
http://www.mporg.ir/


WEB:    www.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشاني الکترونيک:  

 

 9از       1صفحه   زیرسازی راه آهنحق الزحمه مطالعات دستورالعمل 

 1382 / 4 / 14              مورخ     64974/101پیوست بخشنامه شماره             

 
 الزحمه مرحله مقدماتی حق -1

ریال در هزار ) وشصتهشتصد( 860مقطوع  های یک خطه و دو خطه بطور نآه الزحمه این مرحله برای راه حق
ماهور، کوهستان و کوهستان  دشت، تپه (الزحمه برای مسیرهای با عوارض مختلف  این حق. باشد مترمی هرکیلو
 .و همچنین مناطق مختلف کشور یکسان است)  سخت

 
  مشخصه منطقه-2

 ای مربوط، در بخشنامه شماره ضریب منطقهعدد مشخصه منطقۀ این دستورالعمل، معادل 
ای حقوق عوامل نظارت  های منطقه ضریب" با موضوع 12/7/1378 مورخ 3730/54-4156/102

 .باشد می"کارگاهی
 .گردد  اعمال می با تفکیک بخش مشخصه منطقه 1-1
 .گردد می  خطی تعیینالزحمه به روش میانیابی عدد پیاپی باشد، مبلغ حق منطقه بین دو درصورتیکه مشخصه 1-2

 
 مهای اول و دو الزحمه مرحله حق -3

 توجه با و 4 تا 1های  آهن طبق جدول های اول و دوم مطالعات زیرسازی راه های مختلف مرحله الزحمه قسمت حق 
 :گردد به بندهای زیر تعیین می 

زیرسـازی ی اول و دوم مطالعات ها هف مرحلـهای مختل الزحمۀ قسمت خطه و دوخطه ، حق های یک آهن  برای راه3-1
 .باشد می یکسان ، باستثنای قسمت دوم مرحله دوم،آهن اهر 

شده   درصد ارقام درج65آهنهای یک خطه  برای مطالعه زیرسازی راه الزحمه قسمت دوم مرحله دوم  حق3-2
 .آهنهای دو خطه است درجدول مربوط به مطالعه زیرسازی راه 

های مختلف زیرسازی ، پیاده کردن ومیخکوبی یک  الزحمه مطالعات مراحل و قسمت حقها ،  در مورد ایستگاه 3-3
وی نقشه ر، جانمایی ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز ت مقاطع عرضی به مقیاس و عرضشردابمحور،  
الزحمه حقاین بابت  از الزحمه مطالعات قسمت دوم مرحله دوم منظورگردیده است و مسیر، در حق مسطحه 
 .شود پرداخت نمی ای داگانهج 
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از روابط زیر با توجه به های بندهای باال برای مطالعات محورهای یک خطه یا دو خطه با  استفاده  الزحمه حق 3-4

 :شود میاصالح جمع طول مسیر مورد مطالعه،  
 
 

 
 Xمحدوده تغییرات 

 )کیلومتر مطالعه برحسب  مورد مسیر طول جمع(
Y 

 )الزحمه ضریب اصالح حق(

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

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

i ماهور ، کوهستان ، کوهستان سخت  دشت ، تپه:، شامل) 3طبق بند ( نوع طبقه بندی مسیر 
j 2/2 تا 1با تغییرات ) 2طبق بند ( مشخصه منطقه 

Xij  بندی مطالعه در طبقه مورد مسیر طول i برای مشخصه منطقه   امjکیلومتر  برحسب 
Aijبندی  در طبقه) 4 تا 1های شماره  بدست آمده از جدول(مسیر  طول الزحمه واحد  حقiخصه منطقه  ام، برای مشj 

 

های ابالغی   متر که براساس نقشه10 تا 2ها و آبروهای چنددهانه  های اجرایی پل الزحمه تهیه نقشه حق 3-5
الزحمه  الزحمه قسمت دوم مرحله دوم منظورگردیده است وازاین بابت حق شوند ، در حق کارفرما تهیه می 
 .شود ای پرداخت نمی جداگانه 
اولیه  های هزینه شامل(های دوره عمر  ای را از لحاظ هزینه صی که مشاور طرح بهینههای خا  در موقعیت)تبصره
زلزله ،  ازنظر تردد ،(، مسائل مربوط به ایمنی )  و دفع قطعات مستهلک برداری و نگهداری، جایگزینی ، بهرهساخت 
 برای پل مطالعات الزحمه  از حقتوان  ، شرایط و سهولت اجرا پیشنهاد نماید ، می) سیالب ، مقاومت مصالح وغیره 
 .این قسمت استفاده نمود 

 
 الزحمه پیاده کردن ومیخکوبی مسیر و بالیزاژ مجدد  حق-4

 5جدول  طبقآهن و بالیزاژ مجدد ، با توجه به بندهای زیر ،  الزحمه پیاده کردن ومیخکوبی مسیر زیرسازی راه حق
 . باشد پیوست می

 ای نظارت کارگاهی ، موضوع بخشنامه شماره  های منطقه  ، ضریب5ره های جدول شما الزحمه ق ح به4-1

 .شود  ، اعمال می12/7/1378 مورخ 3730/54-4156/102 

 ، جداگانه صورت الزحمه مربوط به هر قطعه به  منطقه باشد ، حقضریب چنانچه یک مسیر دارای چند 4-2
 .شود محاسبه و پرداخت می منطقه مربوط، ضریببراساس  

 دوخط درصورتیکه ، یا دو خطهخطه آهن برای محورهای یک  الزحمه پیاده کردن ومیخکوبی مسیر زیرسازی راه حق 4-3
 .متصل به یکدیگر باشند و یک محور پیاده و میخکوبی شود یکسان است 

 
 

∑ (=  الزحمه مسیرکل حق
ij

ijijAX Y( 
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  هزینه سفر-5

جدول زیر محاسبه  و کمک رابطه هزینه سفر برای انجام مطالعات میدانی به محل پروژه مورد قرارداد، با
 :شود می

 
 

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

P 22 50 9 19 100 

 
  L مورد  از شهر استقرار دفتر مرکزی مشاور تا نزدیکترین شهر قابل مسافرت در محدوده پروژهمسافت هوایی کوتاهترین  
 قرارداد برحسب کیلومتر  

 
 بندی مسیر و ضریب مانع  طبقه-6

کوبی و بالیزاژ، مسیر از نظر شیب زمین آهن، پیاده کردن، میخ الزحمه مطالعات زیرسازی راه برای محاسبه حق
مسیرهایی که خط . های توپوگرافی آن خواهدبود بندی مسیر، نقشه مبنای طبقه .شود بندی می طبیعی طبقه

 60 تا 7 درصد تپه ماهور، بیش از 7 تا 3 درصد باشد دشت، بیش از3های توپوگرافی آنها تا  بزرگترین شیب درنقشه
 .شود  درصد، کوهستان سخت محسوب می60درصد کوهستان و بیش از 

 بندی مسیرهایی که نقشه توپوگرافی برای آنها تهیه نشده است، بااستفاده از پروفیلهای طولی و عرضی   طبقه6-1
 بندی مذکور  در این موارد باید مشخصات طبقه. گردد و در صورت لزوم بازدید مسیر تعیین می 
 .رعایت گردد 

     وجودداشته قسمت یا قسمتهایی از مسیر عوارضی مانند جنگل، باتالق، شالیزار، برکه، تاالب، مانداب و باغ اگر در 6-2
الزحمه  به حق 25/1  بندی مذکور ، ضریب در این صورت پس از طبقه. شود  آن قسمت بامانع محسوب می  باشد،   
 .اعمال نیست مسیر، قابل ه میخکوبی و پیاده کردنالزحم مفاد این بند به حق. گردد مطالعات مربوط، اعمال می 

شالیزار،   و درمناطقی که دارای باتالق،80/1الزحمه میخکوبی و پیاده کردن مسیر درمناطق جنگلی ، با ضریب  حق6-3
 .شود   محاسبه می40/1برکه، تاالب، مانداب ، باغ و مانند آن هستند، با ضریب  

 
 کاره الزحمه کارهای نیمه  حق-7

در صورتی که خدمات یک قسمت و یا مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات قسمت و یا مرحله قبل 
الزحمه آن در ضریب  را انجام نداده است، چنانچه کار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی باشد، حق

 .دشو  ضرب می20/1 و چنانچه مربوط به خدمات نظارت باشد، در ضریب 10/1
 

 
 
 

      *L*P300=فر برای انجام مطالعات برحسب ریال هزینه س کل 
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  نحوه ارائه نتیجه مطالعات-8

 ملزم به ارائه  جرایی ، ، با جلد گالینگور به دستگاه اA3های مکتوب در قطع  مشاور عالوه بر ارائه نسخه 
 و ACAD2000 و Office XPافزارهای  با استفاده از نرم) CD(های طراحی، روی لوح فشرده  محاسبات و نقشه 
 .باشد اجرایی می دستگاه  ، بهUnicode(UTF-8)افزارهای دیگر مورد قبول کارفرما ، تحت آرایۀ نوشتاری  نرم 

 
  موارد دیگر-9

بخش را تعیین و ابالغ  های این الزحمه ریزی کشور در هر سال نحوه تعدیل حق هسازمان مدیریت و برنام 
 .نماید می 
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 آهن  مرحله اول زیرسازی راه-اور برای مطالعات قسمت اولالزحمه مهندس مش حق. 1جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1773600 2217000 2771200 3464000 

10/1 1804100 2255100 2818800 3523500 

20/1 1834600 2293200 2866500 3583100 

30/1 1865200 2331500 2914300 3642800 

40/1 1895700 2369600 2962000 3702500 

50/1 1926200 2407700 3009600 3762000 

60/1 1956800 2446000 3057500 3821800 

70/1 1987300 2484100 3105100 3881300 

80/1 2017800 2522200 3152700 3940800 

90/1 2048400 2560500 3200600 4000700 

00/2 2078900 2598600 3248200 4060200 

10/2 2109400 2636700 3295800 4119700 

20/2 2140000 2675000 3343700 4179600 
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 آهن  مرحله اول زیرسازی راه-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت دوم حق  .2جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1763500 2204300 2755300 3444100 

10/1 1771300 2214100 2767600 3459500 

20/1 1779000 2223700 2779600 3474500 

30/1 1786700 2233300 2791600 3489500 

40/1 1794500 2243100 2803800 3504700 

50/1 1802200 2252700 2815800 3519700 

60/1 1809900 2262300 2827800 3534700 

70/1 1817700 2272100 2840100 3550100 

80/1 1825400 2281700 2852100 3565100 

90/1 1833100 2291300 2864100 3580100 

00/2 1840900 2301100 2876300 3595300 

10/2 1848600 2310700 2888300 3610300 

20/2 1856300 2320300 2900300 3625300 
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 آهن  مرحله دوم زیرسازی راه-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت اول حق. 3جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1885300 2358100 2949500 3689100 

10/1 1966400 2459700 3076800 3848600 

20/1 2047200 2561200 3204300 4008000 

30/1 2129500 2664500 3333300 4170200 

40/1 2211500 2767100 3462100 4331500 

50/1 2293400 2870200 3591200 4493600 

60/1 2376700 2974500 3722400 4657500 

70/1 2491000 3077900 3852000 4819600 

80/1 2543200 3183200 3983800 4984700 

90/1 2626700 3287700 4114500 5149000 

00/2 2710300 3392800 4246300 5313700 

10/2 2795000 3499000 4379100 5480000 

20/2 2889000 3610300 4518500 5654400 
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 آهن  مرحله دوم زیرسازی راه-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت دوم حق. 4جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 5658200 7072700 8840800 11051000 

10/1 5738800 7173500 8966800 11208500 

20/1 5819400 7274200 9092700 11365800 

30/1 5900000 7375000 9218700 11523300 

40/1 5980600 7475700 9344600 11680700 

50/1 6061200 7576500 9470600 11838200 

60/1 6141800 7677200 9596500 11995600 

70/1 6222400 7778000 9722500 12153100 

80/1 6303000 7878700 9848300 12310300 

90/1 6383600 7979500 9974300 12467800 

00/2 6464200 8080200 10100200 12625200 

10/2 6544800 8181000 10226200 12782700 

20/2 6625400 8281700 10352100 12940100 
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 کردن و میخکوبی و بالیزاژ مجدد برای یک کیلومتر از مسیر راه آهن الزحمه پیاده حق .5 جدول

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 الزحمه به ریال حق  شرح ردیف

 2360200 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت 1

 3083000 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در تپه ماهور 2

 5251300 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان 3

 8944600 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان سخت 4

 974300 بالیزاژ مسیر در دشت  5

 1215300 بالیزاژ مسیر در تپه ماهور 6

 1522300 بالیزاژ مسیر در کوهستان 7

 1906900 ژ مسیر در کوهستان سختبالیزا 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 




