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۳    از   ۱صفحه  آهن حق الزحمه مطالعات پل راه و راه

۱۳۸۱ / ۳/ ۱۹                           مورخ          ۴۵۷۰۴/۱۰۵پيوست بخشنامه شماره                 
 

  اقتصاديبررسي -۱
 و  مسير مورد مطالعـه   در محدوده   (مشاور بايد در مرحله اول مطالعات پل، مطالعات توجيه فني و اقتصادي              
از بـين  ، اي  مقايسـه انجام داده و طرح بهينه خود را درقالب يک جدول ) سال۲۰با فرض عمر مفيد حداقل       
 نگهـــداري، برداري و   ساخت، بهرههاي اوليه  هزينهشامل( دوره عمر هاي زينه هتوجه به، با گزينه ۵حداقل  
 زلزلـه،  ، وسايل نقليه وعابران پياده   نظر تردد از( ايمنيبه  مسائل مربوط    ،) قطعات مستهلک و دفع     جايگزيني 
هـاي مـورد      گزينـه  در بـين  . پيشنهاد نمايـد  ،  جرا  اسهولت   و   شرايط ،   )مصالح وغيره  مقاومت ،سيالب 
Do)موجودوضع  ادامهبايد گزينة  مقايسه ،  Nothing) عملکـرد   جايگزين بـراي  هاي طرح و
 .شود نيز بررسي ...غيير مسير و  تمانند تونل ،، پل 

 

 طراحي نکات -۲
نشريه (نامه بارگذاري پل  آيين " از پس از برآورد حجم ترافيک عبوري ، براي محاسبه بارهاي وارد بر پل۲-۱

گاهي ، مقاومت و عمرمناسب براي  نيروهاي تکيه ،با لحاظ داشتن اثرضربه به پاية پل( ")۱۳۹شماره  
 .استفاده شود) زيتبارهاي فوق سنگين و ترانها،  نئوپرن 
برداري ، هيدرولوژي ، آبشستگي پي ، خوردگي ، زمين شناسي و باربري زمين پي  انجام مطالعات نقشه ۲-۲

اينگونه مطالعات به .  مطالعات ، پل را طراحي نمايداينالزامي بوده و مشاور بايد با استناد به نتيجة  
  به هزينه دستگاه اجرايي  ،)لعات پل مراجعه شود به شرح خدمات مطا( بسته به مورددرخواست مشاور و  
 .انجام خواهد شد 
هاي فعال ، تحليل خطر و برآورد شتاب مبناي افقي  شناسي مهندسي ، شناسايي گسل مطالعات زمين ۲-۳

هاي هم شتاب ، مطالعات هيدرولوژي و هيدروليکي بايد  و قائم براي سه سطح شتاب ، ترسيم منحني 
 . مطالعات مرحله اول انجام گيردبصورت کامل در 
 : هيدرولوژي و هيدروليکي به نکات زير توجه شوددر مطالعات ۲-۴

 از بستر کبير رودخانه ، ۱:۵۰ و ۱:۱۰۰مقاطع طولي و عرضي به ترتيب با مقياس برداشت و تهيه  ۲-۴-۱
 .م گيرد متر ، انجا۵۰دست ، به فواصل حداکثر   متر پايين۴۰۰ متر باالدست و ۶۰۰حداقل  

و ارائه مدل تحليل ريسک و داليل و توجيهات فني ، انتخاب بهينه دهانه با برآورد دبي سيالب با  ۲-۴-۲
توجه به وضعيت پروفيل جريان سيالب و اثرات هيدروليکي جريان برسازه و خاکريز طرفين پل  
 .انجام شود 

پذيري پل در اثر زلزله با انجام آناليز ديناميکي غيرخطي براي حداقل سه سطح  تحليل و ارزيابي آسيب ۲-۵
 .لرزه ، بايد در مطالعات مرحلة دوم انجام گيرد نگاشت رويداد زمين  شتاب 
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 الزحمه  نحوه محاسبه حق-۳

براي تعريف مشخص اين ( آهن  هاي ناهمسان راه و راه  الزحمه مراحل اول و دوم مطالعات پل درصد حق 
با توجه به بندهاي زير ، ) د آهن مراجعه شو الزحمه مطالعات راه و راه هاي حق واژه، به ترتيب ، به بخشنامه 
هاي موضوع يک قرارداد، براساس ضوابط   پل/ترين پل ساخت بهينههزينه برآورد بر اساس جمع کل  
 .گردد مي  جدول پيوست تعيين ، طبقهاي پايه قيمت 
 الزحمه به روش ميانيابي خطي با دو رقم هزينه بين دو رقم پياپي باشد ، درصد حقبرآورد در صورتيکه ۳-۱

  يا بيشتر باشد به۵ باشد ، حذف ودر صورتيکه ۵چنانچه رقم سوم اعشار کمتر از . گردد عشار تعيين ميا
.شود رقم دوم اعشار يک واحد اضافه مي

ا انجام در صورتي که خدمات يک مرحله به مشاوري ارجاع شود که آن مشاور خدمات مرحله قبل ر۳-۲
.شود رب مي ض۱۰/۱ عددالزحمه آن مرحله در  حقنداده است، 

هاي مختلف  الزحمه محاسبه شده از جدول پيوست ، با استفاده از رابطه و ضريب زير ، براي منطقه حق۳-۳
:گردد مي تعديل 
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r : شود  ، گرد مي۱-۳آهن که مشابه روش بند الزحمه مطالعات پل راه و راه ضريب منطقه حق. 
R  :۱۲/۷/۱۳۷۸ مورخ ۴۱۵۶/۱۰۲-۳۷۳۰/۵۴هي ، موضوع بخشنامه شماره اي نظارت کارگا  منطقه ضريب 

متناسب با ( منطقه واقع باشد ، ميانگين وزني  هاي مورد مطالعه موضوع يک قرارداد در چند  چنانچه پل)تبصره

 .خواهدبود اي ، مالک عمل هاي منطقه ضريب) برآورد و هزينه ساخت هر پل  

 
  نحوه ارائه نتيجه مطالعات-۴

 ملزم به ارائه  به دستگاه اجرايي ،،  گالينگور ، با جلد A3هاي مکتوب در قطع  شاور عالوه بر ارائه نسخهم 
با استفاده از ) CD(هاي طراحي ، روي لوح فشرده  آناليز اقتصادي ، محاسبات ، فهرست بها و نقشه 
Officeافزارهاي  نرم  XPو ACAD2000فرما ، تحت آراية افزارهاي مورد قبول کار  و ديگر نرم
 به دستگاه اجرايي و دفتر امور فني وتدوين معيارهاي سازمان مديريت و Unicode(UTF-8)نوشتاري  
 .باشد ريزي کشور مي برنامه 
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 مبلغ برآورد الزحمه مطالعه درصد حق  الزحمه مطالعه درصد حق
  هزينه اجراي کار
  مرحله دوم مرحله اول ميليون ريال

 مبلغ برآورد
  هزينه اجراي کار
 مرحله دوم مرحله اول ميليون ريال

 183 361  ۲۵۰۰101 199 و کمتر۱۰۰
۱۲۵ 175 345  ۳۰۰۰098 193 
۱۵۰169 333  ۴۰۰۰093 184 
۱۷۵165 323  ۵۰۰۰089 177 
۲۰۰161 315  ۷۵۰۰083 166 
۲۵۰154 301  ۱۰۰۰۰079 159 
۳۰۰149 291  ۱۵۰۰۰073 150 
۳۵۰145 282  ۲۰۰۰۰070 143 
۴۰۰141 275  ۳۰۰۰۰065 135 
۵۰۰135 264  ۴۰۰۰۰061 130 
۶۰۰131 255  ۵۰۰۰۰059 126 
۷۰۰127 248  ۷۵۰۰۰055 119 
۸۰۰124 242  ۱۰۰۰۰۰052 115 
۱۰۰۰119 233  ۱۵۰۰۰۰049 109 
۱۲۵۰115 224  ۲۰۰۰۰۰046 106 
۱۵۰۰111 217  ۲۵۰۰۰۰045 103 
۲۰۰۰105 206  ۳۰۰۰۰۰043 101 




