  متوسط  بامقاومت زمینهای
  زیاد  پذیری  و نشست  کم  با مقاومت زمینهای

١a 
٠/١a١ = 
١۵/١a١ = 
٢۵/١a١ = 

2 
 

2-1 
 
 
 

2-2 

   دریا و رودخانه  در مجاورت  یا احداث  زیرزمینی  آب  سطح  به  نسبت سازه   قرارگیری وضعیت
   روزمینی های سازه

  زیرزمینی آب سطح کمتر ازدومترباالی  درفاصله  سازه اجرای -
   زیرزمینی  آب  متر زیر سطح  یک  حداقل  سازه اجرای -
   زیرزمینی  آب  متر زیر سطح4   حداقل  سازه اجرای -

  یرزمینی ز فضاهای
   زیرزمینی  آب  در زیر سطوح  زیرزمینی  فضای قرارگیری -
  یا دریا  رودخانه  در مجاورت قرارگیری -

٢a 
 
 

٢/١a٢ = 
٣/١a٢ = 
۵/١a٢ = 

 
٧/١a٢ = 
٧/١a٢ = 

3 
3-1 
3-2 

   طبیعی  زمین  سطح  به  نسبت  استقرار شالوده عمق
   طبیعی  زمین تر از سطح  متر پایین6 تا 3   بین  استقرار شالوده عمق
   طبیعی  زمین تر از سطح  متر پایین6 از   بیش  استقرار شالوده عمق

٣a 
١/١a ٣ = 
٢/١a ٣ = 

4 
4-1 

  ساختار منطقه
   شهری  در بافتهای  دستی  با خاک  در زمینهای  عملیات اجرای
   خطی های پروژه -
   غیر خطی های پروژه -

۴a 
 

۴۵/١a۴ = 
١۵/١a۴ = 

5 
5-1 
5-2 
5-3 

   منطقه  خیزی زلزله
   متوسط  خیزی  با زلزله مناطق

  زیاد  خیزی  با زلزله طقمنا
  زیاد  خیلی  خیزی  با زلزله مناطق

۵a 
١١a ۵ = 
١۵/١a۵ = 
٢/١a ۵ = 

6 
6-1 

   زمین تنوع
 .جود دارد و  آن  مختلف  در قسمتهای  و نشست  درمقاومت ای  مالحظه  قابل  تغییرات  که زمینهایی

۶a 
٢/١a۶ = 

   و در محـدوده   مالحظـه   قابـل   حفرات دارای ها، زمینهای ، ناپیوستگی شیب روی   مستحدثات  قرارگیری 7
 ... و  تورم ، قابل  واگرا، رمبنده  زمینهای دار از قبیل  مسأله زمینهای

*a ٧ = 

a*   آلودگی  بر حسب  آلوده  در نقاط ریقرارگی 8 ٨ = 
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 :5  جدول
 

 b شرح  ردیف

 ١= b   تن50 تا   با بار محوری  طبقه3 تا   معمولی ، ساختمانهای  متعارف  فنی ، ابنیه  ساختمان1  گروه 1
2 

 
   متر، و کارخانجاتی   12 متر و ممتد تا      25 تا     ساده   با دهانه   ، پلهای    سنگین   فنی  ، ابنیه    ساختمان 2  گروه
 ١/٢۵= b   هزار نفری15 تا   ورزشی استادیوم. باشد  نمی  و کارکرد سازه  تغییر شکل  کارکرد دستگاهها تابع که

3 
 

 متـر،   50 متـر تـا    25 از     متـر و سـاده     30 متر تـا     12 از     بیش   ممتد با دهانه    ، پلهای    ساختمان 3  گروه
 ۶/١= b   هزار نفری40 تا 15   ورزشی استادیومهای

  اختمانهایسـ باشـد،      مـی    سازه   تغییر شکل    کارکرد دستگاهها تابع     که  ، کارخانجاتی    ساختمان 4  گروه 4
 ٢= b  هزار نفر40 از   بیش  ورزشی متر، استادیوم12 تا 5   با دهانه مدفون

 ۵/٢= b  متر و پاالیشگاهها12 از  با دهانه بیش   در خاک  مدفون  زیاد و ساختمانهای  با حساسیت کارخانجات 5

   خطی های پروژه 6
 ها جاده -
   انتقال  و خطوط  و زهکشی  آبیاری ، شبکه ، گاز و نفت ، فاضالب  آب انتقال -

 
b =١ 

 
b =١/١۵ 

 ١/٢۵= b ) و مغار ، شافت تونل (  در سنگ  زیرزمینی فضاهای 7

 ٣= b نیروگاهها 8
 ۶/١= b )  و زمینی هوایی( و گاز   و نفت  آب  و مخازن و فاضالب   آب خانه تصفیه 9

 
 :5   جدول وضیحاتت
 از    پـس    مهـم    زیربنـایی    و تاسیسـات     حیاتی   و شریانهای  2800  نامه   آیین   تعریف   طبق " زیاد  با اهمیت "   ساختمانهای   برای   فوق   جدول   ارقام .1 

 .ندشو  می ، ضرب2/1  تایید کارفرما در ضریب
   مـورخ  1-15354-54-3191   شـماره    بخشـنامه    موضـوع    سـاختمانی    بـا گروههـای      منطبق   جدول   در این    شده   درج   ساختمانی   گروههای .2 

 .باشد  می30/9/1370
 و   نعیـی  ت  ژئوتکنیـک  کارفرما و مشـاور       ق تواف  ، براساس    است   نشده   مشخص   جدول   این   در ردیفهای    که   مستحدثاتی   به  مربوط) b (  ضریب .3 

 قـرار    عمـل   کشـور، مـالک   ریـزی   و برنامـه   مـدیریت   سازمان، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله  دفتر امور فنی  از اطالع  پس
 . خواهد گرفت
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   دوم  بخش کلیات
 
هـا،    نامـه   ، آیـین     از ضـوابط     یکـی    بایـد طبـق      و آزمایشـگاهی     صـحرایی   ها، آزمایشـهای     نمونه  ، حمل   بندی  ، بسته    حفاری   به   مربوط    عملیات  .1 

    ایـران   صـنعتی   اسـتاندارد و تحقیقـات    ، موسسه)   ب  م  س (   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   نشریات  از قبیل [  المللی   یا بین    ملی  استانداردهای
 آمریکـا      راه   ، اسـتانداردهای   BS    انگلسـتان    ، اسـتانداردهای   ASTM   آمریکـایی    ، اسـتانداردهای   ) آبـا    (    ایـران    بـتن   نامـه     ، آئـین    )ماتصا(

AASHTO  سنگ   مکانیک  المللی   بین   انجمن   ، استانداردهای    ISRM    استانداردها و دسـتورالعملهای      است  مشاور موظف .  شود   انجام ]...  و   
   بهـای   آن  پیشنهاد و مطـابق   از آزمایشها استاندارد متداول  برخی برای.  نماید  ، مشخص   ط مربو   نتایج   اعالم   را ضمن    در هر آزمایش    مورد استفاده 

 .  است  گردیده  تعیین  مربوط واحد ردیفهای
 یـاد     دفترچـه   در   کـه   در مورد راههایی  .   است   و ترابری    راه   وزارت   مسافتهای   دفترچه   آخرین   طبق   راه  ، نزدیکترین    حمل   فاصله   تعیین    مبنای  .2

 .شود  می  تعیین  حمل ، با تایید کارفرما مسافت  راه  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای  مسافتی شده
  بـه . شـود    مـی   به محاس   و بالعکس    کارگاه   از مبدأ به     و برگشت   بار رفت    یک   بر مبنای    و تجهیزات    وسایل   ونقل   حمل   فصلها، هزینه     در کلیه   .3 

   حمـل   هزینـه   محاسـبه    کیلـومتر مبنـای    1000) 500×2=1000( کیلومتر باشد،    500   مرکز شرکت    از محل    کارگاه   محل   فاصله   چنانچه   مثال  عنوان
 .باشد  می  بالعکس و  کارگاه  به  شهرستان  از محل  حمل ، مبنای  است  آنهادر شهرستان  دفتر مرکزی  که در مورد شرکتهایی. خواهد بود

های خاکی، عالوه بر هزینه حمل و نقـل           در جاده ) موضوع خدمات فصل اول و دوم     (های عملیات صحرایی        باتوجه به استمرار تردد اکیپ      .4
طبـق  (مـل    درصد هزینـه ح    20وسایل و تجهیزات بر مبنای یکبار رفت و برگشت از مبداً به کارگاه و بالعکس، به ازاء هر روز کارکرد کارگاه،                      

 .   گردد در مسیر خاکی طی شده تا مرکز ثقل کارگاه پرداخت می) های مربوطه ردیف
 .شود  می  کیلومتر محاسبه  و پنجاه   جمعاً دویست در مسیرهای آسفالتی،  و برگشت  رفت  فاصله  حداقل  ششم  جز فصل  فصلها به   در تمامی.5 
 و    محاسـبه    شده   مقادیر کار انجام     براساس   و نقل    حمل  ، هزینه    شده   انجام   تعرفه   این   ضوابط   طبق  بوط مر   و نقل    حمل   که    در مورد کارهایی    .6 

 .یابد  نمی  مذکور تقلیل  مقادیر کار، هزینه  کاهش درصورت. گردد  می پرداخت
 و    صـحرایی    و آزمایشـهای     چـاهی    درون  اهها، پمپها، لـوازم    دستگ   کلیه   شامل   و تجهیزات    کادر فنی    بودن   از آماده    عبارتست    تجهیز کارگاه   .7 

 . در قرارداد  شده بینی  پیش  خدمات  تمامی  انجام  آنها برای استمرار آمادگی
 کـه   . د اسـت   در قـراردا     آن  برآورد اولیـه   درصد   75   مبلغ   این  شود، حداقل    می   محاسبه   شده   مقادیر کار انجام     براساس   تجهیز کارگاه     هزینه  .8 

شود و مـابقی آن بـر اسـاس پیشـرفت کـار                پرداخت می  حساب   درصد هزینه تجهیز کارگاه پس از تجهیز کارگاه در اولین صورت             25معادل  
 . گردد محاسبه و پرداخت می

   روز یـا یـک    مورد، یک  حسب هزینه  ،  حداقل  است  شده  تعیین  روز، روز یا ساعت  اکیپ  واحد آنها براساس  بهای  که  ردیفهایی   در تمامی  .9 
 .شود  می  محاسبه ساعت

   کـار محاسـبه      قـانون    موجود، طبق    ردیفهای   کار براساس    و اضافه    بوده   کار عادی    ساعت   هشت   روز یا روز، برای      ردیفها، اکیپ     در تمامی   .10
 .  کارفرما است  بعهده  روشنایی ، تأمین  کار در شب درصورت.   است شده

 .باشند  می ، گاز و برق ، نفت  آب  انتقال ، خطوط  و زهکشی ، آبیاری آهن ، راه  راه ، شامل  خطی های   پروژه.11 
 مشاور   توسط  مربوط  و گزارش  آزمایشگاهی  آزمایشهای  نتایج  از ارسال  پس  ماه ، حداکثر یک  از آن  و بیش  کیلوگرم  سه های   نمونه.12 

   ماه  مازاد بر یک  مدت  برای  انبارداری  باشد، هزینه  ماه  از یک ها بیش  نمونه  نگهداری  به  کارفرما مایل چنانچه. شود  می هداری نگ ژئوتکنیک
 . خواهد شد  کارفرما پرداخت  و توسط  تعیین  طرفین باتوافق
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 نمایند که  ، استفاده  نموده  افراد خود تهیه  برای  مشاور ژئوتکنیک  که رفاهی  توانند از غذا و امکانات  کارفرما می  فنی های   افراد و یا نماینده.13
 .شود  می  و پرداخت  کارفرما و مشاور تعیین  با توافق  آن هزینه

ـ   عـدم   کارفرمـا، از قبیـل    از طـرف   مشابه ، آزمایشها و کارهای  حفاری  عملیات   منظور از تأخیر کار در ردیفها، توقف   .14  حفـر    محـل  ل تحوی
   انجـام    عـدم    علـت    کارفرمابه   کار از طرف    دستور توقف . باشد   مشاور می    از قصور مهندس     خارج   عللی   کار بنا به     از اجرای   ها، جلوگیری   گمانه

 .شود  نمی  مشاور، جزو تأخیر کار محسوب  مهندس  از جانب  قراردادی تعهدات
   بـه    بـا توجـه      هـر فصـل     ، ردیفهای    جدید در آینده     ردیفهای   درج   موردنیاز و امکان     ردیفهای   به  سترسی د  منظور سهولت    به   تعرفه    در این   .15 

 دو   چـپ   از سـمت  ترتیب  به  که  است  رقم  شش ها شامل  شماره  ، این    است   شده   تفکیک   مشخص   با شماره   ای   جداگانه   گروههای   آنها، به   ماهیت
 .باشد  می  هر گروه  ردیف  شماره  به  آخر مربوط  و دو رقم  گروه  شماره  به  مربوط  بعدی ، دو رقم  فصل اره شم  به  مربوط  اول رقم

 مجـاز     پیمانکـاری    و دیگـر کارهـای       ژئوتکنیـک    اجرایـی    در کارهـای     از آن    و استفاده    است   شده   تهیه   مطالعاتی   کارهای   برای   تعرفه    این  .16 
 .باشد نمی

  ای  منطقه  ضریبهای .17 
   بخشـنامه    در پیوست    شده   درج  ای   منطقه   ضریبهای  ، براساس    بخش   این   و شش   ، دو، چهار، پنج      یک   فصلهای   به   اعمال   قابل  ای   منطقه   ضریبهای

 .شود  می  زیر محاسبه ابطو ر ، طبق12/7/1378   مورخ4156/102-3730/54  شماره
 

                                                                                          6 و 5، 2 ،1 فصول ای مورد اعمال ضریب منطقه
٧/٢
٧/١RrS

+
= 

Sr =آزمایشگاه مستقر و کنترل عملیات اجرایی  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات ای  منطقه  ضریب ،   
 R=  3730   در بخشنامه  مربوط ای ه منطق ضریب   
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   برداری  و نمونه زنی گمانه.   اول فصل
   مقدمه

 
 .گردد  می  پرداخت10208   ردیف  موضوع بهای   اضافه کیلومتر3در هر قرارداد، برای کارگاه با شعاع بیش از  .1 
،    مربـوط    ردیفهـای   ، طبق    دستی  و حفاری )   و سنگ   در آبرفت  ( ماشینی   حفاری   عملیات   اجرای   برای   و تجهیزات    وسایل   و نقل    حمل  هزینه.  2 

 . خواهد شد  و پرداخت  محاسبه جداگانه
 متـراژ     یکبار و بـر مبنـای        کارگاه   به   حمل   شود، هزینه    مشاور ابالغ    قرارداد به    یک   درقالب   مسیر راه    یک   پلهای   تمامی   مطالعه  در صورتیکه   .3 

 .شود  می  محاسبه  پل  دورترین پلها و تا محل   حفاری کل
بعهـده کارفرمـا    ) حداقل مناسب برای عبور تراکتور    ) (برجاسنگ(های صحرایی     های حفاری و آزمایش     ث راه دستیابی به محل گمانه     ااحد  .4 

سبت به تامین جرثقیل یا بـالگرد راسـاً و   بایست حسب مورد ن در مواردیکه امکان احداث راه یاد شده وجود نداشته باشد، کارفرما می. باشد  می
اقدام نماید، چنانچه احـداث راه دسـتیابی و یـا           ) برجا سنگ (های صحرایی     ها و تجهیزات حفاری و آزمایش       به هزینه خود برای حمل دستگاه     

 . گردد پرداخت میتامین امکانات یاد شده توسط مهندس مشاور صورت پذیرد، هزینه آن براساس مبلغ مورد توافق توسط کارفرما 
   بابـت    از ایـن     تـأخیری   باشد و چنانچه     کارفرما می    عهده  ، به    یا حقوقی    از حقیقی   ، اعم    معارض  ها بدون    و گمانه    کارگاه   محل   زمین  تحویل  .5 

 . خواهد بود ه مربوط ضوابط   براساس  آن  جبران  به  گردد کارفرما ملزم حاصل
   عملیـات   قبلـی   بـا توافـق   چنانچـه . گیـرد   مـی   کارفرمـا انجـام    کار توسط  باشد این  حفاری  محل  دقیق  نقاط  کردن اده پی  نیاز به  در صورت   .6 

 .گردد  می  کارفرما پراخت  توسط  شده  توافق  مبلغ  براساس  آن  شود هزینه  مشاور انجام  مهندس  توسط  نقاط  کردن  و پیاده برداری نقشه
   گمانـه   در طـول  مورد استفاده)  کوربارل(گیر   مغزه  لوله  قطر خارجی  برای  وسنگ  در آبرفت  حفاری   در ردیفهای    شده   درج  رهای قط  تمامی  .7 

 . خواهد شد  پرداخت  مربوط  بهای  شود اضافه  با قطر بیشتر شروع  باشد حفاری  الزم  که باشد، و در مواردی می
 .گردد  می  سانتیمتر انجام80 با قطر حدود  نی مق  بوسیله  دستی   حفاری.8 
 .شود  می  محاسبه  دستی  حفاری  به  مربوط  ردیفهای  عیناً طبق  اوگر دستی  وسیله  به  سطحی حفاری  .9 
 و تجهیـز    حمـل  هـای  ینـه  شود هز  انجام  مکانیکی  بیل  بوسیله  گیرد و حفاری  صورت دانه  درشت  در مصالح    قرضه   منابع   مطالعات  چنانچه  .10 

 . خواهد بود  محاسبه  قابل  شده  انجام  حفاری  میزان  و براساس  دستی  حفاری  از ردیفهای کارگاه
) 10718 تا   10714   ردیفهای  موضوع (  در سیمان   متراژ حفاری % 40،  ) 10204 و   10203   ردیفهای  موضوع(   تجهیز کارگاه    هزینه    در تعیین   .11 

 .شود  می ر گرفتهنیز در نظ
و )  هیـدرولیکی  (  مخصـوص    جکهای  و مجهز به  ...)  و   زنجیری   و یا چرخ    سوار برکامیون  (  بوده   خود کششی    حفاری   دستگاههای  چنانچه  .12 

 10114   ردیفهای  براساس  آن شود، باشد، بهای  حفر می  یا سنگ  در آبرفت  که هایی  گمانه  ، تراز و استقرار در محل   حمل  برای  الزم سایر وسایل
 .گردد  می  و پرداخت  محاسبه10301و 
 و یـا    کـاری   سـاعت 8 در حـداکثر    و کارگر سـاده   و کلنگ  با بیل  هموار سازی   عملیات  ، انجام 10301   در ردیف    زمین  منظور از تسطیح    .13 

 .باشد  می  از آن کسری
 و   گمانـه   از انحـراف   ، بمنظـور جلـوگیری       نخـورده    دست   اخذ نمونه   دار یا برای     زیاد یا زاویه    ا عمق  ب  های  ، در گمانه  10302   ردیف  بهای  .14 

 . خواهد بود  پرداخت ، قابل  انجام  در صورت  سایر موارد ایمنی رعایت
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 و   چینی  سنگ  و همچنین  و دیلم پتک   سنگها بوسیله  تخته  خرد نمودن ها، مستلزم  دامنه  بخاطر شیب  زمین  تسطیح  که در مواردی  .15 
 . خواهد شد  روز پرداخت- تعداد نفر  ، و براساس10303   از ردیف  مربوط های  باشد هزینه  حفاری  ایجاد سکوی  و در نهایت خاکریزی

   و طبـق     بطـور جداگانـه      برداری   نمونه   هزینه 10407 تا   10401    ردیفهای    موضوع  ای   توپر، اوگر یا ضربه      سرمته   بوسیله   آبرفت  در حفاری   .16
 .گردد  منظور می  مربوط ردیفهای

   بـه   مربـوط  (10511 تـا    10509 و   10411 تـا    10409و   ) S با پیشوند      خاک   به  مربوط (10508 و   10408   ردیفهای   به   مربوط  بهای  اضافه  .17 
 .گردد  می  تعیین بندی  دانه  آزمایشهای  نتایج  بر اساس  در نهایت و  نظری  تشخیص  بوسیله ، ابتدا با تخمین )G با پیشوند  خاک

   کـردن    و یـا دنبـال      برقـو زدن  ( باشد     گشاد کردن    نیاز به    آبرفتی   در زمینهای    از حفر گمانه     و یا پس     عملیات   در حین    فنی   بدالیل  چنانچه  .18 
 . خواهند بود  پرداخت  متناسباً قابل10516 تا 10514   ردیفهای هایب)   عمیق  آبرفتی های  گمانه  در حفاری  تلسکوپی روش

 .  است ها منظور گردیده  نمونه  کردن  و مومیایی بندی  بسته  هزینه10614 تا 10601   واحد ردیفهای در بهای  .19 
 .شود  منظور نمی در متراژ حفاری  ، کاهشی)گیر مغزه ( و مقطعی)  و پیچر دنیسون (  نخورده  دست برداری  نمونه بابت  .20 
 تـوپر یـا اوگـر      سر مته  وسیله  به  حفاری  که هایی تنها در گمانه) 10614 تا 10610   ردیفهای موضوع(گیر   مغزه   بوسله   مقطعی  برداری    نمونه  .21 

 . خواهد بود  استفاده شود قابل  می انجام
   تزریـق  هـای  در گمانـه (باشد     روز می  7 کمتر از      گیرش   بازمان   شده   تزریق   در سیمان    حفاری   به   مربوط 10718 تا   10714   ردیفهای    بهای  .22 

 روز باشـد،  7 از   بـیش   بـا گیـرش    شـده   تزریـق   در سـیمان   حفـاری   نیاز به و چنانچه) 10731   ردیف  موضوع  گمانه  کردن  و سیمانته   آزمایشی
 . خواهند بود  پرداخت  متناسباً مالک10713 تا 10701  ردیفهای

   با تهیه  سنگ  نوع  که  است  پرداخت  قابل  درحالتی10726 تا 10724   ردیفهای  موضوع بهای  ، اضافه    سنگ   نوع   بودن   نامشخص  درصورت  .23 
 . گردد تعیین) با تایید کارفرما (  میکروسکوپی  و تشریح مقطع

   و یاپرشـدگی   با آثار هـوازدگی   طبیعی  خرد شده   سنگهای   برای  درصد 50  کمتر از     R.Q.D   میزان،  10727  بها ردیف    اضافه   تعیین    مبنای  .24 
 .پذیر نباشد  متر امکان   بیشتر از یک)RUN(    حفاری  قطعه ها با طول  الیه  در این  حفاری باشد، بطوریکه  آنها می درزه
    گیرش  کار برای  و توقف10718 تا 10714   از ردیفهای  مجدد در سیمان حفاری، 10731   از ردیف  گمانه  کردن  سیمانته هزینه  .25

 .شود  می  محاسبه10808   ردیف درصد50   معادل سیمان
 .شود  می  و پرداخت  تعیین10730   یکدیگر از ردیف  داخل گذاری  لوله  طول ، هزینه  در سنگ  تلسکوپی  روش  به  جداری گذاری   در لوله.26 
 از   که هایی  الیه  برای  فقط10806   ردیف   موضوع)Single Tube Corebarrel(    جداره  گیر تک  مغزه  از لوله  با استفاده  در سنگ حفاری  .27 

   مـارن    سنگ  های   الیه  در  گیری   و مغزه    حفاری   عملیات   اجرای  درصورتیکه.   است   نباشد منظور شده     حفاری  های   از مغزه    استفاده   نیاز به   نظر فنی 
 .گردد  نمی  اعمال  آن  به10806   ردیف  باشد، کسر بهای  و مناسب  قبول  قابل  از نظر فنی  جداره گیر تک  مغزه با لوله

 .شند با  شده  ساخته  خشک و از چوب)  سانتیمتر55×105حدود ( ابعاد استاندارد   باید طبق10903   ردیف  موضوع  چوبی های جعبه  .28 
  باشـد، بـرای      مـی    مشاور ژئوتکنیـک     عهده   کارفرما به    به   آن  و تحویل )  از کارگاه ( کیلومتر   30   تا فاصله    حفاری  های   مغزه  های   جعبه  حمل  .29 

 .شود  می  تعیین  طرفین  با توافق ، هزینه  از این  بیش های فاصله
 .شود  می  درنظر گرفته  ذکر شده  با تناسب  و قائم  افقی  طول  و مجموع  متر افقی10   معادل  بطور قائم  متر آبرسانی  هریک10904  در ردیف .30 
   و کـارگر سـاده    و دیلـم    از پتـک   11101   ردیف  موضوع) متر   سانتی 30×30×30 ابعاد حدود     به (  مکعبی   فوت   سنگی  های   نمونه   تهیه    برای  .31 

   پرداخـت    مربـوط    ردیفهـای    طبق   از آزمایش    پس  ، انبار و تخلیه      حمل   باشد هزینه    کیلوگرم 200 از    ها بیش   ه نمون   وزن  شود و چنانچه     می  استفاده
 .خواهد شد
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   و مصـالح     میـانگین   هـای    خواهد بود و نمونه      محاسبه   مالک   کیلویی 25   شده  بندی   بسته  های  ، تعداد نمونه  11103 و   11102  های  در ردیف   .32 
 . خواهد شد  و پرداخت  مزبور محاسبه  ردیف  گردد بر مبنای بندی  بسته  کیلوگرمی25  صورت  به  نیز چنانچه  یا سنگی ای رودخانه  مترمکعبی

 کمتـر    مطالعاتی های  نمونه  کل  وزن  و در صورتیکه  بوده   کیلوگرم 200 از     بیش   کل   با وزن    قرضه   منابع  های   نمونه   به   مربوط 11107  ردیف  .33 
 .باشد  مشاور می  بعهده  خدمات شود و انجام  نمی  پرداخت ای  مزبور باشد هزینه از میزان

 
   اول  فصل  مختصر گروههای  و شرح  شماره دولج

 

شماره 
شماره  شرح مختصر گروه گروه 

 شرح مختصر گروه گروه 
 .تغییر خدمات و تاخیر کار .8 .حمل 01
 .جنبیخدمات  .9 .تجهیز کارگاه .2

 .حفاری دستی .10 .استقرار دستگاه .3
 .نمونه برداری در حفاری دستی .11 .حفاری در آبرفت بوسیله سرمته توپر و اوگر .4
 .نمونه برداری از آب .12 .گیر حفاری در آبرفت بوسیله مغزه .5
 .یا داخل تونلبرداری بر روی آب  حفاری و نمونه .13 .نمونه برداری و حفاری ماشینی در آبرفت .6
   .گیر حفاری و نمونه برداری در سنگ بوسیله مغزه .7
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 کیلومتر 5،870

حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهیزات       
هـای آسـفالتی بـرای        هـر کارگـاه در مسـیر        و افراد به  

 . متر در آبرفت یا سنگ200 حفاری ماشینی تا

 010101 

 کیلومتر 10،800

حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهیزات       
هـای آسـفالتی بـرای        هـر کارگـاه در مسـیر        و افراد به  

 متــر در 500 متــر تــا 200حفــاری ماشــینی بــیش از 
 .آبرفت یا سنگ

 010102 

 کیلومتر 15،900

زات و افـراد    حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیـ      
هر کارگـاه در مسـیرهای آسـفالتی بـرای حفـاری              به

 متـر در آبرفـت یـا        1500 متر تا    500ماشینی بیش از    
 .سنگ

 010103 

 کیلومتر 21،000

حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیـزات و افـراد          
هـای آسـفالتی بـرای حفـاری          هر کارگاه در مسـیر      به

 آبرفـت یـا      متر در  3000 متر تا    1500ماشینی بیش از    
 .سنگ

 010104 

 کیلومتر  

حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیـزات و افـراد          
هـای آسـفالتی بـرای حفـاری          هر کارگاه در مسـیر      به

 . متر در آبرفت یا سنگ3000ماشینی بیش از 

 010105* 

 کیلومتر 1،650
هـر کارگـاه       حمل و نقل وسایل، تجهیزات و افراد به       

 .برای حفاری دستیهای آسفالتی  مسیردر 
 010106 

 کیلومتر 69،300

ــاری،    ــتگاههای حف ــا دس ــتگاه ی ــل دس ــل و نق  حم
هـای خـاکی    هر کارگـاه در جـاده   تجهیزات و افراد به   

 . متردر آبرفت یا سنگ200برای حفاری ماشینی تا

 010107 

 کیلومتر 115،500

ــاری،    ــتگاههای حف ــا دس ــتگاه ی ــل دس ــل و نق  حم
هـای خـاکی    ر کارگـاه در جـاده  ه تجهیزات و افراد به   

 متـر در    500 متر تـا     200برای حفاری ماشینی بیش از    
 .آبرفت یا سنگ

 010108 

 کیلومتر 161،500

 حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افـراد         
های خاکی برای حفاری ماشینی       هر کارگاه در جاده     به

 . متر در آبرفت یا سنگ1500 متر تا 500بیش از 

 010109 
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 کیلومتر 208،000

 حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افـراد         
های خاکی برای حفاری ماشینی       هر کارگاه در جاده     به

 . متر درآبرفت یا سنگ3000 متر تا 1500بیش از 

 010110 

 کیلومتر  

 حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افـراد         
حفاری ماشینی  های خاکی برای      هر کارگاه در جاده     به

 . متر در آبرفت یا سنگ3000بیش از 

 010111* 

 کیلومتر 4،650
هـر کارگـاه       حمل و نقل وسایل، تجهیزات و افراد به       

 .های خاکی برای حفاری دستی در جاده
 010112 

 درصد  

 برای  010112 تا   010107ردیفهای     اضافه بها نسبت به   
صـعب  (رو    حمل در مسیرهای ساخته نشـده ماشـین       

 ).العبور

 010113* 

 روز 779،500

وسـیله ویـنچ       حمل دستگاه و تجهیزات حفـاری بـه       
فور یا تراکتور یا هر وسیله مشابه دیگـر           دستگاه یا تی  

 . در محل کارگاهسنگ برای حفاری درآبرفت یا

 010114 

 دفعه 1،190،000
سازی هر دستگاه حفاری و تجهیزات متعلقـه و           آماده

 ).هلیکوپتر( برای حمل با بالگرد  تامین لوازم 
 010115 

 دفعه 2،070،000

باز و بسته کـردن هـر دسـتگاه حفـاری و تجهیـزات              
یـا روشـهای    ) هلیکوپتر(متعلقه برای حمل با بالگرد      

 .دیگر

 010116 

 مقطوع 9،229،000

 تجهیز کارگاه و آماده نمودن دستگاه و یادستگاههای        
روش   رای حفـاری بـه    حفاری و تجهیزات مورد نیاز ب     

 متر درآبرفت در هر     100ای تا     آبشویی،  اوگر یا ضربه    
 .کارگاه

 010201 

 مترطول 70،000
 بـرای هـر متـر      010201ردیـف      اضافه بها نسـبت بـه     

 . متر در هر کارگاه100حفاری مازاد بر 
 010202 

 مقطوع 16،144،000

 تجهیــز کارگــاه و آمــاده نمــودن دســتگاه و یــا      
ی حفـاری و تجهیـزات مـورد نیـاز بـرای            دستگاهها

 متر  100برای حفاری تا    ) کوربال(حفاری با مغزه گیر     
 .در آبرفت یا سنگ در هر کارگاه

 010203 

 مترطول 140،000
  بـرای هـر متـر        010203ردیـف      اضافه بها نسبت به   

 . متر در هر کارگاه100حفاری مازاد بر
 010204 
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 مقطوع 3،106،000
 متـر در هـر      50اه برای حفاری دستی تا       تجهیز کارگ 

 .کارگاه
 010205 

 مترطول 58،000
 بـرای هـر متـر       010205ردیـف      اضافه بها نسبت بـه    
 . متر50حفاری دستی مازاد بر

 010206 

 درصد 25

 تـا   010201 و   010106ردیفهـای      کسر بها نسـبت بـه     
 در صورتیکه کارگاه درمحدوده شـهر محـل         010206

 .دمرکز شرکت باش

 010207 

 درصد 20

 در 010206 تـا  010201ردیفهـای     اضافه بها نسبت بـه    
هـای خطـی      منظور مطالعه پـروژه     صورتیکه کارگاه به  

 .تجهیز شده باشد)  کیلومتر6با طول بیش از (

 010208 

 گمانه 94،200
 تسطیح زمین برای اسـتقرار و تـراز نمـودن دسـتگاه            

 .حفاری در زمینهای آبرفتی و سنگی
 010301 

 گمانه 574،000
 مهار نمودن دستگاه حفاری با بتن بـرای حفـاری در        

 .آبرفت و سنگ
 010302 

 روز-نفر  
 ایجــاد ســکوی حفــاری در زمینهــای شــیبدار بــرای 

 .حفاری در آبرفت و سنگ
 010303* 

 گمانه 502،000

آ وری دستگاه حفـاری در محـل هـر             نصب و جمع  
ــاری در آب  ــرای حف ــه ب ــرای  گمان ــا ســنگ ب رفــت ی

 . متر100های تا عمق  گمانه

 010304 

 درصد 20
 متـر   25 برای هـر     010304ردیف    بها نسبت به    اضافه

 . متر100افزایش عمق گمانه از 
 010305 

 مترطول 73،900

 حفاری در زمینهـای آبرفتـی ریزدانـه از قبیـل رس،             
وســیله ســرمته تــوپر الی و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه

 )Rock Bit(میلیمتـر  101ای تـا قطـر    ،  اوگر یا ضربه 
های دست خورده و دسـت نخـورده          برای اخذ نمونه  

 . متر25تا عمق 

 010401 

 مترطول 95،900

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
ــه   ــا ب ــوطی از آنه ــا مخل ــوپر   و ی ــرمته ت ــیله س وس

)Rock Bit( یمتـر   میل101ای تـا قطـر    ، اوگر یا ضـربه
های دست خورده و دسـت نخـورده          برای اخذ نمونه  
 . متر50 تا25بیش از عمق  

 010402 
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 مترطول 121،000

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
ــه   ــا ب ــوطی از آنه ــا مخل ــوپر   و ی ــرمته ت ــیله س وس

)Rock Bit( میلیمتـر  101ای تـا قطـر    ، اوگر یا ضـربه 
 خورده و دسـت نخـورده       های دست   برای اخذ نمونه  

 . متر75 تا 50بیش از عمق 

 010403 

 مترطول 154،000

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
ــه  ــا ب ــوطی از آنه ــا مخل ــر  و ی ــو پ ــرمته ت ــیله س وس

)Rock Bit( میلیمتـر  101ای تـا قطـر    ، اوگر یا ضـربه 
های دست خورده و دسـت نخـورده          برای اخذ نمونه  

 . متر100 تا 75 عمق بیش از

 010404 

 مترطول 197،000

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیـل رس، الی       
ــه  ــا ب ــوطی از آنه ــا مخل ــر  و ی ــو پ ــرمته ت ــیله س وس

)Rock Bit( میلیمتـر  101ای تـا قطـر    ، اوگر یا ضـربه 
های دست خورده و دسـت نخـورده          برای اخذ نمونه  

 . متر125 تا 100بیش از عمق 

 010405 

 مترطول 244،500

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیـل رس، الی       
ــه   ــا ب ــوطی از آنه ــا مخل ــوپر    و ی ــرمته ت ــیله س وس

)Rock Bit( میلیمتـر  101ای تـا قطـر    ، اوگر یا ضـربه 
های دست خورده و دسـت نخـورده          برای اخذ نمونه  
 . متر150 تا125بیش از عمق  

 010406 

 مترطول  

مینهای آبرفتی ریزدانه ازقبیـل رس، الی       حفاری در ز  
ــه   ــا ب ــوطی از آنه ــا مخل ــوپر   و ی ــرمته ت ــیله س وس

)Rock Bit( میلیمتـر  101ای تـا قطـر    ، اوگر یا ضـربه 
های دست خورده و دسـت نخـورده          برای اخذ نمونه  

 .متر 150بیش از عمق 

 010407* 

 درصد 30

، 010407 تـا   010401ردیفهـای      اضافه بها نسبت بـه    
ای   های آبرفتی ماسـه     چه عملیات حفاری در الیه    چنان

 .و یا شن ریز صورت گیرد

 010408 
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 درصد 100

 و  010407  تا    010401 اضافه بها نسبت به ردیفهای      
های آبرفتی    ، چنانچه عملیات حفاری در الیه     010414
دانه از قبیل قطعـه سـنگ، شـن درشـت و یـا                درشت

درصـد  (نـه   مخلوطی از آنها همـراه بـا مصـالح ریزدا         
و بزرگتـر   % 50 کـوچکتر از     200عبوری از الک نمره     

و همچنـین مصـالح سـیمانته شـده         %) 25یا مساوی   
 .صورت گیرد) کنگلومرای سست و جوان(

 010409 

 درصد 200

 و  010407  تا    010401 اضافه بها نسبت به ردیفهای      
های آبرفتی    ، چنانچه عملیات حفاری در الیه     010414
قبیل قطعـه سـنگ، شـن درشـت و یـا            دانه از     درشت

درصـد  (مخلوطی از آنها همـراه بـا مصـالح ریزدانـه            
و بزرگتـر  % 25 کـوچکتر از  200عبوری از الک نمره  

و همچنـین مصـالح سـیمانته شـده         %) 12یا مسـاوی    
 .صورت گیرد) کنگلومرای سست و جوان(

 010410 

 درصد  

  و 010407  تا    010401 اضافه بها نسبت به ردیفهای      
های آبرفتی    ، چنانچه عملیات حفاری در الیه     010414
دانه از قبیل قطعـه سـنگ، شـن درشـت و یـا                درشت

درصـد  (مخلوطی از آنها همـراه بـا مصـالح ریزدانـه            
و همچنین  %) 12 کوچکتر از    200عبوری از الک نمره     
) کنگلـومرای سسـت و جـوان      (مصالح سیمانته شده    

 .صورت گیرد

 010411* 

 درصد 60

 در  010411  تـا     010401 بها نسبت به ردیفهای      اضافه
صورت اسـتفاده همزمـان از لولـه جـدار بـا اجـرای              

 .های ریزشی عملیات حفاری در الیه

 010412 

 درصد 10
 در  010410  تـا     010401اضافه بها نسبت به ردیفهای      

 .گذاری پس از عملیات حفاری صورت لوله
 010413 

 مترطول 5،980
در حفاری با سرمته ) بنتونیت( حفاری    استفاده از گل  

 .، یا مغزه گیر)Rock Bit(توپر 
 010414 



 گمانه زنی و نمونه برداری. فصل اول
 1384تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سال 

 
 

 21

 

 )ریال(بهای کل 
 

 

 مقدار
 

 

 )ریال(بهای واحد
 

 

 واحد
 

 

 شرح
 

 

 شماره
 

 مترطول  

 استفاده از مواد افزودنی در حفاری با سرمته توپر یـا           
منظور پایـداری سـازی دیـواره         گیر دو جداره به     مغزه
ماننـد  (هـا     ها و یا افزایش درصد بازیافت مغـزه         گمانه
 SM). پودر

 010415* 

 مترطول 199،500

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر   و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

 . متر همراه با نصب لوله جدار25نخورده تا عمق 

 010501 

 طولمتر 283،000

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر    و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

 متر همـراه بـا نصـب        50 تا 25نخورده بیش از عمق     
 .لوله جدار

 010502 

 رطولمت 382،500

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر    و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

 متر همراه بـا نصـب       75 تا   50نخورده بیش از عمق     
 .لوله جدار

 010503 

 مترطول 499،500

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر    و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

متر همراه بـا نصـب      100 تا 75نخورده بیش از عمق       
 .لوله جدار

 010504 
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 مترطول 627،500

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر    و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

 متر همراه با نصـب     125 تا   100نخورده بیش از عمق     
 .لوله جدار

 010505 

 مترطول 762،500

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر    و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

 متـر همـراه بـا       150 تـا    125نخورده بیش از عمـق        
 .نصب لوله جدار

 010506 

 مترطول  

 حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی         
وســیله مغــزه گیـــر    و یــا مخلــوطی از آنهــا بــه    

)Corebarrel(    میلیمتر بـدون اسـتفاده از       101، تا قطر 
گل حفاری برای اخذ نمونه دست خـورده و دسـت           

 متر همراه بـا نصـب لولـه         150نخورده بیش از عمق     
 .جدار

 010507* 

 صددر 50

 010507 تـا    010501ردیفهـای      اضافه بها نسـبت بـه     
ای   های آبرفتی ماسـه     چنانچه عملیات حفاری در الیه    

 .یا شن ریز صورت گیرد

 010508 

 درصد 100

 010507 تـا    010501 اضافه بها نسبت بـه ردیفهـای        
های آبرفتـی درشـت       چنانچه عملیات حفاری در الیه    

شن درشت و یا    دانه از قبیل قطعه سنگ، قلوه سنگ،        
درصـد  (مخلوطی از آنها همـراه بـا مصـالح ریزدانـه            

و بزرگتر یا   % 50 کوچکتر از  200عبوری از الک نمره     
ــاوی  ــده  %) 25مس ــیمانته ش ــین مصــالح س و همچن

 .صورت گیرد) کنگلومرای سست و جوان(

 010509 
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 درصد 200

 010507 تـا    010501ردیفهـای      اضافه بها نسـبت بـه     
های آبرفتـی درشـت       اری در الیه  چنانچه عملیات حف  

دانه از قبیل قطعه سنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا           
درصـد  (مخلوطی از آنها همـراه بـا مصـالح ریزدانـه            

و بزرگتـر  % 25 کـوچکتر از  200عبوری از الک نمره  
و همچنـین مصـالح سـیمانته شـده         %) 12یا مسـاوی    

 .صورت گیرد) کنگلومرای سست و جوان(

 010510 

 درصد  

 010507 تـا    010501ردیفهـای      اضافه بها نسـبت بـه     
هـای آبرفتـی درشـت        چنانچه عملیات حفاری درالیه   

دانه از قبیل قطعه سنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا           
مخلــوطی از آنهــا همــراه یــا بــدون مصــالح ریزدانــه 

و %) 12 کـوچکتر از     200درصدعبوری از الک نمره     (
سسـت و   کنگلـومرای   (همچنین مصالح سیمانته شده     

 .صورت گیرد) جوان

 010511* 

 درصد  

 و   010411 تـا    010408ردیفهـای      اضافه بها نسبت به   
 چنانچه قطعات سـخت درشـت       010511 تا   010508

دار   دانه از جنس آذرین دگرگونی و یا رسوبی سیلیس          
 .باشد

 010512* 

 درصد  
 در  010512 تـا    010501ردیفهای     اضافه بها نسبت به   

 .(T6-S)گیر سه جداره  فاده از مغزهصورت است

 010513* 

 درصد 10

 و  010411 تـا    010401ردیفهـای      اضافه بها نسبت بـه    
 116  چنانچــه قطــر حفــاری   010511تــا  010501

 .میلیمتر باشد

 010514 

 درصد 20

 و  010411 تـا    010401ردیفهـای        اضافه بها نسبت به   
یلیمتـر   م 128قطرحفـاری   چنانچـه  010511تا   010501

 .باشد

 010515 

 درصد 30

 و  010411 تـا    010401ردیفهـای        اضافه بها نسبت به   
 میلیمتـر   146قطرحفـاری     چنانچه 010511تا   010501

 .باشد

 010516 
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 درصد 30

ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــر بهـ ــای   کسـ ــا 010501ردیفهـ  تـ
چنانچه امکان عـدم اسـتفاده از لولـه جـدار           010516

 .وجود داشته باشد

 010517 

 درصد 20
 010516 تـا    010501ردیفهـای      کسر بهـا نسـبت بـه      

 .استفاده گردد) بنتونیت(چنانچه از گل حفاری 
 010518 

 نمونه 133،000

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شـلبی            نمونه
تیوپ یا مشابه در زمینهـای رسـی و الیـی از سـطح              

 ASTM:D).١٥٨٧طبق ( متر 25زمین تا عمق  

 010601 

 نمونه 175،500

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شـلبی            نمونه
تیوپ یا مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمـق         

 ASTM:D).١٥٨٧طبق ( متر 50 تا25

 010602 

 نمونه 220،000

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شـلبی            نمونه
تیوپ یا مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمـق         

 ASTM:D).١٥٨٧طبق ( متر 75تا  50

 010603 

 نمونه 272،000

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شـلبی            نمونه
تیوپ یا مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمـق          

 ASTM:D).١٥٨٧طبق ( متر 100 تا75

 010604 

 نمونه  

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شـلبی            نمونه
درزمینهای رسی و الیی بیش از عمـق      تیوپ یا مشابه    

 ASTM:D).١٥٨٧طبق ( متر 100

 010605* 

 نمونه 251،150

وسیله نمونـه     برداری مقطعی و دست نخورده به       نمونه
طـول حـداکثر      گیر سه جداره یا دنیسون و یا پیچر به        

 . متر25 متر از سطح زمین تا عمق یک

 010606 

 نمونه 299،100

وســیله  و دســت نخــورده بــهبــرداری مقطعــی  نمونــه
طـول    گیر سه جداره یا دنیسـون و یـا پیچـر بـه              نمونه

 . متر50 تا25 متر بیش از عمق یکحداکثر 

 010607 

 نمونه 348،750

وســیله  بــرداری مقطعــی و دســت نخــورده بــه نمونــه
طـول    گیر سه جداره یا دنیسـون و یـا پیچـر بـه              نمونه

 . متر75 تا 50 متر بیش از عمق یکحداکثر 

 010608 
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 نمونه 400،650

وســیله  بــرداری مقطعــی و دســت نخــورده بــه نمونــه
طـول    گیر سه جداره یا دنیسـون و یـا پیچـر بـه              نمونه

 . متر100 تا 75 متر بیش از عمق یکحداکثر 

 010609 

 نمونه 124،000

طـول    وسـیله مغـزه گیـر بـه         برداری مقطعی بـه      نمونه
ــا   ســانتیمتر و بــه50حــداکثر  میلیمتــر در 101قطــر ت

 متر  25زمینهای آبرفتی ریزدانه از سطح زمین تاعمق        
 ASTM:D).٢١١٣طبق (

 010610 

 نمونه 186،200

طـول    وسـیله مغـزه گیـر بـه         برداری مقطعی بـه      نمونه
ــا   ســانتیمتر و بــه50حــداکثر  میلیمتــر در 101قطــر ت

 متـر   50 تـا  25زمینهای آبرفتی ریزدانه بیش از عمـق        
 ASTM:D).٢١١٣طبق (

 010611 

 نمونه 255،250

طـول    وسـیله مغـزه گیـر بـه         برداری مقطعی بـه      نمونه
ــا   ســانتیمتر و بــه50حــداکثر  میلیمتــر در 101قطــر ت

 متـر   75 تـا    50زمینهای آبرفتی ریزدانه بیش از عمق       
 ASTM:D).٢١١٣طبق (

 010612 

 نمونه 331،000

طـول    وسـیله مغـزه گیـر بـه         برداری مقطعی بـه      نمونه
ــا   ســانتیمتر و بــه50رحــداکث  میلیمتــر در 101قطــر ت

 متر  100 تا   75زمینهای آبرفتی ریزدانه بیش از عمق         
 ASTM:D).٢١١٣طبق (

 010613 

 نمونه  

طـول    وسـیله مغـزه گیـر بـه         برداری مقطعی بـه      نمونه
ــا   ســانتیمتر و بــه50حــداکثر  میلیمتــر در 101قطــر ت

ــیش از عمــق   ــه ب ــی ریزدان ــای آبرفت ــ100زمینه ر   مت
 ASTM:D).٢١١٣طبق (

 010614* 

 درصد 50

، 010614 تـا    010610ردیفهـای      اضافه بها نسـبت بـه     
ای یـا     برداری مقطعـی درآبرفـت ماسـه        چنانچه نمونه 

 .ریز صورت گیرد شن

 010615 

 درصد 150

 010614 تـا    010610ردیفهـای      اضافه بها نسـبت بـه     
نـه  برداری مقطعی در مصالح درشـت دا        چنانچه نمونه 
 .صورت گیرد

 010616 
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 مترطول 258،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم به     حفاری در سنگ به   
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر25های مخصوص تا عمق  جعبه

 010701 

 مترطول 330،500

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    ائم بـه  طور ق    حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر50 تا25های مخصوص بیش از عمق  جعبه

 010702 

 مترطول 412،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر75 تا 50های مخصوص بیش از عمق  جعبه

 010703 

 مترطول 504،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     نمونـه بنـدی      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر100 تا 75های مخصوص بیش از عمق   جعبه

 010704 

 مترطول 606،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 .تر م125 تا 100های مخصوص بیش از عمق  جعبه

 010705 

 مترطول 722،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر150 تا 125های مخصوص بیش از عمق   جعبه

 010706 

 مترطول 838،500

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م     قائم بـه   طور   حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر175 تا 150های مخصوص بیش از عمق  جعبه

 010707 
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 مترطول 964،500

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر200 تا 175های مخصوص بیش از عمق   جعبه

 010708 

 مترطول 1،101،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه     بسـته  میلیمتر و اخذ نمونه و       76
 . متر225 تا 200های مخصوص بیش از عمق   جعبه

 010709 

 مترطول 1،247،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر250 تا225  های مخصوص بیش از عمق جعبه

 010710 

 مترطول 1،403،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر275 تا 250های مخصوص بیش از عمق   جعبه

 010711 

 مترطول 1،577،000

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه     فاری درسنگ به   ح
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر300 تا 275های مخصوص بیش از عمق  جعبه

 010712 

 مترطول  

دو  گیـر  زهغـ وسـیله م    طور قائم بـه      حفاری درسنگ به  
قطر خـارجی   ، به)Double Tube Corebarrel(جداره 

هـا در     بنـدی نمونـه      میلیمتر و اخذ نمونه و بسـته       76
 . متر300های مخصوص بیش از عمق  جعبه

 010713* 

 010714  . متر25 حفاری در سیمان پس از گیرش تا عمق  مترطول 148،500

 مترطول 177،000
 25 حفاری در سیمان پس از گیرش بـیش از عمـق            

 .متر 50تا
 010715 

 مترطول 211،500
 تا  50 حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از عمق          

 . متر75
 010716 

 مترطول 248،000
 75  گیرش بیش از عمـق     سیمان پس از    حفاری در 

 .متر 100 تا
 010717 
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 مترطول  
 100 حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از  عمـق            

 .متر
 010718* 

 درصد 10
 010718 تـا    010701هـای     ردیف  بها نسبت به    ه   اضاف

 . میلیمتر86قطر خارجی  برای حفاری به
 010719 

 درصد 20
ــافه  ــه   اض ــبت ب ــا نس ــف به ــای  ردی ــا 010701ه  ت
 . میلیمتر101قطر خارجی  برای حفاری به010718

 010720 

 درصد 30
 010718 تـا    010701هـای     ردیف  بها نسبت به     اضافه  

 . میلیمتر116قطر خارجی  برای حفاری به
 010721 

 درصد 40
 010718 تـا    010701هـای     ردیف  بها نسبت به     اضافه  

 . میلیمتر128قطر خارجی  برای حفاری به
 010722 

 درصد 50
ــافه  ــه   اض ــبت ب ــا نس ــف به ــای  ردی ــا 010701ه  ت
 . میلیمتر146قطر خارجی  برای حفاری به010718

 010723 

 درصد 40

 و   010713 تـا    010701ردیفهـای      نسبت به   اضافه بها 
 در صورتی که جـنس سـنگ از         010723 تا   010719

نوع بـازی و آذریـن خنثـی ماننـد گـابرو، دیوریـت،              
مونزونیت، سیانیت و یا معادل سنگهای بیرونـی آنهـا          

 .باشد

 010724 

 درصد 100

 و   010713 تـا    010701ردیفهـای      اضافه بها نسبت به   
 در صورتی که جـنس سـنگ از         010723 تا   010719

نوع آذرین اسـیدی ماننـد کـوارتز دیوریـت، کـوارتز            
مونزونیت، گرانیت، توفهـای کـوارتزدار و یـا معـادل      

 . باشدسنگهای بیرونی آنها

 010725 

 درصد  

 و   010713 تـا    010701ردیفهـای      اضافه بها نسبت به   
 در صورتی که جـنس سـنگ از         010723 تا   010719

ها، ندولها و یـا        دگرگونی همراه با رگه    نوع رسوبی یا  
 .اجزاء سیلیسی باشد

 010726* 

 درصد 5

 و  010713 تـا    010701ردیفهـای     بها نسبت بـه      اضافه
ــا 010719  ســنگ RQD در صــورتی کــه 010726 ت
 RQDکـاهش   % 5ازای هـر      بـه (باشـد   % 50کمتر از   

 %).50نسبت به 

 010727 
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 درصد 20
 در  010727 تـا    010701فهای  ردی  بها نسبت به      اضافه

 .)T6-S(گیر سه جداره  صورت استفاده از مغزه
 010728 

 درصد 60

 و  010712 تـا    010701ردیفهـای     بها نسبت بـه      اضافه
های سـنگی      در صورتی که  الیه     010727 تا   010719

 .نیاز به لوله جداره در حین عملیات حفاری باشد

 010729 

 درصد 5

 و   010713 تـا    010701ردیفهـای     بهبها نسبت      اضافه
های سـنگی      در صورتی که  الیه     010723 تا   010719

لوله جداره بعـد از عملیـات حفـاری بـا قطـر               نیاز به 
ــ ــوچکتر باش ــه(د ک ــین لول ــذاری همچن ــا  گ روش  ب

 .)وایرالین

 010730 

 قطعه 255،500
 سیمانته کردن گمانه در زمینهای سنگی خرد شـده و          

 . متر در هر عمقدر قطعات تا پنج
 010731 

 درصد 10

تمامی ردیفهای حفاری درآبرفـت       بها نسبت به     اضافه
گــذاری در  و حفــاری و لولــه) 05و 04هــای  گــروه(

 درجه زاویه انحـراف     10تا) 07گروه  (سنگ و سیمان    
 .قائم نسبت به

 010801 

 درصد 20

تمامی ردیفهای حفاری درآبرفـت       بها نسبت به     اضافه
 درجه 20 و لوله گذاری درسنگ و سیمان تا     و حفاری 

 .قائم زاویه انحراف نسبت به

 010802 

 درصد 30

تمامی ردیفهای حفاری درآبرفـت       بها نسبت به     اضافه
 درجه  30و حفاری و لوله گذاری درسنگ وسیمان تا       

 .قائم زاویه انحراف نسبت به

 010803 

 درصد 45

اری درآبرفـت   تمامی ردیفهای حف    بها نسبت به     اضافه
 درجه 45گذاری درسنگ وسیمان تا  و حفاری و لوله

 .قائم زاویه انحراف نسبت به

 010804 

 درصد 

تمامی ردیفهای حفاری درآبرفـت       بها نسبت به     اضافه
و حفاری و لوله گذاری در سنگ و سـیمان بـیش از             

 .قائم  درجه زاویه انحراف نسبت به45

 010805* 
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 درصد 35

 و  010713 تـا    010701ردیفهـای     سبت بـه  بها ن   کسر
ــا 010719 ــا 010801  و010727 تـ در  010805  تـ

ــتفاده از مغـــزه جـــداره    گیـــر تـــک  صـــورت اسـ
.(Single Tube Corebarrel) 

 010806 

 درصد 40

،  چنانچه عملیـات     010701ردیف     کسر بها نسبت به   
 ، و یا روش)None Coring(گیری  بدون مغزهحفاری 

، صــورت )Down The Hole( چرخشــیای  ضــربه
 .گیرد

 010807 

 روز 1،263،000
 تاخیر کار به ازای هـر دسـتگاه حفـاری و افـراد تـا               

 . روز مداوم5حداکثر 
 010808 

 روز  
 تاخیر کار به ازای هر دستگاه حفاری و افراد بیش از           

 . روز مداوم5
 010809* 

 نمونه 9،340

خورده بـه وزن      و دست های منتخب     بندی نمونه    بسته
های آبرفتی و سنگی و ارسـال          کیلوگرم از نمونه   3تا  

 .آنها به آزمایشگاه مرکزی

 010901 

 نمونه 20،100
 60ها بطـول حـداکثر         تهیه نمونه موم  اندود از مغزه      

 .سانتیمتر
 010902 

 جعبه  
هـای   های چوبی برای بسـته بنـدی نمونـه         تهیه جعبه 

 . مشخصات فنیآبرفتی یا سنگی طبق
 010903* 

 روز  

طریق لوله کشی و پمپاژ،       محل هر گمانه به     آبرسانی به 
در صورتی کـه  طـول معـادل مسـیر افقـی آن بـیش                

 . متر باشد200از

 010904* 

 مترمکعب  
منظـور تـامین آب        احداث حوضچه یا نصب منبع به     

 .زالل
 010905* 

 روز  
انکر یـا تراکتـور و یـا      وسیله ت    تامین آب مورد نیاز به    

 .وسایل مشابه دیگر
 010906* 

 مترطول 108،500

 حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت خـورده در      
زمینهای آبرفتی باالی سطح آب و سنگ بستر تا عمق      

 . متر3

 011001 
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 مترطول 161،000

 حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت خـورده در      
آب و سنگ بستر بیش از    زمینهای آبرفتی باالی سطح     

 . متر10  تا3عمق 

 011002 

 مترطول 248،500

خـورده در      حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت      
زمینهای آبرفتی باالی سطح آب و سنگ بستر بیش از        

 . متر20 تا10عمق 

 011003 

 مترطول 493،500

خـورده در      حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت      
الی سطح آب وسنگ بستر بیش از       زمینهای آبرفتی با  

 . متر30  تا20عمق 

 011004 

 درصد 30
 در  011004 تـا    011001ردیفهـای     بها نسبت بـه      اضافه

 .صورتی که جنس زمین از مصالح درشت دانه باشد
 011005 

 درصد 50

در 011005 تـا    011001ردیفهـای     بها نسـبت بـه       اضافه
) دج(ده  صورتی که جنس زمین از مصالح سیمانته ش       

 .باشد

 011006 

 ساعت  
 حفاری با بیل مکانیکی برای نمونـه بـرداری دسـت           

 .خورده از مصالح درشت دانه
 011007* 

 011008  . پر کردن چاههای دستی با خاک محل مترطول 9،600

 مترطول 211،500
چینی بـه منظـور جلـوگیری از ریـزش در هـر                طوقه
 .عمق

 011009 

 روز 365،500
 روز  5 تاخیر کار برای حفـاری دسـتی حـداکثر تـا            

 .مداوم
 011010 

 *011011  . روز مداوم5 تاخیر کار برای حفاری دستی بیش از  روز  

 نمونه 61،700
ابعـاد حـدود   بـه ( مکعبـی   تهیه نمونه سـنگی فـوت   

 ). سانتیمتر30×30×30
 011101 

 نمونه 30،100
 حفاری دسـتی از     خورده در حین    برداری دست    نمونه

 . کیلوگرم25وزن تا  داخل چاه و بسته بندی آنها به
 011102 

 نمونه 19،000

 خـورده از مصـالح       انتخاب و برداشت نمونـه دسـت      
، یا از خاک سطحی و       وسیله بیل مکانیکی    تهیه شده به  

 . کیلوگرم25وزن تا  بندی آنها به بسته

 011103 

 نمونه 63،000
وسـیله نمونـه گیـر      نخـورده بـه  برداری دست  نمونه

)Core Cutter( متر20، و چکش تا عمق . 
 011104 
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 نمونه 80،000
ــه  ــرداری دســت نخــورده ب ــه ب ــیله جــک   نمون وس

 . متر20هیدرولیک از بدنه چاه تا عمق 
 011105 

 نمونه 141،000

صـورت     نمونه برداری دسـت نخـورده از خـاک بـه          
و )  سـانتیمتر  30×30×30ابعـاد حـدود       بـه (مونولیت  

 .بسته بندی آنها در جعبه چوبی

 011106 

610 
 -تن 

 کیلومتر
بندی شـده و یـا        اندود و بسته    های موم      ارسال نمونه 

 .آزمایشگاه ای به فله
 011107 

 نمونه 16،500
تــا ( نمونــه بــرداری آب بــدون دســتگاه مخصــوص 

 ). لیتر10حداکثر 
 011201 

 *011202  . با دستگاه مخصوص نمونه برداری آب نمونه  

 مقطوع  

 تهیه و نصب بارج قایق یا سکوی مـورد نیـاز بـرای             
حفاری و انجام آزمایشها در زمینهای آبرفتی و سنگی         

 .در رودخانه، دریا، مرداب و نظایر آن

 011301* 

 درصد  

تمامی ردیفهای حفـاری و نمونـه         بها نسبت به     اضافه
رصورتیکه حفـاری روی    برداری در آبرفت و سنگ د     

هـای    بارج قـایق، سـکو، در آب، مـرداب،  رودخانـه           
 .آبدار، دریا و نظایر آن انجام شود

 011302* 

 درصد  

ــه  اضــافه تمــامی ردیفهــای حفــاری و  بهــا نســبت ب
برداری در آبرفت و سنگ در صورتی که محـل            نمونه

هزینـه  (گمانه در داخل تونل یا گالری سـدها باشـد           
 ).نه محاسبه می شودتهویه جداگا

 011303* 

 مترمکعب  
نقـاط     منظـور دسترسـی بـه        انجام حفـاری روبـاز بـه      

 .ورودی گالریها
 011304* 

 مترطول  

ــه  ــر 2×2ابعــاد حــدود   حفــر گــالری اکتشــافی ب  مت
طبق مشخصات فنی همـراه     ) با استفاده از مواد ناریه    (

 .با تامین روشنایی و تهویه در طول کار

 011305* 

 *011306  .ها  ساخت و نصب ـ درهای حفاظتی برای گالری مقطوع  
 *011307  .های ریزشی  نصب سیستم نگهداری در گالری مترطول  

 مترطول  
هــای اکتشــافی پــس از عملیــات   شستشــوی گــالری

 .حفاری
 011308* 

 مترمکعب  
ها طبـق مشخصـات فنـی          گشاد سازی مقاطع گالری   

 .های برجا زمایشبرای انجام آ
 011309* 
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   صحرایی آزمایشهای.   دوم فصل
   مقدمه

 
   نصـب   هزینه. شود   می   محاسبه   جداگانه   مورد آزمایش    در قطعه    حرارتی   پرسیومتر و مقاومت     دستگاه   جاسازی   برای   حفاری   عملیات  هزینه  .1 

 . است  منظور شده  مربوط  ردیفهای و استقرار در بهای
 .  است  پرسیومتر منظور شده دستگاه)   کردن کالیبره (  واسنجی20306 تا 20301   ردیف در بهای  .2 
 مجـدد    و نصـب     نمودن   خارج  چنانچه.   است   روز منظور گردیده     و در یک     پکر در هر گمانه      نصب   برای 20413 تا   20411   ردیفهای  بهای  .3 

 .گردد  منظور می  اضافی  نوبت  مجدد، یک  در روز بعد نیاز باشد، هر نصب زمایش آ  ادامه  علت  به  گمانه پکر در همان
 .شود  می  محاسبه  و برگشت  رفت ، فشارهای20416 و 20415    ردیفهای.4 
 .گردد  می  محاسبه  شده  مصرف  سیمان  حجم  براساس  سیمان  هزینه20612  در ردیف  .5 
   سیمان  تزریق   عملیات   فنی   بدالیل  چنانچه. باشد   در هر روز می      اول   قطعه   پکر برای    نصب 20629 تا   20627    در ردیفهای   منظور از نوبت    .6 

 . خواهد شد  نیز پرداخت  بعدی  مرتبه  برای  آن  شود، هزینه  پکر اقدام  نصب  به  و مجدداً نسبت  خارج  از گمانه  و وسایل  شده طوالنی
 .گردد  منظور می  تا کارگاه  از مبداء حمل  آزمایشی  تزریق  برای  مصرفی  مصالح ل حم  فاصله   مبنای.7 
 .شود  می  محاسبه  سیمان  تزریق  جزو ساعات  و تجهیزات  گمانه  و شستشوی  آب  تزریق  زمان مدت  .8 
 .شود  منظور می  کارگاه  تعطیل ، در ساعات  سیمان  گیرش  برای  الزم  زمان  سوم ، یک20634   ردیف ، موضوع  زمان در محاسبه  .9 
   و هزینـه     سـوم    فصـل    ردیفهـای    طبـق    تراکم   آزمایش  هزینه. باشد   می   دانسیته   آزمایش   انجام   برای  ، فقط 20705 تا   20701   ردیفهای  بهای  .10 

 .شود  می  محاسبه  اول ل در فص  دستی  حفاری  به  مربوط  از ردیفهای  یاد شده  آزمایش  انجام  برای حفاری
 .شود  می  پرداخت10906   نیاز از ردیف  در صورت  دستی های  در گمانه  نفوذپذیری  آزمایشهای  انجام  برای  آب  تأمین هزینه  .11 
  باشد زمـان     واحد آنها روز می      که   و در ردیفهایی     بوده   آزمایش   مبنای   تجهیزات   نصب   شروع   بارگذاری   آزمایشهای   به   مربوط  در ردیفهای   .12 

 .گردد  روز منظور می  سه  معادل حداقل
   دسـتی    و چکـش    برقـی    ، اره    ، دیلـم      بـا پتـک     21402و   21302  در ردیفهـای  )   دوصفحه  محل (  تونل  های   دیواره   نمودن   و آماده   تسطیح  .13 

 . کارفرما خواهد بود  بعهده  آن  باشد تأمین  مواد ناریه  نیاز به گیرد و چنانچه  می صورت
  ای  چنــد نقطــه  ای  گمانــه  ســنجهای  کشــیدگی  نصــب  و همچنــین  دیــواره  بــه  صــفحات ، منظــور نصــب 21305    در ردیــف.14 
 )MPBX: Multiple Point Borehole Extensometer(باشد   می . 
 نیـاز    بارگـذاری   و یا سایر آزمایشهای  سنگ  درجای   و برش )Jacking(   یا   صفحه   بارگذاری   از قبیل    صحرایی   آزمایشهای   انجام  چنانچه  .15 
 .گیرد  می بها تعلق  درصد اضافه 20 مزبور   ردیفهای  هزینه  باشند به  داشته  در شب  عملیات  ادامه به

 .باشد  می  سنگ  درجای  برش  آزمایش  برای  آن  سازی  و آماده  نمودن  سانتیمتر و بتن30×70×70   بلوک  تهیه21402  منظور از ردیف  .16
  ، تـنش   دیالتومتری  آزمایشهای  انجام  برای  حفر گمانه و همچنین)  جکینگ ( ای  صفحه  بارگذاری  در آزمایش    مرکزی  های   حفر گمانه   هزینه  .17

   فصـل   از ردیفهـای   حفاری  و نوع  مشخصات ا براساسو سایر آزمایشه) اکستنسومترها(سنجها    کشیدگی  ، پرسیومتر و نیز نصب    )اسالتر ( سنجی
 .شود  می استفاده اول
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)  متـر  25  تـا عمـق    (  سـطحی   نگـاری   و لرزه )   خورندگی  کنترل (  الکتریکی   هدایت   تعیین   تنها برای  21710 تا 21701   ردیفهای    آزمایشهای  .18 
   تکمیلـی    و مطالعـات     زیرزمینی   آب   سطح   تعیین   و خاک    سنگ  بندی   الیه   تعیین  از به  نی  در صورت . باشد   می   ژئوتکنیک   پارامترهای  بمنظور تعیین 

 . شود  استفاده  ژئوفیزیک های دیگر باید از تعرفه
   کـه   اسـت    و تجهیزاتـی     انسانی   نیروی   حداقل   شامل  ، هر اکیپ     است   شده   درج   ساعت -   روز یا اکیپ   -   واحد آنها اکیپ     که  در ردیفهایی   .19

 . باشد  داشته  فنی  و مشخصات  استاندارد مربوط  موردنظر را براساس  و عملیات  آزمایش  انجام توانایی
   روی  ، بارگذاری   ای   صفحه   پرسیومتر، بارگذاری    در مورد آزمایشهای    فقط) 21803 تا   21801 (  افراد و تجهیزات     حمل   از ردیفهای   استفاده  .20 

 درجـا،     مسـتقیم   ، بـرش    نگـاری    و لـرزه    ، ژئوالکتریـک  ) آر   بـی   سـی  (  صحرایی   باربری  ، نسبت    فرودگاه  ، بارگذاری    سقف   روی  ، بارگذاری   شمع
 .باشد  و اسالتر مجاز می ، دیالتومتری) جکینگ ( ای  صفحه بارگذاری

 و    محاسـبه    اول   از فصـل   10107 و   10101   ردیفهـای    مطـابق   کی و نفوذ دینامی     نفوذ استاتیکی    در آزمایشهای    افراد و تجهیزات     حمل    هزینه  .21 
 .گردد  می پرداخت

  ، بارگـذاری     شـمع    روی  ، بارگـذاری    ای   صفحه   بارگذاری   در مورد آزمایشهای    فقط) 21804( سربار     سازی   و آماده    تهیه   از ردیف   استفاده  .22 
 .باشد  درجا مجاز می  مستقیم و برش)  داچکن ( ، نفوذ استاتیکی) آر  بی سی ( ایی صحر  باربری ، نسبت  فرودگاه ، بارگذاری  سقف روی

 
   دوم  فصل های  مختصر گروه  و شرح  شماره جدول

 
شماره 

شماره  شرح مختصر گروه گروه 
 شرح مختصر گروه گروه 

 .  و فرودگاه  شمع،  سقف  بارگذاری آزمایش .10 .  پره  برش آزمایش 01
 .  و دینامیکی  نفوذ استاتیکی آزمایش .11 . نفوذ استاندارد شآزمای .2

  . درمحل  سنگ  خواص  تعیین آزمایشهای و برداشتها .12 . پرسیومتر آزمایش .3
 .)Jacking(   سنگ  روی ای  صفحه بارگذاری  آزمایش .13 .  تراوایی آزمایش .4
 . درجا  مستقیم  برش مایشآز .14 . با پیزومتر  ایستابی  سطح گیری اندازه .5
 . درجا  تنشهای  و تعیین  دیالتومتری آزمایش .15  . سیمان  آزمایشی تزریق .6
  .ابزاربندی .16 .  در محل  خاک  خواص  تعیین آزمایشهای .7
 .  سطحی نگاری  و لرزه  ژئوالکتریک آزمایشهای .late Load) (. 17خاک  روی  ای صفحه  بارگذاری  آزمایش .8
 . سربار  و تهیه حمل .C.B.R(. 18(    صحرایی  باربری  نسبت آزمایش .9
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 آزمایش 153،500

ای ضمن حفاری در تشکیالت   آزمایش برش پره
 متر 15رسی و الیی از سطح زمین تا عمق  

 ASTM :D). ٢٥٧٣طبق (

 020101 

  

 آزمایش 198،000

ای ضمن حفاری در تشکیالت   آزمایش برش پره
 متر 30 تا 15رسی والیی بیش از عمق  

 ASTM :D). ٢٥٧٣طبق (

 020102 

  

 آزمایش 265،000

ای ضمن حفاری در تشکیالت   آزمایش برش پره
 متر 45 تا 30رسی و الیی بیش از عمق 

 ASTM :D). ٢٥٧٣طبق (

 020103 

  

 آزمایش  

ای ضمن حفاری در تشکیالت   آزمایش برش پره
 متر 45رسی و الیی بیش از عمق 

 ASTM :D). ٢٥٧٣طبق (

 020104* 

  

 آزمایش 104،500
 از سطح )SPT( آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد 

 ).ب  م   س224طبق ( متر 15زمین تا عمق 
 020201 

  

 آزمایش 146،500
 بیش از عمق )SPT(ندارد  آزمایش ضربه و نفوذ استا

 ).ب  م   س224طبق (  متر 30 تا15
 020202 

  

 آزمایش 206،000
 بیش از عمق )SPT( آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد 

 ).ب  م   س224طبق ( متر 45 تا 30
 020203 

  

 آزمایش 253،000
 بیش از عمق )SPT( آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد 

 ).ب  م   س224طبق ( متر 60 تا45
 020204 

  

 آزمایش  
 بیش از عمق )SPT( آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد 

 ).ب  م   س224طبق ( متر 60
 020205* 

  

 آزمایش 938،000
روش منارد از سطح زمین تا   آزمایش پرسیومتر به

 ).ب  م   س223طبق ( متر 15عمق 
 020301 

  

 آزمایش 989،500
 15رد بیش از عمق روش منا  آزمایش پرسیومتر به

 ).ب  م   س223طبق ( متر 30تا
 020302 

  

 آزمایش 1،046،000
 تا 30روش منارد بیش از عمق   آزمایش پرسیومتر به

 ).ب  م   س223طبق ( متر 45
 020303 

  

 آزمایش 1،100،000
 45روش منارد بیش از عمق   آزمایش پرسیومتر به

 ).ب  م   س223طبق ( متر 60تا
 020304 
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 آزمایش  
 متر 60روش منارد بیش از عمق   آزمایش پرسیومتر به

 ).ب  م   س223طبق (
 020305* 

  

 درصد 25
 برای 020305 تا 020301ردیفهای  بها نسبت به  اضافه

 .انجام آزمایش پرسیومتر در آبرفت درشت دانه
 020306 

  

 آزمایش  
روش منارد با دستگاه خودکاو   آزمایش پرسیومتر به

 ).ب  م   س223طبق (
 020307* 

  

 قطعه 196،500
بندی گمانه برای آزمایش تراوایی   آماده نمودن و آب

 ).س م ب188طبق (روش لوفران در هر عمق  به
 020401 

  

 ساعت 140،000

روش لوفران با سطح آب ثابت یا   آزمایش تراوایی به
متغیر با استفاده از لوله جدار در حین حفاری 

 ).س م ب188طبق (

 020402 

  

 دفعه 98،700

و آماده ) سینگل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش  نمودن گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

پایین تا عمق  لوژن حین عملیات حفاری و از باال به
 . متر50

 020403 

  

 دفعه 205،000

و آماده ) سینگل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش  ام آزمایش تراوایی بهنمودن گمانه برای انج

پایین بیش از  لوژن حین عملیات حفاری و از باال به
 . متر100 تا50عمق 

 020404 

  

 دفعه 347،500

وآماده نمودن ) سینگل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش لوژن حین  گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

 100پایین بیش از عمق  عملیات حفاری و از باال به
 . متر150ات

 020405 

  

 دفعه 506،500

و آماده ) سینگل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش  نمودن گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

پایین بیش از  لوژن حین عملیات حفاری و از باال به
 . متر200 تا150عمق 

 020406 

  

 دفعه 706،000

و آماده نمودن ) سینگل پکر( نصب و جمع آوری پکر
روش لوژن حین  مانه برای انجام آزمایش تراوایی بهگ

 200پایین بیش از عمق  عملیات حفاری و از باال به
 . متر250تا

 020407 
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 دفعه 921،000

و آماده نمودن ) سینگل پکر( نصب وجمع آوری پکر 
روش لوژن حین  گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

  تا250ش از عمق پایین بی عملیات حفاری و از باال به
 . متر300

 020408 

  

 دفعه  

و آماده ) سینگل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش  نمودن گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

پایین بیش از  لوژن حین عملیات حفاری و از باال به
 . متر300عمق 

 020409* 

  

 درصد  
 در 020408 تا 020403ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 .استفاده شود) پنوماتیک(ورتی که از پکر بادی ص
 020410* 

  

 دفعه 889،000

و آماده نمودن ) دبل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش لوژن از  گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

 . متر200 تا 300عمق 

 020411 

  

 دفعه 479،000

وآماده نمودن ) دبل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش لوژن از  ی انجام آزمایش تراوایی بهگمانه برا

 . متر100  تا200عمق 

 020412 

  

 دفعه 217،000

وآماده نمودن ) دبل پکر( نصب و جمع آوری پکر 
روش لوژن  گمانه برای انجام آزمایش تراوایی به

 . متر تا سطح زمین100ازعمق 

 020413 

 020414  .عمقدرگمانه در هر) دبل پکر( جابجایی پکر  دفعه 161،000  
  

 مقطوع 22،000

روش لوژن   اشباع یا تنظیم فشارآزمایش تراوایی به
 5درهر پله فشار به مدت تا ) سینگل یا دبل پکر(

 .دقیقه

 020415 

  

 آزمایش 42،600

) با سینگل یادبل پکر(روش لوژن   آزمایش تراوایی به
 دقیقه در هرعمق 10مدت  برای هر دبی و فشار به

 ). م ب س188طبق (

 020416 

  

 درصد 10

 020414 تا 020403ردیفهای   اضافه بها نسبت به
درجه  10ای تا درصورتی که گمانه نسبت به قائم زاویه

 .داشته باشد

 020417 
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 درصد 20

 در 020414 تا 020403ردیفهای   اضافه بها نسبت به
  تا10ای بیش از صورتی که گمانه نسبت به قائم زاویه

 .شته باشد درجه دا20

 020418 

  

 درصد 30

 020414 تا 020403ردیفهای   اضافه بها نسبت به
 20ای بیش از قائم زاویه درصورتی که گمانه نسبت به

 . درجه داشته باشد30تا

 020419 

  

 درصد 45

 020414 تا 020403ردیفهای   اضافه بها نسبت به
 30ای بیش از قائم زاویه درصورتی که گمانه نسبت به

 . درجه داشته باشد45 تا

 020420 

 *020421  . ردیابی رنگی مقطوع    
 *020422  . ردیابی ایزوتوپی مقطوع    
  

 مترطول 15،900
 2سی فشار قوی  .وی. تهیه، حمل و نصب لوله پی

 .اینچ
 020501 

 020502  .سی.وی. مشبک کردن لوله پی مترطول 5،050  
  

 مترطول 47،400
 2قطر  له گالوانیزه با وزن متوسط به تهیه و نصب لو

 .اینچ
 020503 

 020504  . مشبک کردن لوله گالوانیزه مترطول 20،800  
  

 مترطول  

سی یا گالوانیزه درصورتی .وی. تهیه و نصب لوله پی
 و  020501که نوع و قطر لوله غیر از ردیفهای 

 . باشد020503

 020505* 

  

  
 -تن 

 کیلومتر
 *020506  .وانیزه حمل لوله گال

 *020507  . تهیه و نصب پیزومتر کاساگرانده مقطوع    
  

 مترطول 9،310

سی یا گالوانیزه و یا .وی. پرکردن دور لوله پی
های اکتشافی با شن و ماسه  های پیزومتر در گمانه لوله
 .بندی شده دانه

 020508 

  

 بلوک 56،600
 50×50×50ابعاد   تهیه و نصب بلوک سیمانی به

 ).بدون لوله گالوانیزه(سانتیمتر برای هرگمانه 
 020509 

  

 بلوک 171،000

 50×50×50ابعاد   تهیه و نصب بلوک سیمانی به
سانتیمتر برای هر گمانه همراه با لوله گالوانیزه 

 .و درپوش) طول حداکثر یک متر به(

 020510 
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 دفعه 12،700
یزومتر های پ  اندازه گیری سطح ایستابی در گمانه

 .شده در طول عملیات صحرایی مطالعات ژئوتکنیک
 020511 

  

 مقطوع 24،852،000
 تجهیز کارگاه برای تزریق آزمایشی مالت سیمان با 

 . متر250سیلیکات و یا ترکیبات مشابه تا 
 020601 

  

 مترطول 89،000
 برای هر متر 020601ردیف   اضافه بها نسبت به

 . متر250تزریق مازاد بر
 020602 

  

 کیلومتر 5،870
منظور تزریق  کارگاه به  حمل تجهیزات و افراد به

 .های آسفالتی آزمایشی سیمان در جاده
 020603 

  

 کیلومتر 69،300
منظور تزریق  کارگاه به  حمل تجهیزات و افراد به

 .های خاکی آزمایشی سیمان در جاده
 020604 

  

 درصد  
 چنانچه حمل در 020604ردیف   اضافه بها نسبت به

 .باشد) صعب العبور(های ساخته نشده ماشین رو جاده
 020605* 

  

 روز 397،500
 حمل لوازم و تجهیزات تزریق آزمایشی سیمان 

 .وسیله تراکتور،  تیفور، و غیره به
 020606 

 *020607  .های نمونه  تهیه انبار سیمان یا انبار جعبه مقطوع    
  

610 
 -تن 

 کیلومتر
ل سیمان، بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه  حم
 .های آسفالتی هر کارگاه در جاده به

 020608 

  

3،360 
 -تن 

 کیلومتر
 حمل سیمان، بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه 

 .های خاکی هرکارگاه در جاده به
 020609 

  

 درصد  
 چنانچه حمل در 020609ردیف   اضافه بها نسبت به

 .باشد) صعب العبور(های ساخته نشده ماشین رو جاده
 020610* 

  

 روز  

 حمل سیمان، بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه 
تزریق (در کارگاه با دست یا وسایل غیرموتوری 

 ).آزمایشی

 020611* 

 *020612  . سیمان تن    
 *020613  . بنتونیت تن    
 *020614  . سیلیکات تن    
 *020615  . خاک اره تن    
 *020616  . فیلر تن    
 *020617  . ماسه تن    
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 -تن 

 کیلومتر
کارگاه در   به)manchiet tube( حمل لوله گالوانیزه 

 .های آسفالتی جاده
 020618* 

  

  
 -تن 

 کیلومتر
کارگاه در   به)manchiet tube( حمل لوله گالوانیزه 

 .های خاکی جاده
 020619* 

  

 درصد  
 چنانچه حمل در 020619ردیف   اضافه بها نسبت به

 .باشد) صعب العبور(های ساخته نشده ماشین رو جاده
 020620* 

  

 مترطول 74،700
 تا )manchiet tube( تهیه و نصب لوله گالوانیزه  

 . میلیمتر70قطر
 020621 

  

 مترطول 163،000
د استاندارد ابعا  ایجاد شیار همراه با غالف الستیکی به

 .های تزریق در زمینهای آبرفتی و ریزشی در گمانه
 020622 

  

 مقطوع 1،924،000

 آماده سازی سکو برای استقرار دستگاههای تزریق 
آزمایشی مالت سیمان و نصب اتصاالت برای یک 
گمانه یاگروههایی از گمانه ها در یک ایستگاه تزریق 

 .آزمایشی

 020623 

  

 آزمایش 167،500
آ وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان  نصب و جمع 

 . متر50پایین تا عمق  با روش از باال به
 020624 

  

 دفعه 287،500

آ وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان   نصب و جمع
 100  تا50پایین برای عمق بیش از با روش از باال به

 .متر

 020625 

  

 دفعه 443،000

آزمایش تزریق سیمان وری پکر برای  آ  نصب و جمع
 150 تا 100پایین برای عمق بیش از  با روش از باال به

 .متر

 020626 

  

 دفعه 483،000

آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان   نصب و جمع
باال برای قطعه اول عمق کمتر از  با روش از پایین به

 . متر100 تا 150

 020627 

  

 دفعه 297،500

ای تزریق آزمایشی سیمان آوری پکر بر  نصب و جمع
باال برای قطعه اول در عمق کمتر  با روش از پایین به

 . متر50 تا 100از 

 020628 

  

 دفعه 199،000

آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان   نصب و جمع
باال برای قطعه اول در عمق کمتر  با روش از پایین به

 . متر تا سطح زمین50از

 020629 
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 دفعه 141،500
 جابجایی پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از 

 .باال برای قطعات بعدی در هرعمق پایین به
 020630 

  

 ساعت 358،000
 ساخت و یا تزریق آزمایشی مالت سیمان با ثبات 

 .مکانیکی
 020631 

  

 ساعت  
 ساخت و یا تزریق آزمایشی مالت سیمان با ثبات 

 .دیجیتالی
 020632*

 020633  . تعیین غلظت مالت سیمان با قیف مارش ونهنم 7،230  
  

 ساعت 174،000
 توقف کار برای گیرش، تغییر غلظت یا گرفتن 

 .سیمان و یا دیگر موارد مشابه
 020634 

  

 درصد 1

 020630 تا020624ردیفهای   اضافه بها نسبت به
قائم در عملیات  برای هردرجه انحراف گمانه نسبت به

 . مالت سیمانتزریق آزمایشی

 020635 

  

 آزمایش 54،600
 متر 2تعیین دانسیته طبیعی درمحل تا عمق 

 ASTM :D). 1556طبق (
 020701 

 020702  . متر5 تا 2تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش ازعمق  آزمایش 73،600  
  

 آزمایش 92،500
 10 تا5تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق 

 .متر
 020703 

 *020704  . متر10تعیین دانسیته طبیعی درمحل بیش از عمق  آزمایش    
  

 آزمایش 10،800
 تعیین دانسیته طبیعی خاک در محل با استفاده از 

 .حجم سنج دستی
 020705 

  

 نمونه 26،000
 تعیین درصد رطوبت سریع در محل 

 AASHTO:T 217).طبق (
 020706 

  

 آزمایش 128،000
با سطح ثابت یا متغیر ) پورینگ (ب  آزمایش جذب آ

 .های دستی  متر در گمانه10تا عمق 
 020707 

  

 آزمایش  
با سطح ثابت یا متغیر ) پورینگ( آزمایش جذب آب 

 .های دستی  متر در گمانه20 تا10بیش از عمق 
 020708* 

  

 ساعت 38،300
 آزمایش تعیین ضریب نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر در 

 .دستی باالی سطح آب زیرزمینیهای  گمانه
 020709 

  

 ساعت 51،400
وسیله پمپاژ با   آزمایش تعیین ضریب نفوذ پذیری به

 .پمپ مکنده در سطح زمین
 020710 

 020711  .درمحل) پاکت پنترومتر( آزمایش نفوذ سنج دستی  آزمایش 11،300  
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 آزمایش 42،500

طه بین  آزمایش نفوذ سنج  پرکتور برای تعیین راب
رطوبت و مقاومت نفوذ در خاکهای ریزدانه 

 ASTM :D). 1558طبق ()  نقطه5متوسط (

 020712 

  

 آزمایش 11،000
 تعیین مقاومت برشی خاکهای ریزدانه با استفاده از 

 .در محل) توروین(ای دستی  برش پره
 020713 

  

 آزمایش 195،500
در محل )  اینچ 3بزرگتر از (بندی  ایش دانه آزم
 . کیلوگرم500 کیلوگرم و یا هر 500تا

 020714 

  

 مترمکعب 153،500
 گودبرداری و آماده نمودن زمین برای آزمایش 

 .ای بارگذاری صفحه
 020801 

  

 روز 1،396،000

 آماده نمودن تجهیزات و انجام آزمایش بارگذاری 
 تن 50 سربار تا متر با 2ای تاعمق  صفحه

 ASTM :D). ١١٩٥یا   D ١١٩٤طبق (

 020802 

  

 روز 1،440،000

 آماده نمودن تجهیزات و انجام آزمایش بارگذاری 
 تن 50 متر با سربار تا 5 تا 2ای بیش از عمق  صفحه

 ASTM :D). ١١٩٥یا   D ١١٩٤طبق (

 020803 

  

 روز  
تن  50ای با سربار بیش از  آزمایش بارگذاری صفحه

 . متر و یا در زیرسطح آب5و یا برای عمق بیش از 
 020804*

  

 آزمایش 144،500
تاعمق ) ار.بی. سی( آزمایش نسبت باربری صحرایی 

 ASTM :D). 4429طبق ( متر 2حداکثر 
 020901 

  

 روز 483،000
 تجهیز کارگاه برای آزمایش نسبت باربری صحرایی 

 ).ار.بی.سی(
 020902 

 ACI  021001). :٣١٨طبق ( آزمایش بارگذای روی هرسقف  وزر 1،232،000  
  

 روز 1،308،000
 تن روی شمع 100  آزمایش بارگذاری تا

 ASTM :D). 1143طبق (
 021002 

  

 روز 1،526،000
 تن روی شمع 200 تا 100 آزمایش بارگذاری بیش از

 ASTM :D). 1143طبق (
 021003 

  

 روز  
 تن روی شمع 200 آزمایش بارگذاری بیش از

 ASTM :D). 1143طبق (
 021004* 

  

 روز 1،401،000

ها بندی فرودگاه  گذاری برای طبقه  آزمایش بار
 N.C.Lتن 100حدود   تا
 ASTM :D). ١١٩٦یا   D ١١٩٥طبق ( 

 021005 
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 021101  . متر100 تجهیز کارگاه برای آزمایش داچ کن تا مقطوع 5،717،000  
  

 درصد 1
 برای هر متر مازاد 021101ردیف   بها نسبت به اضافه

 . متر100بر
 021102 

  

 محل 838،000
آوری و جابجایی دستگاه آزمایش نفوذ   استقرار، جمع

 .استاتیکی و دینامیکی
 021103 

  

 مترطول 61،600
طریقه داچ کن از سطح   آزمایش نفوذ استاتیکی به

 ASTM :D). 3441طبق ( متر 10زمین تا عمق 
 021104 

  

 مترطول 84،700
طریقه داچ کن بیش از   آزمایش نفوذ استاتیکی به

 ASTM :D). 3441طبق ( متر 20 تا10عمق 
 021105 

  

 مترطول 134،000
طریقه داچ کن بیش از   آزمایش نفوذ استاتیکی به

 ASTM :D). 3441طبق ( متر 25 تا 20عمق 
 021106 

  

 مترطول  
طریقه داچ کن بیش از  ه آزمایش نفوذ استاتیکی ب

 ASTM :D). 3441طبق (  متر25عمق 
 021107* 

  

 مترطول  

ردیفهای آزمایش نفوذ استاتیکی   اضافه بها نسبت به
طریقه داچ کن در صورتی که با دستگاه الکترونیکی  به
)CPTU( انجام شود. 

 021108* 

 *021109  . تجهیز کارگاه برای آزمایش نفوذ دینامیکی مقطوع    
  

 مترطول  
 30 آزمایش نفوذ دینامیکی از سطح زمین تا عمق 

 .متر
 021110* 

  

 روز 1،017،000
های نفوذ دینامیکی و نفوذ   تاخیر کار برای آزمایش

 ).داچ کن(استاتیکی 
 021111 

 RQD  021201).( تعیین میزان شاخص کیفی سنگ  مترطول 4،070  
  

 مترطول 10،600

های بدست آمده از   مغزه برداشت درزها در
های اکتشافی شامل، نوع سنگ، تعیین جهت  گمانه

شیب، شیب، بازشدگی، فاصله، زبری و مواد پرکننده 
  بزرگتر RQDدرزها و ثبت در فرم مخصوص برای  

 ISRM).  س م ب یا١٨٩طبق (% 75از 

 021202 

  

 درصد 100
 بین RQD برای  021202ردیف   اضافه بها نسبت به

 %.75تا % 50
 021203 

  

 درصد 200
 بین RQD برای  021202ردیف   اضافه بها نسبت به

 %.50تا % 25
 021204 
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 درصد 40
 برای مناطق خرد 021202ردیف   کسر بها نسبت به

 .)%25 کوچکتر از RQD(شده 
 021205 

  

 اکیپ روز 395،500

های توده سنگ   برداشت خصوصیات ناپیوستگی
داری،   بازشدگی، تداوم، فاصلهدرسطح اعم ازجهت،

روش خط برداشت  نوع پرکننده و زبری به
)Scan Line( و ثبت مشخصات در برگ مخصوص 

افق  درجه نسبت به45برای سطوح تا شیب 
 ISRM).  س م ب یا١٨٩طبق (

 021206 

  

 اکیپ روز  

های توده سنگ   برداشت خصوصیات ناپیوستگی
داری،  وم، فاصلهدرسطح اعم ازجهت، بازشدگی، تدا

روش خط برداشت  نوع پرکننده و زبری به
)Scan Line( و ثبت مشخصات در برگ مخصوص  

افق  درجه نسبت به70 تا45برای سطوح شیب 
 ISRM).  س م ب یا١٨٩طبق (

 021207* 

  

 اکیپ روز 434،500

های توده سنگ در   برداشت خصوصیات ناپیوستگی
داری،  م، فاصلهسطح اعم از جهت، بازشدگی، تداو

روش خط برداشت  نوع پرکننده و زبری به
)Scan Line( و ثبت مشخصات در برگ مخصوص 

 .های اکتشافی، چاه و ترانشه برای داخل گالری

 021208 

 021209  ).لبوم آدر( سانتیمتر 10×13 عکس رنگی به ابعاد  قطعه 6،740  
  

 آزمایش 34،300

مت فشاری تک  آماده سازی وآزمایش تخمین مقاو
 نقطه 10میانگین (محوری سنگ با چکش اشمیت 

 ).آزمایش

 021210 

  

 آزمایش 18،200
ای   تعیین شاخص مقاومت سنگ با بار نقطه

 ISRM).طبق (در محل ) فرانکلین پوینت لود(
 021211 

  

 دفعه 46،800
 اندازه گیری انحراف گمانه با استفاده از پاندول 

 .مکانیکی
 021212 

  

 آزمایش 13،130،000

ای   تجهیز کارگاه برای آزمایش بارگذاری صفحه
)Jacking(1قطر   با صفحات صلب یا انعطاف پذیر به 

 .متر

 021301 
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 آزمایش 9،567،000
آماده سازی سطوح محل آزمایش بارگذاری صفحه 

)Jacking(. 
 021302 

  

 آزمایش 4،293،000

و نصب ) اکستنسومتر(آماده سازی کشیدگی سنجها 
های مرکزی برای  آنها با استفاده از تزریق در گمانه

دو مجموعه  ()Jacking(ای  آزمایش بارگذاری صفحه
 ).گیری  نقطه اندازه5  بااکستنسومتر

 021303 

  

 روز 1،379،000

علت اولین گیرش سیمان یا تحویل   تاخیر کار به
های بعدی بارگذاری  محل مورد نیاز برای آزمایش

 .)Jacking(ی ا صفحه

 021304 

  

 آزمایش 3،244،000

 جابجایی در داخل گالری، نصب و استقرار و 
آوری صفحات و لوازم آزمایش بارگذاری  جمع

 . برای انجام آزمایش)Jacking(ای  صفحه

 021305 

  

 اکیپ روز 2،755،000

 با )Jacking(ای   انجام آزمایش بارگذاری صفحه
 با استفاده از MPBXمتر با 1قطر  صفحات صلب به

 ٤٥٠٦ و D  ٤٣٩٢ طبق(اکستنسومتر و سیستم قرائت 

ASTM :D يا  .(ISRM 

 021306 

  

 آزمایش 2،400،000
 ای  انجام آزمایش بارگذاری صفحهبها نسبت به  اضافه

 .در صورت انجام آزمایش با صفحات انعطاف پذیر
 021307 

  

 آزمایش  
رد نیاز تهیه کشیدگی سنج و تجهیزات جنبی مو

 ).شامل پکر، اتصاالت، شلنگ(
 021308* 

 021401  . تجهیز کارگاه برای آزمایش برش مستقیم برجا آزمایش 10،568،000  
  

 آزمایش 12،797،000
آماده سازی زمین و ایجاد بلوک سنگی برای آزمایش 

 . سنگ-برش مستقیم برجا سنگ 
 021402 

  

 آزمایش 5،339،000
ایجاد بلوک سنگی برای آزمایش آماده سازی زمین و 

 . سنگ-برجا بتن 
 021403 

  

 آزمایش 3،491،000

 جابجایی در داخل گالری، نصب، استقرار و 
آوری صفحات و وسایل مورد نیاز آزمایش برش  جمع

 .برای شروع آزمایش برش مستقیم برجا

 021404 

  

 اکیپ روز 2،370،000
ن  سنگ و بت- آزمایش برش مستقیم برجا سنگ

 ISRM).یا   ٤٥٥٤ASTM:Dطبق (سنگ 
 021405 

 021406  ).در آلبوم ( تهیه عکس از سطوح برش  قطعه 7،440  
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 بلوک 280،000
 زبری سطح برش در آزمایش برش   برداشت پروفیل

 ISRM).طبق  ( )JRC( مستقیم برجا
 021407 

  

 درصد  
 در صورتیکه صفحه 021402ردیف  بها نسبت به اضافه
 .دار باشد سطح افق زاویه وستگی نسبت بهناپی

 021408* 

  

 آزمایش  

تعیین مقاومت دیواره درز توسط چکش اشمیت 
)JCS) (طبق ISRM( ،) میانگین ده نقطه در هر

 ).بلوک

 021409* 

  

 مقطوع  

 جابجایی تمامی تجهیزات آزمایش بارگذاری
 و برش مستقیم برجا از یک )Jacking(ای  صفحه

 .گالری دیگر گالری به

 021410* 

  

 مقطوع 24،369،000
 50 تجهیز کارگاه برای آزمایش دیالتومتری تا

 .آزمایش
 021501 

  

 درصد 8/1
 برای تعداد 021501ردیف   اضافه بها نسبت به

 .100 تا 50آزمایش بین 
 021502 

  

 درصد 6/1
 برای تعداد 021501ردیف   اضافه بها نسبت به

 .150 تا 100آزمایش بین 
 021503 

  

 آزمایش 222،500

 96آوری دستگاه دیالتومتری با قطر   نصب و جمع
میلیمتر و هوای فشرده در هر آزمایش از سطح زمین 

 . متر25تا عمق 

 021504 

  

 درصد 75
 در صورتی که 021504ردیف   اضافه بها نسبت به

 . متر انجام شود50 تا 25آزمایش در عمق بیش از 
 021505 

  

 رصدد  
 در صورتی که 021504ردیف   اضافه بها نسبت به

 . متر انجام شود50آزمایش در عمق بیش از 
 021506* 

  

 اکیپ ساعت 690،000
 25 انجام آزمایش دیالتومتری در حالت قائم تا فشار 

 ISRM).طبق  (بار 
 021507 

  

 درصد 15
 برای فشار بیش 021507ردیف   اضافه بها نسبت به

 . بار50 تا25از 
 021508 

  

 درصد 25
 برای فشار بیش 021507ردیف   اضافه بها نسبت به

 . بار75 تا 50از
 021509 

  

 درصد 35
 برای فشار بیش 021507ردیف   اضافه بها نسبت به

 . بار100 تا 75از 
 021510 
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 درصد  
 برای فشار بیش 021507ردیف   اضافه بها نسبت به

 . بار100از 
 021511* 

  

 درصد 5

 در 021510 تا 021505ردیفهای   اضافه بها نسبت به
دار انجام شود  صورتی که آزمایش در گمانه زاویه

 ).قائم  درجه انحراف نسبت به5ازای هر  به(

 021512 

  

 گمانه 624،500
ها   جابجایی تجهیزات دستگاه دیالتومتری بین گمانه

 .ها و گالری
 021513 

  

 اکیپ ساعت 149،000
یر کار به علت عدم تحویل محل انجام آزمایش تاخ

 .دیالتومتر
 021514 

  

 درصد  

 برای 021510 تا021507ردیفهای   اضافه بها نسبت به
انجام آزمایش در زمین ریزشی درصورتی که آزمایش  

 .از باال به پایین و همزمان با حفر گمانه انجام شود

 021515* 

  

 مقطوع  
منظور   به)Flat Jack( انجام آزمایش جک تخت 

 .تعیین مشخصات تغییر شکل پذیری و تنشهای برجا
 021516* 

  

 مقطوع  
شرو  به  برجا  تنشهای  گیری  زهاندا

Hydraulic Fracturing.  
 021517* 

 *Over coring.  021518 اندازه گیری تنشهای برجا به روش  مقطوع    
 *021519  ).جیتنش سن( انجام آزمایش اسالتر  مقطوع    
  

 نقطه 30،200
 تهیه و نصب پین همگرایی سنجی با حفاری در 

 .های اکتشافی گالری
 021601 

  

 ایستگاه 65،100

های همگرایی سنجی در   اندازه گیری و قرائت پین
 متر برای ایستگاههای پنج 3های تا ابعاد  گالری
 .ای نقطه

 021602 

  

 مترطول  
ای در حالت قائم تا   نقطه نصب کشیدگی سنج تا پنج

 . متر10عمق 
 021603* 

  

 مترطول  
ای در حالت قائم   نصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه

 . متر20 تا 10بیش از عمق 
 021604* 

  

 مترطول  
ای در حالت قائم از   نصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه

 . متر20عمق بیش از
 021605* 



 های صحرایی آزمایش. فصل دوم
 1384تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سال 

 
 

 48

 

 )ریال(بهای کل 
 

 

 مقدار
 

 

 )ریال(بهای واحد
 

 

 واحد
 

 

 شرح
 

 

 شماره
 

  

 درصد  

 021605  تا 21603های  ردیف  اضافه بها نسبت به
ازای  به(دار باشد  در صورتی که محل نصب زاویه

 ). درجه10هر

 021606* 

  

 درصد  
 در 021605 تا 021603ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 . متر باشد3صورتی که ارتفاع تونل بیش از 
 021607* 

 *021608  .های تا پنج نقطه گیری و قرائت کشیدگی سنج اندازه نوبت ایستگاه    
  

 درصد  
 در 021605 تا 021603ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 .صورتی که تعداد نقاط بیش از پنج نقطه باشد
 021609* 

  

 مقطوع 3،862،000
 تجهیز کارگاه برای انجام آزمایش مقاومت الکتریکی 

 . قرائت500تا
 021701 

  

 درصد 1
 قرائت 5 برای هر 021701ردیف   اضافه بها نسبت به

 . قرائت500مازاد بر 
 021702 

  

 محل 24،400
 آماده نمودن و نصب تجهیزات برای انجام آزمایش 

 .ژئو الکتریک در هر محل
 021703 

  

 قرائت 7،970
گیری مقاومت الکتریکی در هر عمق حداکثر تا   اندازه
 . متر25عمق 

 021704 

  

 مقطوع 3،977،000
مایش لرزه نگاری  تجهیز کارگاه برای انجام آز

 . نگاشت1500تا
 021705 

  

 درصد 1
 15 برای هر 021705ردیف   اضافه بها نسبت به

 . نگاشت1500قرائت مازادبر
 021706 

  

 محل 138،000

 آماده نمودن و نصب دستگاه لرزه نگاری برای 
آزمایش شکست مرزی با استفاده از چکش دستی در 

 .هر محل

 021707 

  

 نگاشت 6،120
 در آزمایش )Record(گیری  گاشت هر اندازه ن

 P.گیری امواج   متر برای اندازه25نگاری تا عمق  لرزه
 021708 

  

 نگاشت 7،950
 در آزمایش )Record(گیری   نگاشت هر اندازه

 S.گیری امواج   متر برای اندازه25نگاری تا عمق  لرزه
 021709 

  

 روز 983،000
 ت الکتریکی یا لرزه تاخیر کار برای آزمایش مقاوم

 .نگاری
 021710 

  

 کیلومتر 2،030
برای هر ) غیر از سربار به( حمل افراد و تجهیزات 

 .های آسفالتیمسیریک از آزمایشهای صحرایی در 
 021801 
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 کیلومتر 11،800
برای هر ) غیر از سربار به( حمل افراد و تجهیزات 

 .یک ازآزمایشهای صحرایی در جاده های خاکی
 021802 

  

 درصد  
 برای حمل در 021802ردیف   اضافه بها نسبت به

 .های ساخته نشده ماشین رو جاده
 021803* 

  

 مقطوع  
 تهیه وآماده سازی سربار برای انجام هریک 

 .ازآزمایشهای صحرایی
 021804* 

  

 درصد 20

ردیفهای تجهیز کارگاه آزمایشهای   اضافه بها نسبت به
ه آزمایش درطول مسیر صحرایی در صورتی ک

 .های خطی انجام گیرد پروژه

 021805 

  

 درصد  

ردیفهای آزمایشهای صحرایی در   اضافه بها نسبت به
صورتی که آزمایش در روی بارج قایق یا سکوی 
حفاری در رودخانه، دریا، مرداب، داخل تونل و 

 .نظایر آن انجام شود

 021806* 
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   ساختمانی  و مصالح ، آب ، سنگ  خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی آزمایشهای.   سوم فصل
    مقدمه

 
 30105 و   30104   دو ردیـف    ، جمـع     براسـاس    و ریزدانـه     دانـه    درشـت    مصـالح    مخلوط   شامل   آزمایش   یک   برای  بندی   دانه   آزمایش  هزینه  .1 

 .شود  می محاسبه
،   دانـه    درشـت    بخـش    مخصـوص    وزن   تعیین   نیاز به   در صورت .   است   خاک   ریزدانه   بخش   مخصوص   وزن   تعیین   به   مربوط 30116  ردیف  .2 

 .باشد  می  و پرداخت  محاسبه  مالک30202 و 30201  ردیفهای
   و پرداخـت   محاسـبه   مربـوط   ردیفهـای    و طبـق     جداگانـه    که   است   منظور نشده    تراکم   آزمایش   هزینه 30118 و   30117   ردیفهای  در بهای   .3 

 .گردد می
   نمونـه    یـک    بـه    مربـوط  30134 و   30125 و   30119 و   30118 و   30117   ردیفهـای   ، بهـای     مسـتقیم    و بـرش     محوری   سه  در آزمایشهای   .4 

 .باشد می
،   مناسـب   نمونـه   تهیـه   نیـاز بـه     لذا درصورت .   است   منظور نگردیده    مناسب   نمونه   تهیه   هزینه   فصل   این 01   گروه   آزمایشگاههای  در تمامی   .5 

 .شود  می  پرداخت30119 تا 30117   از ردیفهای  آن هزینه
 .باشد  می  بر سانتیمتر مربع  کیلوگرم1-16-8-4-2-1 - 5/0 - 25/0   بارگذاری  برای  تحکیم  در آزمایش30135   ردیف بهای  .6 
   دانسـیته    و تعیـین     درصـد رطوبـت      تعیـین    به   مربوط  های  ، هزینه ) خاک (  و تحکیم   قیم مست  ، برش    محوری  ، سه    محوری   تک  در آزمایشهای   .7 

 .  است  منظور گردیده خاک
 قرار   تند مورد بارگذاری  روش  به  تحکیم  از مرحله  پس30133 و   30132   ردیفهای   موضوع  یافته   تحکیم   مستقیم   برش   آزمایشهای    چنانچه  .8 

 . خواهد بود  پرداخت  مذکور قابل  ردیفهای بهای  درصد 75گیرند، 
 .گیرد  می  تعلق  آزمایش  هزینه بها به  اضافه درصد25  ، روزانه)30143  ردیف (  نفوذپذیری ها در آزمایش  نمونه  اشباع بابت  .9 
 هـر     ازای   گـردد، بـه      دور ارائـه   1000 دور و    500 جز     به   دیگری   مشخص   دورهای   برای  ، نتایج 30214 و   30213   در آزمایشهای     چنانچه  .10 

 .گردد  می  مزبور افزوده  ردیفهای  بهای  به درصد50،   اضافی نتیجه
   از ردیفهـای   بـا اسـتفاده    نمونـه   تهیـه   باشد، هزینه  و یا مکعبی ای  استوانه  نمونه  تهیه  نیاز به  که  یاسنگدانه   سنگ   آزمایش   ردیفهای  در تمام   .11 

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه30318 تا 30312
   ردیفهای  مطابق  بهایی ، اضافه  سنگ های  نمونه  کردن  و آسیاب ، خردکردن  سروته ، بریدن  سنگ ای  یا استوانه  مکعبی  نمونه  تهیه  ردیفهای   به.12 

 .گیرد  می تعلق)   اول  در فصل مندرج (10725 و 10724
  و هزینـه  . شـود    مـی    محاسـبه  30319   ردیـف    طبق   نمونه   کردن   اشباع   به   مربوط   هزینه   اشباع   در حالت    سنگ   آزمایش  یفهای رد  در تمامی   .13 

 .گردد  منظور می  مربوط  ردیف  نیز مطابق  اشباع  در شرایط آزمایش
 .گردد  می  محاسبه  دوم  فصل21209   ردیف  بهایدرصد 75   براساس  و سنگ  خاک  از آزمایشهای  عکس  تهیه  به  مربوط های هزینه  .14 
 .باشد  می  در طرح  شده  خواسته  الزامات  تمامی  با رعایت  کارگاهی  فرمول  تهیه  به  مربوط30910 و 30404 تا 30401  ردیفهای  .15 
 و   آب ، جـذب  ای  ماسـه  ، ارزش  ماسه  نرمی  مدول بندی  دانه  شامل  موردنیاز طرح  آزمایشهای  انجام  به  مربوط های  هزینه30401  در ردیف   .16 

   و تعیین    گذاری  ، کالهک    تازه   بتن   واحد حجم   ، درصد هوا و وزن       اسالمپ  ، تعیین    بتن   مخلوط 3  های   نمونه   و نگهداری   ، ساخت    مصالح  دانسیته
،    ذکر اسـت     به  الزم.  نخواهد شد    پرداخت  ای   جداگانه   آنها مبلغ    انجام   و بابت    است   شده   در نظر گرفته     بتن  های   نمونه   و دانسیته    فشاری  مقاومت
 .شود  می  پرداخت  جداگانه  موردنیاز طرح  سایر آزمایشهای هزینه
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 . سانتیمتر باشد15×15×15 یا 20×20×20   یا مکعبی15×30  ای تواند استوانه  می30405   در ردیف  بتن های نمونه  .17 
 . سانتیمتر باشد30×30×30   یا مکعبی25×50  ای  میتواند استوانه30408   در ردیفهای  بتن های نمونه  .18
 .باشد  می  استاندارد مربوط  ذکر شده  نمونه  از ده  نمونه  یک  برای30605 تا 30601   ردیفهای بهای  .19
 .باشد  می  خالص   قیرهای  برروی  آزمایش  به وط مرب30814 تا 30801   ردیفهای  موضوع  آزمایشهای هزینه  .20
   بـا نسـبتهای      آسـفالت    سـاخت    نیاز بـه    باشد و در صورتیکه      می   آماده   از آسفالت    قالب   سه   ساخت   به   مربوط 30908 و   30904    ردیفهای  .21

 .  خواهد گرفت بها تعلق  اضافه درصد100   ردیف  مبلغ  باشد، به مشخص
   مخصـوص   ، وزن    مصـالح   ، تفکیـک    بنـدی    دانـه    شامل   موردنیاز طرح    و آزمایشهای    خدمات   انجام   به   مربوط  های   هزینه 30910  در ردیف   .22 

  ، حـداکثر وزن      آسـفالت    مخصـوص    قیـر، وزن     متفـاوت    میـزان  5   بـا حـداقل      آسـفالت   هـای    نمونه   قیر، ساخت    مخصوص  ، وزن    سنگی  مصالح
   پرداخت ای  جداگانه  آنها مبلغ  و بابت  است  شده در نظر گرفته)   مارشال  روش به (  آسفالت  و روانی  استحکام  ، تعیین   تی آسفال   مخلوط  مخصوص
 .شود  می  پرداخت  جداگانه  موردنیاز طرح  سایر آزمایشهای ، هزینه  ذکر است  به الزم. نخواهد شد

 .باشد  می  استفاده  قابل یایی شیم  آزمایشهای  برای  فقط31101    ردیف.23 
 .گردد  منظور می  مربوط  آزمایشهای  انجام  یکبار برای  فقط  یا قلیایی  اسیدی روش  به  سیمان  و ذوب  اسیدی روش  به  خاک  ذوب هزینه  .24 
 .گردد  یکبار منظور می  اشباع  عصاره  تهیه  هزینه گیرد،  انجام  اشباع  عصاره  بر روی گیری  اندازه  چنانچه  شیمیایی  آزمایشهای در تمامی  .25 
 دو    از میـانگین     اسـتاندارد بایـد حـداقل        موردنظر، طبـق     از عناصر موجود نمونه      هریک   میزان   تعیین   برای   شیمیایی   آزمایشهای  در تمامی   .26 

 . شود  استفاده جواب
 

   سوم  فصل  مختصر گروههای  و شرح  شماره جدول
 

 شماره
شماره  شرح مختصر گروه گروه 

 شرح مختصر گروه گروه 
 . قیر  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .8 . خاک  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای 01
  و   شـن    و مکـانیکی     فیزیکـی    خصوصـیات    تعیـین   آزمایشهای .2

 .ماسه
ــهای .9 ــین آزمایش ــیات  تعی ــانیکی  فیزیکــی  خصوص    و مک

 .آسفالت
 .اژئوسنتتیکه ومکانیکی فیزیکی خصوصیات تعیین آزمایشهای .10 . سنگ  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .3
 .  و مصالح  خاک  شیمیایی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .11 .   بتن  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .4
 . آب  شیمیایی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .12 .سیمان  مکانیکی و  فیزیکی   خصوصیات  تعیین ایآزمایشه .5
  مصـالح   کـانیکی م و   فیزیکـی    خصوصـیات   تعیین  آزمایشهای .6

 . ساختمانی
 . آب  شیمیایی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .13

 .  سیمان  شیمیایی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .14 .د  فوال  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین آزمایشهای .7
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 نمونه 20،100

 انتخاب نمونه معدل از خاک درشت دانـه بـرای انجـام      
 . کیلوگرم50وزن تا آزمایشهای مختلف به

 030101 

  

 نمونه 28،100
 نظـــری و دســـتی خـــاک    تشـــریح و شناســـایی 

 ASTM :D). 2488طبق (
 030102 

  

 نمونه 15،400
 تعیــــین درصــــد رطوبــــت خــــاک یــــا ســــنگ 

 ). س م ب 127طبق (
 030103 

  

 نمونه 42،600
روش مکـانیکی بـر روی خـاک          بنـدی بـه      آزمایش دانه 

 ). س م ب127طبق  (4درشت دانه تا الک نمره 
 030104 

  

 نمونه 61،500

روش مکـانیکی بـر روی خـاک          بنـدی بـه     آزمایش دانه 
ــره   ماســــه ــه، زیــــر الــــک نمــ ــا ریزدانــ  4ای یــ

 ).س م ب127طبق (

 030105 

 030106  ).س م ب127طبق (تنهایی   آزمایش هیدرومتری به نمونه 89،300  
 ASTM :D  030107). 4241طبق (  آزمایش هیدرومتری مضاعف نمونه 145،000  
  

 نمونه 25،100
یین حد روانی و خمیری بـا روش یـک           تشخیص یا تع  

 ).س م ب127طبق (ای  نقطه
 030108 

  

 نمونه 35،100

 تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری بـا روش یـک            
ــه ــنج     نقطـ ــوذ سـ ــروط نفـ ــتفاده از مخـ ــا اسـ ای بـ

 ).س م ب127طبق (

 030109 

  

 نمونه 66،100
ای   تعیین حد روانی و خمیری با روش حداقل سه نقطه        

 ). س م ب127طبق (
 030110 

  

 نمونه 53،500

ای   تعیین حد روانی و خمیری با روش حداقل سه نقطه        
ــنج     ــوذ ســـ ــروط نفـــ ــتفاده از مخـــ ــا اســـ بـــ

 ).س م ب127طبق (

 030111 

  

 نمونه 25،900
ــه ــین طبقـــ ــبه و تعیـــ بنـــــدی خـــــاک   محاســـ

 ).س م ب127طبق (
 030112 

 030113  ).ب س م 127طبق ( تعیین حد انقباض خاک  نمونه 99،900  
  

 نمونه 12،800
گیـری و     صـورت انـدازه      تعیین دانسیته طبیعی خاک بـه     

 .گیری قالب
 030114 

 030115  .گیری صورت موم  تعیین دانسیته خاک یا سنگ به نمونه 28،300  
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 نمونه 62،700

طبـق  ( )GS( تعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک       
854 .(ASTM :D 

 030116 

  

 نهنمو 60،800

 بـرای انجـام     )Remoldedریمولدد  ( تهیه نمونه مناسب    
آزمایشهای مختلـف از خـاک دسـت خـورده بـا ذرات             

 . میلیمتر5قطر تا  به

 030117 

  

 نمونه 130،000

 بـرای انجـام     )Remoldedریمولدد  ( تهیه نمونه مناسب    
آزمایشهای مختلـف از خـاک دسـت خـورده بـا ذرات             

 . میلیمتر5قطر بیش از  به

 030118 

  

 نمونه 45،000
 تهیه نمونه مناسـب بـرای انجـام آزمایشـهای مختلـف            

 .ازخاک دست نخورده
 030119 

  

 نمونه 44،100
 تعیین مقاومت فشـاری تـک محـوری بـر روی نمونـه             

 . میلیمتر100قطر تا  خاک به
 030120 

  

 آزمایش 274،000

 آزمایش فشاری سه محوری تحکیم نیافتـه و زهکشـی          
 10 میلیمتر و فشار جانبی حـداکثر      38قطر    به )uu(نشده  

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شـامل سـه           
ــاوت   ــانبی متفـــ ــارهای جـــ ــا فشـــ ــه بـــ نمونـــ

 ASTM :D). 2850طبق (

 030121 

  

 آزمایش 322،500

 آزمایش فشاری سه محـوری تحکـیم نیافتـه زهکشـی           
ای   گیـری فشـار آب حفـره         همراه بـا انـدازه     )uu(نشده  

 کیلوگرم بـر   10 میلیمتر و فشار جانبی حداکثر     38قطر    به
سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونـه شـامل سـه نمونـه بـا              

 ASTM :D). 4767طبق (فشارهای جانبی متفاوت 

 030122 

  

 آزمایش 1،790،000

 آزمایش فشاری سه محوری تحکـیم یافتـه وزهکشـی          
 38قطـر    همراه با اندازه گیری فشـار آب بـه         )cu(نشده  

 کیلـوگرم بـر سـانتیمتر       10میلیمتر و فشارجانبی حداکثر   
مربع بدون اشباع نمونه شامل سـه نمونـه بـا فشـارهای             

 ASTM :D). 4767طبق (جانبی متفاوت 

 030123 

  

 آزمایش 2،252،000

 آزمایش فشاری سه محوری تحکـیم یافتـه وزهکشـی          
 10 میلیمتر و فشار جانبی حـداکثر      38قطر     به )CD(شده  
رم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شـامل سـه           کیلوگ

 .نمونه با فشارهای جانبی متفاوت

 030124 
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  نمونه-روز 131،500
 030120 اشباع نمونه برای انجام آزمایشـهای ردیفهـای         

 . و رسم منحنی اشباعB و تعیین ضریب 030124تا 
 030125 

  

 درصد 15
 بـرای   030125 تا   030121ردیفهای     اضافه بها نسبت به   
 . میلیمتر75قطر تا  های به آزمایش روی نمونه

 030126 

  

 درصد 25

 بـرای   030125 تا   030121ردیفهای     اضافه بها نسبت به   
 100 تـا    75قطـر بـیش از        هـای بـه     آزمایش روی نمونه  

 .میلیمتر

 030127 

  

 درصد 30

 بـرای   030124 تا   030121ردیفهای     اضافه بها نسبت به   
و رسـم دایـره     ) با فشارجانبی متفاوت  (ی  هرنمونه اضاف 
 .موهر مربوط

 030128 

  

 درصد  

 در  030125 تـا    030120ردیفهـای     بها نسبت بـه      اضافه  
 کیلـوگرم بـر     10صورت استفاده از فشار جانبی بیش از        

 . میلیمتر100سانتیمتر مربع یا اقطار نمونه بیش از

 030129* 

  

 آزمایش 201،500

تحکیم نیافتـه وزهکشـی نشـده        آزمایش برش مستقیم    
 سانتیمتر شامل سه نمونه     10×10تا ابعاد   ) روش سریع   به(

 .با تنش عمودی متفاوت

 030130 

  

 آزمایش 236،000

 آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافتـه و زهکشـی نشـده           
 سـانتیمتر شـامل سـه       30×30تا ابعـاد    ) روش سریع   به(

 .نمونه با تنش عمودی متفاوت

 030131 

  

 آزمایش 1،063،000

 آزمایش برش مستقیم تحکـیم یافتـه و زهکشـی شـده            
 سانتیمتر شامل سـه نمونـه   10×10تا ابعاد ) روش کند   به(

ــاوت    ــودی متفــــــ ــنش عمــــــ ــا تــــــ بــــــ
 ASTM :D). 3080طبق (

 030132 

  

 آزمایش 1،756،000

 آزمایش برش مستقیم تحکـیم یافتـه و زهکشـی شـده            
 شامل سه نمونه     سانتیمتر 30×30تا ابعاد   ) روش کند   به(

ــاوت    ــودی متفــــــ ــنش عمــــــ ــا تــــــ بــــــ
 ASTM :D). 3080طبق (

 030133 
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 درصد 1

ردیفهـای آزمـایش سـه محـوری و           بها نسبت به     اضافه  
روش   بـه (برش مستقیم تحکیم یافتـه و زهکشـی شـده           

برای هر ساعت بارگذاری نمونـه خـاک،  بعـد  از        ) کند
 ساعت  8ساعت تحکیم و    24(ساعات معمول آزمایش    

 ).یش مقاومت برشیآزما

 030134 

  

 نمونه 469،500

 میلیمتـر و تـا      50قطر تـا     آزمایش تحکیم برای نمونه به    
 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و باربرداری       16حداکثر فشار   

 ASTM :D). 2435طبق (

 030135 

  

 درصد 10
 برای نمونه با قطـر      030135ردیف     اضافه بها نسبت به   

 . میلیمتر75 تا 50بیش از
 030136 

  

 درصد 20
 برای  030136 و   030135ردیفهای     اضافه بها نسبت به   

 .هر نوبت باربرداری و بارگذاری اضافی
 030137 

  

 درصد 10

 برای  030136 و   030135ردیفهای     اضافه بها نسبت به   
 کیلـوگرم بـر     32هر نوبت بارگذاری اضـافی تـا فشـار          

 .سانتیمتر مربع

 030138 

  

 نمونه 496،000

روش   تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده به        
 75قطـر تـا    تورم  آزاد با سربار ثابـت بـرای نمونـه بـه        

 A). روش( ASTM :D) 4546طبق (میلیمتر 

 030139 

  

 نمونه 331،000

 تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده با سربار         
ــه  ــه بـ ــرای نمونـ ــین بـ ــا  معـ ــر تـ ــر 75قطـ  میلیمتـ

 B).روش ( ASTM :D) 4546طبق (

 030140 

  

 نمونه 375،500

منظور    تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده به       
 75قطر تا     تعیین فشار تورم با حجم ثابت برای نمونه به        

 C).روش ( ASTM :D) 4546طبق (میلیمتر 

 030141 

  

 نمونه 261،000
 )Coolapse( تعیــــین قابلیــــت رمبنــــدگی خــــاک 

 ASTM :D). 5333طبق (
 030142 

  

 نمونه 140،000
 تعیین نفوذپـذیری خـاک بـا ارتفـاع متغیـر بـرای هـر               

 .گرادیان مشخص
 030143 

  

 نمونه 155،000
 تعیین نفوذ پذیری خاک با ارتفاع ثابت برای هـر یـک            

 ASTM :D). 2434طبق (گرادیان 
 030144 
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 درصد 50
ای  بر 030144 و   030143ردیفهای     اضافه بها نسبت به   
 .هر گرادیان اضافی

 030145 

  

 نمونه  

ــین تناســب رطوبــت   ــایش تعی ــرای - آزم ــوئینگی ب  م
ــط    ــا متوســ ــا بافــــت درشــــت تــ ــایی بــ خاکهــ

 ASTM :D). 2325طبق (

 030146* 

  

 نمونه  

ــین تناســب رطوبــت   ــایش تعی ــرای - آزم ــوئینگی ب  م
ــط       ــا متوسـ ــه تـ ــز دانـ ــت ریـ ــا بافـ ــایی بـ خاکهـ

 ASTM :D). 2325طبق (

 030147* 

  

 نمونه 197،500
ــنگهای سســت    ــی خــاک و س ــدایت حرارت ــین ه  تعی

 ASTM :D). 5334طبق (
 030148 

  
 نمونه 134،500

طبق () پروکتور استاندارد (روش ساده      آزمایش تراکم به  
698 .(ASTM :D 

 030149 

  

 نمونه 172،500
ــه   ــراکم بــ ــایش تــ ــده    آزمــ ــالح شــ روش اصــ

 ASTM :D). 1557طبق (
 030150 

  

 نمونه 102،000
ــاربری  ــدون غرقــاب ) ار.بــی.ســی( تعیــین نســبت ب ب

 ASTM :D). 1883طبق (

 030151 

  

 نمونه 293،000

همـراه بـا غرقـاب      ) ار.بـی .سـی ( تعیین نسبت بـاربری     
نمونـــــه و تعیـــــین تـــــورم یـــــا نشســـــت     

 ASTM :D). 1883طبق (

 030152 

  

 نمونه 133،000
 زنـی    تعیین میـزان و اگرایـی خـاک بـه روش سـوراخ            

 ASTM :D). 4647طبق () پین هول(
 030153 

  

 نمونه 26،100
روش کرامـــپ   تعیـــین میـــزان واگرایـــی خـــاک بـــه

 BS). 1377طبق (
 030154 

  

 نمونه 159،500

روش خشک بر روی الکهای مختلف         تفکیک مصالح به  
بندی مـورد نظـر       و اختالط آنها برای بدست آوردن دانه      

 . کیلوگرم50وزن تا  به

 030155 

  

 نمونه  

وسـیله شستشـو بـر روی  الکهـای             تفکیک مصـالح بـه    
بنـدی    مختلف و اختالط آنها بـرای بدسـت آوردن دانـه          

 .نظر مورد

 030156* 

  

 نمونه 55،600
 تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقـی و جـذب آب           

 ).210دت :باآطبق ) (درشت دانه(شن و ماسه 
 030201 
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 نمونه 71،100
مخصوص ظاهری و حقیقـی و جـذب آب          تعیین وزن   
 ).210دت :طبق آبا) (ریزدانه(شن و ماسه 

 030202 

 ASTM :D  030203). 2419طبق ( )SE(ای  هم ارز ماسه  تعیین نمونه 52،300  
  

 نمونه 78،300
  ٤٧٩١طبـق   (هـای مسـطح یـا طویـل           تعیین درصد دانه  

ASTM:D ٨١٢  یا:.(BS 
 030204 

  

 نمونه 36،400
ــین ــه    تعی ــا دو جبه ــه ی ــک جبه  درصــد شکســتگی ی

 ).هرکدام(
 030205 

  

 نمونه 79،400
ــه  ــین درصــد دان ــه   تعی ــای ســبک در ســنگ دان ــا ه ه

 ).219دت :باآطبق (
 030206 

  

 نمونه 67،000
طبق (های رسی و دانه های سست          تعیین درصد کلوخه  

 ).221دت :آبا
 030207 

  

 نمونه 36،800
ــر از  ــد ذرات ریزتـ ــین درصـ ــره  تعیـ  200 الـــک نمـ

 ).218دت :طبق آبا(درمصالح معدنی )  میکرون75(
 030208 

 ASTM:C  030209). ٧٠طبق ( تعیین رطوبت سطحی ماسه  نمونه 41،300  
  

 نمونه 51،900
تهیه نمونه و تعیین درصد قطعات شکسته بوسیله فشـار     

)Crushing Value( ) 812طبق .(BS 
 030210 

  

 نمونه 53،000
مونه و تعیین درصد قطعات شکسته بوسیله ضربه        تهیه ن 

)Impact Value( ) 812طبق .(BS 

 030211 

  

 نمونه 58،300
تهیـــه نمونـــه و تعیـــین ده درصـــد ریـــز دانـــه      

)Ten Percent fine( ) 812طبق .(BS 
 030212 

  

 نمونه 95،600

تهیـــه نمونـــه و تعیـــین مقاومـــت در برابـــر ســـایش 
نگدانه بـا قطـر کمتـر از        برای س ) با ماشین لس آنجلس   (

 ).215دت :طبق آبا( میلیمتر 5/37

 030213 

  

 نمونه 116،000

ــر    ــت در براب ــین مقاوم ــه و تعی ــه نمون ــایش  تهی س
بـرای سـنگدانه درشـت دانـه        ) با ماشین لس آنجلـس      (
 ).215دت :طبق آبا(

 030214 

  

 نمونه 68،300

تهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل سولفات          
بـرای مصـالح مانـده روی       ) پنج سیکل (دیم یا منیزیم    س

 ).212دت :طبق آبا(هر الک 

 030215 

  

 درصد 80
 سـیکل   5 برای هر    030215 اضافه بها نسبت به ردیف      

 .اضافی
 030216 
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 نمونه 85،000

زدگی  تهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخ
هـر الـک    برای مصالح مانده روی     ) پنج سیکل (و ذوب   

 CSA:A23/2-24A). طبق(

 030217 

  

 درصد  

زدگی  تهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخ
ــک    ــر ال ــده روی ه ــالح مان ــرای مص ــق (و ذوب ب طب

.(AASHTO T103 

 030218* 

  

 نمونه 93،500
 تعیین دانسـیته و وزن مخصـوص حـداکثر مصـالح بـا             

 ASTM :D). 4253طبق (استفاده از میز لرزان 
 030219 

  

 نمونه 48،000
 تعیــین دانســیته و وزن مخصــوص حــداقل و محاســبه 

 ASTM :D). 4254طبق (دانسیته نسبی 
 030220 

  

 آزمایش 1،717،000
 تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه های کربناته 

 ).227دت :طبق آبا) (سه نمونه(همراه با ساخت نمونه 
 030221 

  

 نمونه  
روش  هـا بـه   ین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه     تعی

 CSA:A23/2-14A).  یا  ASTM:C 1293 طبق(فیزیکی
 030222* 

  

 نمونه  
روش  هـا بـه    تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه    

 CSA:A23/2-25A).  یا  ASTM:C 1260 طبق(فیزیکی
 030223* 

  

 نمونه  
روش  لیـایی سـنگدانه بـه      تعیین قابلیت فعل و انفعـال ق      

 ).224دت :طبق آبا(فیزیکی 
 030224* 

  

 نمونه  
 آزمایش تاثیر مواد پوزوالنی یا سرباره برای جلـوگیری         

 ).229دت :طبق آبا(از انبساط بتن بر اثر واکنش قلیایی 
 030225* 

 *ASTM :C  030226). 295طبق ( ها  سنگ نگاری سنگدانه نمونه    
  

 نمونه  
 نظـــری اجـــزا تشـــکیل دهنـــده ســـنگدانه  تشـــریح

 ASTM :C). 294طبق (
 030227* 

  

 نمونه 79،300

منظـور تهیـه نمونـه         شکستن سنگ در سنگ شـکن بـه       
 15وزن تـا      مناسب برای هر یک ازآزمایشهای سنگ بـه       

 .کیلوگرم

 030301 

  

 نمونه 16،300
وزن تا نیم کیلوگرم با ذرات کوچکتر از          آسیاب کردن به  

 .تریک میلیم
 030302 

 030303  . تشریح نظری سنگ نمونه 37،800  
  

 نمونه 36،300
 تعیــــــین درصــــــد جــــــذب آب ســــــنگ    

 ASTM :C). 97  یاISRM طبق( 

 030304 
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 نمونه 55،000
ــه  ــنگ بـ ــل در سـ ــین تخلخـ ــه  تعیـ وری  روش غوطـ

 ISRM). طبق(
 030305 

  

 نمونه 19،100
گیـری ابعـاد      هوسیله انـداز     تعیین میزان دانسیته سنگ به    

 ISRM). طبق(ای یا مکعبی  های استوانه نمونه
 030306 

  

 نمونه 81،800
ــنگ      ــکوپی س ــریح میکروس ــرای تش ــالک ب ــه پ  تهی

 ISRM). طبق(
 030307 

 ISRM  030308). طبق( تهیه عکس از مقطع میکروسکوپی  قطعه 16،100  
  

 نمونه 171،000
ی مـورد   تشریح میکروسکوپی سنگ و شناسایی کانیهـا      

 ISRM). طبق(نظر
 030309 

 *030310  .وسیله پرتو ایکس  تعیین اجزا تشکیل دهنده مواد به نمونه    
  

 نمونه 18،200
 تعیین شاخص سختی سنگ با روش فیزیکی با استفاده         

 Mohs). (از مقیاس موس 
 030311 

  

 نمونه 58،900
ر بـا    میلیمتـ  50قطر تا     ای از سنگ به      تهیه نمونه استوانه  

 .قطر برابر یک نسبت ارتفاع به
 030312 

  

 نمونه 85،900
 میلیمتـر بـا   100قطر تـا  ای از سنگ به    تهیه نمونه استوانه  

 .قطر برابر یک نسبت ارتفاع به
 030313 

  

 نمونه 122،500
 میلیمتـر بـا     150قطر تا   ای از سنگ به      تهیه نمونه استوانه  

 .قطر برابر یک نسبت ارتفاع به
 030314 

  

 نمونه 74،500
ای سنگ تـا       بریدن و تسطیح سر و ته هر نمونه استوانه        

 . میلیمتر برای آزمایشهای مختلف54قطر 
 030315 

  

 نمونه 117،000
ای سنگ تـا       بریدن و تسطیح سر و ته هر نمونه استوانه        

 .های مختلف  میلیمتر برای نمونه100قطر
 030316 

  

 نمونه 166،000
 150ای سنگ تا قطـر      هر نمونه استوانه   بریدن و تسطیح    
 .های مختلف میلیمتر برای نمونه

 030317 

  

 درصد 15
 به ازا 030314 تا 030312ردیفهای   اضافه بها نسبت به  

 .قطر  افزایش نسبت ارتفاع به2/0هر 
 030318 

  
 نمونه 28،100

 طبق( اشباع نمونه سنگ برای انجام آزمایشهای مختلف        
.(ISRM 

 030319 

  

 نمونه 16،400
ای   روش بـار نقطـه       تعیین شاخص مقاومـت سـنگ بـه       

 ASTM:D). 5731 یاISRM طبق() پوینت لود(
 030320 
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 نمونه 44،200
 ISRM طبق( تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ       

 ASTM:D). 2938 یا

 030321 

  

 نمونه 110،000
 تعیین مدول االستیک سنگ در آزمـایش فشـاری تـک           

 ASTM:D). 3148  یاISRM بقط(محوری 
 030322 

  

 درصد 30

 در صـورت تعیـین      030322ردیف    بها نسبت به     اضافه  
) ضـــریب پواســـون (تغییـــرات حجمـــی ســـنگ   

 ASTM:D). 3148  یاISRM طبق(

 030323 

  

 آزمایش 706،500

بدون اندازه گیری فشار آب (آزمایش سه محوری سنگ 
انبی متفـاوت   شامل سه نمونه با فشارهای جـ      ) حفره ای 

ــداکثر  ــا حـ ــع  100تـ ــانتیمتر مربـ ــر سـ ــوگرم بـ  کیلـ
 ASTM:D). ٢٦٦٤طبق (

 030324 

  

 آزمایش 1،197،000

بدون انـدازه گیـری فشـار       ( آزمایش سه محوری سنگ     
شـامل پـنج نمونـه بـا فشـارهای جـانبی            ) ای  آب حفره 

 کیلـوگرم بـر سـانتیمتر مربـع         100متفاوت تـا حـداکثر      
 .) صنعت آب یا استانداردISRMطبق (

 030325 

  

 نمونه  
ــا جریــان هــوا ) نفوذپــذیری(تعیــین تراوایــی  ســنگ ب

 . یا آب)ASTM:D ٤٥٢٥طبق (
 030326* 

  

 قالب 108،500
گیری هرنمونه برای آزمایش بـرش         آماده سازی و قالب   

 .سنگ
 030327 

  

 نمونه 90،200
 تعیین مقاومت برشی سنگ در امتداد سـطوح ضـعیف          

 ASTM:D). 5607  یاISRM طبق(
 030328 

  

 درصد 15
 در صورت تعیـین     030328ردیف     اضافه بها نسبت به   

 ASTM:D). 5607  یاISRM طبق(مقاومت ماندگار 
 030329 

  

 آزمایش 171،000
 آزمایش برش مستقیم روی درز سنگ یا سطوح اره بـر           

 ).با سه تنش عمودی متفاوت(
 030330 

  

 نمونه 46،800
ــریب ز ــین ضــــــ ــری درز  تعیــــــ  )JRC(بــــــ

 ASTM:D). 5607طبق (
 030331 

  

 نمونه 42،900
روش غیـر مسـتقیم        تعیین مقاومـت کششـی سـنگ بـه        

 ASTM:D). 3967  یاISRM طبق() برزیل(
 030332 

 ISRM  030333).طبق ( تعیین حداکثر تنش تورم محوری  نمونه 827،500  
  

 نمونه 584،500
طبق (حوری و جانبی     تعیین تغییر شکل در تورم آزاد م      

.(ISRM 
 030334 
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 نمونه 827،500

طبـق  ( کـرنش در تـورم محـوری         - تعیین رابطه تـنش     
.(ISRM 

 030335 

  

 نمونه 60،000

 تعیین شـاخص دوام سـنگهای ضـعیف در مقابـل آب            
)Slake Durability(  برای دو سـیکل )  طبـقISRM  یـا 

4644 .(ASTM:D 

 030336 

  

 نمونه 133،500
زدگـی و     مونه و تعیین دوام سـنگ در مقابـل یـخ          تهیه ن 
 ASTM:D). 5312طبق () ده سیکل(ذوب 

 030337 

  

 درصد 80
 برای هر ده سیکل     030337ردیف     اضافه بها نسبت به   

 .اضافی
 030338 

  

 نمونه 110،500
گیـری     تعیین سرعت امواج صوت در سنگ برای اندازه       

 ASTM:D). 2845طبق (ثابتهای االستیک 
 030339 

  

 مورد 2،120،000

 تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده         
ــاخت و    ــده و س ــازه و ســخت ش ــای ت ــتن در حالته ب

بـا  ) 503دت  :براسـاس آبـا   (هـای بـتن       نگهداری نمونه 
های طرح تا اندازه بزرگترین دانه        سیمان، آب و سنگدانه   

بیـت  تعیـین مرغو    های مربوط به    آزمایش( میلیمتر   38تا  
 ).شود مصالح جداگانه طبق ردیفهای مربوطه محاسبه می

 030401 

  

 مورد  

 تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده         
ــاخت و    ــده و س ــازه و ســخت ش ــای ت ــتن در حالته ب

بـا  ) 503دت  :براسـاس آبـا   (هـای بـتن       نگهداری نمونه 
های طرح در صورتی کـه انـدازه          سیمان، آب و سنگدانه   

های مربـوط    آزمایش( میلیمتر باشد    38ها بزرگتر از      نهدا
تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق ردیفهای مربوطه        به

 ).شود محاسبه می

 030402* 

  

 مورد  

 تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده         
ــاخت و    ــده و س ــازه و ســخت ش ــای ت ــتن در حالته ب

بـا  ) 503دت  :آبـا براسـاس   (هـای بـتن       نگهداری نمونه 
های طرح تا اندازه بزرگترین دانه        سیمان، آب و سنگدانه   

هـای    آزمـایش ( میلیمتر با استفاده از حبـاب هـوا          38تا  
تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق ردیفهای        مربوط به 

 ).شود مربوطه محاسبه می

 030403* 
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 مورد  

ده  تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک ر        
ــاخت و    ــده و س ــازه و ســخت ش ــای ت ــتن در حالته ب

بـا  ) 503دت  :براسـاس آبـا   (نگهداری نمونه های بـتن      
های طرح تا اندازه بزرگترین دانه        سیمان، آب و سنگدانه   

 میلیمتـر بـا اسـتفاده از هـر نـوع مـاده افزودنـی                38تا  
تعیـین    های مربـوط بـه      آزمایش) (شیمیایی یا پوزوالنی  (

ــ ــق ردیفهــای مربوطــه مرغوبیــت مصــالح جداگان ه طب
 ).محاسبه می شود

 030404* 

  

 نمونه 150،500

 قالـب از نمونـه بـتن بـا نسـبت اخـتالط              6ساخت تـا    
طبـــق (مشـــخص بـــرای انجـــام آزمایشـــهای بـــتن  

 ).503دت :آبا

 030405 

  

 درصد  
 در صورتی که ابعاد 030405ردیف   اضافه بها نسبت به 

 .شدها غیر از ابعاد استاندارد با نمونه
 030406* 

  

  نمونه-روز 2،520
های ساخته شده بتن در آزمایشـگاه بـا            نگهداری نمونه 

 ).503دت :طبق آبا(شرایط مرطوب هر نمونه 
 030407 

  

67،500 
هرصدسان
 تیمترمربع

وسـیله متـه       مغزه گیری از قطعات بتن سخت شـده بـه         
 اینچ در آزمایشگاه متناسب بـا سـطح         6قطر تا     الماسه به 

 ).625دت :طبق آبا( ی بریده شدهجانب

 030408 

  

 نمونه 351،000

وسـیله اره الماسـی        بریدن قطعات بتن سخت شـده بـه       
 ســانتیمتر در 10ابعــاد تــا بــرای تهیــه نمونــه مکعبــی بــه

 ).625دت :طبق آبا(آزمایشگاه 

 030409 

  

 نمونه 117،000
طبق (ای یا مکعبی بتن        بریدن دو سر یک نمونه استوانه     

 ).625دت :آبا
 030410 

  

 نمونه 33،600
طبق (ای بتن     های استوانه   نمونه) کپینگ(گذاری     کالهک

 ).601دت :آبا
 030411 

 030412  ).505دت :طبق آبا) (اسالمپ( تعیین روانی بتن  نمونه 13،700  
  

 نمونه 119،000
طبـق  (روش مقاومـت نفـوذ         تعیین زمان گیرش بتن بـه     

 ).514دت :آبا
 030413 

 030414  ).509دت :طبق آبا( تعیین وزن واحد حجم بتن تازه  نمونه 22،100  
  

 نمونه 28،100
 تعیین مقاومت فشـاری نمونـه مکعبـی شـش ایـنچ یـا              

 ).603دت :طبق آبا(ای چهار اینچ بتن  استوانه
 030415 
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 نمونه 32،200
 تعیین مقاومت فشاری نمونـه مکعبـی هشـت ایـنچ یـا           

 ).603دت :طبق آبا(ینچ ای شش ا استوانه
 030416 

  

 نمونه 33،400
 تعیین مقاومت خمشی نمونه مکعب مسـتطیل بـتن بـا           

 ).608 یا 607دت :طبق آبا( سانتیمتر 15×15×75ابعاد 
 030417 

  

 نمونه 45،900
روش دو    ای بتن به     تعیین مقاومت کششی نمونه استوانه    

 ).606دت :طبق آبا) (برزیل(نیمه شدن 
 030418 

  

 نمونه 139،500
طبـق  ( تعیین مدول االستیک بـتن درآزمـایش فشـاری          

 ).610دت :آبا
 030419 

  

 درصد 30

 در صـورت تعیـین      030419ردیف     اضافه بها نسبت به   
ــاری     ــایش فش ــتن در آزم ــون ب ــریب پواس ــق (ض طب

 ).610دت :آبا

 030420 

 *030421  ).613دت :طبق آبا( تعیین خزش بتن در فشار  نمونه    
  

 نمونه 54،500
 تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشـارهوا          

 ).511دت :طبق آبا(
 030422 

  

 نمونه  

 تعیین اثر مواد افزودنی بر مشخصات بتن تر و سـخت           
برای هر مخلـوط بـا هـر درصـد مشـخص مـاده              (شده  

 ).401دت :طبق آبا) (افزودنی

 030423* 

  

 نمونه 63،000
 ســاعت بــرای تعیــین مقاومــت 8ا آوری بــتن تــ  عمــل

 ).605دت :طبق آبا(فشاری تسریع شده 
 030424 

  

 نمونه 112،000
دت :طبق آبا ( تعیین سرعت امواج مافوق صوت در بتن        

628.( 
 030425 

 *030426  .بتن) نفوذپذیری( تعیین تراوایی  نمونه    
 *030427  . تعیین ضریب حرارتی بتن نمونه    
  

 نهنمو 55،200
 تعیین وزن مخصوص و جذب آب بـتن سـخت شـده            

 ).615دت :طبق آبا(
 030428 

  

 نمونه  
 تعیین مقاومت بتن در مقابل یخ زدگـی و ذوب سـریع            

 ).618دت :طبق آبا(
 030429* 

  

 نمونه 101،500
ــتن    ــداختگی بـ ــین آب انـ ــق  ()Bleeding( تعیـ طبـ

 ).513دت :آبا
 030430 

  

 نمونه  
 - ســیمانی-هــای بتنــی شــی لولــه تعیــین مقاومــت خم

 .ایرانیت و مشابه
 030431* 
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 *030432  .های بتن بدون فشار لوله) نفوذپذیری( تعیین تراوایی  نمونه    
 *030433  .های بتن با ایجاد فشار لوله) نفوذپذیری( تعیین تراوایی  نمونه    
  

 نمونه 66،100
ز لـرزان    تعیین غلظت و دانسیته بـتن بـا اسـتفاده از میـ            

)V.B( ) ١١٧٠طبق .(ASTM:C 
 030434 

  

 نمونه 250،000

ای از نمونـه بـتن غلطکـی          ساخت تا شش قالب استوانه    
بــا نســبت اخــتالط مشــخص و اســتفاده از میــز لــرزان 

 ASTM:C). ١١٧٦طبق (

 030435 

 030501  ).108دت :طبق آبا( تعیین وزن مخصوص سیمان  نمونه 78،200  
 030502  ).116دت :طبق آبا( تعیین غلظت طبیعی سیمان  هنمون 123،000  
  

 نمونه 115،000
طبـق  ) (بلـین (روش نفـوذ هـوا         تعیین نرمی سیمان بـه    

 ).109دت :آبا
 030503 

  

 نمونه  
ــنج     ــی س ــط تیرگ ــیمان توس ــی س ــین نرم ــق ( تعی طب

 ).113دت :آبا
 030504* 

  

 نمونه 113،500
یکـــات روش و  تعیـــین زمـــان گیـــرش ســـیمان بـــه

 ASTM:C). ١١٥طبق (
 030505 

  

 نمونه 102،000
روش گیلمـــور   تعیـــین زمـــان گیـــرش ســـیمان بـــه

 ASTM:C). ٢٦٦طبق (
 030506 

  

 نمونه  
ــیمان   ــاذب ســـ ــرش کـــ ــان گیـــ ــین زمـــ  تعیـــ

 ASTM:C). ٤٥١طبق (
 030507* 

  

 آزمایش 431،500
) روزه28، 7، 3( ســاخت و تعیــین مقاومــت فشــاری 

 ).119دت :طبق آبا(ت سیمان نمونه مکعبی مال9
 030508 

  

 آزمایش 470،500
) روزه28، 7، 3( ســاخت و تعیــین مقاومــت کششــی 

 ).119دت :طبق آبا(نمونه مالت سیمان 9
 030509 

  

 آزمایش 479،000
) روزه28، 7، 3( ســاخت و تعیــین مقاومــت خمشــی 

 ).119دت :طبق آبا(نمونه مالت سیمان 9
 030510 

  

 نمونه 297،000
 تعیین انبساط خمیـر سـیمان توسـط دسـتگاه اتـوکالو            

 ).153دت :طبق آبا) (آزمایش سالمت(
 030511 

  

 نمونه  
ــدن    ــک ش ــیمان دراثرخش ــالت س ــاض م ــق ( انقب طب

 ).127دت :آبا
 030512* 

 030513  ).115دت :طبق آبا( تعیین مقدار هوای مالت سیمان  نمونه 292،500  
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 نمونه  
طبـــق  ()3SO(ینـــه ســـولفیت   تعیـــین میـــزان به 

 ).105دت :آبا
 030514* 

  

 نمونه  
ــیمان     ــیون سـ ــرارت هیدراتاسـ ــین حـ ــق ( تعیـ طبـ

 ).122دت :آبا
 030515* 

  

 نمونه 32،200
 0007طبـق  ( اندودکردن و تعیین مقاومت فشاری آجـر     

 ).ماتصا
 030601 

 *030602  . تعیین ضریب شکنندگی آجر نمونه    
  

 نمونه 34،400
 0007طبـق   (عیین وزن مخصوص و جذب آب آجـر          ت

 ).ماتصا
 030603 

  

 نمونه  
 0007طبـق   ( تعیین دوام آجر در مقابـل گرمـا و سـرما            

 ).ماتصا
 030604* 

 030605  . تعیین تغییر رنگ آجر نمونه 20،300  
 030606  ). ماتصا0007طبق ( تعیین میزان شوره زنی آجر نمونه 38،900  
 030607  ). ماتصا0007طبق ( اندازه گیری ابعاد آجر  نمونه 9،960  
  

 نمونه 9،940
 0007طبــق ( پیچیــدگی در اثــر تحــدب و تقعــر آجــر 

 ).ماتصا
 030608 

 *030609  ). ماتصا0007طبق ( اندازه گیری مواد محلول آجر  نمونه    
 030610  ). ماتصا755طبق (آزمون مقدماتی موزائیک  نمونه 8،360  
 030611  ). ماتصا755طبق ( اندازه گیری ابعاد موزائیک  نمونه 8،500  
 030612  ). ماتصا755طبق ( تعیین مقاومت خمشی موزائیک   نمونه 33،000  
 030613  ). ماتصا755طبق ( تعیین میزان سایش موزائیک  نمونه 33،400  
  

 نمونه 79،400
طبـق  ( تعیین مقاومت موزائیک در برابـر گرمـا و سـرما          

 ). ماتصا755
 030614 

 030615  ). ماتصا755طبق ( تعیین جذب آب موزائیک  نمونه 34،000  
 *030616  ). ماتصا71طبق ( تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانی  نمونه    
 *030617  ). ماتصا70طبق ( تعیین وزن مخصوص بلوک سیمانی  نمونه    
 ASTM:A  030701). ٣٧٠طبق () میلگرد( بریدن یک سر فوالد  نمونه 8،790  
  

 نمونه 77،500
 بریــــــدن و تــــــراش دادن دو ســــــر فــــــوالد 

 ASTM:A). ٣٧٠طبق (
 030702 

  

 نمونه 17،500
ــزات   ــوالد و فلـــ ــین وزن مخصـــــوص فـــ  تعیـــ

 ASTM:A). ٣٧٠طبق (
 030703 
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 030704  . تعیین وزن واحد طول فوالد نمونه 11،200  
  

 نمونه 59،300
مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فوالد پس         تعیین  

 .از گسیختگی
 030705 

  

 نمونه 100،500

ــذیری     ــت پ ــد برگش ــی و ح ــت کشش ــین مقاوم  تعی
(Proportional Limit)       و درصـد ازدیـاد طـولی فـوالد
و تعیـین ضـریب     ) اکستنسـومتر (توسط کشیدگی سـنج     

 ).همراه با رسم منحنی(کشسانی 

 030706 

 ASTM:A  030707). ٣٧٠طبق ( آزمایش خم کردن فوالد  نمونه 31،600  
 030708  . تعیین سختی فوالد نمونه    
  

 نمونه 66،800
ــر    ــیته قیـــ ــوص و دانســـ ــین وزن مخصـــ  تعیـــ

 ASTM:D). ٧٠طبق (
 030801 

 ASTM:D  030802). ٣٦طبق ( تعیین نقطه نرمی قیر  نمونه 87،000  
 ASTM:D  030803). ٩٢طبق (قیر  تعیین نقطه اشتعال  نمونه 92،600  
 ASTM:D  030804). ٥طبق ( تعیین درجه نفوذ قیر  نمونه 81،300  
  

 نمونه 482،500
روش کینماتیـــک   تعیـــین ویســـکوزیته قیـــر بـــه   

 ASTM:D). ٢١٧٠طبق (
 030805 

  

 نمونه 394،000
روش ســــیبولت   تعیــــین ویســــکوزیته قیــــر بــــه

 ASTM:E). ١٠٢طبق (
 030806 

  

 نمونه 382،000
ــه  ــر بـ ــکوزیته قیـ ــین ویسـ ــبی   تعیـ روش خـــال نسـ

 ASTM:D). ٢١٧١طبق (
 030807 

  

 نمونه 77،700
قیـر  ) خاصـیت انگمـی   ( تعیین قابلیـت شـکل پـذیری        

)Ductility( ) ١١٣طبق .(ASTM:D 
 030808 

  

 نمونه 108،500
ــر در    ــی قی ــت وزن ــین اف ــانتیگراد  163 تعی ــه س  درج

 ASTM:D). ١٧٥٤طبق (
 030809 

  

 نمونه  
 تعیــــین مقــــدار مــــواد نــــا محلــــول قیــــر      

 ASTM:D). ٢٠٤٢طبق (
 030810* 

 030811  . تعیین مقدار خاکستر قیر نمونه 146،000  
 ASTM:D  030812). ٩٥طبق ( تعیین مقدار آب قیر  نمونه 195،000  
 ASTM:D  030813). ٤٠٢طبق ( آزمایش تقطیر قیرهای محلول  نمونه 169،500  
  

 نمونه 64،600
ــه   ــر بـــ ــبندگی قیـــ ــین چســـ ــالح    تعیـــ مصـــ

 ASTM:D). ١٦٦٤طبق (
 030814 
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 نمونه  
 تعیــــین اثــــر حــــرارت و هــــوا بــــر قیــــر      

 ASTM:D). ٢٨٧٢طبق (
 030815* 

  

 نمونه 108،500
 تعیین درصد قیر در آسفالت با دستگاه گریز از مرکز و           

 ASTM:D). ٢١٧٢  مراحلطبق(حالل بنزین 
 030901 

  

 نمونه  

 تعیین درصد قیر درآسفالت با دستگاه گریز از مرکـز و           
ــان   ــری کلروات ــالل ت ــد و  1 و 1 و 1ح ــیلن کلرای  و مت

 ASTM:D). ٢١٧٢طبق (کلروراتیلن 

 030902* 

  

 نمونه 69،100
 030901 تعیین مقدار فیلـر رد شـده در نمونـه ردیـف             

 ASTM:D). ٢١٧٢طبق (
 030903 

  

 نمونه 140،000

ت ســه قالــب از یــک نمونــه آســفالت و تعیــین  ســاخ
) سه قالـب  (روش مارشال     استحکام و روانی آسفالت به    

 ASTM:D). ١٥٥٩طبق (

 030904 

  

 نمونه 54،400
بـرای سـه    (روش مارشـال       تعیین استحکام و روانی بـه     

 ASTM:D). ١٥٥٩طبق () قالب
 030905 

  

 نمونه 75،700

کم شــده  تعیــین وزن مخصــوص نمونــه آســفالت متــرا
 همـراه بـا   )ASTM:D ١١٨٨  یا ASTM:D 2726طبق  (

 .)٢MSطبق (تعیین پارامترهای مربوط 

 030906 

  

 نمونه 186،000

 تعیین حـداکثر وزن مخصـوص مخلوطهـای آسـفالتی          
 و درصــد جــذب قیــر ASTM:D) ٢٠٤١طبــق (طبــق (
 ASTM:D). ٤٤٦٩طبق (روش رایس  به

 030907 

  

 نمونه 204،000
برای سـه   (ر آب بر استحکام آسفالت متراکم        تعیین تاثی 

 ).س م ب101طبق نشریه ) (قالب
 030908 

 030909  . تعیین درصد جذب آب آسفالت نمونه 20،500  
  

 نمونه 3،450،000

 تعیین فرمول کارگاهی برای یک نـوع آسـفالت شـامل           
انجام آزمایشهای ضروری آسفالت برای تعیـین درصـد         

نه آزمایشهای کیفیـت مصـالح      هزی(قیر مناسب در طرح     
 ).سنگی و قیر جداگانه منظور می گردد

 030910 

  
 نمونه  

ــنتتیکها    ــایع ژئوســ ــذب مــ ــین جــ ــق( تعیــ طبــ
 125 .(ASTM:C 

 031001* 

  

 نمونه  
 هــا بــرای انجــام آزمایشــها  تهیــه نمونــه از ژئوســنتتیک

 ASTM:D). ٤٣٥٤طبق (

 031002* 



   ساختمانی  و مصالح ، آب ، سنگ  خاک  و شیمیایی ، مکانیکی  فیزیکی آزمایشهای. فصل سوم
 1384تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سال 

 
 

 68

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 نمونه  
ــنفش   ــاورا ب ــعه م ــاثیر اش ــتایلها  ت ــر ژئوتکس  و آب ب

 ASTM:D). ٤٣٥٥طبق ( 
 031003* 

  

 نمونه  
 تعیــین چگــالی، وزن مخصــوص و وزن واحــد حجــم 

 ASTM:D). ٤٤٣٩طبق (ژئوسنتتیکها 
 031004* 

  

 نمونه  
ــنتتیکها   ــی ژئوســــ ــزان تراوایــــ ــین میــــ  تعیــــ

 ASTM:D). ٤٤٩١طبق (
 031005* 

  

 نمونه  
قابـــل پـــارگی  تعیـــین مقاومـــت ژئوتکســـتایلها در م

 ASTM:D). ٤٤٣٩   یاASTM:D ٤٥٣٣طبق (
 031006* 

  

 نمونه  
ــتایلها    ــی ژئوتکسـ ــداری حرارتـ ــزان پایـ ــین میـ  تعیـ

 ASTM:D). ٤٥٩٤طبق (
 031007* 

  

 نمونه  
  تعیـــین مقاومـــت و مـــدول کششـــی ژئوتکســـتایلها

 ASTM:D). ٤٥٩٥طبق (
 031008* 

  

 نمونه  
 در لحظـه گسـیختگی       تعیین افزایش طول ژئوسنتتیکها   

 ASTM:D). ٤٦٣٢طبق (

 031009* 

  

 نمونه  
ــتایلها    ــان در ژئوتکســـ ــدار جریـــ ــین مقـــ  تعیـــ

 ASTM:D). ٤٧١٦طبق (
 031010* 

  

 نمونه  
 تعیــین انــدازه بزرگتــرین دانــه عبــوری از شــبکه      

 ASTM:D). ٤٧٥١طبق (ژئوتکستایلها 
 031011* 

  

 نمونه  
ــاره شــدگی  تعیــین مقاومــت ژئوســنتتیکها در بر ــر پ اب

 ASTM:D). ٤٨٣٣طبق (ای  نقطه
 031012* 

  

 نمونه  
ــال    ــل اتصـ ــنتتیکها درمحـ ــت ژئوسـ ــین مقاومـ  تعیـ

 ASTM:D). ٤٨٨٤طبق (
 031013* 

  

 نمونه  
 تعیــین ضــریب اصــطکاک بــین ژئوســنتتیکها و خــاک 

 ASTM:D). ٥٣٢١طبق (
 031014* 

  

 نمونه  
ــد محــوره ژئوســنتت  ــین مقاومــت کششــی چن یکها تعی

 ASTM:D). ٥٤١٧طبق (
 031015* 

  

 نمونه 8،250
 24مـدت      بـه  )Oven( خشک کردن نمونه در گرم کـن        

 .ساعت
 031101 

  

 نمونه 24،800
 75/4 شکستن مصالح درشت دانه تـا ابعـاد ریزتـر از            

 . کیلوگرم30وزن  به) 4الک نمره (میلیمتر 
 031102 
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 نمونه 24،700
  تا ابعـاد زیـر       4الک نمره   آسیاب کردن ذرات ریزتر از      

 .وزن تا نیم کیلوگرم  به100الک نمره 
 031103 

 ASTM:D  031104). ٤٩٧٢طبق ( خاک  PH تعیین عدد  نمونه 30،900  
 031105  . تعیین هدایت الکتریکی خاک نمونه 35،700  
  

 نمونه 115،500
ــید     ــول در اس ــولفات محل ــدار س ــین مق ــق(  تعی طب

 ١٣٧٧:.(BS 
 031106 

 031107  . یا سایر نسبتهای خاک1:10 تهیه عصاره  نمونه 49،600  
  

 نمونه 102،000
ــول در آب   ــولفات محلـ ــدار سـ ــین مقـ ــق( تعیـ طبـ

 ١٣٧٧:.(BS 
 031108 

 BS  031109).:١٣٧٧طبق ( تعیین مقدار گچ خاک  نمونه 122،500  
 031110  ).طبق استاندارد فائو( تعیین مقدار گچ خاک  نمونه 86،400  
 ASTM:D  031111). ١٤١١طبق ( تعیین مقدار کلرخاک  نمونه 86،100  
 AASHTO:T.(  031112 ١٩٤طبق ( تعیین مواد آلی خاک  نمونه 101،000  
  

 نمونه 81،600
) باقیمانــده تبخیــر( تعیــین مقــدار کــل امــالح محلــول 

 BS).:١٣٧٧طبق (
 031113 

 BS  031114).:١٣٧٧طبق ( کل خاک  تعیین مقدار کربنات نمونه 69،700  
 031115  . تعیین مقدار کربنات و بیکربنات محلول نمونه 63،400  
 031116  . تعیین مقدار نیترات خاک نمونه 76،000  
 031117  . تهیه عصاره اشباع خاک نمونه 52،100  
 031118  . تعیین درصد میزان آب اشباع خاک نمونه 20،900  
 *C.E.C.  031119 تعیین کاتیونهای قابل تعویض   نمونه    
 *E.S.P.  031120 تعیین سدیم قابل تعویض   نمونه    
 *031121  . تعیین فسفر قابل جذب نمونه    
 *031122  . تعیین پتاس قابل جذب نمونه    
 031123  . تعیین مقدارکلسیم درعصاره اشباع خاک  نمونه 48،700  
 031124  . تعیین مقدار منیزیم در عصاره اشباع خاک هنمون 53،800  
 031125  . تعیین مقدار سدیم در عصاره اشباع خاک نمونه 55،200  
 031126  . تعیین مقدار پتاسیم در عصاره اشباع خاک نمونه 57،900  
  

 نمونه 301،000
 یـا   ASTM:C ٢٥طبـق   ( تعیین مقـدار سـیلیس خـاک        

ASTM:C 575(. 
 031127 

 ASTM:C  031128). 25طبق (  آلومینیوم  اکسید  مقدار   تعیین نمونه 148،500  
 ASTM:C  031129).  25طبق ( تعیین مقدار اکسید آهن خاک  نمونه 135،000  
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 ASTM:C  031130).  25طبق (مقدار اکسید کلسیم خاک   تعیین نمونه 134،000  
 ASTM:C  031131).  25طبق (م خاک مقدار اکسیدمنیزی  تعیین نمونه 137،500  
 ASTM:C  031132).  25طبق ( تعیین مقدار اکسید تیتان خاک  نمونه 145،500  
 ASTM:C  031133).  25طبق (مقدار اکسید فسفر خاک   تعیین نمونه 230،000  
 ASTM:C  031134).  25طبق ( تعیین مقدار اکسیدمنگنز خاک  نمونه 160،500  
 ASTM:C  031135).  25طبق ( تعیین مقدار اکسیدسدیم خاک  نمونه 120،000  
 ASTM:C  031136).  25طبق ( تعیین مقداراکسیدپتاسیم خاک  نمونه 119،500  
  

 نمونه 110،000
 یـا  BS:١٣٧٧طبـق   ( تعیین مقدار سولفات کـل خـاک        

25  .(ASTM:C 
 031137 

 ASTM:C  031138).  25طبق (مقدار گوگرد در خاک   تعیین نمونه 148،000  
 031139  . تعیین مقدار بر در خاک نمونه 137،000  
 *031140  . تعیین مقدار فلوئور در خاک نمونه    
 ASTM:C  031141).  25طبق ( تعیین مقدار افت حرارتی خاک  نمونه 53،600  
  

 نمونه 32،400

ــه    ــالح ب ــی در مص ــواد آل ــین م ــری     تعی ــورت نظ ص
 ASTM:C). 40طبق (

 031142 

  

 آزمایش 476،500

هـا     سیلیسـی سـنگدانه    - آزمایش فعل و انفعال قلیـایی       
ــه    ــک نمون ــون روی ی ــه آزم ــرای س ــالح ب ــق(مص طب

 ).226دت : آبا

 031143 

  

 نمونه  

ــربار کـــــــوره    آزمایشـــــــهای کامـــــــل ســـــ
 .)ASTM:C989 ,C 595طبق (

 031201* 

 *031202  .طریقه کیفی  تعیین سرب به نمونه    
  

 نمونه  
طبــق( آزمایشــهای فیزیکــی و شــیمیایی پــوزوالن    

 ).407دت : آبا
 031203* 

 *ASTM:C  031204). 1240طبق (  میکروسیلیس کامل  آزمایشهای نمونه    
 *031205  ).دویانیم وبی آب ( آزمایشهای کامل سنگ گچ  نمونه    
 *031206  .سرامیک آزمایش کامل شیمیایی خاک آجر یا آجر  نمونه    
  

 نمونه  
 آزمـــــایش کامـــــل شـــــیمیایی ســـــنگ آهـــــن 

 ASTM:E). 351طبق (
 031207* 
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 031208  . تعیین مقدار کربن در فوالد نمونه 13،000  
 ASTM:E  031209). 351طبق (تعیین مقدار فسفر در فوالد  نمونه 200،000  
 ASTM:E  031210). 351طبق (تعیین مقدار منگنز در فوالد  نمونه 200،000  
 ASTM:E  031211). 351طبق (مقدار گوگرد در فوالد  تعیین نمونه 200،000  
 ASTM:E  031212). 351طبق ( تعیین مقدارسیلیسیم درفوالد نمونه 170،000  
 ASTM:E  031213). 351طبق ( تعیین مقدار نیکل در فوالد  نمونه 130،000  
 *031214  .روش کوانتومتری اصر در فوالد به تعیین مقدار عن نمونه    
 031301  . تعیین رنگ آب نمونه 28،100  
 ASTM:D  031302). 1889طبق ( تعیین تاری آب  نمونه 27،900  
 ASTM:D  031303). 1889طبق ( تعیین مواد معلق در آب  نمونه 89،900  
 031304  ).303دت :طبق آبا( آب PH تعیین  نمونه 29،600  
 ASTM:D  031305). 1125طبق ( تعیین هدایت الکتریکی آب  نمونه 24،700  
  

 نمونه 29،700

) کربنات( تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل فنل فتالئین         
 ASTM:D). 1067طبق (

 031306 

  

 نمونه 35،400

) بیکربنات(اورانژ   تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل متیل 
 ASTM:D). 1067طبق (

 031307 

 031308  ).307دت :طبق آبا( تعیین سولفات آب  نمونه 84،000  
 ASTM:D  031309). 512طبق ( درآب)کلرورها(کلر  تعیین نمونه 63،000  
 ASTM:D  031310). 1888طبق ( تبخیرآب باقیمانده  تعیین نمونه 43،500  
  

 نمونه 73،800

در آب  تعیــین مقــدار اکســیژن مصــرفی از پرمنگنــات  
 ASTM:D). 888طبق (

 031311 

  

 نمونه 35،000

آب ) سـختی کـل   (کربنـات     تعیین سنگینی کربنات و بی    
 ASTM:D). 1126طبق (

 031312 

  

 نمونه 36،700

ــات     ــی کربن ــنگینی ب ــین س ــم ( تعی ــختی دائ آب ) س
 ASTM:D). 1126طبق (

 031313 

 ASTM:D  031314). 1126طبق ( تعیین سختی موقت آب  نمونه 35،000  
 ASTM:D  031315). 992طبق ( تعیین نیترات آب  نمونه 57،000  
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 ASTM:D  031316). 1254طبق ( تعیین نیتریت آب  نمونه 45،000  
 ASTM:D  031317). 1426طبق ( تعیین میزان آمونیاک آب  نمونه 57،000  
 ASTM:D  031318). 511طبق ( تعیین میزان کلسیم آب  نمونه 47،700  
 ASTM:D  031319). 511طبق ( تعیین میزان منیزیم آب  نمونه 50،000  
 ASTM:D  031320). 1428طبق (درآب سدیم میزان  تعیین نمونه 51،500  
 ASTM:D  031321). 1428طبق ( تعیین میزان پتاسیم آب  نمونه 49،700  
 ASTM:D  031322). 1068طبق ( تعیین میزان آهن آب  نمونه 94،900  
 *ASTM:D  031323). 1068طبق ( تعیین میزان منگنز آب  نمونه    
 ASTM:D  031324). 1068طبق ( تعیین میزان سیلیس آب  نمونه 75،500  

 *ASTM:D  031325). 1068طبق ( تعیین میزان فسفات آب  نمونه    

 *031326  . ماربل تست نمونه    

 *031327  .ه کیفیطریق  تعیین روی به نمونه    

 *031328  .طریقه کیفی  تعیین سرب به نمونه    

 *031329  .طریقه کیفی  تعیین مس به نمونه    

 031401  . تعیین مقدار سیلیس سیمان نمونه 163،000  
 *031402  . تعیین مقدار سیلیس در سیمان غیر پرتلند نمونه    
  

 نمونه 157،500
ــید آ   ــدار اکســ ــین مقــ ــیمان   تعیــ ــوم ســ لومینیــ

 ASTM:C). 114طبق (

 031403 

 031404  ).107دت :طبق آبا( تعیین مقدار سولفات سیمان  نمونه 116،500  
 031405  ).107دت :طبق آبا( تعیین مقدار اکسید آهن سیمان  نمونه 151،000  
 031406  ).107دت :طبق آبا(تعیین مقدار اکسید کلسیم سیمان  نمونه 312،500  
 031407  ).107دت :طبق آبا(تعیین مقدار اکسید منیزیم سیمان  نمونه 309،000  
 031408  ).107دت :طبق آبا(تعیین مقدار اکسید پتاسیم سیمان  نمونه 77،000  
 031409  ).107دت :طبق آبا( تعیین مقدار اکسید سدیم سیمان  نمونه 317،000  
 *031410  ).107دت :بق آباط( تعیین مقدار کلر سیمان  نمونه    
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 نمونه 115،000
ــیمان    ــول س ــده غیرمحل ــدار باقیمان ــین مق ــق( تعی طب

 ).107دت : آبا
 031411 

 031412  ).107دت :طبق آبا( تعیین افت حرارتی سیمان  نمونه 48،600  
 *031413  ).107دت :طبق آبا( تعیین مقدار آهک آزاد سیمان  نمونه    
  

 نمونه 148،500
ــیمان   ــان در سـ ــید تیتـ ــدار اکسـ ــین مقـ ــق( تعیـ طبـ

 ).107دت : آبا
 031414 

 031415  ).107دت :طبق آبا( تعیین مقدار فسفر سیمان  نمونه 172،000  
 031416  ).107دت :طبق آبا( تعیین مقدار منگنز سیمان  نمونه 151،000  
 *031417  ).107دت :طبق آبا( آزمایشهای شیمیایی کامل سیمان  نمونه    
  

 نمونه  
طبــق(آزمایشــهای شــیمیایی مــواد افزودنــی بــتن     

 ).401دت : آبا
 031418* 
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   ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات نتایج  گزارش   و ارائه ، تهیه) مقطعی(   ژئوتکنیک  مهندسی خدمات .  چهارم فصل
   مقدمه

 
   مطالعـاتی    عملیـات    نتـایج    گزارش   و ارائه   ، تهیه    مقطعی   بصورت   مهندسی   خدمات   ارائه  الزحمه   حق   و میزان    خدمات   شرح   شامل   فصل  این  .1 

 .باشد  می  مصالح  و مقاومت ژئوتکنیک
 .آید  می ، بدست  نتایج  گزارش  و ارائه ، تهیه  مهندسی  خدمات  به  مربوط الزحمه  حق  از جمع  خدمات  دهنده  مشاور ارائه الزحمه حق  .2 
 :باشد  زیر می  شرح پذیرد به  می  انجام  در طرح  حضور مقطعی  در زمان  که  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات اقلحد   .3 
 .  آن  ژئوتکنیکی  نظر مسائل  از نقطه  طرح  و بررسی  پروژه  موردنیاز از وضعیت  اطالعات کسب.  3-1 
 . ای وردنیاز منطقه م  اطالعات  و کسب  و بررسی  از ساختگاه بازدید محلی . 3-2 
 .  ژئوتکنیک  مطالعاتی  از نظر عملیات  پروژه  نیازهای اعالم.  3-3 
،    پـروژه    طراحـی    موردنیـاز بـرای      فاکتورهـای    و ارائـه     طـرح    با نیازهـای     در ارتباط    ژئوتکنیک   مطالعاتی   عملیات   نتایج   و تحلیل   تجزیه . 3-4 

   بـا مسـائل      درارتباط  برداری   بهره   و نحوه    در مورد نگهداری     و نیز توصیه     طرح   ژئوتکنیکی   عملیات   اجرائی   با مسائل    درارتباط   کلی  رهنمودهای
 .  طرح ژئوتکنیکی

 : موارد زیر باشد تواند شامل  می  نیاز پروژه  برحسب  موردنیاز طرح فاکتورهای . 3-5 
 .  و استثنائی  عادی  بارگذاری ها در حاالت  زیر شالوده نگ یا س  در خاک  گسیختگی  کننده  کنترل  روابط ارائه  - 
 .ها  زیر شالوده  یا سنگ  خاک  مدت  و کوتاه  دراز مدت های  نشست  کننده  کنترل  روابط   ارائه- 
 .ها ده مجاز شالو های  و فاصله  جدایی ، درزهای  بستر شالوده  بار به  انتقال  یا اظهارنظر در مورد سیستم   توصیه- 
 . اجرا  نحوه  به  با توجه  خاک  و مقاوم  محرک  فشارها و تغییر شکلهای  تعیین  برای  روابط   ارائه- 
 . اجرا  نحوه  به  با توجه  خاک  سکون  در حال  فشارهای  تعیین  برای  روابط   ارائه- 
 . آنها  و درازمدت  مدت  کوتاه  و تغییر شکلهای  و افقی  قائم  بارهای  مقابلها در ها، سپرها و بارت  شمع  باربری  ظرفیت  تعیین  روابط   ارائه- 
 .  بستر شالوده  اصطکاک  تعیین  روابط   ارائه- 
 .ها  شالوده  سیمان  مشخصات  و تعیین  مجاور آن  و آب  خاک  در مقابل  شالوده  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم   بررسی- 
 .ها  شالوده  بستر و اطراف  ویژه  محافظت  لزوم یا عدم و   لزوم   بررسی- 
 ).  ایران2800 (  استاندارد شماره  زلزله  نامه  آیین بندی  تقسیم  براساس  خاک  نوع   تعیین- 
 و    محاسـبه    تعرفـه    ایـن    اول   در بخـش     شـده    درج   و جـدول     رابطه   طبق   فصل   این 3 بند     موضوع   ژئوتکنیک   مهندسی   خدمات  الزحمه  حق  .4 

 .شود  می پرداخت
  معتبـر   هـای   نامـه   یا آیین   ها  دستورالعمل استانداردها،  از    یکی  اساس  باید بر   آزمایشگاهی  و   صحرایی   مطالعاتی  عملیات   نتایج  تدوین و  ارائه  .5 
 . شود انجام 

 .باشد  می  پروژه  نیاز و خصوصیات  به  با توجه  شناسایی های  گمانه  مقاطع یه و ته  حفاری  عملیات  کامل  شرح  ارائه  به  مربوط40101  ردیف  .6 
 آزمایشـها بایـد       ایـن   نتـایج . باشـد    مـی    و آزمایشـگاهی     صـحرایی    مطالعـات    عملیـات    نتـایج    ارائـه    بـه    مربوط 40301 و   40201    ردیفهای  .7 

   اطالعـات    ارائه   نیاز به    طرح   یا محل    آزمایش   خصوصیات   به   با توجه    که  ود و در مواردی    ش   در ردیفها باید ارائه      ذکر شده   استانداردهای  براساس
 . گردد  ارائه  طرح  نیازهای  باید در حد رفع  اطالعات  باشد این اضافی
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باشـد از    مـی   و آزمایشـگاهی  صـحرایی   ، آزمایشـهای   حفاری  عملیات  شامل  که  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات  نتایج  گزارش  تهیه  الزحمه  حق  .8
 .گردد  می  و پرداخت  محاسبه40301 تا 40101   بین  مرتبط  ردیفهای جمع

 مـذکور صـفر     واحـد ردیـف    برابر صـفر باشـد، بهـای   40301 تا 40101   ردیفهای   موضوع L  یا      D     ، F    از پارامترهای    هر یک   چنانچه  .9 
 .شود  می محاسبه

 تـا  20612   واحد ردیفهای  و بهای دوش می  اعمالیکبار به رقم خالص فصل دوم   ای  منطقه  ضریب،40201   ردیف   موضوع F   هدر محاسب   .10 
 .شود  منظور نمی20617

 . تهیه و ارائه گزارش نتایج عملیات مطالعات ژئوتکنیک، باید طول و عرض جغرافیایی محدوده کارگاه مورد مطالعه ذکر شوددر  .11
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 تنظیم و ارائه گزارش نتایج عملیات حفاری و 
) دستی و ماشینی (برداری برای جمع حفاری  نمونه

 ).برحسب متر (Dطول  به

 040101 

  

(F) 0/05
  300000 +

 
 ریال

 گزارش نتایج آزمایشهای صحرائی  تنظیم و ارائه
کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل دوم نسبت به

)  F.( 

 040201 

  

(L) 0/07
  100000 +

 
 ریال

 تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی 
کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل سوم و  نسبت به

 ).L(ششم 

 040301 
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  ستقر در کارگاه م آزمایشگاه.   پنجم فصل
   مقدمه

 
 :  مستقر در کارگاه  آزمایشگاه

 و    مشـاور ژئوتکنیـک      هـدایت   گـردد وتحـت      مسـتقر مـی      در کارگـاه     طرح   اجرایی   عملیات   کیفیت   منظور کنترل    به   که   است   آزمایشگاهی 
 .باشد  می  مربوط  طرح  فنی  با مشخصات ستانداردها و منطبق ا  براساس  کیفیت  کنترل  آزمایشهای  دار انجام  عهده  نظارت  با دستگاه هماهنگ

  به... ، برجها، نیروگاهها، فرودگاهها و   دریایی های ، سازه  بزرگ  نظیر سدها، بندها، پلهای  ای   ویژه   طرحهای   برای   فصل   این   ردیفهای  چنانچه  .1 
 کارفرمـا و     بـا توافـق      وسـایر فصـول      فصـل    این   ضوابط   به  تواند با توجه    موردنیاز می     و  تعداد  آزمایشها پاسخگو نباشد ردیفهای            تنوع   لحاظ

 . گردد مشاور، تعیین
 و حـد    حد روانـی  ، تعیین  مکانیکی  بروش بندی  دانه  کامل ، آزمایش  درصد رطوبت  تعیین  شامل  خاکی  عملیات  کنترل  به  مربوط   آزمایشهای .2 

 .باشد  می)S.E.(  ای ارز ماسه  هم  و تعیین  تراکم ، آزمایش) سانتیمتر15 تا قطر  باسند باتل (  در محل یته دانس ، تعیین خمیری
ارز    هـم   ، تعیـین     مکانیکی   بروش  بندی   دانه   کامل  ها، آزمایش    سنگدانه   درصد رطوبت    تعیین   شامل   بتنی   عملیات   کنترل   به   مربوط  آزمایشهای  .3 

   تـازه    از بـتن     گیـری    و قالـب    بـرداری   ، نمونـه     شده   و سخت    تازه   بتن   مخصوص   وزن  ، تعیین   بتن)  اسالمپ (  دما و روانی    ، تعیین )S.E(.  ای  ماسه
 آنهـا    ی گذار   با کالهک   همراه)   بتن  های  نمونه (  فشاری   مقاومت   و تعیین   ، نگهداری )  قالب 6 حداکثر    در هر نوبت   (  یا مکعبی   ای   استوانه  بصورت

 .باشد می)  ای  استوانه های  دو سر نمونه کپینگ(
  ، تعیـین     مکـانیکی    بـروش   بنـدی    دانـه    کامل  ها، آزمایش    سنگدانه   درصد رطوبت    تعیین   شامل   آسفالتی   عملیات   کنترل   به   مربوط  آزمایشهای  .4 

    مقاومـت  ، تعیـین  ، سـاخت  بـرداری  ، نمونه  بنزین  گریز از مرکز و حالل   دستگاه درصد قیر با      ، تعیین    آسفالت   دمای  ، تعیین )S.E(.  ای  ارز ماسه   هم
)Stability(باشد  می  آسفالت  و دانسیته  ضخامت ، تعیین  سینی ، آزمایش  مارشال  بروش  آسفالت های  نمونه  و روانی. 
   محاسـبه    تعرفـه    این   در سایر فصلهای     مندرج   ردیفهای   آنهاطبق  د، هزینه  مورد نیاز باش     دیگری   آزمایشهای   بر موارد یاد شده      عالوه  چنانچه  .5 

  هزینـه (شـود      مـی    تعیین   طرفین   با توافق    آن   گیرد، هزینه    انجام   مستقر در کارگاه     آزمایشها در آزمایشگاه     باشد این    الزم   که  گردد و درصورتی    می
 ).  کارفرما است هده ع  به  مرکزی  آزمایشگاه ها به  نمونه ارسال

   هزینـه   گردد، در غیر اینصـورت       می   کارفرما تأمین    توسط   تکنسین   و غذای    سکونت  ، محل    در کارگاه    استقرار آزمایشگاه    برای   مناسب  محل  .6 
 .شود  می  پرداخت ، جداگانه  توافق آنها طبق

 .باشد  کارفرما می  بعهده  مربوطه های  هزینه  و تمامی  کارفرما تأمین توسط)  دونفر حداقل (  مستقر در کارگاه  مورد نیاز آزمایشگاه کارگران  .7 
 و    رسـمی    تعطیـل    و روزهـای     جمعـه   بغیـر از روزهـای    ( در روز      ساعت 8   مستقر در کارگاه     واحد آزمایشگاه    کارکرد عادی    زمانی  برنامه  .8 

   آزمایشـهای   بمنظور انجـام   ساعات  و بقیه  صحرایی  و آزمایشهای برداری  نمونه  برای  از آن  می حدود نی   باشد که   می)   ساعت 4   پنجشنبه  روزهای
 منظـور خواهـد       مربوطه   ردیفهای   طبق  کاری   اضافه   مذکور بصورت    عادی   از ساعات   کارکرد خارج . شود   منظور می    گزارش   و تهیه   آزمایشگاهی

 .شد
 .شود  کار منظور می  کار جزو ساعات  محل  به  سکونت  از محل  تکنسین رگشت و ب  رفت  برای  الزم زمان  .9 
   تـا  50201   واحـد ردیفهـای      بهـای    باشد بـه     کار در شب     نیاز به    و چنانچه    کارکرد در روز بوده      به   مربوط   فصل   این   واحد ردیفهای   بهای  .10 

 .شود  می  درصد اضافه35   میزان  به50305 و 50304   درصد و ردیفهای15   میزان  به50307 تا 50306 و 50303 تا 50301 و 50206
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 زیـر     بشـرح    و آسـفالتی    ، بتنـی     خاکی   عملیات   نوع   سه   کنترل   برای   مستقر در کارگاه     واحد آزمایشگاه    روزانه   کارکرد عادی   حدود ظرفیت   .11 
 :باشد می

 .  مربوط  آزمایشهای  با تمامی ، همراه  تراکم  مورد آزمایش ، یک  در محل  دانسیته  مورد آزمایش8   شامل  خاکی عملیات  .1ـ11 
 . مربوط  آزمایشهای  با تمامی  همراه  فشاری  مقاومت  با تعیین  بتن  دما و روانی  و آزمایش برداری  نمونه  نوبت4   شامل  بتنی عملیات  .2ـ11 

 .  مربوط  آزمایشهای  با تمامی ، همراه  و مارشال  آسفالت  تجزیه  و آزمایشهای برداری  نمونه  نوبت2   شامل  آسفالتی عملیات  .3ـ11
 .باشد  می  هفته  در طول  کار روزانه  برابر ظرفیت5/5 حداکثر   مذکور معادل  واحدهای  هفتگی  کارکرد عادی ظرفیت  .1 تبصره 
 از    یا هفتگـی     کارکرد روزانه    باشد متناسباً از حجم      مستقر شده    ذکر شده    عملیات   نوع   دو یا سه     کنترل   برای   واحد آزمایشگاه   چنانچه  .2 تبصره 

 .گردد  می  دیگر اضافه  نوع  کسر و به  نوع یک
)  هفتگی (  شده  بینی  پیش  های   از ظرفیت    بیش   مستقر در کارگاه    در واحد آزمایشگاه  )   هفته  در یک  (  مورد انجام    خدمات   حجم  چنانچه  .3 تبصره 

 75 و   منظور شده  مربوطه  ردیفهای  مطابق کاری  اضافه  ساعات  بصورت  مربوطه های  هزینه  شده  انجام  اضافی  با خدمات مورد نظر باشد متناسب
 .گیرد  قرار می الزحمه  حق  پرداخت  و مبنای  شده  افزوده  احتمالی  کاری  اضافه  ساعات  به  آندرصد

یابـدو    می افزایش درصد50 تا   کارکرد واحد آزمایشگاه    ظرفیت) 50304   ردیف  موضوع (  اضافی   تکنسین   از یک    استفاده  در صورت   .4 صرهتب 
 شـود،    اسـتفاده ) 50306 و   50304   ردیفهـای   موضـوع  (  خودرو اضـافی     همراه   به   اضافی   تکنسین   کاری  های   تعدد جبهه    علت   به  در صورتیکه 

  درصد 150 حداکثر تا      هر واحد آزمایشگاه     ظرفیت   افزایش   که   ذکر است    به  الزم. یابد   می   افزایش  درصد 100 تا     کارکرد واحد آزمایشگاه    یتظرف
 .باشد مجاز می

و بطور )  کالیبره (  واسنجی ایشگاه کار آزم باید در ابتدای... ، ترازوها، گِیجها و   شکن  بتن  مانند جک گیری  اندازه  و تجهیزات  وسایل تمامی  .12 
 . شوند  کنترل  مشاور ژئوتکنیک  و توسط  و با نظر ناظر مقیم  استاندارد مربوط  یکبار طبق  حداقل  ماه  هر شش متناوب

 اسـتقرار دفتـر      ر شهر محل   د   واحد آزمایشگاه    که  گردد، در صورتی     می   نیاز و تأیید کارفرما استفاده       بنا به  50309 و   50308  از ردیفهای   .13 
   حـداقل    شود، در هر نوبت      دفتر مشاور واقع     محل   در استان    واحد آزمایشگاه    که   روز، و در صورتی      یک   حداقل   شود، در هر نوبت     مشاور واقع 

  الزم. گـردد    روز، منظور می     سه  داقل ح   شود، در هر نوبت      دفتر مشاور واقع     محل   از استان    در خارج    واحد آزمایشگاه    که  دو روز، و در صورتی    
 .  است  منظور شده  و آمد کارشناس  غذا و رفت  ردیفها، هزینه  واحد این  در بهای  که  ذکر است به
   ماننـد سـدهای      پراکنـده   های  پروژه. باشد   می  ، گاز و برق     ، نفت    آب   انتقال  ، خطوط    و زهکشی   ، آبیاری   آهن  ، راه    راه   شامل   خطی  های  پروژه  .14 

 درصـد و  15 کیلومتر، اضافه بهـا  4های پراکنده با ابعاد بزرگتر از  ی پروژها بر. کیلومتر باشد2 ابعاد آنها بزرگتر از      هستند که   هایی  ، پروژه   بزرگ
 .گردد  درصد پرداخت می20 کیلومتر اضافه بها 6های پراکنده با ابعاد بزرگتر از  برای پروژه

 .گردد  می  پرداخت  مستقر در کارگاه  آزمایشگاه  به  حمل  یکبار هزینه  ماه  هر شش برای  .15 
  پنجم  فصل  مختصر گروههای  و شرح  شماره جدول

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه 
 . حمل 01

 . تجهیز و استقرار آزمایشگاه 02

 .کار  و اضافه ، خودرو اضافی تکنسین 03
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(های واحدب

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 کیلومتر 1،640

 حمل و نقل وسائل، تجهیزات و افراد آزمایشگاه 
 .های آسفالتی  مسیرمستقر در کارگاه در 

 050101 

  

 کیلومتر 24،600
 حمل و نقل وسائل، تجهیزات و افراد آزمایشگاه 

 .های خاکی مستقر در کارگاه در جاده
 050102 

  

 ماه 10،537،000

 تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز 
 مقدمه با یک نفر تکنسین 2وسایل آزمایشگاهی بند  به

 .منظور کنترل عملیات خاکی و یک دستگاه خودرو به

 050201 

  

 ماه 10،712،000

 تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز 
 مقدمه با یک نفر 3وسایل آزمایشگاهی بند  به

منظور کنترل  و یک دستگاه خودرو بهتکنسین 
 .عملیات بتنی

 050202 

  

 ماه 11،196،000

 تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز 
 مقدمه با یک نفر 4وسایل آزمایشگاهی بند  به

منظور کنترل  تکنسین و یک دستگاه خودرو به
 .عملیات آسفالتی

 050203 

  

 ماه 10،803،000

واحد آزمایشگاه مجهز  تجهیز و استقرار یک 
 مقدمه با یک نفر 3 و 2وسایل آزمایشگاهی بند  به

منظور کنترل دو نوع  تکنسین و یک دستگاه خودرو به
 .عملیات خاکی و بتنی

 050204 

  

 ماه 11،221،000

 تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز 
 مقدمه با یک نفر 4، 3، 2وسایل آزمایشگاهی بند  به

منظور کنترل دو نوع  یک دستگاه خودرو بهتکنسین و 
 .عملیات خاکی و آسفالتی یا بتنی وآسفالتی

 050205 

  

 ماه 11،338،000

 تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز 
 مقدمه با یک نفر 4  ،3، 2وسایل آزمایشگاهی بند  به

منظور کنترل هر سه  تکنسین و یک دستگاه خودرو به
 .بتنی و آسفالتینوع عملیات خاکی، 

 050206 

  

 ماه 500،000

 استفاده از دستگاه بتن شکن برقی بجای دستگاه بتن 
 تا 050202شکن دستی در موضوع ردیفهای 

050206. 

 050207 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(های واحدب

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 ماه  

 تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز 
وسایل و تجهیزات، یک دستگاه خودرو و کادر فنی  به

 .عملیات جوشمنظور کنترل  مناسب به

 050208* 

  

 ساعت 63،600
 اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 

 .050203 تا 050201
 050301 

  

 ساعت 64،700
 اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 

 .050205 تا 050204
 050302 

  

 ساعت 66،400
 اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیف 

050206. 
 050303 

 050304  . تکنسین اضافی آزمایشگاه مستقر در کارگاه نفرماه 4،549،000  
  

 ساعت 37،200
  تکنسین اضافی 050304 اضافه کار موضوع ردیف  
 .آزمایشگاه مستقر در کارگاه

 050305 

  

 ماه 9،616،000
همراه خودرو اضافی برای   تکنسین اضافی به

 .اهآزمایشگاه مستقر در کارگ
 050306 

  

 ساعت 58،200
 تکنسین اضافی 050306 اضافه کارموضوع ردیف  

 .همراه خودرو اضافی آزمایشگاه مستقر در کارگاه به
 050307 

 050308  . بازرسی کارشناس از آزمایشگاه مستقر در کارگاه روز 572،000  
  

 روز 740،000
 سال 15حداقل ( بازرسی کارشناس متخصص 

 .زمایشگاه مستقر در کارگاهاز آ) سابقه
 050309 

  

 درصد 20

 در 050309 تا 050201ردیفهای   اضافه بها نسبت به
منظور کنترل عملیات  صورتی که آزمایشگاه به

 .های خطی در کارگاه مستقر شده باشد پروژه

 050310 

  

 درصد 10

 در 050309 تا 050201ردیفهای   اضافه بها نسبت به
منظور کنترل عملیات  ه بهصورتی که آزمایشگا

در )  کیلومتر2با ابعاد بزرگتر از (های پراکنده  پروژه
 .کارگاه مستقر شده باشد

 050311 

  

 درصد 10

تمامی ردیفهای فصل پنجم در   کسر بها نسبت به
صورتی که آزمایشگاه در شهرستان محل دفتر مشاور 

 .مستقر شده باشد

 050312 
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   در کارگاه  آزمایش  با انجام  موردی  بصورت  اجرایی ت عملیا کنترل.   ششم فصل
   مقدمه

 
 منظـور     فصـل    ایـن    واحد ردیفهـای     در بهای    کیلوگرم 200 تا     کل  با وزن ) 60502   ردیف   به   مربوط  های  غیر از نمونه  (ها     نمونه   حمل  هزینه . 1 

 .  است شده
   بـتن   گیـری    غیر نمونـه     در روزهای    حمل  درصورتیکه( مشاور     توسط   آزمایشگاه   به  از کارگاه ) 60502  ردیف (  بتنی  های   نمونه   حمل  هزینه . 2 

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه60102 و 60101  ، از ردیفهای) شود انجام
 .شود  می  کیلومتر محاسبه100 جمعاً   آسفالتی های در جاده)   و برگشت رفت (  حمل  فاصله حداقل . 3 
 از    در بخشـی    برداری   و نمونه    آزمایش  ، انجام    کارگاه   دفتر مشاور به     از محل    و برگشت    رفت   که   فصل   این   و آزمایشهای   برداری   نمونه  رایب . 4 

 060101  ف، ردی    تجهیز کارگاه    هزینه  ، با پرداخت   و در محدوده داخل استان محل دفتر مشاور باشد         شود   می   روز انجام   روز و یا حداکثر در یک     
 .باشد  نمی  پرداخت قابل

 منظـور    حمل  گردد، هربار هزینه  انجام  ناپیوسته  بطور مجزا و یا در روزهای  که  فصل   این   به   مربوط   و آزمایش   برداری   هر مورد نمونه    برای.  5 
 .خواهد شد

بار منظـور      یک   کارگاه   به   و تجهیزات    وسایل   گردد، حمل    انجام  ن بطور همزما    ششم   فصل   مختلف   و آزمایشهای   برداری   نمونه  در صورتیکه  . 6 
 .گردد می

   کارفرمـا و مشـاور تعیـین         کار، با توافـق      روز و شرایط   -   کار هر اکیپ     ظرفیت   به   با توجه    روز الزم    و اکیپ    تجهیز کارگاه   تعداد روزهای  . 7 
 .گردد می

   ایـن   باشـد، کـه      می   و آمد کارگاهی     و رفت    کارگاهی   گزارش  ، تهیه   ، آزمایشگاهی    کار کارگاهی   شامل   ساعت 8 روز حداکثر     کار هر اکیپ   . 8 
 .شود  می  تقسیم  مختلف  بخشهای  بین  فنی  و مالحظات  ضوابط  براساس زمان

 اسـتانداردها و      مـوردنظر را براسـاس       کنترلهـای   و   آزمـایش    انجـام    توانـایی    کـه    اسـت    و تجهیزاتی    انسانی   نیروی   حداقل  ، شامل   هر اکیپ  . 9 
 . باشد  داشته  فنی مشخصات

  ، محـل   مناسـب   و برودتی  حرارتی  باتجهیزات  خانه ، تاریک  سکو، داربست ، تأمین   غیر مخرب    آزمایشهای  ها و یا انجام     برداری   نمونه  برای . 10 
 مـوارد    تمـامی   بـرای   الزم  فنـی   مشخصات با رعایت ( ، آب ، برق  هشدار دهنده ، عالئم) دیگر  مشابه یاوسایل ( ، جرثقیل   ، روشنایی   کار و آزمایش  

   و پرداخـت   مشـاور و کارفرمـاتعیین    با توافـق   آن  مشاور، هزینه  موارد توسط  از این  هریک  تأمین در صورت . باشد   کارفرما می    عهده  به) مذکور
 .شود می
هـای مشـخص شـده        ها، هزینه و مدت عملیات تخریب، عریان کردن و ترمیم موضعی بخـش              ها و ساختمان    زی پل های مقاوم سا    در طرح . 11

  .گردد های مقاومت مصالح با توافق مشاور و کارفرما تعیین می به منظور انجام آزمایش) توسط مشاور طرح(سازه 
 .  کارفرما است  بعهده  پرتونگاری  از محل ه و افراد متفرق  عابرین  داشتن  دورنگه  به  مربوط های هزینه . 12
 .گردند  می  کارفرما تأمین  توسط  فصل  این  خدمات  انجام برای)  نفر1  حداقل( موردنیاز  کارگران . 13
    پرداخـت    بابـت   از ایـن   و     اسـت    منظور شده    مربوط   در ردیفهای    فصل   این   موضوع   آزمایشهای   و انجام   برداری   نمونه   برای   تکنسین  هزینه . 14

 .گیرد  نمی  صورت ای   جداگانه فصل
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 از    یـا خـارج      کـار در روز تعطیـل        که   و در صورتی     کار بوده    روز عادی    به   مربوط   فصل   و آزمایشها در این     برداری   نمونه   به   مربوط  هزینه . 15
   شود به    انجام   کار در شب    در صورتیکه . شود   می  اضافه)  درصد 25( درصد     پنج  و   مزبور بیست    ردیفهای   هزینه   شود به    کار انجام    عادی  ساعات
   از سـاعات   و یـا خـارج    تعطیـل   کار در روزهای  چنانچه  است بدیهی. گیرد  می بها تعلق اضافه)  درصد20( درصد     بیست   مربوط   ردیفهای  هزینه
 . خواهد شد ر دو ضریب ه  اعمال  مشمول  گیرد، هزینه  انجام  و در شب عادی

   ردیـف   موضـوع  (  مربـوط   هـای    هزینه  ، بنابراین    است   منظور نشده  60408 و   60307 و   60306   ردیفهای   سربار در آزمایش     اعمال  هزینه . 16
 .گردد  می  و پرداخت  کارفرما و مشاور تعیین با توافق) 21804

   مربـوط    از ردیف    آن   خرد شود، هزینه     شده   سخت   از بتن    شده   گرفته  های  ، نمونه   ئوتکنیک از قصور مشاور ژ      خارج   عللی   به  در صورتیکه  . 17 
 .شود  می  و پرداخت محاسبه

   گردد مطابق  انجام  مرکزی  در آزمایشگاه  در صورتیکه  فصل  این  شده  برداشت  های   نمونه   موردنیاز بر روی     آزمایشگاهی   آزمایشهای  هزینه . 18 
 .شود  می  تعیین  سوم  فصل هایردیف

 شود،    دفتر مشاور واقع     در شهر محل     کارگاه  گردد، در صورتیکه     می   نیاز و تایید کارفرما انجام       بنا به  60202 و   60201   از ردیفهای   استفاده.  19 
   کـه    دو روز، و در صـورتی        حـداقل   در هـر نوبـت     شود     دفتر مشاور واقع     محل   در استان    کارگاه   روز، و در صورتیکه      یک   حداقل  در هر نوبت  

   ردیفها، هزینه    در این    که   ذکر است    به  الزم. گردد   روز، منظور می     سه   حداقل   شود در هر نوبت      دفتر مشاور واقع     محل   از استان    در خارج   کارگاه
 .  است  منظور شده  و آمد کارشناس غذا و رفت

در صورت تهیه مواد اولیه توسط مشاور، هزینه آن         . باشد   به عهده کارفرما می    60608 تا   60604های    می ردیف هزینه مواد مصرفی در تما    .  20
 .شود  درصد باالسری توسط کارفرما پرداخت می15طبق اسناد مثبته با 

هـای   از ردیف(یش مربوطه    درصد کل حجم آزما    2تا  ) ریشوت(ها    های کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی، تکرار آزمایش          در آزمایش .  21
 .باشد به عهده کارفرما می) 60608 تا 60606

 بعنوان ضریب 2/1 متر از سکوی کار باشد، ضریب 4های کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی، در صورتیکه ارتفاع بیش از         در آزمایش .  22
 . شود  اعمال می60614 تا 60602های  سختی کار به بها واحد اکیپ روز ردیف
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 کیلومتر 1،780

منظور   حمل وسایل و تجهیزات و افراد به
گیری و یا انجام آزمایشهای  برداری، نمونه نمونه

هر  های آسفالته به صحرایی فصل ششم در جاده
 .کارگاه

 060101 

  

 کیلومتر 7،660

منظور   حمل وسایل و تجهیزات و افراد به
گیری و یا انجام آزمایشهای  ونهبرداری، نم نمونه

 .هر کارگاه های خاکی به صحرایی فصل ششم در جاده

 060102 

  

 روز 378،000

گیری و یا  برداری، نمونه  تجهیز کارگاه برای نمونه
بجزآزمایشهای کنترل (انجام آزمایشهای فصل ششم 
 ).کیفیت جوش و اتصاالت فلزی

 060103 

  

 روز 565،000
ظور تشخیص و اعالم نظر و یا نظارت من  کارشناس به

 .بر عملیات اجرایی
 060201 

  

 روز 721،000
منظور  به) سال سابقه15حداقل ( کارشناس متخصص 

 .اعالم نظر ویا نظارت بر عملیات اجرایی
 060202 

  

 محل 24،400

 سانتیمتر 100قطر تقریبی  های خاک به  برداشت الیه
خامت یا انجام منظور تعیین ض  متر به5تا عمق  

 سانتیمتر 15ازا هر  های زیرین به آزمایش الیه
 .ضخامت

 060301 

  

 آزمایش 42،700
تعیین دانسیته طبیعی در محل از سطح زمین تا عمق 

 ASTM:D). 11556طبق ( متر 2
 060302 

  

 آزمایش 61،200
 5 تا 2تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق 

 ASTM:D). 11556طبق (متر 
 060303 

  

 اکیپ روز 1،113،000
وسیله دانسیته سنج    تعیین دانسیته خاک در محل به

 ASTM:D). 2922طبق ( )Atomic Nuclear(اتمی 
 060304 

  

 نمونه 42،100

برداری دست خورده از خاک و مصالح سنگی   نمونه
آزمایشگاه برای هر نمونه  بندی و حمل آن به و بسته

 . کیلوگرم25وزن تا  به

 060305 

  

 آزمایش 146،500
از سطح ) سی بی آر( تعیین نسبت باربری در محل 

 ASTM:D). 4429طبق ( متر 5/0زمین تا عمق  
 060306 

  

 آزمایش 199،000
بیش از ) سی بی آر( تعیین نسبت باربری در محل 

 ASTM:D). 4429طبق ( متر 2 تا 5/0عمق 
 060307 
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 محل 103،500

قطر   آسفالت متراکم و سرد شده بههای  برداشت الیه
منظور تعیین ضخامت یا انجام   سانتیمتر به80تقریبی 

  سانتیمتر 5ازاء هر  های زیرین به آزمایش الیه
 .ضخامت

 060401 

  

 نمونه 45،200
در حال ( نمونه گیری از آسفالت گرم در محل 

 .آزمایشگاه وحمل نمونه به) پخش
 060402 

  

 نمونه 92،200

برداری از آسفالت متراکم و سخت شده  نه نمو
 15قطر و ضخامت تا  گیری به صورت مغزه به

 .سانتیمتر

 060403 

  

 نمونه  

برداری از اعماق آسفالت متراکم و سخت شده   نمونه
 15گیری با قطر و یا ضخامت بیش از  به صورت مغزه

 .سانتیمتر

 060404* 

  

 نمونه 78،000
ه آسفالت متراکم و سخت برداری از هر الی  نمونه
 .وسیله اره برقی شده به

 060405 

  

 اکیپ روز 568،000
وسیله دانسیته سنج   تعیین وزن مخصوص آسفالت به

 .آسفالت
 060406 

  

 نمونه 41،200
 آزمایش سینی برای تعیین مقدار قیر یا مصالح در 

 .حال پخش
 060407 

 060408  .اس. اس.  آزمایش وی آزمایش 154،000  
  

 کیلومتر  
 آزمایش و تعیین خمش راهها با استفاده از دستگاه 

 ).دفلکتوگراف(
 060409* 

  

 محل  

منظور تعیین ضخامت یا   برداشت بتن سخت شده به
 سانتیمتر 15ازا هر  های زیرین به انجام آزمایش الیه

 .ضخامت

 060501* 

  

 دفعه 101،500

 قالبهای برداری از بتن تازه در محل در  نمونه
ضلع (یا مکعبی )  سانتیمتر15 یا 10قطر به(ای  استوانه

تا حداکثر پنج (از هر مخلوط بتن )  سانتیمتر20 یا15
 ASTM:C). 172طبق () قالب

 060502 

  

 نمونه 14،400
در صورت (و دمای بتن ) اسالمپ( تعیین روانی 

 ).505دت :طبق آبا(در محل ) نیاز
 060503 
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 نمونه 25،400
طبق (عیین وزن واحد حجم بتن و یا مالت تازه  ت
 ).509دت :آبا

 060504 

  

 نمونه 87،700
 تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشار 

 ).511دت :طبق آبا(هوا در محل 
 060505 

  

 نمونه 242،500
 سانتیمتر 10قطر تا   مغزه گیری از بتن سخت شده به

 . سانتیمتر25و عمق تا حداکثر 
 060506 

  

 نمونه 479،500
 سانتیمتر 15قطر تا   مغزه گیری از بتن سخت شده به

 . سانتیمتر35و عمق تا حداکثر 
 060507 

  

 سانتیمترمربع 39،500

گیری از بتن سخت شده   بریدن آرماتور حین مغزه
ازاء هر سانتیمترمربع سطح مقطع بریده شده از  به

 .آرماتور

 060508 

  

 درصد  

 در 060507 و 060506ردیفهای  ها نسبت به اضافه ب
گیری بزرگتر از ابعاد مذکور  صورتی که ابعاد مغزه

 .باشد

 060509* 

  

 درصد  

 060509  تا 060506ردیفهای   اضافه بها نسبت به
درجه 90گیری با زاویه بیش از در صورتی که مغزه

 .قائم انجام گردد نسبت به

 060510* 

  

 اکیپ روز 858،000
طریق ماوراء صوت  مایش غیر مخرب بتن به آز

 ).اولتراسونیک(
 060511 

  

 محل 14،200
 آماده سازی محل  انجام آزمایش چکش اشمیت یا 

 .ماورا صوت یا آرماتوریابی
 060512 

  

 آزمایش 18،000
 تعیین حدود مقاومت فشاری بتن سخت شده با 

 ).میانگین ده نقطه در محل(استفاده از چکش اشمیت 
 060513 

  

 اکیپ روز 403،000

 تعیین وجود و اندازه گیری ابعاد و عمق آرماتور در 
بتن سخت شده با استفاده از دستگاه فلزیاب تا عمق 

 . سانتیمتر30

 060514 

  

 شمع  
 تعیین قابلیت باربری و کیفیت شمعهای بتنی با 

 .Sonicدستگاه 
 060515* 

  

 نمونه 

 ،ر نفوذ یون کلرایدمقاومت بتن در براب آزمایش 
 ).635دت :طبق آبا (به روش الکتریکی

 060516* 

 *060517  ).637دت :طبق آبا(جذب آب بتن  آزمایش  نمونه   
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 *060518  ).638دت :طبق آبا (بتن در برابر نفوذ آب آزمایش  نمونه   
  

 اکیپ روز 
  با اشعه گاما،رادیوگرافی از بتن سخت شده آزمایش 

 ).632ت د:طبق آبا(
 060519* 

  

 روز 310،000
تجهیز کارگاه برای کنترل کیفیت جوش و اتصاالت 

 .فلزی
 060601 

  

 اکیپ روز 667،500

کنترل کیفیت مواد و قطعات فلزی به منظور ضخامت         
ــرک    ــا ت ــنجی ی ــطح س ــنجی، س ــه روش  س ــابی ب ی

ــاورا ــوت ی مـــ ــق (صـــ س م ب،  228طبـــ
DIN,ASMEsecV٦٠٩, ٥٧٨, ٥٧٧, ٣٨٨،٤٣٥.( 

 060602 

  

 اکیپ روز 667،500

کنتــــرل کیفیــــت جــــوش و اتصــــاالت فلــــزی 
ــوت   ــاورای صــــــــ ــه روش مــــــــ بــــــــ

 ب م س228 و ١. DIN,ASMEsecV,AWS-D١ طبق(
DIN,ASTM:SA-٣٨٨،٤٣٥،٥٧٧،٥٧٨،٦٠٩(. 

 060603 

  

 اکیپ روز 424،000

کنتــــــرل کیفیــــــت جــــــوش و اتصــــــاالت 
ــزی ــی   فلــ ــه روش ذرات مغناطیســ ــق(بــ طبــ

 ASME sec V , VIII, DIN , AWS-D، 

٫١١'ASTM.E709  س م ب228و .( 

 060604 

  

 اکیپ روز 239،000

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و به روش 
 ASME sec V, VIII, DINطبق (رنگهای نافذ 

,AWS-D1 .١, ASTM.E165 س م ب228  و.( 

 060605 

  

 اکیپ روز 1،292،000

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و به روش 
 ,ASME sec V, VIIIطبق (تونگاری صنعتی پر

,DIN, AWS-D1 .1, AP1650 , API1104, 228 
 ).س م ب

 060606 

  

 اکیپ روز  

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و غیرفلزی با 
 ASME sec V , DINطبق (استفاده از دستگاه کرالر 

,AWS-D١. ١ ,API650 ,API1104  ب م  س228 و.( 

 060607* 
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 یپ روزاک  

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و با استفاده از 
 300 تا 100اشعه ایکس با دستگاهی به قدرت بین 

DIN، س م ب 228طبق (کیلو ولت پتانسیل 

AWS:D١ .١ API1104, API1650, ASME secV(. 

 060608* 

  

 اکیپ روز 359،500
کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش 

 .) س م ب228 و AWS-D 1 .1بق ط(بازرسی چشمی 
 060609 

  

 اکیپ روز  

کنترل کیفیت به روش جریان گردابی به منظور 
یابی در اتصاالت فلزی، تعیین میزان خوردگی  ترک

مواد، جدا سازی مواد و ضخامت سنجی پوشش 
 ).ASME س م ب و 228طبق (

 060610* 

  

 اکیپ روز  
یابی  کترل کیفیت مخازن به روش نشت

 ).ASMEطبق (
 060611* 

 *060612  ).نگاری گرما(کنترل کیفیت به روش مادون قرمز  اکیپ روز    
  

 اکیپ روز  
کنترل کیفیت اجزا سازی و مکانیکی به روش نشر 

 .فراآوایی به منظور یافتنی عیوب فعال
 060613* 

  

 اکیپ روز  
کنترل کیفیت تعادل قطعات دوار به روش آنالیز 

 .ارتعاشات
 060614* 

  

 مقطوع  

 تا 060604 یتأمین مواد اولیه مصرفی ردیفها
060608. 

 060615* 

 *060616  .تهیه قطعات خاص مورد نیاز آزمایشهای غیر مخرب مقطوع   
 




