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  یالزحمه مرحله مقدمات حق -1

 و  چهارصـد ون و   یـ لی م کیـ  ( 1457000مقطوع    خطه و دو خطه بطور     کی یها آهن  راه ین مرحله برا  یالزحمه ا   حق
دشـت،   ( بـا عـوارض مختلـف    یرهای مـس یالزحمـه بـرا   ن حـق یا. باشد یم متر لویک ال در هریر)  هزار اه و هفت  پنج
  .سان استکیشور کن مناطق مختلف یو همچن)  سختوهستان کوهستان و کماهور،  تپه

 
   مشخصه منطقه-2

   مربــوط، در بخــشنامه شــمارهیا ب منطقــهیادل ضــرن دســتورالعمل، معــیــعــدد مشخــصه منطقــۀ ا
 حقـوق عوامـل نظـارت       یا   منطقـه  یهـا   بیضـر " با موضـوع     12/7/1378 مورخ   3730/54-4156/102

  .باشد یم "یارگاهک
  .گردد ی اعمال م  بخشکیکمشخصه منطقه با تف 1-1
ـ    ه مشخصه کیدرصورت 1-2 ـ عـدد پ    ن دو یمنطقه ب ـ نایالزحمـه بـه روش م      باشـد، مبلـغ حـق      یاپی ـ یابی  ی خط

  .گردد یم نییتع  

  
  م اول و دویها الزحمه مرحله حق -3

 توجـه   با و 4 تا   1 یها  آهن طبق جدول     راه یرسازی اول و دوم مطالعات ز     یها   مختلف مرحله  یها  الزحمه قسمت   حق  
  :گردد ین مییر تعی زیبه بندها  

 یرســاز یز اول و دوم مطالعـات    یهـا   هحلـ ف مر ـ مختل یها  الزحمۀ قسمت    حق ،دو خطه خطه و     کی یها  آهن   راه ی برا 3-1
  .باشد یمسان کی  قسمت دوم مرحله دوم،یاستثناه ، بآهن اهر  

جـدول   در شـده   درصد ارقام درج80 خطه کی یآهنها  راهیرسازی مطالعه زیبرا الزحمه قسمت دوم مرحله دوم       حق 3-2
  . دو خطه استیآهنها  راهیرسازیمربوط به مطالعه ز  

 کیـ  یوبکـ خیم ردن و کـ اده  یـ  ، پ  یرسـاز ی مختلف ز  یها  الزحمه مطالعات مراحل و قسمت      حقها ،     گاهستیدر مورد ا   3-3
 نقـشه  یو ر ساتیـ  سـاختمانها و تاس    یی، جانمـا  از  یـ  مـورد ن   اس و عـرض   یـ  بـه مق   یت مقـاطع عرضـ    شـ ردابمحور،    
الزحمـه  حـق ن بابـت    یـ ا از ه اسـت و   شـد  طالعات قـسمت دوم مرحلـه دوم منظـور        الزحمه م   ر، در حق  یمس مسطحه  
  .شود یپرداخت نم یا جداگانه  
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 بـه   ر بـا توجـه    یـ ا دو خطه بـا  اسـتفاده از روابـط ز           ی خطه   کی ی مطالعات محورها  ی باال برا  ی بندها یها  الزحمه  حق 3-4

 :شود یماصالح ر مورد مطالعه، یجمع طول مس  
  
 

 
  Xرات ییمحدوده تغ

  )لومتریک مطالعه برحسب   مورد  ریمس  طول  جمع(
Y  

  )الزحمه ب اصالح حقیضر(

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

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

iوهستان سختکوهستان ، ک ، ماهور دشت ، تپه: ، شامل) 3طبق بند (ر ی مسی نوع طبقه بند  
j 2/2 تا 1رات ییبا تغ) 2طبق بند ( مشخصه منطقه  

Xij  یبند مطالعه در طبقه  مورد  ریمس  طول i مشخصه منطقه یبرا  ام jلومتریک  برحسب  
Aijیبند در طبقه) 4 تا 1 شماره یها بدست آمده از جدول(ر یمس  طول  الزحمه واحد  حق iمشخصه منطقه ی ام، برا j  

  

 ی ابالغـ  یهـا   ه براسـاس نقـشه    کـ  متـر    10 تـا    2دهانـه     چنـد  یهـا و آبروهـا       پل یی اجرا یها  ه نقشه یالزحمه ته   حق 3-5
الزحمـه    ن بابـت حـق    یـ ا از ده اسـت و   زحمـه قـسمت دوم مرحلـه دوم منظـور شـ           ال  شوند ، در حق     یه م یارفرما ته ک  
  .شود ی پرداخت نمیا جداگانه  
  هیـ اول یهـا   نـه یهز شـامل ( دوره عمـر     یهـا   نـه ی را از لحـاظ هز     یا  نـه یر طرح به  ه مشاو ک ی خاص یها  تی در موقع  )تبصره
الب یس زلزله ،   تردد،رینظ(یمنیبه ا ، مسائل مربوط)شده ک قطعات مستهل ینیگزی، جای و نگهداریبردار ، بهرهساخت  
ــا   ی براپل مطالعات  الزحمه  توان از حق ید ، میشنهاد نمایط و سهولت اجرا پی، شرا) یا  سازهی طراحیمبان و   ن یــ
  .قسمت استفاده نمود  

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

 5جدول  طبقر ، ی زیزاژ مجدد ، با توجه به بندهایآهن و بال  راهیرسازیر زی مسیوبکخیم ردن وکاده یالزحمه پ حق
  . باشد یوست میپ

   ، موضــوع بخــشنامه شــماره یارگــاهک نظــارت یا  منطقــهیهــا بی ، ضــر5 جــدول شــماره یهــا الزحمــه ق حــ بــه4-1

  .شود ی ، اعمال م12/7/1378 مورخ 3730/54-4156/102  

  الزحمـه مربـوط بـه هـر قطعـه بـه صـورت جداگانـه،                  ب منطقـه باشـد ، حـق       ی چنـد ضـر    یر دارا ی مس کی چنانچه   4-2

  .شود یب منطقه مربوط، محاسبه و پرداخت میبراساس ضر  

ه کیا دو خطـه، درصـورت     یـ  خطـه    کیـ  ی محورهـا  یآهن برا    راه یرسازیر ز ی مس یوبکخیم ردن و کاده  یپالزحمه    حق 4-3
  .سان استکی شود یوبکخیاده و می محور پکیگر باشند و یدکیخط متصل به  دو  

   ثرک، حداردینپذزاژ توسط مشاور انجام یبالخدمات در مطالعات قسمت اول مرحله دوم ، ارفرما کطبق نظر چنانچه  4-4
  .گردد یسر مک و مشاور اکارفرم با توافق ن مطالعات ،یا الزحمه حق% 15تا   

 

∑ (=  ریالزحمه مسل حقک
ij

ijijAX Y(  
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  نه سفری هز-5
              :شود یر محاسبه میجدول ز  و   رابطهکمک ورد قرارداد، با به محل پروژه میدانی انجام مطالعات مینه سفر برایهز

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

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

E 8400  21000 4200 33600 37800 
  

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

  

  یب دشواری و ضرب مانعی ضر،ر ی مسیبند  طبقه-6
ن یب زمـ  ی شـ  با توجه به  ر  یزاژ، مس ی و بال  یوبکخیردن، م کاده  یآهن، پ    راه یرسازیعات ز الزحمه مطال    محاسبه حق  یبرا
ه خـط  کـ  ییرهایمـس .  آن خواهـدبود ی توپـوگراف یهـا  ر، نقـشه ی مـس یبند  طبقهیمبنا .شود ی میبند  طبقهیعیطب

 60 تا 7ش از یر، ب درصد تپه ماهو7 تا 3ش ازی درصد باشد دشت، ب3 آنها تا ی توپوگرافیها نقشه ب درین شیبزرگتر
  .شود یوهستان سخت محسوب مک درصد، 60ش از یوهستان و بکدرصد 

   ی و عرضـ   ی طـول  یهـا   مـرخ یناسـتفاده از     ه نـشده اسـت، بـا      ی آنها ته  ی برا یه نقشه توپوگراف  ک ییرهای مس یبند   طبقه 6-1
ــزوم بازد    ــورت ل ــو در ص ــسی ــیر تعید م ــی ــردد ین م ــدر ا. گ ــوارد بای ــن م ــه ی ــصات طبق ــد د مشخ ــذیبن   ور ک م
  .ت گرددیرعا  

   بــاغ ،ه، تــاالب، مانــداب کــزار، بریجنگــل، بــاتالق، شــال  ماننــدیر ، عوارضــی از مــسییا قــسمتهایــ قــسمت  اگــر در6-2  
  الزحمـه   حـق  بـه  25/1  بین صورت ، ضریدر ا. شود  یمحسوب م مانع آن قسمت با باشد،   داشته وجودیا مستحدثات       
   قابـل   ،زاژ مجـدد  ی و بـال   ریردن مـس  کاده  ی پ ، یوبکخیالزحمه م   ن بند به حق   یا مفاد .گردد  یمطالعات مربوط، اعمال م       
   .ستیعمال نا    
   یه داراکـ  یمنـاطق   و در80/1بیبا ضر ، یمناطق جنگل  درزاژ مجددی و بالریردن مس کاده  ی پ ، یوبکخیالزحمه م    حق 6-3  
  .شود ی  محاسبه م40/1ب ی، با ضراشد ب یا مستحدثات باغ،ه، تاالب، مانداب کزار، بریشال اتالق،ب    

   تـا  1ضـریب دشـواری از       باشـد،      داشـته  وجودر  یز التکمش از   یبیکتریک یا   ر ،   ی از مس  ییا قسمتها ی قسمت    اگر در  6-4
 بـر    از مراحـل مطالعـات بـصورت مجـزا،         کیـ  هـر    یبـرا ) تنها یک مرتبـه   (  ، با توافق مشاور و دستگاه اجرایی       20/1  
  :شود یالزحمه اعمال م حق  

 -15متر از کا ی+ 45ش از ی بی هوایدما،  و ازدحام خودرو در منطقهکی، ترافی راه دسترسعدم وجود
، متر برساند20مسافت دید افراد را به کمتر از ه کآلودگی ا ی، غبار %70ش از یگراد، رطوبت بیدرجه سانت

  لومتر در ساعتیک 40ش از ی با سرعت بباد
  

های   شاخصتعیین     همچنین برای  .استقابل اعمال   ز  ینزاژمجدد  یر و بال  یمس ردنک ادهی، پ یوبکخی م یبرا4-6مفاد بند ) دیکتا
  .باشد میمطالعه مالک عمل  مورد  متناظر با دورهدر دوره  کشور هواشناسی سازمان آمار و اطالعاتسوابق ی، جوّ
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  ارهک مهی نیارهاکالزحمه   حق-7

ا مرحله قبل یه آن مشاور خدمات قسمت و ک ارجاع شود یا مرحله به مشاوری قسمت و کیه خدمات ک یدر صورت
ب یمه آن در ضرالزح  باشد، حقیار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحکرا انجام نداده است، چنانچه 

  .شود ی ضرب م20/1ب ی و چنانچه مربوط به خدمات نظارت باشد، در ضر10/1

 
  جه مطالعاتی نحوه ارائه نت-8

 ملزم به ارائه   ،یینگور به دستگاه اجرای ، با جلد گالA3توب در قطع ک میها مشاور عالوه بر ارائه نسخه  
 و ACAD2000 و Office XP یافزارها  استفاده از نرمبا) CD( لوح فشرده ی، روی طراحیها محاسبات و نقشه  
  .باشد ی مییاجرا دستگاه  ، بهUnicode(UTF-8) یۀ نوشتاریارفرما ، تحت آراکگر مورد قبول ی دیافزارها نرم  

 
  گری موارد د-9

 ن و ابالغییبخش را تع نی ایها الزحمه ل حقیشور در هر سال نحوه تعدک یزیر ت و برنامهیریسازمان مد  
 .دینما یم  
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  آهن  راهیرسازی مرحله اول ز- مطالعات قسمت اولیالزحمه مهندس مشاور برا حق. 1جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  ورتپه ماه  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  2900400 3625500 4531800 5664700 

10/1  2945800 3682200 4602700 5753300 

20/1  2991300 3739100 4673800 5842200 

30/1  3036800 3796000 4745000 5931200 

40/1  3082300 3852800 4816000 6020000 

50/1  3127700 3909600 4887000 6108700 

60/1  3173200 3966500 4958100 6197600 

70/1  3218700 4023300 5029100 6286300 

80/1  3264200 4080200 5100200 6375200 

90/1  3309600 4137000 5171200 6464000 

00/2  3355100 4193800 5242200 6552700 

10/2  3400600 4250700 5313300 6641600 

20/2  3446100 4307600 5384500 6730600 
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  آهن  راهیرسازی مرحله اول ز- مطالعات قسمت دومیالزحمه مهندس مشاور برا حق  .2جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  2846800 3558500 4448100 5560100 

10/1  2856800 3571000 4463700 5579600 

20/1  2866800 3583500 4479300 5599100 

30/1  2876700 3595800 4494700 5618300 

40/1  2886700 3608300 4510300 5637800 

50/1  2896700 3620800 4526000 5657500 

60/1  2906700 3633300 4541600 5677000 

70/1  2916600 3645700 4557100 5696300 

80/1  2926600 3658200 4572700 5715800 

90/1  2936600 3670700 4588300 5735300 

00/2  2946600 3683200 4604000 5755000 

10/2  2956500 3695600 4619500 5774300 

20/2  2966500 3708100 4635100 5793800 
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  آهن  راهیرسازی مرحله دوم ز- مطالعات قسمت اولیالزحمه مهندس مشاور برا حق. 3جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  نوهستاک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  3203500 4006800 5011700 6268300 

10/1  3333000 4169100 5215300 6523400 

20/1  3461600 4330700 5418200 6777200 

30/1  3592400 4494900 5623200 7035200 

40/1  3722500 4657700 5827500 7291100 

50/1  3851900 4820600 6031600 7547000 

60/1  3983200 4985000 6238300 7805400 

70/1  4166600 5148300 6443100 8061700 

80/1  4245500 5314000 6650600 8321700 

90/1  4376300 5477500 6855100 8578900 

00/2  4507500 5642700 7062100 8837100 

10/2  4640400 5809100 7270200 9097900 

20/2  4787900 5983200 7488300 9370800 
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  آهن  راهیرسازی مرحله دوم ز- مطالعات قسمت دومیالزحمه مهندس مشاور برا حق. 4جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
ستان وهک

  سخت

00/1  9494200 11867700 14834600 18543200 

10/1  9611200 12014000 15017500 18771800 

20/1  9728200 12160200 15200200 19000200 

30/1  9845200 12306500 15383100 19228800 

40/1  9962300 12452800 15566000 19457500 

50/1  10079300 12599100 15748800 19686000 

60/1  10196300 12745300 15931600 19914500 

70/1  10313300 12891600 16114500 20143100 

80/1  10430300 13037800 16297200 20371500 

90/1  10547400 13184200 16480200 20600200 

00/2  10664400 13330500 16663100 20828800 

10/2  10781400 13476700 16845800 21057200 

20/2  10898400 13623000 17028700 21285800 
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  ر راه آهنیلومتر از مسیک کی یزاژ مجدد برای و بالیوبکخیردن و مک ادهیالزحمه پ حق .5 جدول

  ) لومتر یکر ال بیر( 

  

  

  

  الی به رالزحمه حق  شرح  فیرد

 3729400  ر در دشتی مسیوبکخیردن، مکاده یپ  1

 4948300  ر در تپه ماهوری مسیوبکخیردن، مکاده یپ  2

 8503100  وهستانکر در ی مسیوبکخیردن، مکاده یپ  3

 14611600  وهستان سختکر در ی مسیوبکخیردن، مکاده یپ  4

 1539600   ر در دشتیزاژ مسیبال  5

 1950700  ر در تپه ماهوریزاژ مسیبال  6

 2465100  وهستانکر در یزاژ مسیبال  7

 3115100  وهستان سختکر در یزاژ مسیبال  8

  

  

  

 

  




