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1333اتالغ تعرفِ خذهات شئَتکٌيک ٍ هقاٍهت هصالح سال   موضوع:

ّای  ( قاًَى احکام دائوی ترًاه34ِاجرايی يکپارچِ کطَر، هَضَع هادُ ) در چارچَب ًظام فٌی ٍ

( قاًَى ترًاهِ ٍ تَدجِ، دستَرالعول پيَست کِ تِ تصَية ضَرای عالی فٌی 23هادُ ) تَسعِ کطَر ٍ

االجرا(، در  رسيذُ است تا هَضَع تعرفِ خذهات شئَتکٌيک ٍ هقاٍهت هصالح از ًَع گرٍُ اٍل )الزم

ضَد؛ تا تا تَجِ تِ هراتة زير، در قراردادّايی کِ از تاريخ اتالغ ايي تخطٌاهِ  غ هیصفحِ اتال 81

)کِ تسَيِ حساب  قراردادّای هٌعقذ ضذُ تِ تعذ 1333/  01/00   خخذهات از تاريضًَذ ٍ ًيس  هٌعقذ هی

، تِ اجرا درآيذ.اًذ( ًطذُ

تْيِ ضذُ است ٍ استفادُ از آى  ايي تعرفِ ترای خذهات هطاٍرُ شئَتکٌيک ٍ هقاٍهت هصالح -  1

در عوليات اجرايی شئَتکٌيک ترای کارّای پيواًکاری هجاز ًيست.

ّای  ّای هْن، دستگاُ تا تَجِ تِ اّويت ٍ ًقص هطالعات ٍ خذهات شئَتکٌيک در پرٍشُ -  2

اًذ از هطاٍر تطخيص صالحيت ضذُ در گسارش شئَتکٌيک ترای ارايِ خذهات  اجرايی هَظف

 ّا استفادُ کٌٌذ. هٌْذسی شئَتکٌيک در هراحل اٍل، دٍم ٍ سَم پرٍشُ

کٌٌذُ ًظرات ٍ پيطٌْادّای  واًکاراى ايي سازهاى دريافتاهَر ًظام فٌی اجرايی، هطاٍريي ٍ پي

اصالحی در هَرد هفاد ايي ضاتطِ تَدُ ٍ اصالحات الزم را اعالم خَاّذ کرد.
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  و تعاریف کلیات
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  و تعاریف کلیات

 :   است  شده  تشکیل  از دو بخش  تعرفه  این 
    ژئوتکنیک  مهندسی  : خدمات اول  بخش 
  ژئوتکنیک  مطالعات  : عملیات دوم  بخش 

    تعاریف   .1 
  بخـش   اجـرا،در مقدمـه    در مرحله   و نظارت   طراحی  مختلف  مراحل  ها براي آن  فهرست  که  هستند  : خدماتی ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات .1-1 

 گردد. می  ارائه کشور، برنامه و بودجهسازمان  از سوي   شده  تایید صالحیت  مشاور ژئوتکنیک  مهندسان  و توسط   است  شده  درج   تفصیل  به   اول
و   منظـور ارزیـابی    بـه   کـه   اسـت   و صحرایی  آزمایشگاهی  هاي آزمایش  ها و انجام حفاري  از قبیل  ماتی: خد ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات .1-2 

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

،  ، سـپرکوبی  زمین  اصالح  و دیگر روشهاي  بستر، تزریق  و بهسازي  سازي آماده  از قبیل  : کارهایی ) ژئوتکنیک (پیمانکاري  اجرایی  عملیات .1-3 
 باشند. شوند، می می  انجام  ژئوتکنیک  کارهاي  در محدوده  که  اجرایی  و نیز سایر عملیات  پایدارسازي

 . است  یاد شده  تعاریف  مطابق  ژئوتکنیک  مطالعاتی  و عملیات  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  : شامل ژئوتکنیک  مشاوره  خدمات .1-4 
کشـور ، تأییـد    برنامـه و بودجـه  سـازمان   از طـرف   ژئـوتکنیکی   مشـاوره   خدمات  منظور ارائه  به  که  است  : دستگاهی مشاور ژئوتکنیک .1-5 

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

 گردد. می  انجام  کنیکژئوت  عرصه  در که  )است (پیمانکاري اجرایی  عملیات و  مطالعاتی  ،عملیات مهندسی  خدمات  تمامی، ژئوتکنیک  فعالیتهاي .1-6 
  ، منظور شـده  آالت ) و ماشین نمونه  جز تهیه  (به  ، مواد مصرفی انسانی  نیروي  هاي هزینه  تمامی  تعرفه  این  هاي ردیفواحد   بهاي  تعیین  براي  .2 

 گیرد. نمی  مذکور تعلق  هاي فیرد  بهاي  به  است  شده  بینی پیش  تعرفه  در این  بر آنچه  دیگر، عالوه  اضافی  و یا ضرایب  هزینه  و هیچگونه
 .پرداخت خواهند شد 41/1ضریب  با این تعرفه يها فیرد  بهاي یرعمرانیغ يها طرح در .2-1 

  حضـور عوامـل  ،  اسـت   منظور شده  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  هاي ردیف  در تمام  مناسب  و کادر فنی  کارشناسی  هزینه  اینکه  به  باتوجه  .3 

 شود. نمی  پرداخت  اضافی  الزحمه  حق  امر هیچگونه  این  و براي  است  الزامی  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  اجراي  در حین  نامبرده

  طور جداگانه کشور به  برنامه و بودجهسازمان  هاي بخشنامه  طبق  ) ژئوتکنیک (پیمانکاري  اجرایی  بر عملیات  کارگاهی  نظارت  الزحمه حق  .4 

 گردد. می  پرداخت  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  دهنده  مشاور ارائه  به

  گـردد، و پـس   می  تعیین  خدمات  دهنده  کارفرما و مشاور ارائه  قبلی  ، با توافق تعرفه  در این  شده  ، درج قیمت  بدون  هاي ردیفواحد   بهاي  .5 

 باشد. تغییر می  غیرقابل  از توافق

  در ایـن   قرارداد، نیاز باشد کـه   موضوع  ، در چارچوب هایی یا آزمایش  ، عملیات خدمات  اجرا به  از انعقاد قرارداد و یا در حین  قبل  چنانچه  .6 

یـق تجزیـه بهـاي کـار و     از طر واحـد مـورد نظـر     بهايیا و   ردیف  ، شرحاست  نشده  بینی  واحد پیش  بهايیا  و  ردیف  ها شرح آن  براي  تعرفه
 د.شو می  تعیین  خدمات  دهنده  کارفرما و مشاور ارائه  توافق  براساس هاي مستقیم و باالسري مستندات مربوط و لحاظ هزینه

  یـین تعاي)  (پـس از اعمـال ضـریب منطقـه    مشـاور    کارفرمـا و مهنـدس    با توافق  که  هایی ردیفبرآورد   جمع  حاصل  که  در مورد کارهایی  .7

برنامـه و  سـازمان   مانکـاران یو پ نیمشـاور  ،یـی اجرا یامور نظام فندرصد باشد، اخذ مجوز از  30قرارداد، بیشتر از   مبلغ  کل  به  شود، نسبت می
 . است  الزامی  کشور بودجه
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات: اول  بخش
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات: اول  بخش
  کلیات

  طراحـی   کیفیت  منظور اعتالي  ، به مختلف  هاي ، 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  این. ایجاد  است  و اجرا مدنظر بوده

 
  (مرحلـه   مطالعـه   مختلـف   مرحلـه   ، در سه ژئوتکنیک  مشاوره  خدمات  بر تعریف  منطبق  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  فهرست  بخش  در این  .1 

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

نیاز   به  باتوجه  خدمات  شرح  در این  که  است  گردد. بدیهی می  تهیه  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  ستفهر  از اقالم  بعضی  است  ممکن  زمین  و تنوع  پروژه
و   بررسـی   مهندسـی   خـدمات   کننـده   مشـاور ارائـه    ، باید توسط قرارداد مربوط  در قالب  پروژه  ژئوتکنیکی  مسائل  تمام  شوند. در هرحال  حذف

 گردد.  توصیه  مناسب  راهکارهاي
،  زیسـتی   هـاي  اسـتقرار مکـان    ها براي ساختگاه  ، انتخاب شهرسازي  هاي در طرح  زمین  طبیعی  ها و امکانات محدودیت  به  مربوط  مطالعات  .3 

  مطالعـات   وعاز ن  ژئوتکنیکی  محیطی  زیست  و مطالعات  اي لرزه  ژئوتکینک  بندي ، پهنه ژئوتکنیکی  خرد و کالن  بندي  پهنه  به  مربوط  هاي بررسی
 . نیست  مطالعات  اینگونه  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  الزحمه حق  در برگیرنده  تعرفه  و این  بوده  ویژه
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  فهرست

 گیرد.  انجام  کننده  و تایید مشاور هماهنگ  باید با هماهنگی  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات 
 
   ، شناسایی اول  ، قسمت اول  مرحله 
  برحسـب  ،)کشـور  برنامه و بودجهسازمان   199(الگو گرفته از نشریه   اول  مرحله  اول  قسمت  مطالعات  و گستردگی  زیر در حد دقت  خدمات 

 گیرد: می  انجام  نیاز طرح
 
اسـتقرار و    ، محـل  در هـر طـرح    مربـوط   ویژگیهاي  براساس  ژئوتکنیکی  مسائل  و ارزیابی  و بازدید صحرایی  و مدارك  اطالعات  گردآوري  .1 

 . پروژه  برحسب  ژئوتکنیک  مهندسی  اهاز دیدگ  یابی و مکان  آن  اطراف  محیط
و   شناسـی  زمـین   ، مخـاطرات  ژئـوتکنیکی   ارزیـابی   براسـاس   اول  مرحلـه   اول  قسـمت   ژئـوتکنیکی   و بررسـیهاي   مطالعات  نیازهاي  تعیین  .2 

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

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

 نیاز.    و... برحسب  و آزمایشگاهی  صحرایی  هاي و مقدار آزمایش  نوع  بینی  پیش
 . اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات  برنامه  تدوین  براي  مهندسی  هاي با آزمایش  بحرانی  بارگذاري  شرایط  تطبیق  .5 

 . اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  زارشگ  .  بررسی6 

کـار،    بامشخصـات   در ارتباط  مصرفی  و مصالح  منطقه  ، شرایط استقرار طرح  محل  زمین  ها و محدودیتهاي ، قابلیتها، ظرفیت شرایط  ارزیابی  .7 
 . لزوم  در صورت  بارگذاري  بحرانی  شرایط  براي  مهندسی  مهم  هايویژگی  موجود و انتخاب  مصالح  ، خصوصیات زیر سطحی  شرایط  بررسی

  مختلـف   کارهـا و اجـزاي    اولیه  طراحیهاي  درانجام  و مشارکت  محیطی  و محدودیتهاي  زیر سطحی  باشرایط  طرح  انطباق  مقدماتی  بررسی  .8 
،  تـورم   دار و قابـل  هـاي مسـأله   وجود زمـین   امکان  شناسایی  (از جمله  شاور طراحم  توسط  قسمت  ها در این گزینه  منظور انتخاب  به  ژئوتکنیکی

  هـا، لـزوم   گودها و ترانشه  هاي دیواره  و دائم  موقت  پایداري  بررسی  ، لزوم زیرپی  بهبود زمین  ، لزوم مارنی  هاي ، واگرا، سنگ گچ  روانگرا، حاوي
 و...)  زمینیزیر  آب  سطح  انداختن  و پایین  کنترل

  و مقایسـه   آثـار نـا مطلـوب     رسـاندن   حـداقل   بـه   بـا هـدف    ژئوتکنیـک   مهندسی  از دیدگاه  اطراف  ها بر محیط و گزینه  تأثیر طرح  ارزیابی  .9 
 . آفرین  مشکل  ژئوتکنیکی  عوامل  با بررسی  مطرح  هاي گزینه

  مرحله  موردنیاز براي  هاي و آزمایش  زیرسطحی  کاوشهاي  برنامه  با، تنظیم  همراه  ژئوتکنیک  شناسایی  مرحله  گزارش  و ارائه  تدوین  .10 
  . توجیهی
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   ، توجیهی دوم  ، قسمت اول  مرحله

 برنامه و بودجهسازمان   200(الگو گرفته از نشریه   نیاز طرح  برحسب  اول  مرحله  دوم  قسمت  مطالعات  و گستردگی  زیر در حد دقت  خدمات 
 گیرد: می  انجام )،کشور

اسـتقرار    ، محل هر طرح  به  مربوط  هاي ویژگی  براساس  ژئوتکنیکی  مسائل  و تدقیق  و بازدید صحرایی  و مدارك  اطالعات  گردآوري  تکمیل  .1 
 موردنیاز.  ها و عکسهاي نقشه  و تدارك  نیاز طرح  برحسب  ژئوتکنیک  مهندسی  از دیدگاه  یابی و مکان  آن  اطراف  و محیط

و   شناسـی  زمـین   ، مخـاطرات  ژئـوتکنیکی   ارزیـابی   براسـاس   اول  مرحلـه   دوم  قسـمت   ژئـوتکنیکی   هاي و بررسی  مطالعات  نیازهاي  نتعیی  .2 
 کار.  خطرپذیري  و نیز میزان  ، اهمیت اي لرزه زمین

و   منطقه  شناسی و زمین  ژئوتکنیکی  و وضعیت  طرح  مشخصات  براساس  اول  مرحله  دوم  قسمت  ژئوتکنیک  مشاوره  خدمات  برنامه  تدوین  .3 
 . آن  انجام  براي  ریزي برنامه

  شناسـی  زمین  مطالعات  حها در صورتی کهدیگر طر  و براي  اجباري  اي منطقه  اختصاصی  شناسی زمین  بررسی  بسیار مهم  طرحهاي  :  براي تبصره 
 باشد. می  نماید الزامی  فراهم  طرح  را براي  ایجاد مخاطراتی  امکان  باشد که  ابهاماتی  داراي  آن  عمومی

ها و  گمانه  و عمق  موقعیت  نبا تعیی  همراه  عملیات  این  برنامه  و تدوین  اول  مرحله  دوم  قسمت  مطالعات  ژئوتکنیکی  عملیات  احجام  تعیین  .4 
 نیاز.   و... برحسب  ،آزمایشگاهی صحرایی  هاي و مقدار آزمایش  نوع  بینی  پیش

اسـتانداردها و    کـردن   موردنیـاز، مشـخص    طراحـی   پارامترهـاي   تعیـین   بـراي   مهندسـی   هـاي  با آزمـایش   بحرانی  بارگذاري  شرایط  تطبیق  .5 
 نیاز.   ها، در صورت آزمایش  خصوصی  فنی  مشخصات  تهیهها و  آزمایش  دستورالعمل

 . اول  مرحله  دوم  قسمت  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  گزارش  بررسی  .6 

ار، کـ   بامشخصـات   در ارتباط  مصرفی  و مصالح  منطقه  ، شرایط استقرار طرح  محل  زمین  ها و محدودیتهاي ، قابلیتها، ظرفیت شرایط  ارزیابی  .7 
 . لزوم  در صورت  بارگذاري  بحرانی  شرایط  براي  مهندسی  مهم  ویژگیهاي  موجود و انتخاب  مصالح  ، خصوصیات زیر سطحی  شرایط  بررسی

 گیرد. قرار می  مورد مالحظه  سازه  به  از زمین  ناشی  و نیز بارهاي  زمین  و تغییر شکل  از دید باربري  سازه  ایمنی  ارزیابی  در این 
  ژئـوتکنیکی   مختلف  کارها و اجزاي  اولیه  طراحیهاي  درانجام  و مشارکت  محیطی  و محدودیتهاي  زیر سطحی  باشرایط  طرح  انطباق  بررسی  .8 

،  انحـالل   ، قابـل  تـورم   ابلدار و ق هاي مسأله ، زمین قناتها و حفرات  برخورد به  نحوه  (از جمله  مشاور طراح  توسط  بهینه  گزینه  منظور انتخاب  به
ها و  گودها و ترانشه  هاي دیواره  و دائم  موقت  پایداري  ، بررسی مصرفی  ، مصالح زیرپی  ، بهبود زمین مارنی  هاي ، واگرا، سنگ گچ  روانگرا، حاوي

 و...)  زیرزمینی  آب  سطح  انداختن  و پایین  ، کنترل طرح  محدوده  شیبهاي
  و بررسـی   آثـار نـا مطلـوب     رسـاندن   حـداقل   بـه   بـا هـدف    ژئوتکنیـک   مهندسی  از دیدگاه  اطراف  ها بر محیط و گزینه  ثیر طرحتأ  ارزیابی  .9 

تاثیرگـذار و    از عوامـل   هریـک   ، بـراي  بهسازي  مختلف  روشهاي  با بررسی  همراه  ساختگاه  زمین  ژئوتکنیکی  مدل  به  ها با توجه گزینه  اي مقایسه
 نیاز).  (در صورت  زمین  ایدارسازيپ
 برتر.  گزینه  و انتخاب  توجیهی  مرحله  گزارش  و ارائه  تدوین  .10 

 . طرح  سازي و پی  ژئوتکنیک  مهندسی  پارامترهاي  شناخت  نظر در مورد کفایت اعالم  .10-1 

 . ساختگاه  کلی  مدل  تعیین  .10-2 

 . تفصیلی  مرحله  موردنیاز براي  هاي و آزمایش  زیرسطحی  کاوشهاي  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   شده  انجام  هاي یابی مکان  و بازنگري  آن  اطراف  استقرار و محیط  ، محل رحهر ط  ویژگیهاي  براساس  ژئوتکنیکی  مسایل  بازنگري  .1 

 . پروژه  بر حسب  ژئوتکنیک  مهندسی
 . ولا  مرحله  مطالعات  کارونتایج  خطرپذیري  ومیزان ،اهمیت ژئوتکنیکی ارزیابی براساس دوم مرحله ژئوتکنیکی  و بررسی مطالعات  نیازهاي  تعیین  .2 

و   موقعیـت   بـا تعیـین    همراه  طرح  خاص  خصوصیات  به  با توجه  عملیات  این  برنامه  و تدوین  ژئوتکنیکی  مطالعاتی  عملیات  احجام  تعیین  .3 
 ها. آزمایش  و محل  ها و تعداد، نوع گمانه  عمق

  اسـتانداردها ودسـتورالعمل    کـردن   موردنیـاز، مشـخص    طراحـی   ترهـاي پارام  منظور تعیین  ها به آزمایش  انجام  و مشخصات  شرایط  تعیین  .4 
 ها. آزمایش  انجام  خصوصی  فنی  مشخصات  و تدوین  ها، تهیه آزمایش

و   صـحرایی   هـاي  آزمـایش   ، نتـایج  شناسـایی   هـاي  از گمانـه   حاصـل   هـاي  بر یافته  با مروري  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  گزارش  بررسی  .5 
 . است  شده  ارائه  مطالعات  در این  که  و سایر اطالعاتی  زمایشگاهیآ
زیر   شرایط  کار و تحلیل  با مشخصات  در ارتباط  مصرفی  و مصالح  اطراف  ، محیط استقرار طرح  محل  زمین  قابلیتها و محدودیتهاي  ارزیابی  .6 

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

 باشند. می  و یا سنگ  خاك
 :با  در رابطه  طرح  با دیگر مشاوران  همکاري  .8 

 . ژئوتکنیکی  هاي طراحی  انجام  .8-1 

 . شده  تصویب  گزینه  ژئوتکنیکی  بخشهاي  براي  محیطی  و زیست  ، زمانی ، اقتصادي برآورد فنی  تهیه  .8-2 

و   محیطـی   و زیسـت   ، زمـانی  ، اقتصـادي  فنـی   مقایسـه   براساس  طرح  ژئوتکنیکی  از اجزاي  هریک  اجراي  و روشهاي  آوري فن  انتخاب  .8-3 
 . داخلی  امکانات

 مورد.  برحسب  مربوطه  موردنیاز و تجهیزات  انسانی  و نیروي  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 (پیمانکاري  اجرایی  عملیات  برآورد و اسناد مناقصه  در تهیه  کننده  با مشاور هماهنگ  همکاري  .9 

  الزحمـه  پـذیرد حـق    صورت  مشاور ژئوتکنیک  ) راسا توسط9و  8  (بندهاي  فوق  خدمات  کارفرما انجام  با هماهنگی  در صورتی که  : تبصره 

 شود. می  پرداخت  مشاور ژئوتکنیک  کسر و به  مشاور مربوطه  الزحمه ) از حق مربوطه  ضوابط  (طبق  از خدمات  بخش  این
 : از قبیل  پروژه  و اجراي  موردنیازدرطراحی  ژئوتکنیکی  پارامترهاي  تمامی  با ارائه  همراه  ژئوتکنیک  مشاوره  خدمات  دوم مرحله گزارش تهیه  .10 
 . و استثنائی  عادي  بارگذاري  ها در حاالت زیر شالوده  یا سنگ  در خاك  گسیختگی  کننده  کنترل  روابط  ائهار  - 
 ها. زیر شالوده  یا سنگ  خاك  مدت  و کوتاه  دراز مدت  هاي نشست  کننده  کنترل  روابط  ارائه  - 
 ها. مجاز شالوده  هاي و فاصله  جدایی  ، درزهاي شالوده بستر  بار به  انتقال  یا اظهارنظر در مورد سیستم  توصیه  - 
 اجرا.  نحوه  به  با توجه  خاك  و مقاوم  محرك  و تغییر شکلهاي  سکون  در حال  فشارهاي  تعیین  براي  روابط  ارائه  - 
 آنها.  و درازمدت  مدت  کوتاه  و تغییر شکلهاي  و افقی  قائم  بارهاي  ها در مقابل ها، سپرها و بارت شمع  باربري  ظرفیت  تعیین  روابط  ارائه  - 
 . بستر شالوده  اصطکاك  تعیین  روابط  ارائه  - 
 ها. شالوده  سیمان  مشخصات  و تعیین  مجاور آن  و آب  خاك  در مقابل  شالوده  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم  بررسی  - 
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 ها. شالوده  بستر و اطراف  ویژه  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم  بررسی  - 
 . برداري بهره  زمان  براي  ژئوتکنیکی  و اتخاذ تدابیر مناسب  و نیز مالحظات 

  

 (اجرا)  ، ساخت سوم  مرحله
 بودجهبرنامه و سازمان   201خدمات مهندسی ژئوتکنیک در این مرحله در حد دقت و گستردگی مطالعات مرحله قبلی و الگو گرفته از نشریه 

 گیرد: انجام می کشور
 . ) ژئوتکنیکی (پیمانکاري  اجرایی  پیمانکار عملیات  انتخاب  براي  مناقصه  در برگزاري  کننده  با مشاور هماهنگ  همکاري  .1 

 استاندارد.  با موازین  عملکرد تجهیزات  تطبیق  و کنترل  کنترلی  هاي آزمایش  مهارتها و تجهیزات  کنترل  .2 

  موقـت   ها، شیروانیها و جـدارهاي  ترانشه  ، پایدارسازي اجرایی  عملیات  بندي مرحله  ، کنترل ساخت  حین  ژئوتکنیکی  اجرایی  عملیات  کنترل  .3 
 . و زیرسطحی  سطحی  آبهاي  نیاز زهکشی  و درصورت  )، هدایت اجرایی  از عملیات  (ناشی  خاك  تغییر شکلهاي  ، کنترل و دائم

 . ساخت  در حین  و مصالح  زمین  واقعی  شرایط  رداشتب  .4 

 موردنظر.  و مشخصات  طراحی  بافرضیات  واقعی  شرایط  همخوانی  بررسی  .5 

 . لزوم  در صورت  آن  مجدد و انجام  ، طراحی 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  همکاري  .10 

)  پیمانکـاري   (کارهـاي   اجرایـی   مسـتمر بـر عملیـات     کنتـرل   بـراي   کارگاهی  نظارت  عوامل  و انتخاب  کننده  با مشاور هماهنگ  همکاري  .11 
 . ژئوتکنیک

 برداري و نگهداري بهره،  مرچها  مرحله
 برنامه و بودجـه سازمان  202خدمات مهندسی ژئوتکنیک در این مرحله در حد دقت و گستردگی مطالعات مرحله قبلی و الگو گرفته از نشریه 

 گیرد. انجام می کشور
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  الزحمه حق

)  دوم  بخـش   چهـارم   فصـل   (موضـوع   مقطعـی   بصورت  مهندسی  و خدمات  طرح  و سوم  دوم،  اول  مرحله  مهندسی  خدمات  الزحمه حق -  الف 
،  طـرح   و سویل  ساختمانی  عملیات  اجراي  ) 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=                                  

5/0
2 ).(...006/0 baDkpC = 

 
 A,B,C ریال  میلیون  به  مهندسی  خدمات  الزحمه : حق   

21,kk2و  1  ، (از جدول الزحمه حق  : ضریب( 
P: 3  (جدول  و مرحله  قسمت  به  مربوط  ضریب( 
:a  4  (جدول  ساختگاه  به  مربوط  ضریب( 
:b  5  (جدول  مستحدثات  به  مربوط  ضریب( 
:s  ریال  (میلیون  ژئوتکنیک  و آزمایشگاهی  صحرایی  مطالعات  عملیات  هزینه ( 

:D  ریال  (میلیون  طرح  مربوط  مرحله  و سویل  ساختمانی  عملیات  اجراي  هزینه ( 
 باشد. ر میبرابر صف  p، مقدار   مقطعی  بصورت  مهندسی  در مورد خدمات -  ب 
  عملیـات   پیشرفت  شود و برحسب می  و محاسبه  تعیین  سوم  در ابتدا مرحله  اجرایی  عملیات  برآورد هزینه  برمبناي  سوم  مرحله  الزحمه حق -  ج 

 گردد. می  پرداخت  ژئوتکنیک  اجرایی
  گیرنـد. ایـن   قـرار مـی    الزحمـه  حـق   تعیـین   اولیـه   و مبناي  انتخاب 5و  4و  1  ز جداولا  ,1kb,a    ضرایب  یا مرحله  هر قسمت  در ابتداي -د 

  پرداخـت   و مـالك   شـده   و قطعـی   تـدقیق   یـا مرحلـه    قسـمت   در آن  آمده  بدست  نتایج  براساس  مربوط  یا مرحله  قسمت  از پایان  پس  ضرایب
 خواهند بود.  الزحمه حق

برنامـه و  سـازمان   بـا دسـتورالعملهاي    مطابق  مربوط  الزحمه ، حق مشاور ژئوتکنیک  توسط  کارگاهی  نظارت  عوامل  يبکارگیر  در صورت -هـ  
 شود. می  کارفرما پرداخت  ، توسط کشور بودجه

 

 5و  4  شماره   از جدولهاي  استفاده  نحوه 
  راتشـکیل  a   هـا ضـریب   آن  حاصلضـرب   شـود، کـه   مـی   اسـتخراج  4  ، از جدول ساختگاه  نوع  مشخصات  به  با توجه 8aتا   1a  ضریبهاي .1 

 باشد. می  یک  هر ردیف  ضریب  حداقل  است  دهد. بدیهی می
 گردد. می  استخراج  مستحدثات  نوع  بر حسب  b   ضریب 5  شماره  از جدول .2 

  ژئوتکنیـک   مطالعـات   عملیـات   بـرآورد هزینـه    به  با توجه  a   باشد، ضریب  متفاوت  طرح  مختلف  هاي قسمت  به  مربوط  ساختگاه  چنانچه .3 
 شود. می  تعیین  وزنی  یابی میانگین  طریق به   مربوط

از   آن  مسـتحدثات   نـوع   بـود کـه    اي بگونـه   طـرح   و چنانچـه   شـده   تعیـین   طـرح   بـرداري  از بهره  منظور اصلی  با درنظر گرفتن  b   ضریب .4 
  یـابی  میـانگین   طریق  به  مربوط  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات  برآورد هزینه  به  با توجه  b   آمد، ضریب می  بدست 5  جدول  مختلف  هاي آزمایش

 .شود می  تعیین  نیوز
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات: اول  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
 :1  جدول

S  1 ) ریال  (میلیونk (درصد) 

 57/6 35تا 
75 13/6 
120 85/5 
180 62/5 
450 12/5 
900 87/4 
1800 46/4 
4500 07/4 
7500 87/3 

 
 :2  جدول

D  2 ) ریال  (میلیونk(درصد) 

180 15/1 
350 00/1 
900 86/0 
1800 76/0 
3500 66/0 
9000 56/0 
18000 50/0 
35000 44/0 
90000 37/0 
180000 33/0 

 
 :3  جدول

 P قسمت یا مرحله
 15/0 قسمت اول مرحله اول
 1/0 قسمت دوم مرحله اول

 4/0 مرحله دوم
 35/0 مرحله سوم
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات: اول  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
 :4  جدول

 a شرح  ردیف
1 
1-1 
1-2 
1-3 

 زمین  مقاومت
 ناچیز  پذیري  بانشست  و بسیار سخت  سنگی  زمینهاي
 متوسط  پذیري  و نشست  متوسط  بامقاومت  زمینهاي
 زیاد  پذیري  و نشست  کم  با مقاومت  زمینهاي

1a 
0.11 =a 
15.11 =a 
3.11 =a 

2 
 
2-1 

 
 
 
2-2 

  دریا و رودخانه  در مجاورت  یا احداث  زیرزمینی  آب  سطح  به  نسبت  سازه  قرارگیري  وضعیت
  روزمینی  هاي سازه

  زیرزمینی آب سطح کمتر ازدومترباالي درفاصله  سازه  اجراي -
  زیرزمینی  آب  متر زیر سطح  یک  حداقل  سازه  اجراي -
  زیرزمینی  آب  متر زیر سطح 4  حداقل  سازه  اجراي -

  زیرزمینی  فضاهاي
  زیرزمینی  آب  در زیر سطوح  زیرزمینی  فضاي  قرارگیري -
 یا دریا  رودخانه  در مجاورت  قرارگیري -

2a 
 
 

2.12 =a 
3.12 =a 
5.12 =a 

 
 

7.12 =a 
7.12 =a 

3 
3-1 
3-2 

  طبیعی  زمین  سطح  به  نسبت  استقرار شالوده  عمق
  طبیعی  زمین  تر از سطح متر پایین 6تا  3  بین  استقرار شالوده  عمق
  طبیعی  زمین  تر از سطح متر پایین 6از   بیش  استقرار شالوده  عمق

3a 
1.13 =a 
2.13 =a 

4 
4-1 

  ساختار منطقه
  شهري  در بافتهاي  دستی  هاي با خاك در زمین  عملیات  اجراي
  خطی  هاي پروژه -
  غیر خطی  هاي پروژه -

4a 
 
 

45.14 =a 
15.14 =a 

5 
5-1 
5-2 
5-3 

  منطقه  خیزي  زلزله
  متوسط  خیزي  با زلزله  مناطق
 زیاد  خیزي  زلزلهبا   مناطق
 زیاد  خیلی  خیزي  با زلزله  مناطق

5a 
1.15 =a 

15.15 =a 
2.15 =a 

6 
6-1 

  زمین  تنوع
 وجود دارد.  آن  مختلف  در قسمتهاي  و نشست  درمقاومت  اي مالحظه  قابل  تغییرات  که  زمینهایی

6a 
2.16 =a 

  و در محـدوده   مالحظـه   قابـل   حفرات  داراي ها، زمینهاي ، ناپیوستگی شیب روي مستحدثات  قرارگیري 7
 و...  تورم  ، قابل هاي واگرا، رمبنده زمین  دار از قبیل هاي مسأله زمین

*7 =a 

8*  آلودگی  بر حسب  آلوده  در نقاط  قرارگیري 8 =a 
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  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات: اول  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
 :5  جدول

 

 شرح  ردیف
b 

 b =1  تن 50تا   با بار محوري  طبقه 3تا   معمولی  ، ساختمانهاي متعارف  فنی  ، ابنیه ساختمان 1  گروه 1
2 
 

  متر، و کارخانجاتی 12متر و ممتد تا  25تا   ساده  با دهانه  ، پلهاي سنگین  فنی  ، ابنیه ساختمان 2  گروه
= b  هزار نفري 15تا   ورزشی  باشد. استادیوم نمی  و کارکرد سازه  تغییر شکل  کارکرد دستگاهها تابع  که 25.1  

3 
 

متـر،   50تـا  متـر  25از   متـر و سـاده   30متـر تـا    12از   بیش  ممتد با دهانه  ، پلهاي ساختمان 3  گروه
= b  هزار نفري 40تا  15  ورزشی  استادیومهاي 6.1  

  اختمانهايسـ باشـد،   مـی   سازه  تغییر شکل  کارکرد دستگاهها تابع  که  ، کارخانجاتی ساختمان 4  گروه 4
= b هزار نفر 40از   بیش  ورزشی  متر، استادیوم12تا  5  با دهانه  مدفون 2  

= b متر و پاالیشگاهها 12از   با دهانه بیش  در خاك  مدفون  زیاد و ساختمانهاي  با حساسیت  کارخانجات 5 5.2  
  خطی  هاي پروژه 6

 ها جاده -
  انتقال  و خطوط  و زهکشی  آبیاري  ، شبکه ، گاز و نفت ، فاضالب آب  انتقال -

 
b =1 

 
b = 15.1  

= b و مغار)  ، شافت (تونل  در سنگ  زیرزمینی  فضاهاي 7 25.1  
= b نیروگاهها 8 3  
= b ) و زمینی  و گاز (هوایی  و نفت  آب  و مخازن  و فاضالب  آب  خانه تصفیه 9 6.1  
= b هاي بلند   اسکله، دکل و برج 10 5.2  

 

 :5  جدول  وضیحاتت
از   پـس   مهـم   زیربنـایی   و تاسیسات  حیاتی  و شریانهاي 2800  نامه آیین  تعریف  طبق "زیاد  با اهمیت"  هاي ساختمان  براي  فوق  جدول  ارقام .1 

 شوند. می  ، ضرب2/1  ضریبتایید کارفرما در 
  مـورخ  1-15354-54-3191  شـماره   بخشـنامه   موضـوع   سـاختمانی   هـاي  بـا گـروه    منطبق  جدول  در این  شده  درج  ساختمانی  هاي گروه .2 

 باشد. می 30/9/1370
و   نعیـی ت  کارفرما و مشاور ژئوتکنیـک   توافق  ، براساس است  نشده  مشخص  جدول  این  هاي ردیفدر   که  مستحدثاتی  به  ) مربوطb(  ضریب .3 

 . قرار خواهد گرفت  عمل  ، مالكکشور برنامه و بودجهسازمان  مانکارانیو پ نیمشاور ،ییاجرا یامور نظام فن  از اطالع  پس
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 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
  کلیات

 
هـا،   نامـه  ، آیـین  از ضـوابط   یکـی   بایـد طبـق    و آزمایشـگاهی   صـحرایی   هاي ها، آزمایش نمونه  ، حمل بندي ، بسته حفاري  به  مربوط  عملیات  .1 

،  )تصـا ما(   ایـران   صـنعتی   اسـتاندارد و تحقیقـات    کشـور، موسسـه   برنامه و بودجـه سازمان  نشریات  از قبیل [  المللی یا بین  ملی  استانداردهاي
،  AASHTOآمریکـا     راه  ، اسـتانداردهاي  BS   انگلسـتان   ، اسـتانداردهاي  ASTM  آمریکـایی   ، اسـتانداردهاي  )آبـا   (   ایـران   بـتن   نامه آئین

در   مورد اسـتفاده   هاي استانداردها و دستورالعمل  است  شود. مشاور موظف  انجام ]و ...  ISRM   سنگ  مکانیک  المللی بین  انجمن  استانداردهاي
واحـد    بهـاي   آن  پیشـنهاد و مطـابق    هـا اسـتاندارد متـداول    از آزمـایش   برخـی   نمایـد. بـراي    ، مشخص مربوط  نتایج  اعالم  را ضمن  هر آزمایش

 . است  گردیده  تعیین  مربوط  هاي آزمایش
یـاد    در دفترچـه   که  هایی . در مورد راه است  و ترابري  راه  وزارت  هاي افتمس  دفترچه  آخرین  طبق  راه  ، نزدیکترین حمل  فاصله  تعیین  مبناي  .2

 شود. می  تعیین  حمل  ، با تایید کارفرما مسافت راه  ترین کوتاه  ، با در نظر گرفتن است  نشده  ها تعیین آن  براي  مسافتی  شده
  شـود. بـه   مـی   محاسبه  و بالعکس  کارگاه  از مبدأ به  و برگشت  بار رفت یک  ر مبنايب  و تجهیزات  وسایل  ونقل  حمل  ها، هزینه فصل  در کلیه  .3 

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

هاي خاکی، عالوه بر هزینه حمل و نقـل   هاي عملیات صحرایی (موضوع خدمات فصل اول و دوم) در جاده با توجه به استمرار تردد اکیپ  .4
  010117تا مرکز ثقل کارگاه و بالعکس، به ازاء هر روز کارکرد کارگاه، طبـق ردیـف    وسایل و تجهیزات بر مبناي یکبار رفت و برگشت از مبدا

 گردد. پرداخت می
 شود. می  کیلومتر محاسبه  سیصدجمعاً   در مسیرهاي آسفالتی،  و برگشت  رفت  فاصله  حداقل  ششم  جز فصل  ها به فصل  در تمامی  .5 

و   محاسـبه   شـده   مقادیر کار انجام  براساس  و نقل  حمل  ، هزینه شده  انجام  تعرفه  این  ضوابط  طبق  مربوط  و نقل  حمل  که  در مورد کارهایی  .6 
 یابد. نمی  مذکور تقلیل  مقادیر کار، هزینه  کاهش  گردد. درصورت می  پرداخت

و   صـحرایی   هـاي  و آزمایش  چاهی  درون  ها، لوازم ها، پمپ دستگاه  کلیه  شامل  و تجهیزات  کادر فنی  بودن  از آماده  عبارتست  تجهیز کارگاه  .7 
 در قرارداد.  شده  بینی پیش  خدمات  تمامی  انجام  ها براي آن  استمرار آمادگی

کـه   . در قـرارداد اسـت    آن  بـرآورد اولیـه  درصد  75  مبلغ  این  شود، حداقل می  محاسبه  شده  مقادیر کار انجام  براساس  تجهیز کارگاه  هزینه  .8 
شـود و مـابقی آن بـر اسـاس پیشـرفت کـار        درصد هزینه تجهیز کارگاه پس از تجهیز کارگاه در اولین صورت حساب  پرداخت می 25معادل 

 گردد.  محاسبه و پرداخت می
روز یـا    مـورد، یـک    حسـب   هزینه  ، حداقل است  شده  تعیین  وز، روز یا ساعتر  اکیپ  ها براساس واحد آن  بهاي  که  هایی ردیف  در تمامی  .9 

 شود. می  محاسبه  ساعت  یک
  کار محاسبه  قانون  موجود، طبق  هاي ردیف  کار براساس  و اضافه  بوده  کار عادي  ساعت  هشت  روز یا روز، براي  ها، اکیپ ردیف  در تمامی  .10

 . کارفرما است  عهدهه ب  روشنایی  ، تأمین در شب کار  . درصورت است  شده
 باشند. می  ، گاز و برق ، نفت آب  انتقال  ، خطوط و زهکشی  ، آبیاري آهن ، راه راه  ، شامل خطی  هاي پروژه  .11 

مشاور   توسط  مربوط  و گزارش  شگاهیآزمای  هاي آزمایش  نتایج  از ارسال  پس  ماه  ، حداکثر یک از آن  و بیش  کیلوگرم  سه  هاي نمونه  .12 
  ماه  مازاد بر یک  مدت  براي  انبارداري  باشد، هزینه  ماه  از یک  ها بیش نمونه  نگهداري  به  کارفرما مایل  شود. چنانچه می  نگهداري  ژئوتکنیک

 خواهد شد.  کارفرما پرداخت  و توسط  تعیین  طرفین  باتوافق
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 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
در  ،نمایند  ، استفاده نموده  افراد خود تهیه  براي  مشاور ژئوتکنیک  که  رفاهی  توانند از غذا و امکانات کارفرما می  فنی  هاي افراد و یا نماینده  .13

 شود. می  و پرداخت  تعیین 011310طبق ردیف کارفرما و مشاور   با توافق  آن  هزینهاین صورت 
، به هر علتی که خـارج از قصـور مهندسـان مشـاور     مشابه  ها و کارهاي ، آزمایش حفاري  عملیات  ها، توقف منظور از تأخیر کار در ردیف  .14

  مشاور، جزو تـأخیر کـار محسـوب     مهندس  از جانب  قراردادي  تعهدات  انجام  عدم  علت  به کارفرما  کار از طرف  دستور توقف باشد. است، می
 شود. نمی

  به  با توجه  هر فصل  هاي ردیف،  جدید در آینده  هاي ردیف  درج  موردنیاز و امکان  هاي ردیف  به  دسترسی  تمنظور سهول به  تعرفه  در این  .15 
دو   چـپ   از سمت  ترتیب  به  که  است  رقم  شش  ها شامل شماره  ، این است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي گروه  ها، به آن  ماهیت

 باشد. می  هر گروه  ردیف  شماره  به  آخر مربوط  و دو رقم  گروه  شماره  به  مربوط  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  به  وطمرب  اول  رقم
مجـاز    پیمانکـاري   و دیگـر کارهـاي    ژئوتکنیـک   اجرایـی   در کارهـاي   از آن  و اسـتفاده   است  شده  تهیه  مطالعاتی  کارهاي  براي  تعرفه  این  .16 

 اشد.ب نمی
  اي منطقه  هاي ضریب  .17 
  در پیوسـت   شـده   درج  اي منطقـه   هـاي  ضـریب   ، براسـاس  بخـش   ایـن   و شـش   ، دو، پـنج  یـک   هـاي  فصل  به  اعمال  قابل  اي منطقه  هاي ضریب 

هاي خطی، ضـریب   در مورد پروژه شود. می  زیر محاسبه  ابطور  ، طبقآنهاي  هو آخرین اصالحی الزحمه خدمات نظارت حق نییدستورالعمل تع
 شود. یابی تعیین می اي به صورت میان منطقه

 

                                                                                                6و  2، 1اي مورد اعمال فصول  ضریب منطقه

   و کنترل عملیات اجرایی  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات  اي منطقه  ضریب = 
 R  =3730  در بخشنامه  مربوط  اي منطقه  ضریب   

                                             آزمایشگاه مستقر مورد اعمال فصل پنجم.                              اي منطقه  ضریب = 

 

 
 

7.2
7.1+

=
RrS

Sr

lr4.2
4.1+

=
Rrl
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل

  مقدمه 
 
 .گردد می  پرداخت 10208  ردیف  موضوع  بهاي  اضافه کیلومتر 3در هر قرارداد، براي کارگاه با شعاع بیش از  .1 

،  مربوط  هاي ردیف  ، طبق دستی  ) و حفاري و سنگ  (در آبرفت  ماشینی  حفاري  عملیات  اجراي  براي  و تجهیزات  وسایل  و نقل  حمل  هزینه.  2 
 خواهد شد.  و پرداخت  محاسبه  جداگانه

متـراژ    یکبار و بر مبنـاي   کارگاه  به  حمل  شود، هزینه  غمشاور ابال  قرارداد به  یک  درقالب  مسیر راه  یک  پلهاي  تمامی  مطالعه  در صورتی که  .3 

 .شود می  محاسبه  پل  دورترین  پلها و تا محل  حفاري  کل

هاي صحرایی (برجاسنگ) (حداقل مناسب براي عبور تراکتـور) بعهـده کارفرمـا     هاي حفاري و آزمایش احداث راه دستیابی به محل گمانه  .4 
بایست حسب مورد نسبت به تامین جرثقیل یا بـالگرد راسـاً و    کان احداث راه یاد شده وجود نداشته باشد، کارفرما میباشد. در مواردیکه ام می

هاي صحرایی (برجا سنگ) اقدام نماید، چنانچـه احـداث راه دسـتیابی و یـا      ها و تجهیزات حفاري و آزمایش به هزینه خود براي حمل دستگاه
 .  گردد ندس مشاور صورت پذیرد، هزینه آن براساس مبلغ مورد توافق توسط کارفرما پرداخت میتامین امکانات یاد شده توسط مه

  بابـت   از ایـن   تـأخیري   باشد و چنانچـه  کارفرما می  عهده  ، به یا حقوقی  از حقیقی  ، اعم معارض  ها بدون و گمانه  کارگاه  محل  زمین  تحویل  .5 
 خواهد بود.  همربوط  ضوابط  براساس  آن  جبران  به  گردد کارفرما ملزم  حاصل

  عملیـات   قبلـی   بـا توافـق    گیـرد. چنانچـه   مـی   کارفرمـا انجـام    کار توسط  باشد این  حفاري  محل  دقیق  نقاط  کردن  پیاده  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  برداري نقشه

  گمانه  در طول  ) مورد استفاده گیر (کوربارل مغزه  لوله  قطر خارجی  براي  وسنگ  در آبرفت  حفاري  هاي فردیدر   شده  درج  قطرهاي  تمامی  .7 
 خواهد شد.  پرداخت  مربوط  بهاي  شود اضافه  با قطر بیشتر شروع  باشد حفاري  الزم  که  باشد، و در مواردي می

 گردد. می  نتیمتر انجامسا 80با قطر حدود   مقنی  بوسیله  دستی  حفاري  .8 

 .شود می  محاسبه  دستی  حفاري  به  مربوط  هاي ردیف  عیناً طبق  اوگر دستی  وسیله  به  سطحی  حفاري  .9 

و تجهیـز    حمـل   هـاي  شود هزینـه   انجام  مکانیکی  بیل  بوسیله  گیرد و حفاري  صورت  دانه درشت  در مصالح  قرضه  منابع  مطالعات  چنانچه  .10 

 .خواهد بود  محاسبه  قابل  شده  انجام  حفاري  میزان  و براساس  دستی  حفاري  هاي ردیفاز   کارگاه

تـا   10714  هـاي  ردیـف   (موضـوع   در سـیمان   % متراژ حفـاري 40) ، 10204و  10203  هاي ردیف  (موضوع  اهتجهیز کارگ  هزینه  در تعیین  .11 
 شود. می  ) نیز در نظر گرفته10718

) و  (هیـدرولیکی   مخصـوص   هاي جک  و...) و مجهز به  زنجیري  و یا چرخ  (سوار برکامیون  بوده  خود کششی  حفاري  هاي دستگاه  چنانچه  .12 
  هـاي  ردیـف   براسـاس   آن  شود، باشـد، بهـاي   حفر می  یا سنگ  در آبرفت  که  هایی گمانه  ، تراز و استقرار در محل  حمل   براي  الزم  سایر وسایل

 .گردد می  و پرداخت  محاسبه 10301و  10114

و یـا    کـاري   سـاعت  8در حـداکثر    و کارگر سـاده   و کلنگ  با بیل  هموار سازي  عملیات  ، انجام10301  در ردیف  زمین  منظور از تسطیح  .13 
 باشد. می  از آن  کسري

و   گمانـه   از انحـراف   ، بمنظـور جلـوگیري   نخـورده   دست  اخذ نمونه  دار یا براي زیاد یا زاویه  با عمق  هاي ، در گمانه10302  ردیف  بهاي  .14 

 .خواهد بود  پرداخت  ، قابل انجام  در صورت  منیسایر موارد ای  رعایت

و   چینی  سنگ  و همچنین  و دیلم  پتک  وسیلهه ها ب سنگ  تخته  خرد نمودن  ها، مستلزم دامنه  بخاطر شیب  زمین  تسطیح  که  در مواردي  .15 
هاي مصالح مصرفی  و هزینه روز -نی بر اساس تعداد نفر به نیروي انسا  مربوط  هاي باشد هزینه  حفاري  ایجاد سکوي  و در نهایت  خاکریزي

 خواهد بود. 10303لحاظ و مبناي تعیین قیمت ردیف 
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  و طبـق   بطور جداگانـه   برداري  نمونه  هزینه 10407تا  10401  هاي ردیف   موضوع  اي توپر، اوگر یا ضربه  سرمته  بوسیله  آبرفت  در حفاري  .16

 گردد. میمنظور   مربوط  هاي ردیف
  بـه   (مربـوط  10511تا  10509و  10411تا  10409) و  Sبا پیشوند   خاك  به  (مربوط 10508و  10408  هاي ردیف  به  مربوط  بهاي  اضافه  .17 

 .گردد می  تعیین  بندي دانه  هاي ردیف  نتایج  بر اساس  و در نهایت  نظري  تشخیص  بوسیله  )، ابتدا با تخمین Gبا پیشوند   خاك

  کـردن   و یا دنبـال   باشد (برقو زدن  گشاد کردن  نیاز به  هاي آبرفتی در زمین  از حفر گمانه  و یا پس  عملیات  در حین  فنی  دالیله ب  چنانچه  .18 
 واهند بود.خ  پرداخت  متناسباً قابل 10516تا  10514  هاي ردیف  ) بهاي عمیق  آبرفتی  هاي گمانه  در حفاري  تلسکوپی  روش

 . است  ها منظور گردیده نمونه  کردن  و مومیایی  بندي بسته  هزینه 10614تا  10601  هاي ردیفواحد   در بهاي  .19 

 .شود منظور نمی  در متراژ حفاري  گیر)، کاهشی (مغزه  و پیچر) و مقطعی  (دنیسون  نخورده  دست  برداري نمونه  بابت  .20 

توپر یا اوگـر    سر مته  وسیله  به  حفاري  که  هایی ) تنها در گمانه10614تا  10610  هاي ردیف  گیر (موضوع مغزه  بوسله  قطعیم  برداري نمونه  .21 
 خواهد بود.  استفاده  شود قابل می  انجام

  تزریـق   هاي باشد (در گمانه روز می 7از کمتر   گیرش  بازمان  شده  تزریق  در سیمان  حفاري  به  مربوط 10718تا  10714  هاي ردیف  بهاي  .22 
روز باشـد،   7از   بـیش   بـا گیـرش    شـده   تزریـق   در سـیمان   حفـاري   نیاز به  ) و چنانچه10732  ردیف  موضوع  گمانه  کردن  و سیمانته  آزمایشی

 خواهند بود.  پرداخت  متناسباً مالك 10713تا  10701  هاي ردیف
بـا    سـنگ   نـوع   که  است  پرداخت  قابل  درحالتی 10726تا  10724  هاي ردیف  موضوع  بهاي ، اضافه سنگ  نوع  بودن  نامشخص  درصورت  .23 

ها لحـاظ نشـده    . هزینه تهیه مقطع و تشریح میکروسکوپی در بهاي این ردیفگردد  (با تایید کارفرما) تعیین  میکروسکوپی  و تشریح  مقطع  تهیه
 است.

  و یاپرشـدگی   با آثار هـوازدگی   طبیعی  خرد شده  سنگهاي  براي درصد 50کمتر از   R.Q.D   ، میزان10727  بها ردیف اضافه  تعیین  مبناي  .24 
 پذیر نباشد. متر امکان  بیشتر از یک  )RUN(   حفاري  قطعه  ها با طول الیه  در این  حفاري  باشد، بطوریکه ها می آن  درزه
    گیرش  کار براي  و توقف 10718تا  10714  هاي ردیفاز   مجدد در سیمان  ، حفاري10732  از ردیف  گمانه  کردن  سیمانته  هزینه  .25

 .شود می  محاسبه 10808  ردیف درصد 50  معادل  سیمان

 شود. می  و پرداخت  تعیین 10730  یکدیگر از ردیف  داخل  گذاري لوله  طول  ، هزینه در سنگ  تلسکوپی  روش  به  جداري  گذاري در لوله  .26 

از   کـه   یهای الیه  براي  فقط 10806  ردیف  موضوع  )Single Tube Corebarrel(   جداره  گیر تک  مغزه  از لوله  با استفاده  در سنگ  حفاري  .27 
  مارن  سنگ  هاي در الیه  گیري و مغزه  حفاري  عملیات  اجراي  . درصورتی که است  نباشد منظور شده  حفاري  هاي از مغزه  استفاده  نیاز به  نظر فنی

 .گردد نمی  اعمال  آن  به 10806  ردیف  باشد، کسر بهاي  و مناسب  قبول  قابل  از نظر فنی  جداره  گیر تک مغزه  با لوله

 باشند.  شده  ساخته  خشک  و از چوب ابعاد استاندارد  باید طبق 10903  ردیف  موضوع  چوبی  هاي جعبه  .28 

  باشـد، بـراي   مـی   مشـاور ژئوتکنیـک    عهده  کارفرما به  به  آن  ) و تحویل کیلومتر (از کارگاه 30  تا فاصله  حفاري  هاي مغزه  هاي جعبه  حمل  .29 

 .شود می  تعیین  طرفین  با توافق  ، هزینه از این  بیش  ايه فاصله

  نظـر گرفتـه   در  ذکـر شـده    بـا تناسـب    و قـائم   افقـی   طول  و مجموع  متر افقی 10  معادل  بطور قائم  متر آبرسانی  هریک 10904  در ردیف .30 
 شود. می

  و کـارگر سـاده    و دیلـم   از پتـک  11101  ردیف  متر) موضوع سانتی 30×30×30ابعاد حدود   (به  مکعبی  فوت  سنگی  هاي نمونه  تهیه  براي  .31 
  پرداخـت   طمربـو   هاي ردیف  طبق  از آزمایش  پس  ، انبار و تخلیه حمل  باشد هزینه  کیلوگرم 200از   ها بیش نمونه  وزن  شود و چنانچه می  استفاده

 خواهد شد.
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
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  و مصـالح   میـانگین   هـاي  خواهد بود و نمونه  محاسبه  مالك  کیلویی 25  شده  بندي بسته  هاي ، تعداد نمونه11103و  11102  هاي ردیفدر   .32 

 خواهد شد.  و پرداخت  محاسبه مزبور  ردیف  گردد بر مبناي  بندي بسته  کیلوگرمی 25  صورت به  نیز چنانچه  یا سنگی  اي رودخانه  مترمکعبی
  مطالعـاتی   هـاي  نمونـه   کـل   وزن  و در صورتی کـه   بوده  کیلوگرم 200از   بیش  کل  با وزن  قرضه  منابع  هاي نمونه  به  مربوط 11107  ردیف  .33 

 .باشد مشاور می  عهدهه ب  خدمات  شود و انجام نمی  پرداخت  اي مزبور باشد هزینه  کمتر از میزان

 

  اول  فصل  مختصر گروههاي  و شرح  شماره  دولج
 

شماره 
 گروه 

شماره  شرح مختصر گروه
 گروه 

 شرح مختصر گروه

 تغییر خدمات و تاخیر کار. .8 حمل. .1

 خدمات جنبی. .9 تجهیز کارگاه. .2

 حفاري دستی. .10 استقرار دستگاه. .3

 نمونه برداري در حفاري دستی. .11 حفاري در آبرفت بوسیله سرمته توپر و اوگر. .4

 نمونه برداري از آب. .12 گیر. حفاري در آبرفت بوسیله مغزه .5

 برداري بر روي آب یا داخل تونل. حفاري و نمونه .13 نمونه برداري و حفاري ماشینی در آبرفت. .6

   گیر. حفاري و نمونه برداري در سنگ بوسیله مغزه .7
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 کیلومتر ۵٠٠,٩٣

تجهیزات و افراد حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، 
 ٢٠٠های آسفالتی برای حفاری ماشینی تا  هر کارگاه در مسیر به

 متر در آبرفت یا سنگ.

٠١٠١٠١ 

  
 کیلومتر ١٧١,٠٠٠

حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهـیزات و افراد 
های آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از  هر کارگاه در مسیر به

 آبرفت یا سنگ.متر در  ۵٠٠متر تا  ٢٠٠

٠١٠١٠٢ 

  
 کیلومتر ۵٠٠,٢۵٢

هر کارگاه  حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر تا  ۵٠٠در مسیرهای آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از 

 متر در آبرفت یا سنگ. ١۵٠٠

٠١٠١٠٣ 

  
 کیلومتر ٠٠٠,٣٣۴

کارگاه هر  حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر  ١۵٠٠های آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از  در مسیر

 متر در آبرفت یا سنگ. ٣٠٠٠تا 

٠١٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

هر کارگاه  حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر  ٣٠٠٠های آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از  در مسیر

 در آبرفت یا سنگ.

٠١٠١٠۵ 

 کیلومتر ٨٠٠,٢۵  
هر کارگاه در  حمل و نقل وسایل، تجهیزات و افراد به

 های آسفالتی برای حفاری دستی. مسیر
٠١٠١٠۶ 

  
 کیلومتر ١,١۴٨,٠٠٠

حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهـیزات و افراد 
 ٢٠٠های خاکی برای حفاری ماشـینی تا هر کارگاه در جاده به

 متردر آبرفت یا سنگ.

٠١٠١٠٧ 

  
 کیلومتر ١,٩١٠,٠٠٠

حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهـیزات و افراد 
های خاکی برای حفاری ماشینی بیش  هر کارگاه در جاده به
 متر در آبرفت یا سنگ. ۵٠٠متر تا  ٢٠٠از

٠١٠١٠٨ 

  
 کیلومتر ۶٧٢,٠٠٠,٢

هر کارگاه  حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر تا  ۵٠٠های خاکی برای حفاری ماشینی بیش از  جادهدر 

 متر در آبرفت یا سنگ. ١۵٠٠

٠١٠١٠٩ 

  
 کیلومتر ۴٣٣,٠٠٠,٣

هر کارگاه  حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر تا  ١۵٠٠های خاکی برای حفاری ماشینی بیش از  در جاده

 متر درآبرفت یا سنگ. ٣٠٠٠

٠١٠١١٠ 

  
 کیلومتر 

هر کارگاه  حمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر در  ٣٠٠٠های خاکی برای حفاری مـاشینی بیش از  در جاده

 آبرفت یا سنگ.

٠١٠١١١ 

 کیلومتر ٨٠,١٠٠  
های  هر کارگاه در جاده حمل و نقل وسایل، تجهیزات و افراد به

 خاکی برای حفاری دستی.
٠١٠١١٢ 
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 درصد 

برای حمل  ٠١٠١١٢تا  ٠١٠١٠٧ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 رو (صعب العبور). در مسیرهای ساخته نشده ماشین

٠١٠١١٣ 

  
 روز ٠٠٠,۶١۶,١١

وسیله وینچ دستگاه یا  حمل دستگاه و تجهیزات حفاری به 
تیفور یا تراکتور یا هر وسیله مشابه دیگر برای حفاری در 

 آبرفت یا سنگ در محل کارگاه.

٠١٠١١۴ 

 روز ١۶,۴١٠,٠٠٠  
سازی هر دستگاه حفاری و تجهیزات متعلقه و تامین  آماده

 برای حمل با بالگـرد (هلیکوپتر).  لوازم 
٠١٠١١۵ 

 دفعه ٢٩,٨۵١,٠٠٠  
باز و بسته کردن هر دستگاه حفاری و تجهیزات متعلقه برای 

 های دیگر. حمل با بالگرد (هلیکوپتر) یا روش
٠١٠١١۶ 

  
 درصد ٢٠

بابت  ٠١٠١١٢تا  ٠١٠١٠٧های  ردیف اضافه بها نسبت به
های خاکی  های عملیات صحرایی در جاده استمرار تردد اکیپ

 به ازای هر روز کارکرد.

٠١٠١١٧ 

  
 مقطوع ١۵٢,٣٨٩,٠٠٠

تجهیز کارگاه و آماده نمودن دستگاه و یادستگاههای حفاری و 
اوگر یا  روش آبشویی،  تجهیزات مـورد نیاز برای حفاری به

 متر درآبرفت در هر کارگاه. ١٠٠ای تا  ضربه

٠١٠٢٠١ 

 مترطول ١,٢٠٢,٠٠٠  
برای هر متر حفاری مازاد  ٠١٠٢٠١ردیف  اضافه بها نسبت به

 متر در هر کارگاه. ١٠٠بر 
٠١٠٢٠٢ 

  
 مقطوع ٠٠٠,٢۶٨,٢٢۴

تجهیز کارگاه و آماده نمودن دستگاه و یا دستگاههای حفاری و 
نیاز برای حفاری با مغزه گیر (کوربال) برای تجهیزات مورد 

 متر در آبرفت یا سنگ در هر کارگاه. ١٠٠حفاری تا 

٠١٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٣٨۶  
برای هر متر حفاری مازاد   ٠١٠٢٠٣ردیف  اضافه بها نسبت به

 متر در هر کارگاه. ١٠٠بر
٠١٠٢٠۴ 

 ٠١٠٢٠۵ متر در هر کارگاه. ۵٠تجهیز کارگاه برای حفاری دستی تا  مقطوع ٠٠٠,۵٠,٠٠۵  

 مترطول ۵٠٠,٩٨١  
برای هر متر حفاری دستی  ٠١٠٢٠۵ردیف  اضافه بها نسبت به

 متر. ۵٠مازاد بر
٠١٠٢٠۶ 

  
 درصد 

در  ٠١٠٢٠۶تا  ٠١٠٢٠١و  ٠١٠١٠۶ردیفهای  کسر بها نسبت به
 صورتیکه کارگاه درمحدوده شهر محل مرکز شرکت باشد.

٠١٠٢٠٧ 

  
 درصد 

در صورتیکه  ٠١٠٢٠۶تا  ٠١٠٢٠١ردیفهای   نسبت بهاضافه بها 
 ۶های خطی (با طول بیش از  منظور مطالعه پروژه  کارگاه به

 کیلومتر) تجهیز شده باشد.

٠١٠٢٠٨ 

 گمانه ٢,١٨٨,٠٠٠  
تسطیح زمین برای استقرار و تراز نمودن دستگاه حفاری در 

 زمینهای آبرفتی و سنگی.
٠١٠٣٠١ 

 گمانه ٩,٠٧٩,٠٠٠  
مهار نمودن دستگاه حفاری با بتن برای حفاری در آبرفت و 

 سنگ.
٠١٠٣٠٢ 

 
 

 

١٧  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 سکو 

ایجاد سکوی حفاری در زمینهای شیبدار برای حفاری در 
 آبرفت و سنگ.

٠١٠٣٠٣ 

 گمانه ٧,٠٣٣,٠٠٠  
آ وری دستگاه حفاری در محل هر گمانه برای  نصب و جمع

 متر. ١٠٠های تا عمق  حفاری در آبرفت یا سنگ برای گمانه
٠١٠٣٠۴ 

 درصد ٢٠  
متر افزایش  ٢۵برای هر  ٠١٠٣٠۴ردیف  بها نسبت به اضافه

 متر. ١٠٠عمق گمانه از 
٠١٠٣٠۵ 

  

 مترطول ٩۶۶,۵٠٠

الی و یا  حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، 
)، اوگر یا Bit Rockوسیلـه سرمته توپر ( مخلوطی از آنها به

های دست خورده  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر. ٢۵و دست نخورده تا عمق 

٠١٠۴٠١ 

  

 مترطول ١,٢٣٨,٠٠٠

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا 
)، اوگر یا Bit Rockوسیله سرمته توپر ( مخلوطی از آنها به

های دست خورده  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر. ۵٠تا  ٢۵و دست نخورده بیش از عمق 

٠١٠۴٠٢ 

  

 مترطول ۵۶٠,٠٠٠,١

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا 
)، اوگر یا Bit Rockوسیلـه سـرمته توپر ( مخلوطی از آنها به

های دست خورده  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر. ٧۵تا  ۵٠و دست نخورده بیش از عمق 

٠١٠۴٠٣ 

  

 مترطول ١,٩٨٠,٠٠٠

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا 
)، اوگر یا Bit Rockوسیله سرمته تو پر ( مخلوطی از آنها به

های دست خورده  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر. ١٠٠تا  ٧۵و دست نخورده بیش از عمق 

٠١٠۴٠۴ 

  

 مترطول ۵۵٠,٠٠٠,٢

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا 
)، اوگر یا Bit Rock(  وسیله سرمته تو پر مخلوطی از آنها به

های دست خورده  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر. ١٢۵تا  ١٠٠و دست نخورده بیش از عمق 

٠١٠۴٠۵ 

  

 مترطول ٣,١٧٣,٠٠٠

در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا حفاری 
)، اوگر یا Bit Rock( وسیله سرمته توپر مخلوطی از آنها به

های دست خورده  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر. ١۵٠تا  ١٢۵و دست نخورده بیش از عمق 

٠١٠۴٠۶ 

  

 مترطول 

رس، الی و یا حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه ازقبیل 
)، اوگر یا Bit Rockوسیله سرمته توپر ( مخلوطی از آنها به

های دسـت  میلیمتر برای اخذ نمونه ١٠١ای تا قطر  ضربه
 متر.١۵٠نخورده و دست خورده بیش از عمـق 

٠١٠۴٠٧ 

 
 

 

١٨  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 درصد ٣٠

، چنانچه ٠١٠۴٠٧ تا  ٠١٠۴٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به
ای و یا شن ریز  آبرفتی ماسههای  عملیات حفاری در الیه

 صورت گیرد.

٠١٠۴٠٨ 

  

 درصد ١٠٠

، ٠١٠۴١۴و  ٠١٠۴٠٧تا   ٠١٠۴٠١اضافه بها نسبت به ردیفهای 
دانه از قبیل  های آبرفتی درشت چنانچه عملیات حفاری در الیه

قطعه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه با مصالح 
و  ٪۵٠کوچکتر از  ٢٠٠ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته شده ٪٢۵بزرگتر یا مساوی 
 (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

٠١٠۴٠٩ 

  

 درصد ٢٠٠

، ٠١٠۴١۴و  ٠١٠۴٠٧تا   ٠١٠۴٠١اضافه بها نسبت به ردیفهای 
دانه از قبیل  های آبرفتی درشت چنانچه عملیات حفاری در الیه

مخلوطی از آنها همراه با مصالح قطعه سنگ، شن درشت و یا 
و  ٪٢۵کوچکتر از  ٢٠٠ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته شده ٪١٢بزرگتر یا مساوی 
 (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

٠١٠۴١٠ 

  

 درصد ٢۶٠

، ٠١٠۴١۴و  ٠١٠۴٠٧تا   ٠١٠۴٠١اضافه بها نسبت به ردیفهای 
دانه از قبیل  های آبرفتی درشت در الیه چنانچه عملیات حفاری

قطعه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه با مصالح 
) و ٪١٢کوچکتر از  ٢٠٠ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

همچنین مصالح سیمانته شده (کنگلومرای سست و جوان) 
 صورت گیرد.

٠١٠۴١١ 

  
 درصد ۶٠

، در صورت ٠١٠۴١١تا   ٠١٠۴٠١اضافه بها نسبت به ردیفهای 
استفاده همزمان از لوله جدار با اجرای عملیات حفاری در 

 های ریزشی. الیه

٠١٠۴١٢ 

 درصد ١٠  
در صورت  ٠١٠۴١٠تا   ٠١٠۴٠١اضافه بها نسبت به ردیفهای 

 گذاری پس از عملیات حفاری. لوله
٠١٠۴١٣ 

 مترطول ۶٢,٣٠٠  
سرمته توپر استفاده از گل حفاری (بنتونیت) در حفاری با 

)Bit Rock.یا مغزه گیر ،( 
٠١٠۴١۴ 

  
 مترطول 

گیر دو  استفاده از مواد افزودنی در حفاری با سرمته توپر یا مغزه
ها و یا افزایش  منظور پایداری سازی دیواره گمانه جداره به

 ).SM ها (مانند پودر درصد بازیافت مغزه

٠١٠۴١۵ 

  

 مترطول ٢,٠٨٧,٠٠٠

آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا حفاری در زمینهای 
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با نصب لوله  ٢۵خورده و دست نخورده تا عمق 

 جدار.

٠١٠۵٠١ 

 
 

 

١٩  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٠٠٠,٣,١٣۵

ریزدانه از قبیل رس، الی و یا حفاری در زمینهای آبرفتی 
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با  ۵٠تا  ٢۵خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 نصب لوله جدار. 

٠١٠۵٠٢ 

  

 مترطول ۴,۴٢٠,٠٠٠

آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا حفاری در زمینهای 
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با  ٧۵تا  ۵٠خورده و دست نخورده بیش از عمق 

  نصب لوله جدار. 

٠١٠۵٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨٨۴,۵

زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا حفاری در 
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با  ١٠٠تا  ٧۵خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 نصب لوله جدار. 

٠١٠۵٠۴ 

  

 مترطول ۵٨٣,٠٠٠,٧

در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا  حفاری
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با  ١٢۵تا  ١٠٠خورده و دست نخورده بیش از عمق 

  نصب لوله جدار. 

٠١٠۵٠۵ 

  

 مترطول ٩,٣۶٨,٠٠٠

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا 
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با  ١۵٠تا  ١٢۵خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 نصب لوله جدار. 

٠١٠۵٠۶ 

  

 مترطول 

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا 
 ١٠١)، تا قطر Corebarrel وسیله مغزه گیر ( مخلوطی از آنها به

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست 
متر همراه با نصب  ١۵٠خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 لوله جدار. 

٠١٠۵٠٧ 

  
 درصد ۵٠

چنانچه  ٠١٠۵٠٧تا  ٠١٠۵٠١ردیفهای  نسبت بهاضافه بها 
ای یا شن ریز  های آبرفتی ماسه عملیات حفاری در الیه

 صورت گیرد.

٠١٠۵٠٨ 

 
 

 

٢٠  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 درصد ١٠٠

چنانچه  ٠١٠۵٠٧تا  ٠١٠۵٠١اضافه بها نسبت به ردیفهای 
های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه  عملیات حفاری در الیه

مخلوطی از آنها همراه با سنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا 
کوچکتر  ٢٠٠مصالح ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته ٪٢۵و بزرگتر یا مساوی  ٪۵٠از
 شده (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

٠١٠۵٠٩ 

  

 درصد ٢٠٠

چنانچه  ٠١٠۵٠٧تا  ٠١٠۵٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به
آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه  های عملیات حفاری در الیه

سـنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه با 
کوچکتر از  ٢٠٠مصالح ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته شده ٪١٢و بزرگتر یا مساوی  ٢۵٪
 (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

٠١٠۵١٠ 

  

 درصد ٢۶٠

چنانچه  ٠١٠۵٠٧تا  ٠١٠۵٠١ردیفهای  نسبت بهاضافه بها 
های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه  عملیات حفاری درالیه

سـنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه یا 
 ٢٠٠بدون مصالح ریزدانه (درصدعبوری از الـک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته شده (کنگلومرای ٪١٢کوچکتر از 
 ن) صورت گیرد.سست و جوا

٠١٠۵١١ 

  
 درصد ١٢٠

تا  ٠١٠۵٠٨و  ٠١٠۴١١تا  ٠١٠۴٠٨ردیفهای  اضافه بها نسبت به
دانه از جنس آذرین  چنانچه قطعات سخت درشت  ٠١٠۵١١

 دار باشد. دگرگونی و یا رسوبی سیلیس

٠١٠۵١٢ 

 درصد ١۵  
در صورت  ٠١٠۵١٢تا  ٠١٠۵٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 ).T6-Sگیر سه جداره ( مغزهاستفاده از 
٠١٠۵١٣ 

 درصد ١٠  
تا  ٠١٠۵٠١و  ٠١٠۴١١تا  ٠١٠۴٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 میلیمتر باشد. ١١۶چنانچه قطر حفاری تا  ٠١٠۵١١
٠١٠۵١۴ 

  
 درصد ٢٠

 ٠١٠۵٠١و  ٠١٠۴١١تا  ٠١٠۴٠١ردیفهای   اضافه بها نسبت به
 ١٢٨میلیمتر تا  ١١۶قطر حفـاری بیش از  چنانچه  ٠١٠۵١١تا 

 میلیمتر باشد.

٠١٠۵١۵ 

  
 درصد ٣٠

 ٠١٠۵٠١و  ٠١٠۴١١تا  ٠١٠۴٠١ردیفهای   اضافه بها نسبت به
 ١۴۶میلیمتر تا  ١٢٨قطر حفاری بیش از   چنانچه ٠١٠۵١١تا 

 میلیمتر باشد.

٠١٠۵١۶ 

 درصد ٣٠  
چنانچه امکان  ٠١٠۵١۶تا  ٠١٠۵٠١ردیفهای   کسر بها نسبت به

 لوله جدار وجود داشته باشد.عدم استفاده از 
٠١٠۵١٧ 

 درصد ٣٠  
چنانچه از گل  ٠١٠۵١۶تا  ٠١٠۵٠١ردیفهای   کسر بها نسبت به

 حفاری (بنتونیت) استفاده گردد.
٠١٠۵١٨ 

 
 

 

٢١  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 نمونه ٢,٠٣١,٠٠٠

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یا  نمونه
متر  ٢۵ مشابه در زمینهای رسی و الیی از سطح زمین تا عمق 

  )D:ASTM ١۵٨٧(طبق 

٠١٠۶٠١ 

  
 نمونه ۵۴٧,٠٠٠,٢

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یا  نمونه
متر (طبق  ۵٠تا ٢۵مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

١۵٨٧ D:ASTM( 

٠١٠۶٠٢ 

  
 نمونه ٣,١٠٩,٠٠٠

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یا  نمونه
متر  ٧۵تا  ۵٠مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

 )D:ASTM ١۵٨٧(طبق 

٠١٠۶٠٣ 

  
 نمونه ٣,٧۴١,٠٠٠

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یا  نمونه
متر  ١٠٠تا ٧۵ مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

 )D:ASTM ١۵٨٧(طبق 

٠١٠۶٠۴ 

  
 نمونه 

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یا  نمونه
متر (طبق  ١٠٠مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

١۵٨٧ D:ASTM( 

٠١٠۶٠۵ 

  
 نمونه ٣,٨٩٠,٠٠٠

وسیله نمونه گیر سه  برداری مقطعی و دست نخورده به نمونه
طول حداکثر یک متر از سطح  جداره یا دنیسون و یا پیچر به

 متر. ٢۵زمین تا عمق 

٠١٠۶٠۶ 

  
 نمونه ۴,۴۵٠,٠٠٠

گیر سه  وسیله نمونه برداری مقطعی و دست نخورده به نمونه
طول حداکثر یک متر بیش از  پیچر بهجداره یا دنیسون و یا 

 متر. ۵٠تا ٢۵عمق 

٠١٠۶٠٧ 

  
 نمونه ٠۶٠,٠٠٠,۵

گیر سه  وسیله نمونه برداری مقطعی و دست نخورده به نمونه
طول حداکثر یک متر بیش از  جداره یا دنیسون و یا پیچر به

 متر. ٧۵تا  ۵٠عمق 

٠١٠۶٠٨ 

  
 نمونه ۵,۶٧٠,٠٠٠

گیر سه  وسیله نمونه نخورده بهبرداری مقطعی و دست  نمونه
طول حداکثر یک متر بیش از  جداره یا دنیسون و یا پیچر به

 متر. ١٠٠تا  ٧۵عمق 

٠١٠۶٠٩ 

  

 نمونه ۴۵٠,٠٠٠,١

 ۵٠طول حداکثر  وسیله مغزه گیر به برداری مقطعی به نمونه
های آبرفتی  مـتر در زمین میلی ١٠١قطر تا   متر و به سانتی

 ٢١١٣متر (طبق  ٢۵ریزدانه از سطح زمین تا عمق 
ASTM:D.( 

٠١٠۶١٠ 

  
 نمونه ٢,٢١٠,٠٠٠

 ۵٠طول حداکثر   وسیله مغزه گیر به  برداری مقطـعی به نمونه
های آبرفتی  مـتر در زمین میلی ١٠١قطر تا   و بهمتر  سانتی

 ).ASTM:D ٢١١٣متر (طبق  ۵٠تا  ٢۵ریزدانه بیش از عمق 

٠١٠۶١١ 

 
 

 

٢٢  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 نمونه ٣,٠٨٠,٠٠٠

 ۵٠طول حداکثر  وسیله مغزه گیر به برداری مقطـعی به نمونه
های آبرفتی  مـتر در زمین میلی ١٠١قطر تا   متر و به سانتی

 ).ASTM:D ٢١١٣متر (طبق  ٧۵تا  ۵٠ریزدانه بیش از عمق 

٠١٠۶١٢ 

  

 نمونه ٠٠٠,٠٠٠,۴

 ۵٠طول حداکثر  وسیله مغزه گیر به  برداری مقطـعی به نمونه
های آبرفتی  مـتر در زمین میلی ١٠١قطر تا   متر و به سانتی

متر (طبق  ١٠٠تا  ٧۵ ریزدانه بیش از عمق 
٢١١٣ ASTM:D.( 

٠١٠۶١٣ 

  
 نمونه 

 ۵٠طول حداکثر  وسیله مغزه گیر به  به برداری مقطـعی نمونه
های آبرفتی  مـتر در زمین میلی ١٠١قطر تا   متر و به سانتی

 ).ASTM:D ٢١١٣متر (طبق  ١٠٠ریزدانه بیش از عمق 

٠١٠۶١۴ 

 درصد ۵٠  
، چنانچه ٠١٠۶١۴تا  ٠١٠۶١٠ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 صورت گیرد.ریز  ای یا شن برداری مقطعی درآبرفت ماسه نمونه
٠١٠۶١۵ 

 درصد ١۵٠  
چنانچه  ٠١٠۶١۴تا  ٠١٠۶١٠ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 برداری مقطعی در مصالح درشت دانه صورت گیرد. نمونه
٠١٠۶١۶ 

  

 مترطول ۶٨٨,٠٠٠,٢

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به  حفاری در سنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص تا  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسـته
 متر. ٢۵عمق 

٠١٠٧٠١ 

  

 مترطول ۶٠٢,٠٠٠,٣

گیر دو  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
 ٧۶قطر خارجی  )، بهCorebarrel Tube Doubleجداره(

های  ها در جعبه بندی نمونه میلیمتر و اخذ نمونه و بسته
 متر. ۵٠تا ٢۵از عمق  مخصوص بیش

٠١٠٧٠٢ 

  

 مترطول ۴,۶۴٩,٠٠٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ٧۵تا  ۵٠از عمق 

٠١٠٧٠٣ 

  

 مترطول ٨٠٣,٠٠٠,۵

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ١٠٠تا  ٧۵ از عمق 

٠١٠٧٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,٧,١۶۴

 گیر دو جداره وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ١٢۵تا  ١٠٠از عمق 

٠١٠٧٠۵ 

 
 

 

٢٣  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٨,٧٠٢,٠٠٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleو  میلیمتر ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ١۵٠تا  ١٢۵ از عمق 

٠١٠٧٠۶ 

  

 مترطول ١٠,٢۴٧,٠٠٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

مخصوص بیش های  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ١٧۵تا  ١۵٠از عمق 

٠١٠٧٠٧ 

  

 مترطول ١١,٩١١,٠٠٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ٢٠٠تا  ١٧۵ از عمق 

٠١٠٧٠٨ 

  

 مترطول ۶٠٠,٠٠٠,١٣

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ٢٢۵تا  ٢٠٠ از عمق 

٠١٠٧٠٩ 

  

 مترطول ١۵,۵۴٠,٠٠٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه بهطور قائم  حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ٢۵٠تا ٢٢۵ از عمق 

٠١٠٧١٠ 

  

 مترطول ١٧,٨٠٩,٠٠٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ٢٧۵تا  ٢۵٠ از عمق 

٠١٠٧١١ 

  

 مترطول ۴٢٨,٠٠٠,٢٠

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه بستهاخذ نمونه و 
 متر. ٣٠٠تا  ٢٧۵از عمق 

٠١٠٧١٢ 

  

 مترطول 

گیر دو جداره  وسیله مغزه طور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و  ٧۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ٣٠٠از عمق 

٠١٠٧١٣ 

 ٠١٠٧١۴ متر. ٢۵حفاری در سیمان پس از گیرش تا عمق  مترطول ٠٠٠,١,٣۶۵  

 ٠١٠٧١۵ متر. ۵٠تا ٢۵حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از عمق  مترطول ٠٠٠,١,٧١۵  

 ٠١٠٧١۶ متر. ٧۵تا  ۵٠حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از عمق  مترطول ٠٠٠,٢,١۵۶  

 
 

 

٢۴  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠١٠٧١٧ متر. ١٠٠تا  ٧۵درسیمان پس ازگیرش بیش از عمق حفاری  مترطول ٠٠٠,۶١۵,٢  

 ٠١٠٧١٨ متر. ١٠٠عمق  حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از  مترطول   

 درصد ١٠  
برای  ٠١٠٧١٨تا  ٠١٠٧٠١های  ردیف بها نسبت به  اضافه 

 میلیمتر. ٨۶قطر خارجی تا   حفاری به
٠١٠٧١٩ 

 درصد ٢٠  
برای ٠١٠٧١٨تا  ٠١٠٧٠١های  ردیف بها نسبت به  اضافه 

 میلیمتر. ١٠١تا  ٨۶قطر خارجی بیش از   حفاری به
٠١٠٧٢٠ 

 درصد ٣٠  
برای  ٠١٠٧١٨تا  ٠١٠٧٠١های  ردیف بها نسبت به  اضافه 

 میلیمتر. ١١۶تا  ١٠١قطر خارجی بیش از   حفاری به
٠١٠٧٢١ 

 درصد ۴٠  
برای  ٠١٠٧١٨تا  ٠١٠٧٠١های  ردیف  بها نسبت به اضافه 

 میلیمتر. ١٢٨تا  ١١۶قطر خارجی بیش از  حفاری به 
٠١٠٧٢٢ 

 درصد ۵٠  
برای ٠١٠٧١٨تا  ٠١٠٧٠١های  ردیف  بها نسبت به اضافه 

 میلیمتر. ١۴۶تا  ١٢٨قطر خارجی بیش از  حفاری به 
٠١٠٧٢٣ 

  

 درصد ۴٠

 ٠١٠٧١٩ و  ٠١٠٧١٣تـا  ٠١٠٧٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به 
صورتی که جنس سنگ از نوع بازی و آذرین در  ٠١٠٧٢٣تا 

خنثی مانند گابرو، دیوریت، مونزونیت، سیانیت و یا معادل 
 سنگهای بیرونی آنها باشد.

٠١٠٧٢۴ 

  

 درصد ١٠٠

 ٠١٠٧١٩ و  ٠١٠٧١٣تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به
در صورتی که جنس سنگ از نوع آذرین اسیدی  ٠١٠٧٢٣تا 

دیوریت، کوارتز مونزونیت، گرانیت، توفهای مانند کوارتز 
 کوارتزدار و یا معادل سنگهای بیرونی آنها باشد.

٠١٠٧٢۵ 

  
 درصد 

 ٠١٠٧١٩ و  ٠١٠٧١٣تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به
در صورتی که جنس سنگ از نوع رسوبی یا  ٠١٠٧٢٣تا 

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

٠١٠٧٢۶ 

  
 درصد ۵

تا  ٠١٠٧١٩و  ٠١٠٧١٣تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای   بها نسبت به اضافه
  باشد (به ٪۵٠سنگ کمتر از  RQDدر صورتی که  ٠١٠٧٢۶
 ).٪۵٠نسبت به  RQDکاهش  ٪۵ازای هر 

٠١٠٧٢٧ 

 درصد ٢٠  
در صورت  ٠١٠٧٢٧تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای   بها نسبت به اضافه

 ).T6-S( جدارهگیر سه  استفاده از مغزه
٠١٠٧٢٨ 

  
 درصد ۶۵

تا  ٠١٠٧١٩و  ٠١٠٧١٢تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای  بها نسبت به  اضافه
های سنگی نیاز به لوله جداره در  الیه در صورتی که  ٠١٠٧٢٧

 حین عملیات حفاری باشد.

٠١٠٧٢٩ 

 
 

 

٢۵  
 

 



  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 درصد ۵

 ٠١٠٧١٩ و  ٠١٠٧١٣تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای  بها نسبت به  اضافه
لوله جداره   های سنگی نیاز به الیه که  در صورتی ٠١٠٧٢٣تا 

بعد از عملیات حفاری با قطر کوچکتر باشد (همچنین 
 گذاری با روش وایرالین). لوله

٠١٠٧٣٠ 

  
 درصد 

 ٠١٠٧١٣تا  ٠١٠٧٠١  های اضافه بها نسبت به ردیف
در صورتی که جنس سنگ از نوع  ٠١٠٧٢٣تا  ٠١٠٧١٩  و

 سیلیسی باشد.رسوبی یا دگرگونی همراه با بافت 

٠١٠٧٣١ 

 قطعه ٣,١٠٩,٠٠٠  
سیمانته کردن گمانه در زمینهای سنگی خرد شده و در قطعات 

 تا پنج متر در هر عمق.
٠١٠٧٣٢ 

  
 درصد ١٠

های حفاری درآبرفت  تمامی ردیف  بها نسبت به اضافه
گذاری در سنگ و  ) و حفاری و لوله٠۵و  ٠۴های  (گروه

 قائم.  زاویه انحراف نسبت بهدرجه  ١٠) تا ٠٧سیمان (گروه 

٠١٠٨٠١ 

  
 درصد ٢٠

های حفاری در آبرفت و  تمامی ردیف بها نسبت به  اضافه
درجه زاویه  ٢٠گذاری در سنگ و سیمان تا  حفاری و لوله

 قائم. انحراف نسبت به 

٠١٠٨٠٢ 

  
 درصد ٣٠

های حفاری در آبرفت و  تمامی ردیف  بها نسبت به اضافه
درجه زاویه  ٣٠گذاری درسنگ و سیمان تا  لولهحفاری و 

 قائم. انحراف نسبت به 

٠١٠٨٠٣ 

  
 درصد ۴۵

های حفاری در آبرفت و  تمامی ردیف بها نسبت به  اضافه
درجه زاویه  ۴۵گذاری در سنگ و سیمان تا  حفاری و لوله

 قائم. انحراف نسبت به 

٠١٠٨٠۴ 

  
 درصد 

حفاری در آبرفت و های  تمامی ردیف بها نسبت به  اضافه
درجه  ۴۵حفاری و لوله گذاری در سنگ و سیمان بیش از 

 قائم. زاویه انحراف نسبت به 

٠١٠٨٠۵ 

  
 درصد ٣۵

تا  ٠١٠٧١٩و  ٠١٠٧١٣تا  ٠١٠٧٠١ردیفهای  کسربها نسبت به 
در صورت اسـتفاده از  ٠١٠٨٠۵تـا  ٠١٠٨٠١و ٠١٠٧٢٧

 ).Single Tube Corebarrel( گیر تک جداره مغزه

٠١٠٨٠۶ 

  
 درصد ۴٠

، چنانچه عملیات حفاری ٠١٠٧٠١ردیف  کسر بها نسبت به
ای  )، و یا روش ضربهNone Coringگیری ( بدون مغزه
 )، صورت گیرد.Down The Holeچرخشی (

٠١٠٨٠٧ 

 روز ٠٠٠,١۶۴,١۵  
روز  ۵تاخیر کار به ازای هر دستگاه حفاری و افراد تا حداکثر 

 مداوم.
٠١٠٨٠٨ 

  
 روز 

روز  ۵تاخیر کار به ازای هر دستگاه حفاری و افراد بیش از 
 مداوم.

٠١٠٨٠٩ 
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 نمونه ۵٠٠,١۶٧

 ٣خورده به وزن تا  های منتخب و دسـت بندی نمونه بسـته
های آبرفتی و سنگی و ارسال آنها به  کیلوگرم از نمونه
 آزمایشگاه مرکزی.

٠١٠٩٠١ 

 ٠١٠٩٠٢ سانتیمتر. ۶٠ها بطول حداکثر  مغزهاندود از  تهیه نمونه موم  نمونه ۵٠٠,۴٢٧  

  
 جعبه ١,١٢٧,٠٠٠

ها  های چوبی به کارگاه برای بسته بندی مغزه تهیه و حمل جعبه
 ۴های آبرفتی یا سنگی طبق مشخصات فنی و ظرفیت  یا نمونه

 متر طول نمونه یا مغزه.

٠١٠٩٠٣ 

  
 دستگاه روز 

پمـپاژ، در  طریق لوله کشی و محل هر گمانه به آبرسانی به
 متر باشد. ٢٠٠طول معادل مسیر افقی آن بیش از صورتی که 

٠١٠٩٠۴ 

 ٠١٠٩٠۵ منظور تامین آب زالل. احداث حوضچه یا نصب منبع به مترمکعب   

  
 دستگاه روز 

وسیله تانکر یا تراکتور و یا وسایل  تامین آب مورد نیاز به
 مشابه دیگر، برای هر گمانه.

٠١٠٩٠۶ 

 مترطول ١,٧۴٣,٠٠٠  
حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت خورده در زمینهای 

 متر. ٣آبرفتی باالی سطح آب و سنگ بستر تا عمق 
٠١١٠٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٨۵,٢

حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت خورده در زمینهای 
 ١٠تا ٣آبرفتی باالی سطح آب و سـنگ بستر بیش از عمق 

 متر.

٠١١٠٠٢ 

  
 مترطول ٣,٩٨٧,٠٠٠

خورده در زمینهای  حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت
 ٢٠تا ١٠آبرفتی باالی سطح آب و سـنگ بستر بیش از عمق 

 متر.

٠١١٠٠٣ 

  
 مترطول ٧,٩۴٩,٠٠٠

خورده در زمینهای  حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت
 ٣٠تا ٢٠آبرفتی باالی سطح آب وسـنگ بستر بیش از عمق 

 متر.

٠١١٠٠۴ 

 درصد ٣٠  
در صورتی که  ٠١١٠٠۴تا  ٠١١٠٠١ردیفهای  بها نسبت به اضافه

 جنس زمین از مصالح درشت دانه باشد.
٠١١٠٠۵ 

 درصد ۵٠  
در صورتی که ٠١١٠٠۵تا  ٠١١٠٠١ردیفهای  بها نسبت به اضافه

 جنس زمین از مصالح سیمانته شده (دج ) باشد.
٠١١٠٠۶ 

  
 ساعت 

نمونه برداری دست خورده از حفاری با بیل مکانیکی برای 
 مصـالح درشـت دانه.

٠١١٠٠٧ 

 ٠١١٠٠٨ پر کردن چاههای دستی با خاک محل. مترطول ٢٠۶,۵٠٠  

 ٠١١٠٠٩ چینی به منظور جلوگیری از ریزش در هر عمق. طوقه مترطول ٠٠٠,٢,٨۵۵  

 ٠١١٠١٠ روز مداوم. ۵تاخیر کار برای حفاری دستی حداکثر تا  روز ٠٠٠,۵,۶١۶  

 ٠١١٠١١ روز مداوم. ۵تاخیر کار برای حفاری دستی بیش از  روز   
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 نمونه ١,٠٩٣,٠٠٠  
 ٣٠×٣٠×٣٠ابعاد حدود  مکعبی (به تهیه نمونه سنگی فوت 

 سانتیمتر).
٠١١١٠١ 

 نمونه ۴۶۴,۵٠٠  
خورده در حین حفاری دستی از داخل  برداری دسـت نمونه

 کیلوگرم. ٢۵وزن تا  چاه و بسته بندی آنها به
٠١١١٠٢ 

  
 نمونه ٠٠٠,٣١۵

خورده از مصالح تهیه شده   انتخاب و برداشت نمونه دست
  بندی آنها به وسیله بیل مکانیکی، یا از خاک سطحی و بسته به

 کیلوگرم. ٢۵وزن تا 

٠١١١٠٣ 

 نمونه ٩٨۴,۵٠٠  
 Cutterوسیله نمونه گیر (  نمونه برداری دست نخورده به

Core متر.  ٢٠)، و چکش تا عمق 
٠١١١٠۴ 

 نمونه ١,٠۵٠,٠٠٠  
وسیله جک هیدرولیک از بدنه  نمونه برداری دست نخورده به

 متر. ٢٠چاه تا عمق 
٠١١١٠۵ 

  
 نمونه ٩۵٨,٠٠٠

صورت مونولیت  نمونه برداری دست نخورده از خاک به
سانتیمتر) و بسته بندی آنها در  ٣٠×٣٠×٣٠ابعاد حدود  (به

 چوبی.جعبه 

٠١١١٠۶ 

 کیلومتر  -تن  ١٠,٠٠٠  
ای  بندی شده و یا فله اندود و بسته های موم  ارسال نمونه

 آزمایشگاه. به 
٠١١١٠٧ 

  
 ماه _ نمونه 

کیلوگرم  ٢۵های به وزن  هزینه نگهداری بیش از یک ماه نمونه
 به باال در آزمایشگاه.

٠١١١٠٨ 

 نمونه ٣۶۶,۵٠٠  
 ١٠دسـتگاه مخصوص (تا حداکثر نمونه برداری آب بدون 

 لیتر).
٠١١٢٠١ 

 ٠١١٢٠٢ نمونه برداری آب با دسـتگاه مخصوص. نمونه   

  
 مقطوع 

تهیه و نصـب بارج قایق یا سکوی مورد نیاز برای حفاری و 
انجام آزمایشها در زمینهای آبرفتی و سنگی در رودخانه، دریا، 

 مرداب و نظایر آن.

٠١١٣٠١ 

  
 درصد 

تمامی ردیفهای حفاری و نمونه برداری در  بها نسبت به اضافه
آبرفت و سنگ درصورتیکه حفاری روی بارج قایق، سکو، در 

 های آبدار، دریا و نظایر آن انجام شود. آب، مرداب، رودخانه

٠١١٣٠٢ 

  
 درصد 

برداری در  تمامی ردیفهای حفاری و نمونه بها نسبت به اضافه
که محل گمانه در داخل تونل یا  آبرفت و سنگ در صورتی

 گالری سدها باشد (هزینه تهویه جداگانه محاسبه می شود).

٠١١٣٠٣ 

 ٠١١٣٠۴ نقاط ورودی گالریها. منظور دسترسی به انجام حفاری روباز به مترمکعب   

  
 مترطول 

متر (با استفاده از مواد  ٢×٢ابعاد حدود  حفر گالری اکتشافی به
ناریه) طبق مشخصات فنی همراه با تامین روشنایی و تهویه در 

 طول کار. 

٠١١٣٠۵ 
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  برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
 ١٣٩٩تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠١١٣٠۶ ساخت و نصب ـ درهای حفاظتی برای گالریها. مقطوع   

 ٠١١٣٠٧ نصب سیستم نگهداری در گالریهای ریزشی. مترطول   

 ٠١١٣٠٨ شستشوی گالریهای اکتشافی پس از عملیات حفاری. مترطول   

  
 مترمکعب 

گشاد سازی مقاطع گالریها طبق مشخصات فنی برای انجام 
 های برجا. آزمایش

٠١١٣٠٩ 

 ٠١١٣١٠ تامین هزینه غذای نمایندگان فنی کارفرما. روز -نفر    
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  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل

  مقدمه 
 گردد. پرداخت می 021805کیلومتر اضافه بهاي موضوع ردیف  3در هر قرارداد براي کارگاه با شعاع بیش از  .1

و   نصب  شود. هزینه می  محاسبه  جداگانه  مورد آزمایش  در قطعه  حرارتی  پرسیومتر و مقاومت  دستگاه  جاسازي  براي  حفاري  عملیات  هزینه  .2

 . است منظور شده  مربوط  هاي ردیف  استقرار در بهاي

 . است  پرسیومتر منظور شده  ) دستگاه کردن  (کالیبره  واسنجی 20306تا  20301  ردیف  در بهاي  .3

مجـدد    و نصب  نمودن  خارج  . چنانچه است  روز منظور گردیده  و در یک  پکر در هر گمانه  نصب  براي 20413تا  20411  هاي ردیف  بهاي  .4

 .گردد ر میمنظو  اضافی  نوبت  مجدد، یک  در روز بعد نیاز باشد، هر نصب  آزمایش  ادامه  علت  به  گمانه  پکر در همان

 .شود می  محاسبه  و برگشت  رفت  ، فشارهاي20416و  20415  هاي ردیف  .5

 .گردد می  محاسبه  شده  مصرف  سیمان  حجم  براساس  سیمان  هزینه 20612  در ردیف  .6

  سـیمان   تزریق  عملیات  فنی  بدالیل  چنانچهباشد.  در هر روز می  اول  قطعه  پکر براي  نصب 20629تا  20627  هاي ردیفدر  دفعهمنظور از   .7

 .خواهد شد  نیز پرداخت  بعدي  مرتبه  براي  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  براي  مصرفی  مصالح  حمل  فاصله  مبناي  .8

 .شود می  محاسبه  سیمان  تزریق  جزو ساعات  و تجهیزات  گمانه  و شستشوي  آب  تزریق  زمان  مدت  .9

 .شود منظور می  کارگاه  تعطیل  ، در ساعات سیمان  گیرش  براي  الزم  زمان  سوم  ، یک20634  ردیف  ، موضوع زمان  در محاسبه  .10

  و هزینـه   سـوم   فصـل   هاي ردیف  طبق  تراکم  آزمایش  باشد. هزینه می  دانسیته  آزمایش  انجام  براي  ، فقط20705تا  20701  هاي ردیف  بهاي  .11
 شود. می  محاسبه  اول  در فصل  دستی  حفاري  به  مربوط  هاي ردیفاز   یاد شده  آزمایش  انجام  براي  حفاري

 .شود می  پرداخت 10906  نیاز از ردیف  در صورت  دستی  هاي در گمانه  نفوذپذیري  هاي زمایشآ  انجام  براي  آب  تأمین  هزینه  .12

باشـد   ها روز مـی  واحد آن  که  هاي ردیفو در   بوده  آزمایش  مبناي  تجهیزات  نصب  شروع  بارگذاري  هاي آزمایش  به  مربوط  هاي ردیفدر   .13
 گردد. یروز منظور م  سه  معادل  حداقل  زمان
  دسـتی   و چکـش   برقـی  ، اره  ، دیلـم   بـا پتـک    21402و  21302  هاي ردیف) در  دوصفحه  (محل  تونل  هاي دیواره  نمودن  و آماده  تسطیح  .14

 کارفرما خواهد بود.  بعهده  آن  باشد تأمین  مواد ناریه  نیاز به  گیرد و چنانچه می  صورت
  اي چنـــد نقطـــه  اي گمانــه   ســـنجهاي  کشـــیدگی  نصــب   و همچنـــین  دیــواره   بـــه  صـــفحات  ، منظـــور نصــب 21305  در ردیــف   .15

 )MPBX: Multiple Point Borehole Extensometer( باشد.  می 
  نیاز به  بارگذاري  هاي و یا سایر آزمایش  سنگ  درجاي  و برش )Jacking(  اي صفحه  بارگذاري  از قبیل  صحرایی  هاي آزمایش  انجام  چنانچه  .16

 گیرد. می  بها تعلق  درصد اضافه  20 مزبور  هاي آزمایش  هزینه  باشند به  داشته  در شب  عملیات  ادامه
  سـنگ   درجـاي   بـرش   آزمـایش   بـراي   آن  سـازي   و آماده  نمودن  سانتیمتر و بتن 30×70×70  بلوك  یا ایجاد تهیه 21402  منظور از ردیف  .17

 .باشد می

،  دیالتـومتري   هـاي  آزمـایش   انجـام   بـراي   حفر گمانه  ) و همچنین (جکینگ  اي صفحه  بارگذاري  در آزمایش  مرکزي  هاي حفر گمانه  هزینه  .18
از   حفـاري   و نـوع   مشخصـات   هـا براسـاس   آزمـایش سـنجها (اکستنسـومترها) و سـایر     کشـیدگی   (اسالتر)، پرسیومتر و نیز نصب  سنجی  تنش

 شود. می  استفاده اول  فصل  هاي ردیف
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متـر)   25  (تـا عمـق    سـطحی   نگاري ) و لرزه خورندگی  (کنترل  الکتریکی  هدایت  تعیین  تنها براي 21710تا 21701  هاي ردیف  هاي آزمایش  .19

  تکمیلـی   و مطالعـات   زیرزمینی  آب  سطح  تعیین  و خاك  سنگ  بندي الیه  تعیین  نیاز به  ر صورتباشد. د می  ژئوتکنیک  پارامترهاي  بمنظور تعیین
 شود.  استفاده  ژئوفیزیک  هاي دیگر باید از تعرفه

  کـه   است  و تجهیزاتی  انسانی  نیروي  حداقل  شامل  ، هر اکیپ است  شده  درج  ساعت -  روز یا اکیپ -  ها اکیپ واحد آن  که  یهای ردیفدر   .20

 .باشد  داشته  فنی  و مشخصات  استاندارد مربوط  موردنظر را براساس  و عملیات  آزمایش  انجام  توانایی

  ، بارگـذاري  اي صـفحه   پرسیومتر، بارگـذاري   هاي در مورد آزمایش  ) فقط21803تا  21801(  افراد و تجهیزات  حمل  هاي ردیفاز   استفاده  .21
درجـا،    مسـتقیم   ، بـرش  نگـاري  و لرزه  آر)، ژئوالکتریک  بی  (سی  صحرایی  باربري  ، نسبت فرودگاه  ، بارگذاري سقف  روي  ، بارگذاري شمع  روي

 باشد. و اسالتر مجاز می  )، دیالتومتري (جکینگ  اي صفحه  بارگذاري
و   محاسـبه   اول  از فصـل  10107و  10101  هاي ردیف  مطابق  و نفوذ دینامیکی  نفوذ استاتیکی  هاي در آزمایش  افراد و تجهیزات  حمل  هزینه  .22

 گردد. می  پرداخت
  ، بارگـذاري  شـمع   روي  ، بارگـذاري  اي صفحه  بارگذاري  هاي در مورد آزمایش  ) فقط21804سربار (  سازي  و آماده  تهیه  از ردیف  استفاده  .23

 باشد. درجا مجاز می  مستقیم  ) و برش (داچکن  آر)، نفوذ استاتیکی  بی  (سی  صحرایی  باربري  نسبت،  فرودگاه  ، بارگذاري سقف  روي
 باشد. و برش مستقیم برجا، قابل اعمال نمی ) (Jackingاي هاي بارگذاري صفحه مربوط به آزمایش  هاي ردیف، به 021807ردیف   .24

 ) لحاظ شده است برداشت اطالعاتRSP(يزریسنج هفت ل يوسیله دستگاه ناهمواربرداشت داده ها به  021901در ردیف شماره .  25
متر  کیفواصل  يبرا ریز يارهایو ارائه شاخص ها و مع يناهموار یطول لیشود. برداشت پروف یدر تمام طول محور انجام م وستهیبصورت پ

 شود عبارتست از:  یکه برداشت م ییباشد شاخص ها یم يو ده متر ضرور
 )،  IRIراه ( يناهموار یالملل نیاخص بش ـ
 )،  Ruttingراه ( یافتادگ اریش زانیم -
 )،  RNراه ( یشاخص راحت ـ
 ).Macro Texture( يدرشت دانه بافت روساز زانیم ـ
اعـالم شـده    يهـا  یژگـ یطبق و زاتیتجه ونیبراسیو کال یاحتمال راتیتعم ،ينگهدار يها دستورالعمل تیبرداشت، رعا اتیقبل از شروع عمل 

دسـتگاه   نیـ شود. با اسـتفاده از ا  یبار عبور دستگاه از خط انجام م کیباشد. برداشت داده ها  با  یم يضرور زاتیتوسط شرکت سازنده تجه
 شود.   یم نییتع IRIدر قالب شاخص  هینقل لهیوس يچرخ ها ریدر مس يزروسا يناهموار

از سـطح   وسـته یپ يربرداریتصو تیقابل دیشود و با یسنج نصب م يدستگاه ناهموار يبر رو يبردار ریتصو نیدورب 021902ردیف شماره  در
اطالعـات   ریبرداشـت شـده بـا سـا     ریتصاو قیرا داشته باشد. انطباق مختصات دق رامونیپ طیراه و مح يمتر  روساز 10راه در فواصل حداکثر 

در سطح کـل شـبکه بصـورت مکـان      وستهیپ ي به طوربردار ریباشد. تصو یم يضرور GPS يسنج بر مبنا يناهموار ستگاهبرداشت شده از د
براسـاس   ياطالعات به منظور مـدل سـاز   نی. اشود ، برداشت میرا داشته باشد ریکه امکان استخراج از تصاو یاصل يها یمحور و شامل خراب

 .شود استفاده می ی) میاصل يها ی(خراب PCI اخصو ارائه ش ریتصاو
در خـط   زیـ شـعاع قـوس ن   ،یعرضـ  بیش ،یطول بیشامل ش ریمس یمشخصات هندس ،يناهموار یابیعالوه بر ارز 021903ردیف شماره  در

از اطالعـات بصـورت    بخشـی  ردیف این در. شودباید برداشت  زیراه ن یافتادگ اری) و شMPD( يبافت درشت سطح روساز نیهمچن يعبور
 داخت جداگانه بابت آنها صورت نمی گیرد.منظور شده است و پر نیدورب لهیبوس یو بخش RSP زاتیبا استفاده از تجه یبخش ،یچشم

 برداشت شده به شرح زیر باید باشد: يداده ها يو مدل ساز لیتحل 021904ردیف شماره  در
 برداشت شده و ورود آنها به نرم افزار ياز صحت داده ها نانیو اطم شیپا -الف
 یداده ها براساس دستورالعمل ابالغ يو مدل ساز لیتحل -ب
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 مناسب  نهیگز شنهادیآنها و پ سهیمقا ت،یحساس لیتحل ،يقطعه بند هايارائه روش -پ
 مناسب نهیگز شنهادیآنها و پ سهیمقا ،يبند تیو اولو يبودجه بند ،يروساز يها یخراب تیوضع یابیارز يروشها ینیب شیو پ یبررس -ت

 مناسب نهیگز شنهادیآنها و پ سهیمقا ،يگذار نهیمختلف گز يروشها هیو ارا یبررس
 يروش مناسب و کاربرد هیمختلف و ارا يوهایپروژه ها براساس سنار فیو تعر يبند تیاولو يروش ها یبررس -ث
آنها  سهیو مقا يروساز تیریمد يبرا دیینرم افزار قابل تا جیبا نتا يشنهادیپ يحاصل از مدلها یخروج جینتا یابیو ارز یاعتبار سنج -ج

 مورد) کی(حداقل 
 .ستیگزارش (موضوع فصل چهارم) مجاز ن هیبابت ته يگریپرداخت د ف،یرد نیبا پرداخت ا ضمنا

 
 

  دوم  فصل  هاي مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 
شماره 

 گروه 
شماره  شرح مختصر گروه

 گروه 
 شرح مختصر گروه

 . و دینامیکی  نفوذ استاتیکی  آزمایش .11 . پره  برش  آزمایش .1

  .درمحل  سنگ  خواص  تعیین  هاي آزمایش و برداشتها .12 .نفوذ استاندارد  آزمایش .2

 .)Jacking(  سنگ  روي  اي صفحه  بارگذاري  آزمایش .13 .پرسیومتر  آزمایش .3

 .درجا  مستقیم  برش  آزمایش .14 . تراوایی  آزمایش .4

 .درجا  تنشهاي  و تعیین  دیالتومتري  آزمایش .15 .با پیزومتر  ایستابی  سطح  گیري اندازه .5

  .ابزاربندي .16  .سیمان  آزمایشی  تزریق .6

 . سطحی  نگاري و لرزه  ژئوالکتریک  هاي آزمایش .17 . در محل  خاك  خواص  تعیین  هاي آزمایش .7

 .سربار  و تهیه  حمل .Plate Load) (. 18خاك  روي  اي صفحه  بارگذاري  آزمایش .8

 ها. راه هیبرداشت اطالعات رو .C.B.R(. 19(   صحرایی  باربري  نسبت  آزمایش .9

   . و فرودگاه  شمع ، سقف  بارگذاري  آزمایش .10
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  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 آزمایش ١,٨۶١,٠٠٠  
ای ضمن حفاری در تشکیالت رسی و الیی از  آزمایش برش پره

 )D:ASTM ٢۵٧٣متر (طبق  ١۵ سطح زمین تا عمق 
٠٢٠١٠١ 

 آزمایش ٢,٣٨٣,٠٠٠  
ای ضمن حفاری در تشکیالت رسی والیی  آزمایش برش پره

 )D:ASTM ٢۵٧٣متر (طبق  ٣٠تا  ١۵ بیش از عمق 
٠٢٠١٠٢ 

 آزمایش ٠٠٠,٣,١۵۶  
ای ضمن حفاری در تشکیالت رسی و الیی  آزمایش برش پره

 )D:ASTM ٢۵٧٣متر (طبق  ۴۵تا  ٣٠بیش از عمق 
٠٢٠١٠٣ 

  
 آزمایش 

ای ضمن حفاری در تشـکیالت رسی و الیی  پره آزمایش برش
 )D:ASTM ٢۵٧٣متر (طبق  ۴۵بیش از عمق 

٠٢٠١٠۴ 

 آزمایش ۵٠٨,٠٠٠,١  
از سطح زمین تا عمق  )SPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (

 ب). م س ٢٢۴متر ( طبق  ١۵
٠٢٠٢٠١ 

 آزمایش ٢,٠٢٠,٠٠٠  
 ١۵) بیش از عمق SPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (

 ب). م س ٢٢۴متر ( طبق   ٣٠تا
٠٢٠٢٠٢ 

 آزمایش ٢,٧٢٧,٠٠٠  
 ۴۵تا  ٣٠) بیش از عمق SPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (

 ب). م س ٢٢۴مـتر ( طبق 
٠٢٠٢٠٣ 

 آزمایش ٣,٢٩١,٠٠٠  
 ۶٠تا ۴۵) بیش از عمق SPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (

 ب). م س ٢٢۴متر ( طبق 
٠٢٠٢٠۴ 

  
 آزمایش 

متر (  ۶٠) بیش از عمق SPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (
 ب). م س ٢٢۴طبق 

٠٢٠٢٠۵ 

 آزمایش ٩۵٧,٠٠٠,١۴  
متر (  ١۵روش منارد از سطح زمین تا عمق  آزمایش پرسیومتر به

 ب). م س ٢٢٣طبق 
٠٢٠٣٠١ 

 آزمایش ٧٩٠,٠٠٠,١۵  
متر (  ٣٠تا ١۵روش منارد بیش از عمق  آزمایش پرسیومتر به

 ب). م س ٢٢٣طبق 
٠٢٠٣٠٢ 

 آزمایش ١۶,۶۶٨,٠٠٠  
متر (  ۴۵تا  ٣٠روش منارد بیش از عمق  آزمایش پرسیومتر به

 ب). م س ٢٢٣طبق 
٠٢٠٣٠٣ 

 آزمایش ۵٢٨,٠٠٠,١٧  
متر (  ۶٠تا ۴۵روش منارد بیش از عمق  آزمایش پرسیومتر به

 ب). م س ٢٢٣طبق 
٠٢٠٣٠۴ 

  
 آزمایش 

متر ( طبق  ۶٠منارد بیش از عمق روش  آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س ٢٢٣

٠٢٠٣٠۵ 

 درصد ٢۵  
برای انجام  ٠٢٠٣٠۵تا  ٠٢٠٣٠١ردیفهای  بها نسبت به اضافه

 آزمایش پرسیومتر در آبرفت درشت دانه.
٠٢٠٣٠۶ 

  
 آزمایش 

 ٢٢٣روش منارد با دسـتگاه خودکاو (طبق  آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س

٠٢٠٣٠٧ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 قطعه ۴٠٨,٠٠٠,٢  
روش   بندی گمانه برای آزمایش تراوایی به آماده نمودن و آب

 س م ب).  ١٨٨متر (طبق  ١۵٠لوفران تا عمق حداکثر 
٠٢٠۴٠١ 

 ساعت ١,٨۶٠,٠٠٠  
روش لوفران با سطح آب ثابت یا متغیر با  آزمایش تراوایی به

 س م ب).١٨٨استفاده از لوله جدار در حین حفاری (طبق 
٠٢٠۴٠٢ 

  
 دفعه ١,٢۵١,٠٠٠

نصـب و جمع آوری پکر (سینگل پکر) و آماده نمودن گمانه 
روش لوژن حین عملیات حفاری  برای انجام آزمایش تراوایی به

 متر. ۵٠پایین تا عمق  و از باال به

٠٢٠۴٠٣ 

  
 دفعه ۵٧٠,٠٠٠,٢

نصب و جمع آوری پکر (سینگـل پکر) و آماده نمودن گمانه 
لوژن حین عملیات حفاری روش  برای انجام آزمایش تراوایی به

 متر. ١٠٠تا ۵٠پایین بیش از عمق  و از باال به

٠٢٠۴٠۴ 

  
 دفعه ۴,۴٠٣,٠٠٠

نصب و جمع آوری پکر (سینگـل پکر) وآماده نمودن گمانه 
روش لـوژن حین عملـیات  برای انجام آزمایش تراوایی به

 متر. ١۵٠تا ١٠٠پایین بیش از عمق  حفاری و از باال به

٠٢٠۴٠۵ 

  
 دفعه ٠٠٠,۶,۴٧۵

نصب و جمع آوری پکر (سینگـل پکر) و آماده نمودن گمانه 
روش لوژن حین عملیات حفاری  برای انجام آزمایش تراوایی به

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠پایین بیش از عمق  و از باال به

٠٢٠۴٠۶ 

  
 دفعه ٨,٩٩١,٠٠٠

نصب و جمع آوری پکر(سینگل پکر) و آماده نمودن گمانه برای 
روش لوژن حین عملیات حفاری و از  آزمایش تراوایی بهانجام 
 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠پایین بیش از عمق  باال به

٠٢٠۴٠٧ 

  
 دفعه ١١,٩۵٩,٠٠٠

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

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠پایین بیش از عمق  باال به

٠٢٠۴٠٨ 

  
 دفعه 

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

 متر. ٣٠٠پایین بیش از عمق  و از باال به

٠٢٠۴٠٩ 

  
 درصد 

در صورتی که  ٠٢٠۴٠٩تا  ٠٢٠۴٠٣ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 (پنوماتیک) استفاده شود.از پکر بادی 

٠٢٠۴١٠ 

 دفعه ١١,٩٨٠,٠٠٠  
نصب و جمع آوری پکر (دبل پکر) و آماده نمودن گمانه برای 

 متر. ٢٠٠تا  ٣٠٠روش لوژن از عمق  انجام آزمایش تراوایی به
٠٢٠۴١١ 

 دفعه ۶,۵٢٣,٠٠٠  
نصب و جمع آوری پکر (دبل پکر) وآماده نمودن گمانه برای 

 متر. ١٠٠تا ٢٠٠روش لوژن از عمق  تراوایی بهانجام آزمایش 
٠٢٠۴١٢ 

  
 دفعه ٣,٠۴٨,٠٠٠

نصب و جمع آوری پکر (دبل پکر) وآماده نمودن گمانه برای 
متر تا سطح  ١٠٠روش لوژن ازعمق  انجام آزمایش تراوایی به

 زمین.

٠٢٠۴١٣ 
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  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٢٠۴١۴ هرعمق.جابجایی پکر (دبل پکر یا سینگل پکر) درگمانه در  دفعه ٢,٠۵٢,٠٠٠  

 مقطوع ۵٠٠,٢٩٠  
روش لوژن (سینگل یا  اشباع یا تنظیم فشارآزمایش تراوایی به

 دقیقه. ۵دبل پکر) درهر پله فشار به مدت تا 
٠٢٠۴١۵ 

 آزمایش ۵۶۶,۵٠٠  
روش لوژن (با سینگل یادبل پکر) برای هر  آزمایش تراوایی به

 م ب). س ١٨٨دقیقه در هرعمق (طبق  ١٠مدت  دبی و فشار به
٠٢٠۴١۶ 

 درصد ١٠  
درصورتی که  ٠٢٠۴١۴تا  ٠٢٠۴٠٣ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 درجه داشته باشد.١٠ای تا  گمانه نسبت به قـائم زاویه
٠٢٠۴١٧ 

 درصد ٢٠  
در صورتی که  ٠٢٠۴١۴تا  ٠٢٠۴٠٣ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 باشد. درجه داشته ٢٠تا ١٠ای بیش از گمانه نسبت به قائم زاویه
٠٢٠۴١٨ 

 درصد ٣٠  
درصورتی که  ٠٢٠۴١۴تا  ٠٢٠۴٠٣ردیفهای  اضافه بها نسبت به 

 درجه داشته باشد. ٣٠تا ٢٠ای بیش از قائم زاویه  گمانه نسبت به
٠٢٠۴١٩ 

 درصد ۴۵  
درصورتی که  ٠٢٠۴١۴تا  ٠٢٠۴٠٣ردیفهای   اضافه بها نسبت به

 درجه داشته باشد. ۴۵تا  ٣٠ای بیش از قائم زاویه  گمانه نسبت به
٠٢٠۴٢٠ 

 ٠٢٠۴٢١ ردیابی رنگی. مقطوع   

 ٠٢٠۴٢٢ ردیابی ایزوتوپی. مقطوع   

 ٠٢٠۵٠١ اینچ. ٢ تهیه، حمل و نصب لوله پی.وی.سی فشار قوی  مترطول ۵٠٠,٢٧٨  

 ٠٢٠۵٠٢ مشبک کردن لوله پی.وی.سی. مترطول ۵٠٠,٨٣  

 ٠٢٠۵٠٣ اینچ. ٢قطر  با وزن متوسط به تهیه و نصب لوله گالوانیزه  مترطول ٩٠٩,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠۴ مشبک کردن لوله گالوانیزه. مترطول ۵٠٠,٣٢٣  

  
 مترطول 

تهیه و نصب لوله پی.وی.سی یا گالوانیزه در صورتی که نوع و 
 باشد. ٠٢٠۵٠٣ و  ٠٢٠۵٠١های  قطر لوله غیر از ردیف

٠٢٠۵٠۵ 

 ٠٢٠۵٠۶ حمل لوله گالوانیزه. کیلومتر  -تن    

 ٠٢٠۵٠٧ تهیه و نصب پیزومتر کاساگرانده. مقطوع   

 مترطول ۵٠٠,١۵١  
های پیزومتر در  پرکردن دور لوله پی.وی.سی یا گالوانیزه و یا لوله

 بندی شده. های اکتشافی با شن و ماسه دانه گمانه
٠٢٠۵٠٨ 

 بلوک ۶۶٠,٠٠٠  
سانتیمتر برای  ۵٠×۵٠×۵٠ابعاد  تهیه و نصب بلوک سیمانی به 

 گمانه (بدون لوله گالوانیزه).هر 
٠٢٠۵٠٩ 

  
 بلوک ۴٠٩,٠٠٠,٢

سانتیمتر برای  ۵٠×۵٠×۵٠ابعاد  تهیه و نصب بلوک سیمانی به 
طول حداکثر یک متر) و  هر گمانه همراه با لوله گالوانیزه (به

 درپوش.

٠٢٠۵١٠ 

 
 

 

٣۵  
 

 



  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دفعه ٠٠٠,١٩۵  
های پیزومتر شده در طول  اندازه گیری سطح ایستابی در گمانه

 عملیات صحرایی مطالعات ژئوتکنیک.
٠٢٠۵١١ 

 مقطوع ۶۶٠,٠٠٠,۴٠١  
تجهیز کارگاه برای تزریق آزمایشی مالت سـیمان با سیلیکات و 

 متر. ٢۵٠یا ترکیبات مشابه تا 
٠٢٠۶٠١ 

 مترطول ۴۴٣,٠٠٠,١  
برای هر متر تزریق مازاد بر  ٠٢٠۶٠١ردیف  اضافه بها نسبت به 

 متر. ٢۵٠
٠٢٠۶٠٢ 

 کیلومتر ۵٠٠,٩٣  
منظور تزریق آزمایشی سیمان   کارگاه به  حمل تجهیزات و افراد به

 های آسفالتی. در جاده
٠٢٠۶٠٣ 

 کیلومتر ١,١۴٨,٠٠٠  
منظور تزریق آزمایشی   کارگاه به حمل تجهیزات و افراد به 

 های خاکی. سیمان در جاده
٠٢٠۶٠۴ 

  
 درصد 

های  در جادهچنانچه حمل  ٠٢٠۶٠۴ردیف   اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو (صعب العبور) باشد.

٠٢٠۶٠۵ 

 روز ٠٠٠,٨٩۶,۵  
وسیله  حمل لوازم و تجهیزات تزریق آزمایشی سیمان به 

 تراکتور، تیفور، و غیره.
٠٢٠۶٠۶ 

 ٠٢٠۶٠٧ های نمونه. تهیه انبار سیمان یا انبار جعبه مقطوع   

 کیلومتر  -تن  ١٠,٠٠٠  
هر   بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه بهحمل سیمان، 
 های آسفالتی. کارگاه در جاده

٠٢٠۶٠٨ 

 کیلومتر  -تن  ۴٠٠,۵٣  
هر  حمل سیمان، بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه به 

 های خاکی. کارگاه در جاده
٠٢٠۶٠٩ 

  
 درصد 

های  چنانچه حمل در جاده ٠٢٠۶٠٩ردیف   اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو (صعب العبور) باشد.

٠٢٠۶١٠ 

  
 روز 

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

٠٢٠۶١١ 

 ٠٢٠۶١٢ سیمان. تن   

 ٠٢٠۶١٣ بنتونیت. تن   

 ٠٢٠۶١۴ سیلیکات. تن   

 ٠٢٠۶١۵ خاک اره. تن   

 ٠٢٠۶١۶ فیلر. تن   

 ٠٢٠۶١٧ ماسه. تن   

  
 کیلومتر  -تن  

های  کارگاه در جاده  ) بهtube manchietحمل لوله گالوانیزه (
 آسفالتی.

٠٢٠۶١٨ 

 
 

 

٣۶  
 

 



  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر  -تن  

های  کارگاه در جاده  ) بهtube manchietحمل لوله گالوانیزه (
 خاکی.

٠٢٠۶١٩ 

  
 درصد 

های  چنانچه حمل در جاده ٠٢٠۶١٩ردیف   اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو (صعب العبور) باشد.

٠٢٠۶٢٠ 

 مترطول ١,١٩١,٠٠٠  
 ٧٠) تا قطرtube manchietتهیه و نصـب لوله گالوانیزه(

 میلیمتر.
٠٢٠۶٢١ 

 مترطول ٢,٩۶٩,٠٠٠  
ابعاد اسـتاندارد در  ایجاد شیار همراه با غالف الستیکی به 

 زمینهای آبرفتی و ریزشی.های تزریق در  گمـانه
٠٢٠۶٢٢ 

  
 مقطوع ٠٠٠,٢٧,٨۵۵

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.

٠٢٠۶٢٣ 

 آزمایش ١,٨۵٧,٠٠٠  
تزریق سیمان با روش از آ وری پکر برای آزمایش  نصب و جمع

 متر. ۵٠پایین تا عمق  باال به 
٠٢٠۶٢۴ 

 دفعه ٣,٣٠٨,٠٠٠  
آ وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از  نصب و جمع

 متر. ١٠٠تا ۵٠پایین برای عمق بیش از  باال به
٠٢٠۶٢۵ 

 دفعه ٢۵٨,٠٠٠,۵  
وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از  آ نصب و جمع

 متر. ١۵٠تا  ١٠٠پایین برای عمق بیش از  باال به 
٠٢٠۶٢۶ 

 دفعه ٧۶١,٠٠٠,۵  
آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان با روش از  نصب و جمع

 متر. ١٠٠تا  ١۵٠باال برای قطعه اول عمق کمتر از  پایین به 
٠٢٠۶٢٧ 

 دفعه ٠٠٠,۴۵۴,٣  
روش از آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان با  نصب و جمع

 متر. ۵٠تا  ١٠٠باال برای قطعه اول در عمق کمتر از  پایین به 
٠٢٠۶٢٨ 

  
 دفعه ٢,٢٩٣,٠٠٠

آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان با روش از  نصب و جمع
متر تا سطح   ۵٠باال برای قطعه اول در عمق کمتر از   پایین به

 زمین.

٠٢٠۶٢٩ 

 دفعه ١,٢٩١,٠٠٠  
آزمایش تزریق سیمان با روش از پایین جابجایی پکر برای 

 باال برای قطعات بعدی در هرعمق. به 
٠٢٠۶٣٠ 

 ٠٢٠۶٣١ ساخت و یا تزریق آزمایشی مالت سیمان با ثبات مکانیکی. ساعت ٠٠٠,٣,٩۶۴  

 ٠٢٠۶٣٢ ساخت و یا تزریق آزمایشی مالت سیمان با ثبات دیجیتالی. ساعت   

 ٠٢٠۶٣٣ سیمان با قیف مارش.تعیین غلظت مالت  نمونه ٠٠٠,١٠۴  

 ساعت ۴٠٧,٠٠٠,٢  
توقف کار برای گیرش، تغییر غلظت یا گرفتن سیمان و یا دیگر 

 موارد مشابه.
٠٢٠۶٣۴ 

 
 

 

٣٧  
 

 



  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 درصد ١

برای هر درجه  ٠٢٠۶٣٠تا ٠٢٠۶٢۴ردیفهای  اضافه بها نسبت به 
قائم در عملیات تزریق آزمایشی مالت   انحراف گمانه نسبت به

 سیمان.

٠٢٠۶٣۵ 

 آزمایش ١,٠١٢,٠٠٠  
متر (طبق  ٢تعیین دانسیته طبیعی درمحل تا عمق 

١۵۵۶ D:ASTM( 
٠٢٠٧٠١ 

 ٠٢٠٧٠٢ متر. ۵تا  ٢تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش ازعمق  آزمایش ١,٣٢٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٧٠٣ متر. ١٠تا ۵تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق  آزمایش ۶٢٩,٠٠٠,١  

 ٠٢٠٧٠۴ متر. ١٠دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق تعیین  آزمایش   

 آزمایش ٠٠٠,١۵۵  
تعیین دانسیته طبیعی خاک در محل با استفاده از حجم سنج 

 دستی.
٠٢٠٧٠۵ 

 نمونه ٣۶۶,۵٠٠  
تعیین درصد رطوبت سریع در محل (طبق 

٢١٧ T:AASHTO.( 
٠٢٠٧٠۶ 

 آزمایش ١,٧٨١,٠٠٠  
 ١٠ثابت یا متغیر تا عمق آزمایش جذب آب (پورینگ) با سطح 

 های دستی. متر در گمانه
٠٢٠٧٠٧ 

  
 آزمایش 

آزمایش جذب آب (پورینگ) با سطح ثابت یا متغیر بیش از 
 های دستی. متر در گمانه ٢٠تا ١٠عمق 

٠٢٠٧٠٨ 

 ساعت ۶٢١,٠٠٠  
های  آزمایش تعیین ضریب نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر در گمانه

 زیرزمینی.دستی باالی سطح آب 
٠٢٠٧٠٩ 

 ساعت ۵٠٠,٧۵٧  
وسیله پمپاژ با پمپ مکنده   آزمایش تعیین ضریب نفوذ پذیری به

 در سطح زمین.
٠٢٠٧١٠ 

 ٠٢٠٧١١ آزمایش نفوذ سنج دستی (پاکت پنترومتر) در محل. آزمایش ۵٠٠,١۶٠  

  
 آزمایش ۶٠٩,٠٠٠

پرکتور برای تعیین رابطه بین رطوبت و  آزمایش نفوذ سنج 
نقطه) (طبق  ۵مقاومت نفوذ در خاکهای ریزدانه (متوسط 

١۵۵٨ D:ASTM.( 

٠٢٠٧١٢ 

 آزمایش ٠٠٠,١۵۴  
ای  تعیین مقاومت برشی خاکهای ریزدانه با استفاده از برش پره

 دستی (توروین) در محل.
٠٢٠٧١٣ 

 آزمایش ٣,٣٠٣,٠٠٠  
کیلوگرم   ۵٠٠اینچ) در محل تا  ٣بندی (بزرگتر از  آزمایش دانه

 کیلوگرم.  ۵٠٠یا هر  و
٠٢٠٧١۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٠۵,٢  
گودبرداری و آماده نمودن زمین برای آزمایش بارگذاری 

 ای. صفحه
٠٢٠٨٠١ 

 
 

 

٣٨  
 

 



  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 روز ١٩,٩٨٨,٠٠٠

ای تا  آماده نمودن تجهـیزات و انجام آزمایش بارگذاری صفحه
یا  D ١١٩۴تن (طبق   ۵٠متر با سـربار تا  ٢عمق 
١١٩۵ D:ASTM.( 

٠٢٠٨٠٢ 

  
 روز ٢٠,٧٢٧,٠٠٠

ای  آماده نمودن تجهـیزات و انجام آزمایش بارگذاری صفحه
یا  D ١١٩۴تن (طبق  ۵٠متر با سربار تا  ۵تا  ٢بیش از عمق 

١١٩۵ D:ASTM.( 

٠٢٠٨٠٣ 

  
 روز 

تن و یا برای  ۵٠ای با سربار بیش از آزمایش بارگذاری صفحه
 متر و یا در زیر سطح آب. ۵عمق بیش از 

٠٢٠٨٠۴ 

 آزمایش ٠٠٠,٢,٠۴۴  
 ٢آزمایش نسبت باربری صحرایی (سی. بی.ار) تاعمق حداکثر 

 ).D:ASTM ۴۴٢٩متر (طبق 
٠٢٠٩٠١ 

 روز ٧,٨۴٣,٠٠٠  
تجهیز کارگـاه برای آزمایش نسبت باربری صحرایی 

 (سی.بی.ار).
٠٢٠٩٠٢ 

 ٠٢١٠٠١ ).ACI:٣١٨آزمایش بارگذای روی هرسقف (طبق  روز ١٨,٨١٩,٠٠٠  

 روز ١٨,٢٧٨,٠٠٠  
 ١١۴٣تن روی شمع (طبق  ١٠٠آزمایش بارگذاری تا 

D:ASTM.( 
٠٢١٠٠٢ 

 روز ٢٠,٣٨٨,٠٠٠  
تن روی شمع (طبق  ٢٠٠تا  ١٠٠آزمایش بارگذاری بیش از

١١۴٣ D:ASTM.( 
٠٢١٠٠٣ 

  
 روز 

 ١١۴٣تن روی شمع (طبق  ٢٠٠آزمایش بارگذاری بیش از
D:ASTM.( 

٠٢١٠٠۴ 

 روز ٢٠,٢۶٠,٠٠٠  
تا حدود  L.C.Nها  بندی فرودگاه آزمایش بارگذاری برای طبقه

 ).D:ASTM ١١٩۶یا  D ١١٩۵تن (طبق ١٠٠
٠٢١٠٠۵ 

 ٠٢١١٠١ متر. ١٠٠تجهیز کارگاه برای آزمایش داچ کن تا  مقطوع ٩۵,۴٠٠,٠٠٠  

 ٠٢١١٠٢ متر. ١٠٠برای هر متر مازاد بر ٠٢١١٠١ردیف  اضافه بها نسبت به درصد ١  

 محل ٩,٩١٩,٠٠٠  
آوری و جابجایی دسـتگاه آزمایش نفوذ استاتیکی  استقرار، جمع

 و دینامیکی.
٠٢١١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٨٠٣  
طریقه داچ کن از سطح زمین تا عمق   آزمایش نفوذ استاتیکی به

 ).D:ASTM ٣۴۴١متر (طبق  ١٠
٠٢١١٠۴ 

 مترطول ٩۶۴,۵٠٠  
 ٢٠تا  ١٠بیش از عمق طریقه داچ کن   آزمایش نفوذ استاتیکی به

 ).D:ASTM ٣۴۴١متر (طبق 
٠٢١١٠۵ 

 مترطول ١,١۵١,٠٠٠  
 ٢۵تا  ٢٠طریقه داچ کن بیش از عمق  آزمایش نفوذ استاتیکی به 

 ).D:ASTM ٣۴۴١متر (طبق 
٠٢١١٠۶ 
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 مترطول 

متر  ٢۵طریقه داچ کن بیش از عمق   آزمایش نفوذ استاتیکی به
 ).D:ASTM ٣۴۴١(طبق 

٠٢١١٠٧ 

  
 مترطول 

طریقه  ردیفهای آزمایش نفوذ استاتیکی به اضافه بها نسـبت به
) انجام CPTUداچ کن در صورتی که با دستگاه الکترونیکی (

 شود.

٠٢١١٠٨ 

 ٠٢١١٠٩ تجهیز کارگاه برای آزمایش نفوذ دینامیکی. مقطوع   

 ٠٢١١١٠ متر. ٣٠آزمایش نفوذ دینامیکی از سطح زمین تا عمق  مترطول   

 روز ٧٠٢,٠٠٠,١۵  
های نفوذ دینامیکی و نفـوذ استاتیکی  تاخیر کار برای آزمایش

 (داچ کن).
٠٢١١١١ 

 ٠٢١٢٠١ ).RQDتعیین میزان شاخص کیفی سـنگ ( مترطول ۴٠٠,۶٣  

  

 مترطول ١۵٢,٠٠٠

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

زبری و مواد پرکننده درزها و ثبت در فرم مخصوص 
 ).ISRM س م ب یا ١٨٩(طـبق  ٪٧۵بزرگتر از  RQD برای

٠٢١٢٠٢ 

 درصد ١٠٠  
تا  ٪۵٠بین  RQDبرای  ٠٢١٢٠٢ردیف  اضافه بها نسبت به 

٧۵٪. 
٠٢١٢٠٣ 

 درصد ٢٠٠  
تا  ٪٢۵بین  RQDبرای  ٠٢١٢٠٢ردیف   اضافه بها نسبت به

۵٠٪. 
٠٢١٢٠۴ 

 درصد ۴٠  
برای مناطق خرد شده  ٠٢١٢٠٢ردیف   کسر بها نسبت به

)RQD  ٢۵کوچکتر از٪.( 
٠٢١٢٠۵ 

  

 اکیپ روز ١۴١,٠٠٠,۶

برداشت خصوصیات ناپیوستگیهای توده سنگ در سطح اعم از 
داری، نوع پرکننده و زبری  جهت، بازشـدگی، تداوم، فاصله

ثبت مشخصات در برگ  ) وLine Scanروش خط برداشت ( به 
درجه نسبت به افق (طـبق  ۴۵مخصوص برای سطوح تا شیب 

 ).ISRM س م ب یا ١٨٩

٠٢١٢٠۶ 

  

 اکیپ روز 

های توده سنگ درسطح اعم از  برداشت خصوصیات ناپیوستگی
  داری، نوع پرکننده و زبری به جهت، بازشـدگی، تداوم، فاصله

در برگ ) و ثبت مشخصات Line Scanروش خط برداشت (
درجه نسبت به افق  ٧٠تا  ۴۵مخصوص برای سطوح شیب 

 ).ISRM س م ب یا ١٨٩(طـبق 

٠٢١٢٠٧ 

  

 اکیپ روز ٠٠٠,٢٩۶,۶

برداشت خصوصیات ناپیوستگیهای توده سنگ در سطح اعم از 
داری، نوع پرکننده و زبری  جهت، بازشدگی، تداوم، فاصله

) و ثبت مشخصات در برگ Line Scanروش خط برداشت ( به
 مخصوص برای داخل گالریهای اکتشافی، چاه و ترانشه. 

٠٢١٢٠٨ 
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 ٠٢١٢٠٩ تهیه عکس رنگی با کیفیت مناسب (در لوح فشرده). قطعه ٣۵,۶٠٠  

 آزمایش ۴٩٢,٠٠٠  
آماده سازی وآزمایش تخمین مقاومت فشاری تک محوری 

 نقطه آزمایش). ١٠سنگ با چکش اشمیت (میانگین 
٠٢١٢١٠ 

 آزمایش ۵٠٠,٢۶٩  
ای (فرانکلین پوینت  تعیین شاخص مقاومت سنگ با بار نقطه

 ).ISRMلود) در محل (طبق 
٠٢١٢١١ 

 ٠٢١٢١٢ اندازه گیری انحراف گمانه با استفاده از پاندول مکانیکی. دفعه ۵٠٠,۵٧٧  

 آزمایش ٢١٩,٩٧١,٠٠٠  
) با Jackingای ( تجهیز کارگاه برای آزمایش بارگذاری صفحه

 متر. ١صفحات صلب یا انعطاف پذیر به قطر 
٠٢١٣٠١ 

 ٠٢١٣٠٢ ).Jackingآماده سازی سطوح محل آزمایش بارگذاری صفحه ( آزمایش ١۵۵,۴٧٢,٠٠٠  

  

 آزمایش ۵۶٣,٠٠٠,١١٢

آماده سازی کشیدگی سنجها (اکستنسومتر) و نصـب آنها با 
آزمایش بارگذاری های مرکزی برای  اسـتفاده از تزریق در گمانه

نقطه  ۵) (دو مجموعه اکستنسومتر با Jackingای ( صفحه
 گیری). اندازه

٠٢١٣٠٣ 

 روز ۵٨٢,٠٠٠,٢٣  
علـت اولین گیرش سیمان یا تحویل محل مورد نیاز  تاخیر کار به

 ).Jackingای ( های بعدی بارگذاری صفحه برای آزمایش
٠٢١٣٠۴ 

  
 آزمایش ۵۶,۶۴٢,٠٠٠

آوری  گالری، نصب و استقرار و جمعجابجایی در داخل 
) برای Jackingای ( صفحات و لوازم آزمایش بارگذاری صفحه

 انجام آزمایش.

٠٢١٣٠۵ 

  

 اکیپ روز ۴٨,٨۵٢,٠٠٠

) با صفحات Jackingای ( انجام آزمایش بارگذاری صفحه
با استفاده از اکستنسومتر و  MPBX متر با ١قطر   صلـب به

و  D ۴٣٩٢سیستم قرائت (طـبـق 
۴۵٠۶ ASTM:D  یا ISRM.( 

٠٢١٣٠۶ 

  
 آزمایش 

ای در صورت  بها نسبت به انجام آزمایش بارگذاری صفحه اضافه
 انجام آزمایش با صفحات انعطاف پذیر.

٠٢١٣٠٧ 

  
 آزمایش 

تهیه کشیدگی سنج و تجهیزات جنبی مورد نیاز (شامل پکر، 
 اتصاالت، شلنگ).

٠٢١٣٠٨ 

 ٠٢١۴٠١ کارگاه برای آزمایش برش مستقیم برجا. تجهیز آزمایش ١٧٧,٣٣٣,٠٠٠  

 آزمایش ٢٠۶,۴٠٣,٠٠٠  
آماده سازی زمین و ایجاد بلوک سنگی برای آزمایش برش 

 سنگ. -مستقیم برجا سنگ 
٠٢١۴٠٢ 

 آزمایش ٩۴,۵۴٨,٠٠٠  
 -آماده سازی زمین و ایجاد بلوک سنگی برای آزمایش برجا بتن 

 سنگ.
٠٢١۴٠٣ 
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 آزمایش ٧٧٨,٠٠٠,۴۵

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

 مستقیم برجا.

٠٢١۴٠۴ 

 اکیپ روز ٣٠,٩٢٩,٠٠٠  
سنگ و بتن سنگ (طبق  -آزمایش برش مستقیم برجا سنگ

۴۵۵۴ D:ASTM یا ISRM.( 
٠٢١۴٠۵ 

 ٠٢١۴٠۶ برش (در لوح فشرده).تهیه عکس از سطوح  قطعه ١٠٠,۴۵  

 بلوک ٠٧٩,٠٠٠,۴  
زبری سطـح برش در آزمایش برش مـستقیم   برداشت پروفیل

 ).ISRM ) (طبقJRCبرجا (
٠٢١۴٠٧ 

  
 درصد 

در صورتیکه صفحه  ٠٢١۴٠٢ردیف   بها نسبت به اضافه
 دار باشد. سطح افق زاویه  ناپیوستگی نسبت به

٠٢١۴٠٨ 

  
 آزمایش 

) (طبق JCSدیواره درز توسط چکش اشمیت (تعیین مقاومت 
ISRM.(میانگین ده نقطه در هر بلوک) ،( 

٠٢١۴٠٩ 

  
 مقطوع 

ای  جابجایی تمامی تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه
)Jackingگالری دیگر. ) و برش مستقیم برجا از یک گالـری به 

٠٢١۴١٠ 

 ٠٢١۵٠١ آزمایش. ۵٠تا تجهیز کارگاه برای آزمایش دیالتومتری مقطوع ۴٠١,٨۶١,٠٠٠  

 درصد ١  
 ۵٠برای تعداد آزمایش بین  ٠٢١۵٠١ردیف  اضافه بها نسبت به

 .١٠٠تا 
٠٢١۵٠٢ 

 درصد ١  
 ١٠٠برای تعداد آزمایش بین  ٠٢١۵٠١ردیف  اضافه بها نسبت به

 .١۵٠تا 
٠٢١۵٠٣ 

 آزمایش ٢,٧۴٠,٠٠٠  
میلیمتر و  ٩۶آوری دستگاه دیالتومتری با قطر  نصـب و جمع

 متر. ٢۵هوای فشرده در هر آزمایش از سطح زمین تا عمق 
٠٢١۵٠۴ 

 درصد ٧۵  
در صورتی که آزمایش در  ٠٢١۵٠۴ردیف  اضافه بها نسبت به

 متر انجام شود. ۵٠تا  ٢۵عمق بیش از 
٠٢١۵٠۵ 

  
 درصد 

در صورتی که آزمایش در  ٠٢١۵٠۴ردیف  اضافه بها نسبت به
 متر انجام شود. ۵٠عمق بیش از 

٠٢١۵٠۶ 

 اکیپ ساعت ٨,٢٣٠,٠٠٠  
بار  ٢۵انجام آزمایش دیالتومتری در حالت قائم تا فشار 

 ).ISRM (طبق
٠٢١۵٠٧ 

 درصد ١۵  
 ۵٠تا ٢۵برای فشار بیش از  ٠٢١۵٠٧ردیف  اضافه بها نسبت به

 بار.
٠٢١۵٠٨ 

 درصد ٢۵  
 ٧۵تا  ۵٠برای فشار بیش از ٠٢١۵٠٧ردیف  اضافه بها نسبت به

 بار.
٠٢١۵٠٩ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد ٣۵  
 ١٠٠تا  ٧۵برای فشار بیش از  ٠٢١۵٠٧ردیف  اضافه بها نسبت به

 بار.
٠٢١۵١٠ 

 ٠٢١۵١١ بار. ١٠٠برای فشار بیش از  ٠٢١۵٠٧ردیف  اضافه بها نسبت به درصد   

  
 درصد ۵

در صورتی که  ٠٢١۵١٠تا  ٠٢١۵٠۵ردیفهای  اضافه بها نسبت به
درجه  ۵ازای هر  (بهدار انجام شود  آزمایش در گمانه زاویه

 قائم). انحراف نسبت به

٠٢١۵١٢ 

 ٠٢١۵١٣ ها یا گالریها. جابجایی تجهـیزات دستگاه دیالتومتری بین گمانه گمانه ۴٣٩,٠٠٠,٨  

 ٠٢١۵١۴ تاخیر کار به علت عدم تحویل محل انجام آزمایش دیالتومتر. اکیپ ساعت ١,٩۵١,٠٠٠  

  
 درصد ۵

برای انجام  ٠٢١۵١٠تا ٠٢١۵٠٧ردیفهای  اضافه بها نسبت به
از باال به پایین  آزمایش در زمین ریزشی درصورتی که آزمایش 

 و همزمان با حفر گمانه انجام شود.

٠٢١۵١۵ 

  
 مقطوع 

منظور تعیین  ) بهJack Flatانجام آزمایش جک تخت (
 مشخصات تغییر شکل پذیری و تنشهای برجا.

٠٢١۵١۶ 

 ٠٢١۵١٧ .Fracturing Hydraulic روش به  برجا  تنشهای  گیری  اندازه مقطوع   

 ٠٢١۵١٨ .coring Over  اندازه گیری تنشهای برجا به روش مقطوع   

 ٠٢١۵١٩ انجام آزمایش اسالتر (تنش سنجی). مقطوع   

 نقطه ١,٢١٣,٠٠٠  
تهیه و نصب پین همگرایی سنجی با حفاری در گالریهای 

 اکتشافی.
٠٢١۶٠١ 

 ایستگاه ۵٠٠,٩٢٨  
های همگرایی سنجی در گالریهای تا  اندازه گیری و قرائت پین

 ای. متر برای ایستگاههای پنج نقطه ٣ابعاد 
٠٢١۶٠٢ 

  
 مترطول 

 ١٠ای در حالت قائم تا عمق  نصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه
 متر.

٠٢١۶٠٣ 

  
 مترطول 

ای در حالت قائم بیش از عمق  نصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه
 متر. ٢٠تا  ١٠

٠٢١۶٠۴ 

  
 مترطول 

ای در حالت قائم از عمق بیش  نصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه
 متر. ٢٠از

٠٢١۶٠۵ 

  
 درصد 

در صورتی که  ٠٢١۶٠۵تا   ٢١۶٠٣های  ردیف اضافه بها نسبت به
 درجه). ١٠ازای هر دار باشد (به محل نصب زاویه

٠٢١۶٠۶ 

  
 درصد 

در صورتی که  ٠٢١۶٠۵تا  ٠٢١۶٠٣ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 متر باشد. ٣ارتفاع تونل بیش از 

٠٢١۶٠٧ 

 ٠٢١۶٠٨ های تا پنج نقطه. گیری و قرائت کشیدگی سنج اندازه نوبـت ایستگاه   
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 درصد 

در صورتی که  ٠٢١۶٠۵تا  ٠٢١۶٠٣ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 تعداد نقاط بیش از پنج نقطه باشد.

٠٢١۶٠٩ 

 مقطوع ۴٧٣,٠٠٠,۶٢  
 ۵٠٠تجهیز کارگاه برای انجام آزمایش مقاومت الکتریکی تا

 قرائت.
٠٢١٧٠١ 

 درصد ١  
قرائت مازاد بر  ۵برای هر  ٠٢١٧٠١ردیف  اضافه بها نسبت به

 قرائت. ۵٠٠
٠٢١٧٠٢ 

 محل ۵٠٠,٣۶٨  
آماده نمودن و نصب تجهیزات برای انجام آزمایش ژئو الکتریک 

 در هر محل.
٠٢١٧٠٣ 

 قرائت ۵٠٠,١١٩  
 ٢۵گیری مقاومت الکتریکی در هر عمق حداکثر تا عمق  اندازه

 متر.
٠٢١٧٠۴ 

 ٠٢١٧٠۵ نگاشت. ١۵٠٠تجهیز کارگاه برای انجام آزمایش لرزه نگاری تا مقطوع ۶۴,۴۴٢,٠٠٠  

 درصد ١  
قرائت مازادبر  ١۵برای هر  ٠٢١٧٠۵ردیف  اضافه بها نسبت به

 نگاشت. ١۵٠٠
٠٢١٧٠۶ 

 محل ۶٠٧,٠٠٠,١  
نمودن و نصب دسـتگاه لرزه نگاری برای آزمایش شکست  آماده

 مـرزی با استفاده از چکش دستی در هر محل.
٠٢١٧٠٧ 

 نگاشـت ٨٠٠,٧۴  
نگاری تا  ) در آزمایش لرزهRecordگیری ( نگاشت هر اندازه

 .Pگیری امواج  متر برای اندازه ٣٠عمق 
٠٢١٧٠٨ 

 نگاشـت ٣٠٠,٩۶  
نگاری تا  ) در آزمایش لرزهRecordگیری ( نگاشت هر اندازه

 .Sگیری امواج  متر برای اندازه ٣٠عمق 
٠٢١٧٠٩ 

  
 گمانه 

متر برای تعیین  ٣٠چاهی با عمق   نگاری درون آزمایش لرزه
 ).ASTM:D ٧۴٠٠(طبق  sو  pسرعت امواج 

٠٢١٧١٠ 

 روز ٠٠٠,١۵,۴١۶  
تاخیر کار برای آزمایش مقاومت الکتریکی یا لرزه نگاری یا لرزه 

 نگاری درون چاهی.
٠٢١٧١١ 

 کیلومتر ٣٢,٠٠٠  
غیر از سربار) برای هر یک از  حمل افراد و تجهیزات (به

 آزمایشهای صحرایی در مسیرهای آسفالتی.
٠٢١٨٠١ 

 کیلومتر ٢٠٣,٠٠٠  
غیر از سربار) برای هر یک  حمل افراد و تجهـیزات (به

 ازآزمایشهای صحرایی در جاده های خاکی.
٠٢١٨٠٢ 

  
 درصد 

های  برای حمل در جاده ٠٢١٨٠٢ردیف  اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو.

٠٢١٨٠٣ 

  
 مقطوع 

تهیه وآماده سازی سربار برای انجام هریک ازآزمایشهای 
 صحرایی.

٠٢١٨٠۴ 

 
 

 

۴۴  
 

 



  صحرایی  های . آزمایش دوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 درصد ٢٠

های  های تجهیز کارگاه آزمایش ردیف  اضافه بها نسبت به
منظور مطالعه مسیر صحرایی در صورتی که آزمایش به 

 های خطی با طول بیش از شش کیلومتر انجام گیرد. پروژه

٠٢١٨٠۵ 

  
 درصد 

های صحرایی در صورتی  های آزمایش ردیف اضافه بها نسبت به 
که آزمایش در روی بارج قایق یا سکوی حفاری در رودخانه، 

 دریا، مرداب و نظایر آن انجام شود.

٠٢١٨٠۶ 

  
 درصد 

های صحرایی در صورتی  های آزمایش ردیف  نسبت بهاضافه بها 
 که آزمایش داخل تونل یا گالری سدها و نظایر آن انجام شود.

٠٢١٨٠٧ 

  
 کیلومتر خط 

، IRIهای  برداشت اطالعات ناهمواری و تعیین شاخص
RUTTING ،MPD .و شیب عرضی محور 

٠٢١٩٠١ 

  
 کیلومتر خط 

وضعیت کلی راه  عکسبرداری پیوسته از جسم راه و نمایش
 توسط سیستم مبتنی بر کیلومتراژ و سیستم مختصات جغرافیایی.

٠٢١٩٠٢ 

 ٠٢١٩٠٣ های سطحی، مشخصات هندسی و نظایر آن. برداشت خرابی کیلومتر خط   

  
 کیلومتر خط 

ای (برداشت شده)  بندی اطالعات شناسنامه جمع آوری و دسته 
 های الزم و ارائه گزارش. و انجام تحلیل

٠٢١٩٠۴ 

 
 

 

۴۵  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  ، مکانیکی فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  ، مکانیکی فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل

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

 شود. می  محاسبه
،  دانـه  رشـت د  بخـش   مخصـوص   وزن  تعیـین   نیاز به  . در صورت است  خاك  ریزدانه  بخش  مخصوص  وزن  تعیین  به  مربوط 30116  ردیف  .2 

 باشد. می  و پرداخت  محاسبه  مالك 30202و  30201  هاي ردیف
  و پرداخـت   محاسـبه   مربوط  هاي ردیف  و طبق  جداگانه  که  است  منظور نشده  تراکم  آزمایش  هزینه 30118و  30117  هاي ردیف  در بهاي  .3 

 گردد. می
  نمونـه   یـک   بـه   مربـوط  30134و  30125و  30119و  30118و  30117  هـاي  ردیف  ، بهاي مستقیم  و برش  محوري  سه  هاي در آزمایش  .4 

 باشد. می
  ، هزینـه  ناسـب م  نمونه  تهیه  نیاز به  . لذا درصورت است  منظور نگردیده  مناسب  نمونه  تهیه  هزینه  فصل  این 01  گروه  هاي آزمایش  در تمامی  .5 

 شود. می  پرداخت 30119تا  30117  هاي ردیفاز   آن
 باشد. می  بر سانتیمتر مربع  کیلوگرم 1-16-8-4-2-1 - 5/0 - 25/0  بارگذاري  براي  تحکیم  در آزمایش 30135  ردیف  بهاي  .6 

  دانسـیته   و تعیـین   درصـد رطوبـت    تعیین  به  مربوط  هاي زینه)، ه (خاك  و تحکیم  مستقیم  ، برش محوري  ، سه محوري  تک  هاي در آزمایش  .7 
 . است  منظور گردیده  خاك

  تند مورد بارگـذاري   روش  به  تحکیم  از مرحله  پس 30133و  30132  هاي ردیف  موضوع  یافته تحکیم  مستقیم  برش  هاي آزمایش  چنانچه  .8 
 خواهد بود.  پرداخت  قابل مذکور  هاي ردیف  بهاي درصد  75قرار گیرند، 

 .گیرد می  تعلق  آزمایش  هزینه  بها به اضافه درصد 25  )، روزانه30143  (ردیف  نفوذپذیري  ها در آزمایش نمونه  اشباع  بابت  .9 

هـر    ازاي  گـردد، بـه    ئـه دور ارا 1000دور و  500جـز    به  دیگري  مشخص  دورهاي  براي  ، نتایج30214و  30213  هاي ردیف در   چنانچه  .10 
 گردد. می  مزبور افزوده  هاي ردیف  بهاي  به درصد 50،  اضافی  نتیجه

  هـاي  ردیفاز   با استفاده  نمونه  تهیه  باشد، هزینه  و یا مکعبی  اي استوانه  نمونه  تهیه  نیاز به  که  یاسنگدانه  سنگ  آزمایش  هاي ردیف  در تمام  .11 
 شود. می  و پرداخت  محاسبه 30318تا  30312

  مطـابق   بهـایی   ، اضـافه  سـنگ   هـاي  نمونـه   کـردن   و آسیاب  ، خردکردن سروته  ، بریدن سنگ  اي یا استوانه  مکعبی  نمونه  تهیه  هاي ردیف  به  .12 
 گیرد. می  ) تعلق اول  در فصل  (مندرج 10725و  10724  هاي آزمایش

  شـود. و هزینـه   مـی   محاسبه 30319  ردیف  طبق  نمونه  کردن  اشباع  به  مربوط  هزینه  اشباع  در حالت  سنگ  ایشآزم  هاي ردیف  در تمامی  .13 
 گردد. منظور می  مربوط  ردیف  نیز مطابق  اشباع  در شرایط  آزمایش

 .گردد می  محاسبه  دوم  فصل 21209  ردیف  بهاي درصد 75  براساس  و سنگ  خاك  هاي از آزمایش  عکس  تهیه  به  مربوط  هاي هزینه  .14 

 باشد. می  در طرح  شده  خواسته  الزامات  تمامی  با رعایت  کارگاهی  فرمول  تهیه  به  مربوط 30910و  30404تا  30401  هاي ردیف  .15 

و   آب  ، جـذب  اي ماسه  ، ارزش ماسه  نرمی  مدول  بندي دانه  شامل  موردنیاز طرح  هاي آزمایش  انجام  به  مربوط  هاي هزینه 30401  در ردیف  .16 
  و تعیین  گذاري  ، کالهک تازه  بتن  واحد حجم  ، درصد هوا و وزن اسالمپ  ، تعیین بتن  مخلوط 3  هاي نمونه  و نگهداري  ، ساخت مصالح  دانسیته

،  ذکر اسـت   به  نخواهد شد. الزم  پرداخت  اي جداگانه  ها مبلغ آن  انجام  و بابت  ستا  شده  در نظر گرفته  بتن  هاي نمونه  و دانسیته  فشاري  مقاومت
 شود. می  پرداخت  جداگانه  موردنیاز طرح  هاي سایر آزمایش  هزینه

 .سانتیمتر باشد 15×15×15یا  20×20×20  یا مکعبی 15×30  اي تواند استوانه می 30405  در ردیف  بتن  هاي نمونه  .17 

 
 

 

۴۶  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  ، مکانیکی فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
 .سانتیمتر باشد 30×30×30  یا مکعبی 25×50  اي میتواند استوانه 30408  هاي ردیفدر   بتن  هاي نمونه  .18

 .باشد می  استاندارد مربوط  ذکر شده  نمونه  از ده  نمونه  یک  براي 30605تا  30601  هاي ردیف  بهاي  .19

تنها در صورتی قابل پرداخت خواهد  030826باشد. ردیف  می PG ریق يبر رو هاي شیآزمامربوط به  030826تا  030821هاي  ردیف  .20
همچنـین   باشـد.  3/0بزرگتر از  m-valueو پارامتر  مگاپاسکال  600تا  300 نیب یخزش یسفت ریمقاد یخمش رچهیرئومتر ت شیدر آزمابود که 

 هاي قیر خالص قابل پرداخت است. هاي مربوط به انجام آزمایش از ردیف V.B هاي ها بر روي نمونه هزینه انجام آزمایش
  بـا نسـبتهاي    آسـفالت   ساخت  نیاز به  باشد و در صورتی که می  آماده  از آسفالت  قالب  سه  ساخت  به  مربوط 30908و  30904  هاي ردیف  .21

 . خواهد گرفت  بها تعلق اضافه درصد 100  ردیف  مبلغ  باشد، به  مشخص
  مخصـوص   ، وزن مصـالح   ، تفکیـک  بنـدي  دانه  شامل  موردنیاز طرح  هاي و آزمایش  خدمات  انجام  به  مربوط  هاي هزینه 30910  در ردیف  .22 

  ، حـداکثر وزن  آسـفالت   وصمخصـ   قیـر، وزن   متفـاوت   میـزان  5  بـا حـداقل    آسـفالت   هـاي  نمونه  قیر، ساخت  مخصوص  ، وزن سنگی  مصالح
  اي جداگانـه   هـا مبلـغ   آن  و بابـت   اسـت   شـده   ) در نظـر گرفتـه   مارشال  روش  (به  آسفالت  و روانی  استحکام  ، تعیین آسفالتی  مخلوط  مخصوص

 د.شو می  پرداخت  جداگانه  موردنیاز طرح  هاي سایر آزمایش  ، هزینه ذکر است  به  نخواهد شد. الزم  پرداخت
 باشد. می  استفاده  قابل  شیمیایی  هاي آزمایش  براي  فقط 31101  ردیف  .23 

 گردد. منظور می  مربوط  هاي آزمایش  انجام  یکبار براي  فقط  یا قلیایی  اسیدي  روش به   سیمان  و ذوب  اسیدي  روش به   خاك  ذوب  هزینه  .24 

 گردد. یکبار منظور می  اشباع  عصاره  تهیه  گیرد، هزینه  انجام  اشباع  عصاره  بر روي  گیري اندازه  چهچنان  شیمیایی  هاي آزمایش  در تمامی  .25 

دو   از میـانگین   اسـتاندارد بایـد حـداقل     موردنظر، طبق  از عناصر موجود نمونه  هریک  میزان  تعیین  براي  شیمیایی  هاي آزمایش  در تمامی  .26 
 شود.  استفاده  جواب

و  030131  هـاي  ردیـف در  30×30بـه ابعـاد     هـاي  آزمایش) براي انجام 030118یا  030117  هاي ردیفهیه نمونه مناسب (موضوع در ت  .27
 شود. ) حسب مورد پرداخت می030118یا  030117  هاي ردیف(موضوع تهیه نمونه   هاي ردیف، دو بار هزینه 030133

  
  سوم  فصل  هاي مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 

شماره 
 گروه 

شماره  شرح مختصر گروه
 گروه 

 شرح مختصر گروه

 .قیر  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .8 .خاك  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .1

 و  شـن   و مکـانیکی   فیزیکـی   خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .2
 .ماسه

ــایش .9 ــاي آزم ــین  ه   و مکــانیکی  فیزیکــی  خصوصــیات  تعی
 .آسفالت

 .ها ژئوسنتتیک ومکانیکی فیزیکی خصوصیات تعیین هاي آزمایش .10 . سنگ و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .3

 . و مصالح  خاك  شیمیایی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .11 . بتن  و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .4

 .آب  شیمیایی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .12 .سیمان  مکانیکی و  فیزیکی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .5

  مصـالح   مکـانیکی  و  فیزیکـی   خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .6
 . ساختمانی

 .آب  شیمیایی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .13

 . سیمان  شیمیایی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .14 .فوالد   و مکانیکی  فیزیکی  خصوصیات  تعیین  هاي آزمایش .7

 
 

 

۴٧  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ٢٩٠,٠٠٠

انتخاب نمونه معدل از خاک درشت دانه برای انجام  
 ۵۶۶کیلوگرم (طبق  ۵٠وزن تا  های مختلف به  آزمایش

C:ASTM.( 

٠٣٠١٠١ 

 نمونه ۵٠٠,۴١١  
 ٢۴٨٨تشریح و شناسایی نظری و دستی خاک (طبق 

D:ASTM.( 
٠٣٠١٠٢ 

 ٠٣٠١٠٣ س م ب). ١٢٧تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ (طبق  نمونه ٢٢١,٠٠٠  

 نمونه ۶٠١,٠٠٠  
روش مکانیکی بر روی خاک درشت دانه  بندی به آزمایش دانه
 س م ب). ١٢٧(طبق  ۴تا الک نمره 

٠٣٠١٠۴ 

 نمونه ٨٢٧,٠٠٠  
ای یا  روش مکانیکی بر روی خاک ماسه بندی به آزمایش دانه

 س م ب). ١٢٧(طبق  ۴ریزدانه، زیر الک نمره 
٠٣٠١٠۵ 

 ٠٣٠١٠۶ س م ب).١٢٧تنهایی (طبق  آزمایش هیدرومتری به نمونه ٠٠٠,١,٢٩۵  

 ٠٣٠١٠٧ ).D:ASTM ۴٢٢١آزمایش هیدرومتری مضاعف (طبق  نمونه ٠٠٠,٢,٠٩۶  

 نمونه ۵٠٠,٣۴٢  
ای  تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش یک نقطه

 س م ب).١٢٧(طبق 
٠٣٠١٠٨ 

 نمونه ۴٩٠,٠٠٠  
ای  تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش یک نقطه

 س م ب). ١٢٧با استفاده از مخروط نفوذ سنج (طبق 
٠٣٠١٠٩ 

 نمونه ٩٣۵,۵٠٠  
ای (طبق  حداقل سه نقطهتعیین حد روانی و خمیری با روش 

 س م ب). ١٢٧
٠٣٠١١٠ 

 نمونه ٧۴٩,٠٠٠  
ای با  تعیین حد روانی و خمیری با روش حداقل سه نقطه

 س م ب). ١٢٧استفاده از مخروط نفوذ سنج (طبق 
٠٣٠١١١ 

 ٠٣٠١١٢ س م ب). ١٢٧بندی خاک (طبق  محاسبه و تعیین طبقه نمونه ٣٧٣,٠٠٠  

 ٠٣٠١١٣ س م ب). ١٢٧انقباض خاک (طبق تعیین حد  نمونه ١,٧١٩,٠٠٠  

 نمونه ۵٠٠,١٨٩  
گیری و  صورت اندازه تعیین دانسیته طبیعی خاک به

 گیری. قالب
٠٣٠١١۴ 

 ٠٣٠١١۵ گیری. صورت موم تعیین دانسیته خاک یا سنگ به نمونه ۴١٣,٠٠٠  

 نمونه ۵٠٠,٩۵٠  
 ٨۵۴) (طبق GSتعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک (

D:ASTM.( 
٠٣٠١١۶ 

  
 نمونه ٩٢٩,٠٠٠

)برای انجام Remoldedتهیه نمونه مناسب (ریمولدد 
 ۵قطر تا  آزمایشهای مختلف از خاک دست خورده با ذرات به

 میلیمتر.

٠٣٠١١٧ 

 
 

 

۴٨  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ١,٩٨٧,٠٠٠

)برای انجام Remoldedتهیه نمونه مناسب (ریمولدد 
قطر  آزمایشهای مختلف از خاک دست خورده با ذرات به

 میلیمتر. ۵از بیش 

٠٣٠١١٨ 

 نمونه ۵٠٠,۶۶٢  
تهیه نمونه مناسب برای انجام آزمایشهای مختلف ازخاک 

 دست نخورده.
٠٣٠١١٩ 

 نمونه ۵٠٠,۶٢٩  
تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه خاک 

 ).D:ASTM ٢١۶۶میلیمتر (طبق  ١٠٠قطر تا  به 
٠٣٠١٢٠ 

  

 آزمایش ٣,٨۶٧,٠٠٠

محوری تحکیم نیافته و زهکشی نشده آزمایش فشاری سه 
)uuکیلوگرم بر  ١٠میلیمتر و فشار جانبی حداکثر ٣٨قطر  ) به

سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای 
 ).D:ASTM ٢٨۵٠جانبی متفاوت (طبق 

٠٣٠١٢١ 

  

 آزمایش ۴,۵۴٣,٠٠٠

آزمایش فشاری سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده 
)uu٣٨قطر  ای به گیری فشار آب حفره ) همراه با اندازه 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  ١٠میلیمتر و فشار جانبی حداکثر
بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت 

 ).D:ASTM ۴٧۶٧(طبق 

٠٣٠١٢٢ 

  

 آزمایش ٧٩٢,٠٠٠,٢۴

آزمایش فشاری سه محوری تحکیم یافته وزهکشی نشده 
)cuمیلیمتر و  ٣٨قطر  ) همراه با اندازه گیری فشار آب به

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع  ١٠فشارجانبی حداکثر
نمونه شامـل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت (طبق 

۴٧۶٧ D:ASTM.( 

٠٣٠١٢٣ 

  

 آزمایش ۵٣٩,٠٠٠,٣١

آزمایش فشاری سه محوری تحکیم یافته وزهکشی شده 
)CDکیلوگرم  ١٠میلیمتر و فشار جانبی حداکثر ٣٨قطر  ) به

بر سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با 
 فشارهای جانبی متفاوت.

٠٣٠١٢۴ 

 نمونه -روز ١,٢۵٣,٠٠٠  
های  آزمایشهای موضوع ردیف  اشباع نمونه برای انجام

 و رسم منحنی اشباع. Bو تعیین ضریب  ٠٣٠١٢۴تا  ٠٣٠١٢٠
٠٣٠١٢۵ 

 درصد ١۵  
برای  ٠٣٠١٢۵تا  ٠٣٠١٢١ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 میلیمتر. ٧۵قطر تا  های به آزمایش روی نمونه
٠٣٠١٢۶ 

 درصد ٢۵  
برای  ٠٣٠١٢۵تا  ٠٣٠١٢١ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 میلیمتر. ١٠٠تا  ٧۵قطر بیش از  های به آزمایش روی نمونه
٠٣٠١٢٧ 

  
 درصد ٣٠

برای  ٠٣٠١٢۴تا  ٠٣٠١٢١ردیفهای  بهاضافه بها نسبت 
هرنمونه اضافی (با فشارجانبی متفاوت) و رسم دایره موهر 

 مربوط.

٠٣٠١٢٨ 

 
 

 

۴٩  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 درصد 

در صورت  ٠٣٠١٢۵تا  ٠٣٠١٢٠ردیفهای  بها نسبت به اضافه 
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  ١٠استفاده از فشار جانبی بیش از 

 میلیمتر. ١٠٠یا اقطار نمونه بیش از

٠٣٠١٢٩ 

  
 آزمایش ٠٠٠,٢,٩١۴

روش  آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته وزهکشی نشده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش  ١٠×١٠سریع) تا ابعاد 
 عمودی متفاوت.

٠٣٠١٣٠ 

  
 آزمایش ٣,٣٧٢,٠٠٠

روش  آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته و زهکشی نشده (به
سه نمونه با تنش  سانتیمتر شامل ٣٠×٣٠سریع) تا ابعاد 
 عمودی متفاوت.

٠٣٠١٣١ 

  
 آزمایش ١۴,۴۶٨,٠٠٠

روش  آزمایش برش مستقیم تحکیم یافته و زهکشی شده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش  ١٠×١٠کند) تا ابعاد 

 ).D:ASTM ٣٠٨٠عمودی متفاوت (طبق 

٠٣٠١٣٢ 

  
 آزمایش ٠٠٠,١۴۴,٢۴

روش  آزمایش برش مستقیم تحکیم یافته و زهکشی شده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش  ٣٠×٣٠کند) تا ابعاد 

 ).D:ASTM ٣٠٨٠عمودی متفاوت (طبق 

٠٣٠١٣٣ 

  

 درصد 

ردیفهای آزمایش سه محوری و برش  بها نسبت به اضافه 
روش کند) برای هر  مستقیم تحکیم یافـته و زهکشی شده (به

از ساعات معمول  بعد  بارگذاری نمونه خاک، ساعت 
ساعت آزمایش مقاومت  ٨ساعت تحکیم و ٢۴آزمایش (

 برشی).

٠٣٠١٣۴ 

  
 نمونه ٧٩٣,٠٠٠,۶

میلیمتر و تا حداکثر  ۵٠قطر تا آزمایش تحکیم برای نمونه به
 ٢۴٣۵کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و باربرداری (طبق  ١۶فشار 

D:ASTM.( 

٠٣٠١٣۵ 

 درصد ١٠  
برای نمونه با قطر بیش  ٠٣٠١٣۵ردیف  اضافه بها نسبت به

 میلیمتر. ٧۵تا  ۵٠از
٠٣٠١٣۶ 

 درصد ٢٠  
برای هر  ٠٣٠١٣۶و  ٠٣٠١٣۵ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 نوبت باربرداری و بارگذاری اضافی.
٠٣٠١٣٧ 

 درصد ١٠  
برای هر  ٠٣٠١٣۶و  ٠٣٠١٣۵ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع. ٣٢اضافی تا فشار نوبت بارگذاری 
٠٣٠١٣٨ 

  
 نمونه ٨٨٠,٠٠٠,۶

روش  تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده به
میلیمتر  ٧۵قطر تا  آزاد با سربار ثابت برای نمونه به تورم 
 ).A ) (روشD:ASTM ۴۵۴۶(طبق 

٠٣٠١٣٩ 

 
 

 

۵٠  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ۴,۵٧٢,٠٠٠

تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده با سربار معین 
) D:ASTM ۴۵۴۶میلیمتر (طبق  ٧۵قطر تا  برای نمونه به

 ).B(روش 

٠٣٠١۴٠ 

  
 نمونه ٢٣١,٠٠٠,۵

منظور تعیین  تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده به
میلیمتر  ٧۵قطر تا  فشار تورم با حجم ثابت برای نمونه به

 ).C (روش )D:ASTM ۴۵۴۶(طبق 

٠٣٠١۴١ 

 نمونه ٣,٨٢١,٠٠٠  
 ۵٣٣٣) (طبق Coolapseتعیین قابلیت رمبندگی خاک (

D:ASTM.( 
٠٣٠١۴٢ 

 نمونه ٢,١۴٠,٠٠٠  
نفوذپذیری خاک با ارتفاع متغیر برای هر گرادیان تعیین 

 مشخص.
٠٣٠١۴٣ 

 نمونه ۴۶١,٠٠٠,٢  
تعیین نفوذ پذیری خاک با ارتفاع ثابت برای هر یک گرادیان 

 ).D:ASTM ٢۴٣۴(طبق 
٠٣٠١۴۴ 

 درصد ۵٠  
برای هر  ٠٣٠١۴۴و  ٠٣٠١۴٣ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 گرادیان اضافی.
٠٣٠١۴۵ 

  
 نمونه 

موئینگی برای خاکهایی با  -آزمایش تعیین تناسب رطوبت 
 ).D:ASTM ٢٣٢۵بافت درشت تا متوسط (طبق 

٠٣٠١۴۶ 

  
 نمونه 

موئینگی برای خاکهایی با  -آزمایش تعیین تناسب رطوبت 
 ).D:ASTM ٢٣٢۵بافت ریز دانه تا متوسط (طبق 

٠٣٠١۴٧ 

 نمونه ٠٠٠,٢,٣٠۶  
 ۵٣٣۴تعیین هدایت حرارتی خاک و سنگهای سست (طبق 

ASTM:D.( 
٠٣٠١۴٨ 

 نمونه ١,٩۵٢,٠٠٠  
 ۶٩٨روش ساده (پروکتور استاندارد) (طبق  آزمایش تراکم به

ASTM:D.( 
٠٣٠١۴٩ 

 نمونه ۵٢٠,٠٠٠,٢  
 ١۵۵٧روش اصالح شده (طبق  آزمایش تراکم به

ASTM:D.( 
٠٣٠١۵٠ 

 نمونه ۵٠٧,٠٠٠,١  
 ١٨٨٣تعیین نسبت باربری (سی.بی.ار) بدون غرقاب (طبق 

ASTM:D.( 
٠٣٠١۵١ 

 نمونه ٣,٨٩٢,٠٠٠  
تعیین نسبت باربری (سی.بی.ار) همراه با غرقاب نمونه و 

 ).ASTM:D ١٨٨٣تعیین تورم یا نشست (طبق 
٠٣٠١۵٢ 

 نمونه ١,٨٣٩,٠٠٠  
تعیین میزان و اگرایی خاک به روش سوراخ زنی (پین هول) 

 ).ASTM:D ۴۶۴٧(طبق 
٠٣٠١۵٣ 

 نمونه ۴٠٣,٠٠٠  
 ١٣٧٧روش کرامپ (طبق روش  تعیین میزان واگرایی خاک به

BS.( 
٠٣٠١۵۴ 
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  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ٢,٢٠٢,٠٠٠

روش خشک بر روی الکهای مختلف و  تفکیک مصالح به
وزن تا  بندی مورد نظر به دانهاختالط آنها برای بدسـت آوردن 

 کیلوگرم. ۵٠

٠٣٠١۵۵ 

  
 نمونه 

الکهای مختلف و  وسیله شستشو بر روی  تفکیک مصالح به
 بندی مورد نظر. اختالط آنها برای بدست آوردن دانه

٠٣٠١۵۶ 

 نمونه ۵٠٠,٨١٣  
تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب شن و 

 ).٢١٠ماسه (درشت دانه) (طبق آبا:دت 
٠٣٠٢٠١ 

 نمونه ٠٠٠,١,٠٢۵  
تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب 

 ).٢١٠ها (ریزدانه) (طبق آبا:دت  دانه سنگ
٠٣٠٢٠٢ 

 ٠٣٠٢٠٣ ).D:ASTM ٢۴١٩) (طبق SEای ( هم ارز ماسه تعیین نمونه ٧٧۶,۵٠٠  

 آزمایش ١,١۶١,٠٠٠  
های مسطح یا طویل  تعیین درصد دانه

 ).BS:٨١٢یا  D:ASTM ۴٧٩١ (طبق
٠٣٠٢٠۴ 

 ٠٣٠٢٠۵ تعیین درصد شکستگی یک جبهه یا دو جبهه (هرکدام). نمونه ۵٠٠,۵١٢  

 نمونه ٠٠٠,١,١۵۵  
ها (طبق آبا:دت  های سبک در سنگ دانه تعیین درصد دانه

٢١٩.( 
٠٣٠٢٠۶ 

 نمونه ٩۵٧,٠٠٠  
های رسی و دانه های سست (طبق  تعیین درصد کلوخه

 ).٢٢١آبا:دت 
٠٣٠٢٠٧ 

 نمونه ۵٣٠,٠٠٠  
میکرون) در  ٧۵( ٢٠٠تعیین درصد ذرات ریزتر از الک نمره 

 ).٢١٨مصالح معدنی (طبق آبا:دت 
٠٣٠٢٠٨ 

 ٠٣٠٢٠٩ ).C:ASTM ٧٠تعیین رطوبت سطحی ماسه (طبق  نمونه ۶٠٣,٠٠٠  

 نمونه ۶٣٢,٠٠٠  
تهیه نمونه و تعیین درصد قطعات شکسته بوسیله فشار 

)Value Crushing٨١٢ ) (طبق BS.( 
٠٣٠٢١٠ 

 نمونه ٧٧٨,٠٠٠  
تهیه نمونه و تعیین درصد قطعات شکسته بوسیله ضربه 

)Value Impact ٨١٢) (طبق BS.( 
٠٣٠٢١١ 

 نمونه ٠٠٠,٨۵۴  
) Fine Percent Tenتهیه نمونه و تعیین ده درصد ریز دانه (

 ).BS ٨١٢(طبق 
٠٣٠٢١٢ 

  
 نمونه ١,٣٨١,٠٠٠

در برابر سایش (با ماشین لس تهیه نمونه و تعیین مقاومت 
متر (طبق  میلی ٣٧٫۵آنجلس) برای سنگدانه با قطر کمتر از 

 ).٢١۵آبا:دت 

٠٣٠٢١٣ 

 نمونه ٠٠٠,۶٧۵,١  
تهیه نمونه و تعیین مقاومت در برابر سایش (با ماشین لس 

 ).٢١۵آنجلس) برای سنگدانه درشت دانه (طبق آبا:دت 
٠٣٠٢١۴ 
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  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ٨٧۵,۵٠٠

و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل سولفات تهیه نمونه 
سدیم یا منیزیم (پنج سیکل) برای مصالح مانده روی هر الک 

 ).٢١٢(طبق آبا:دت 

٠٣٠٢١۵ 

 ٠٣٠٢١۶ سیکل اضافی. ۵برای هر  ٠٣٠٢١۵اضافه بها نسبت به ردیف  درصد ٨٠  

  
 نمونه ١,٣١٣,٠٠٠

زدگی و  تهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخ
ذوب (پنج سیکل) برای مصالح مانده روی هر الک (طبق 

A٢۴-٢٣٫٢A:CSA.( 

٠٣٠٢١٧ 

  
 درصد 

زدگی و  تهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخ
 ١٠٣Tذوب برای مصالح مانده روی هر الک (طبق

AASHTO.( 

٠٣٠٢١٨ 

 نمونه ١,٣٣١,٠٠٠  
تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداکثر مصالح با استفاده از 

 ).D:ASTM ۴٢۵٣میز لرزان (طبق 
٠٣٠٢١٩ 

 نمونه ٧١١,٠٠٠  
تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسیته 

 ).D:ASTM ۴٢۵۴نسبی (طبق 
٠٣٠٢٢٠ 

 آزمایش ٠٠٠,١٩۶,٢۴  
های کربناته همراه تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه 
 ).٢٢٧با ساخت نمونه (سه نمونه) (طبق آبا:دت 

٠٣٠٢٢١ 

  
 نمونه 

روش  ها به تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سـنگدانه
 ).٢٣٫٢A:CSA-A١۴ یا  C:ASTM ١٢٩٣فیزیکی (طبق

٠٣٠٢٢٢ 

  
 نمونه 

روش  ها به تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سـنگدانه
 ).٢٣٫٢A:CSA-A٢۵یا  C:ASTM ١٢۶٠فیزیکی (طبق

٠٣٠٢٢٣ 

  
 نمونه 

روش فیزیکی  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه به
 ).٢٢۴(طبق آبا:دت 

٠٣٠٢٢۴ 

  
 نمونه 

آزمایش تاثیر مواد پوزوالنی یا سرباره برای جلوگیری از 
 ).٢٢٩انبساط بتن بر اثر واکنش قلیایی (طـبق آبا:دت 

٠٣٠٢٢۵ 

 ٠٣٠٢٢۶ ).C:ASTM ٢٩۵ها (طبق  سنگ نگاری سنگدانه نمونه   

  
 نمونه 

 ٢٩۴تشریح نظری اجزا تشکیل دهنده سنگدانه (طبق 
C:ASTM.( 

٠٣٠٢٢٧ 

 نمونه ١,١٧٧,٠٠٠  
منظور تهیه نمونه مناسب  شکستن سنگ در سنگ شکن به

 کیلوگرم. ١۵وزن تا  هر یک ازآزمایشهای سـنگ بهبرای 
٠٣٠٣٠١ 

 نمونه ٢۵١,٠٠٠  
وزن تا نیم کیلوگرم با ذرات کوچکتر از یک  آسیاب کردن به

 میلیمتر.
٠٣٠٣٠٢ 

 ٠٣٠٣٠٣ تشریح نظری سنگ. نمونه ۵۴٧,٠٠٠  

 
 

 

۵٣  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۵٠٠,۵٢٩  
یا  ISRM (طبق تعیین درصد جذب آب سنگ 

١٢٧ C:ASTM.( 
٠٣٠٣٠۴ 

 ٠٣٠٣٠۵ ).ISRMوری (طبق  روش غوطه تعیین تخلخل در سنگ به نمونه ٨١٢,٠٠٠  

 نمونه ٢٨٣,٠٠٠  
های  گیری ابعاد نمونه وسیله اندازه تعیین میزان دانسیته سنگ به

 ).ISRMای یا مکعبی (طبق  استوانه
٠٣٠٣٠۶ 

 ٠٣٠٣٠٧ ).ISRMتهیه پالک برای تشریح میکروسکوپی سنگ (طبق  نمونه ١,٠٧٢,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠٨ ).ISRMتهیه عکس از مقطع میکروسکوپی (طبق  قطعه ١٠٧,٠٠٠  

 نمونه ٠٠٠,٢,٢١۴  
تشریح میکروسکوپی سنگ و شناسایی کانیهای مورد 

 ).ISRMنظر(طبق 
٠٣٠٣٠٩ 

 ٠٣٠٣١٠ وسیله پرتو ایکس. تعیین اجزا تشکیل دهنده مواد به نمونه   

 نمونه ٢۵۴,۵٠٠  
با روش فیزیکی با استفاده از  تعیین شاخص سختی سنگ

 ).Mohsمقیاس موس (
٠٣٠٣١١ 

 نمونه ۵٠٠,۵۶٣  
میلیمتر با نسبت  ۵٠قطر تا  ای از سنگ به تهیه نمونه استوانه

 قطر برابر یک. ارتفاع به
٠٣٠٣١٢ 

 نمونه ١,٠٨٩,٠٠٠  
میلیمتر با نسبت  ١٠٠قطر تا ای از سنگ به تهیه نمونه استوانه

 یک. قطر برابر ارتفاع به
٠٣٠٣١٣ 

 نمونه ۶١١,٠٠٠,١  
میلیمتر با نسبت  ١۵٠قطر تا ای از سنگ به تهیه نمونه استوانه

 قطر برابر یک. ارتفاع به
٠٣٠٣١۴ 

 نمونه ٨٧٣,٠٠٠  
ای سنگ تا قطر  بریدن و تسطیح سر و ته هر نمونه استوانه

 میلیمتر برای آزمایشهای مختلف. ۵۴
٠٣٠٣١۵ 

 نمونه ١,٣١٠,٠٠٠  
ای سنگ تا  تسطیح سر و ته هر نمونه استوانه بریدن و

 های مختلف. مـیلیمتر برای نمونه ١٠٠قطر
٠٣٠٣١۶ 

 نمونه ١,٧٨٣,٠٠٠  
میلیمتر  ١۵٠ای سنگ تا قطر بریدن و تسطیح هر نمونه استوانه

 های مختلف. برای نمونه
٠٣٠٣١٧ 

 درصد ١۵  
به ازا هر  ٠٣٠٣١۴تا  ٠٣٠٣١٢ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 قطر. افزایش نسبت ارتفاع به ٠٫٢
٠٣٠٣١٨ 

 نمونه ۴٧٩,٠٠٠  
اشباع نمونه سنگ برای انجام آزمایشهای مختلف (طبق 

ISRM.( 
٠٣٠٣١٩ 

 نمونه ٠٠٠,٢۴۴  
ای (پوینت  روش بار نقطه تعیین شاخص مقاومت سنگ به

 ).D:ASTM ۵٧٣١یا ISRMلود) (طبق 
٠٣٠٣٢٠ 

 نمونه ۶۴٨,٠٠٠  
یا  ISRMتعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ (طبق 

٢٩٣٨ ASTM:D.( 
٠٣٠٣٢١ 

 
 

 

۵۴  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۵٧٠,٠٠٠,١  
تعیین مدول االستیک سنگ در آزمایش فشاری تک محوری 

 ).ASTM:D ٣١۴٨یا  ISRM(طبق 
٠٣٠٣٢٢ 

  
 درصد ٣٠

در صورت تعیین  ٠٣٠٣٢٢اضافه بها نسبت به ردیف 
تغییرات حجمی سنگ (ضریب پواسون) در آزمایش تک 

 ).ASTM:D  ٣١۴٨یا  ISRMمحوری (طبق 

٠٣٠٣٢٣ 

  

 آزمایش ٠٠٠,١٣,٣٨۴

آزمایش سه محوری سنگ (بدون اندازه گیری فشار آب 
حفره ای) شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت تا 

 ٢۶۶۴مترمربع (طبق  کیلوگرم بر سانتی ١٠٠حداکثر 
ASTM:D.( 

٠٣٠٣٢۴ 

  

 آزمایش ٢٢,٣٣٩,٠٠٠

آزمایش سه محوری سنگ (بدون اندازه گیری فشار آب 
ای) شامل پنج نمونه با فشارهای جانبی متفاوت تا  حفره

یا  ISRMکیلوگرم بر سانتیمتر مربع (طبق  ١٠٠حداکثر 
 استاندارد صنعت آب).

٠٣٠٣٢۵ 

  
 نمونه 

 ۴۵٢۵تعیین تراوایی (نفوذپذیری) سنگ با جریان هوا (طبق 
D:ASTM.یا آب ( 

٠٣٠٣٢۶ 

 ٠٣٠٣٢٧ گیری هرنمونه برای آزمایش برش سنگ. آماده سازی و قالب قالب ۴۵٣,٠٠٠,١  

 نمونه ٠٠٠,١,٣١۴  
تعیین مقاومت برشی سنگ در امتداد سطوح ضعیف (طبق 

ISRM  ۵۶٠٧یا D:ASTM.( 
٠٣٠٣٢٨ 

 درصد ١۵  
در صورت تعیین مقاومت  ٠٣٠٣٢٨ردیف  اضافه بها نسبت به

 ).ASTM:D ۵۶٠٧یا  ISRMماندگار (طبق 
٠٣٠٣٢٩ 

 آزمایش ۴٨٠,٠٠٠,٢  
آزمایش برش مستقیم روی درز سنگ یا سطوح اره بر (با سه 

 تنش عمودی متفاوت).
٠٣٠٣٣٠ 

 ٠٣٠٣٣١ ).D:ASTM ۵۶٠٧) (طبق JRCتعیین ضریب زبری درز ( نمونه ۵٠٠,۶٧١  

 نمونه ۵٠٠,۵٩٠  
(برزیل) روش غیر مستقیم  تعیین مقاومت کششی سنگ به

 ).D:ASTM ٣٩۶٧یا  ISRM (طبق
٠٣٠٣٣٢ 

 ٠٣٠٣٣٣ ).ISRMتعیین حداکثر تنش تورم محوری (طبق  نمونه ١٠,٩۴٠,٠٠٠  

 نمونه ٧,٣۴١,٠٠٠  
تعیین تغییر شکل در تورم آزاد محوری و جانبی (طبق 

ISRM.( 
٠٣٠٣٣۴ 

 ٠٣٠٣٣۵ ).ISRMکرنش در تورم محوری (طبق  -تعیین رابطه تنش  نمونه ١٠,٩۴٠,٠٠٠  

  
 نمونه ٠٠٠,١,١۴۵

تعیین شاخص دوام سنگهای ضعیف در مقابل آب 
)Durability  Slake برای دو سیکل (طبق (ISRM  یا

۴۶۴۴ D:ASTM.( 

٠٣٠٣٣۶ 

 
 

 

۵۵  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ١,٧۵٠,٠٠٠  
زدگی و ذوب (ده  تهیه نمونه و تعیین دوام سنگ در مقابل یخ

 ).D:ASTM ۵٣١٢سیکل ) (طبق 
٠٣٠٣٣٧ 

 درصد ٨٠  
برای هر ده سیکل  ٠٣٠٣٣٧ردیف   اضافه بها نسبت به

 اضافی.
٠٣٠٣٣٨ 

 نمونه ٠٠٠,۵١۶,١  
گیری ثابتهای  تعیین سرعت امواج صوت در سنگ برای اندازه

 ).D:ASTM ٢٨۴۵االستیک (طبق 
٠٣٠٣٣٩ 

  

 مورد 

تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده بتن در 
های  و ساخت و نگهداری نمونه حالتهای تازه و سخت شده

های  ) با سیمان، آب و سنگدانه۵٠٣بتن (براساس آبـا:دت 
های  میلیمتر (آزمایش ٣٨طرح تا اندازه بزرگترین دانه تا 

های  تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق ردیف مربوط به
 مربوطه محاسبه میشود).

٠٣٠۴٠١ 

  

 مورد 

تمام الزامات یک رده بتن در تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده 
های  حالتهای تازه و سخت شده و ساخت و نگهداری نمونه

های  ) با سیمان، آب و سنگدانه۵٠٣بتن (براساس آبا:دت 
میلیمتر باشد  ٣٨ها بزرگتر از  طرح در صورتی که اندازه دانه

تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق  های مربوط به (آزمایش
 محاسبه میشود).آزمایش های مربوطه 

٠٣٠۴٠٢ 

  

 مورد 

تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده بتن در 
های  حالتهای تازه و سخت شده و ساخت و نگهداری نمونه

های  ) با سیمان، آب و سنگدانه۵٠٣بتن (براساس آبا:دت 
میلیمتر با اسـتفاده از  ٣٨طرح تا اندازه بزرگترین دانه تا 

تعیین مرغوبیت مصالح   های مربوط به (آزمایشحباب هوا 
 جداگانه طبق آزمایش های مربوطه محاسبه میشود).

٠٣٠۴٠٣ 

  

 مورد 

تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده بتن در 
حالتهای تازه و سخت شده و ساخت و نگهداری نمونه های 

های  سنگدانه) با سیمان، آب و ۵٠٣بتن (براساس آبا:دت 
میلیمتر با استفاده از هر  ٣٨طرح تـا اندازه بزرگترین دانه تا 

های  نوع ماده افزودنی (شـیمـیایی یا پوزوالنی) (آزمایش
تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق آزمایش های   مربوط به

 مربوطه محاسبه میشود).

٠٣٠۴٠۴ 

 نمونه ٢,٢٧٧,٠٠٠  
نسبت اختالط مشخص  قالب از نمونه بتن با ۶ساخت تا 

 ).۵٠٣برای انجام آزمایشهای بتن (طبق آبا:دت 
٠٣٠۴٠۵ 

  
 درصد 

در صورتی که ابعاد  ٠٣٠۴٠۵ردیف  اضافه بها نسبت به
 ها غیر از ابعاد استاندارد باشد. نمونه

٠٣٠۴٠۶ 

 
 

 

۵۶  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه -روز ٢٧,٢٠٠  
های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط  نگهداری نمونه

 ).۵٠٣نمونه (طبق آبا:دت مرطوب هر 
٠٣٠۴٠٧ 

  
٨۶۶,۵٠٠ 

هرصد 
 سانتیمتر مربع

وسیله مته الماسه  مغزه گیری از قطعات بتن سخت شده به
اینچ در آزمایشگاه متناسب با سطح جانبی بریده  ۶قطر تا  به

 ).۶٢۵شده (طبق آبا:دت 

٠٣٠۴٠٨ 

  
 نمونه ٣,٩٣١,٠٠٠

الماسی برای تهیه وسیله اره  بریدن قطعات بتن سخت شده به
سانتیمتر در آزمایشگاه (طبق  ١٠ابعاد تا نمونه مکعبی به

 ).۶٢۵آبا:دت 

٠٣٠۴٠٩ 

 نمونه ١,٣١٠,٠٠٠  
ای یا مکعبی بتن (طبق  بریدن دو سر یک نمونه استوانه

 ).۶٢۵آبا:دت 
٠٣٠۴١٠ 

 نمونه ۵۵۵,۵٠٠  
ای بتن (طبق  های استوانه کالهکگذاری (کپینگ) نمونه

 ).۶٠١آبا:دت 
٠٣٠۴١١ 

 ٠٣٠۴١٢ ).۵٠۵تعیین روانی بتن (اسالمپ) (طبق آبا:دت  نمونه ٠٠٠,٢٠۶  

 نمونه ١,٢٩٧,٠٠٠  
روش مقاومت نفوذ (طبق آبا:دت  تعیین زمان گیرش بتن به

۵١۴.( 
٠٣٠۴١٣ 

 ٠٣٠۴١۴ ).۵٠٩تعیین وزن واحد حجم بتن تازه (طبق آبا:دت  نمونه ٣٢٧,٠٠٠  

 نمونه ٣٢٨,٠٠٠  
مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا تعیین 
 ).۶٠٢ای تا چهار اینچ بتن (طبق آبا:دت  استوانه

٠٣٠۴١۵ 

 نمونه ٣٨١,٠٠٠  
تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا هشت اینچ یا 

 ).۶٠٢ای شش اینچ (طبق آبا:دت  استوانه
٠٣٠۴١۶ 

 نمونه ۵٠٠,۴٢٠  
مستطیل بتن با ابعاد تعیین مقاومت خمشی نمونه مکعب 

 ).۶٠٨یا  ۶٠٧سانتیمتر (طبق آبا:دت  ١۵×١۵×٧۵
٠٣٠۴١٧ 

 نمونه ٠٠٠,۶٠۶  
روش دو نیمه  ای بتن به تعیین مقاومت کششی نمونه استوانه

 ).۶٠۶شدن (برزیل) (طبق آبا:دت 
٠٣٠۴١٨ 

 نمونه ١,٩٣٣,٠٠٠  
تعیین مدول االستیک بتن درآزمایش فشاری (طبق آبا:دت 

۶١٠.( 
٠٣٠۴١٩ 

 درصد ٣٠  
در صورت تعیین ضریب  ٠٣٠۴١٩ردیف  اضافه بها نسبت به

 ). ۶١٠پواسون بتن در آزمایش فشاری (طبق آبا:دت 
٠٣٠۴٢٠ 

 ٠٣٠۴٢١ ).۶١٣تعیین خزش بتن در فشار (طبق آبا:دت  نمونه   

 نمونه ۵٠٠,٧٧١  
تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشارهوا (طبق 

 ).۵١١آبا:دت 
٠٣٠۴٢٢ 
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 نمونه 

تعیین اثر مواد افزودنی بر مشخصات بتن تر و سخت شده 
(برای هر مخلوط با هر درصد مشخص ماده افزودنی) (طبق 

 ).۴٠١آبا:دت 

٠٣٠۴٢٣ 

 نمونه ٨٣٨,٠٠٠  
ساعت برای تعیین مقاومت فشاری  ٨آوری بتن تا  عمل

 ).۶٠۵تسریع شده (طبق آبا:دت 
٠٣٠۴٢۴ 

 نمونه ۵٨١,٠٠٠,١  
تعیین سرعت امواج مافوق صوت در بتن (طبق آبا:دت 

۶٢٨.( 
٠٣٠۴٢۵ 

 ٠٣٠۴٢۶ ).۶٣٨تعیین تراوایی (نفوذپذیری) بتن. (طبق آبا:دت  نمونه   

 ٠٣٠۴٢٧ تعیین ضریب حرارتی بتن. نمونه   

 نمونه ٨١۴,۵٠٠  
تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده (طبق 

 ).۶١۵آبا:دت 
٠٣٠۴٢٨ 

  
 نمونه 

تعیین مقاومت بتن در مقابل یخ زدگی و ذوب سریع (طبق 
 ).۶١٨آبا:دت 

٠٣٠۴٢٩ 

 ٠٣٠۴٣٠ ). ۵١٣) (طبق آبا:دت Bleedingتعیین آب انداختگی بتن ( نمونه ٠٠٠,۵٧۵,١  

  
 نمونه 

ایرانیت و  -سیمانی -های بتنی تعیین مقاومت خمشی لوله
 مشابه.

٠٣٠۴٣١ 

 ٠٣٠۴٣٢ های بتن بدون فشار. (نفوذپذیری) لولهتعیین تراوایی  نمونه   

 ٠٣٠۴٣٣ های بتن با ایجاد فشار. تعیین تراوایی (نفوذپذیری) لوله نمونه   

 نمونه ۵٠٠,٩٧٢  
) B.Vتعیین غلظت و دانسیته بتن با استفـاده از میز لرزان (

 ).C:ASTM ١١٧٠(طبق 
٠٣٠۴٣۴ 

  
 نمونه ٣,٧۴١,٠٠٠

ای از نمونه بتن غلطکی با نسبت  ساخت تا شش قالب استوانه
 ١١٧۶اختالط مشخص و استفاده از میز لرزان (طبق 

C:ASTM.( 

٠٣٠۴٣۵ 

 ٠٣٠۵٠١ ).١٠٨تعیین وزن مخصوص سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ٩٧٢,٠٠٠  

 ٠٣٠۵٠٢ ).١١۶تعیین غلظت طبیعی سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ١,٨٣٨,٠٠٠  

 نمونه ٠٠٠,١,٧۶۵  
روش نفوذ هوا (بلین) (طبق آبا:دت  تعیین نرمی سیمان به

١٠٩.( 
٠٣٠۵٠٣ 

 ٠٣٠۵٠۴ ).١١٣تعیین نرمی سیمان توسط تیرگی سنج (طبق آبا: دت نمونه   

 نمونه ۶٩٣,٠٠٠,١  
 ١١۵روش ویکات (طبق  تعیین زمان گیرش سیمان به

C:ASTM.( 
٠٣٠۵٠۵ 

  
 نمونه 

 ٢۶۶روش گیلمور (طبق  تعیین زمان گیرش سیمان به
C:ASTM.( 

٠٣٠۵٠۶ 
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 ٠٣٠۵٠٧ ).C:ASTM ۴۵١تعیین زمان گیرش کاذب سیمان (طبق  نمونه   

 آزمایش ٠٠٠,٩,٨۶۴  
نمونه  ٩روزه)  ٢٨، ٧، ٣ساخت و تعیین مقاومت فشاری (

 ).١١٩مکعبی مالت سیمان پرتلند (طبق آبا:دت 
٠٣٠۵٠٨ 

 آزمایش ۶۵١,٠٠٠,١١  
نمونه  ٩روزه)  ٢٨، ٧، ٣ساخت و تعیین مقاومت کششی (
 ).١١٩مالت سیمان پرتلند (طبق آبا:دت 

٠٣٠۵٠٩ 

 آزمایش ۵٢٧,٠٠٠,١١  
نمونه  ٩روزه)  ٢٨، ٧، ٣ساخت و تعیین مقاومت خمشی (

 ).١١٩مالت سیمان پرتلند (طبق آبا:دت 
٠٣٠۵١٠ 

 نمونه ٣,٧٢٧,٠٠٠  
توسط دستگاه اتوکالو (آزمایش تعیین انبساط خمیر سیمان 

 ).١۵٣سالمت) (طبق آبا:دت 
٠٣٠۵١١ 

  
 نمونه 

انقباض مالت سیمان در اثر خشک شدن (طبق آبا: دت 
١٢٧.( 

٠٣٠۵١٢ 

 ٠٣٠۵١٣ ).١١۵تعیین مقدار هوای مالت سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ٧,٣١٣,٠٠٠  

 ٠٣٠۵١۴ ).١٠۵) (طبق آبا: دت ٣SOتعیین میزان بهینه سولفیت ( نمونه   

 ٠٣٠۵١۵ ).١٢٢تعیین حرارت هیدراتاسیون سیمان (طبق آبا: دت  نمونه   

 ٠٣٠۶٠١ ماتصا). ٠٠٠٧اندودکردن و تعیین مقاومت فشاری آجر (طبق  نمونه ۴۶٨,٠٠٠  

 ٠٣٠۶٠٢ تعیین ضریب شکنندگی آجر. نمونه   

 ٠٣٠۶٠٣ ماتصا). ٠٠٠٧تعیین وزن مخصوص و جذب آب آجر (طبق  نمونه ۵٠٠,۴٩٧  

 ٠٣٠۶٠۴ ماتصا). ٠٠٠٧تعیین دوام آجر در مقابل گرما و سرما (طبق  نمونه   

 ٠٣٠۶٠۵ تعیین تغییر رنگ آجر. نمونه ٣۶۴,۵٠٠  

 ٠٣٠۶٠۶ ماتصا). ٠٠٠٧تعیین میزان شوره زنی آجر(طبق  نمونه ٠٠٠,۶۴۵  

 ٠٣٠۶٠٧ ماتصا). ٠٠٠٧اندازه گیری ابعاد آجر (طبق  نمونه ٠٠٠,١۴۶  

 ٠٣٠۶٠٨ ماتصا). ٠٠٠٧پیچیدگی در اثر تحدب و تقعـر آجر (طبق  نمونه ١۴۵,۵٠٠  

 ٠٣٠۶٠٩ ماتصا). ٠٠٠٧اندازه گیری مواد محلول آجر (طبق  نمونه   

 ٠٣٠۶١٠ ماتصا). ٧۵۵آزمون مقدماتی موزائیک (طبق  نمونه ۵٠٠,١٢٢  

 ٠٣٠۶١١ ماتصا). ٧۵۵اندازه گیری ابعاد موزائیک (طبق  نمونه ۵٠٠,١٢٣  

 ٠٣٠۶١٢ ماتصا). ٧۵۵(طبق  تعیین مقاومت خمشی موزائیک  نمونه ۵٠٠,۴٧٣  

 ٠٣٠۶١٣ ماتصا). ٧۵۵تعیین میزان سایش موزائیک (طبق  نمونه ۵٠٠,۵٠٨  

 نمونه ١,١۴٠,٠٠٠  
 ٧۵۵تعیین مقاومت موزائیک در برابر گرما و سرما(طبق 

 ماتصا).
٠٣٠۶١۴ 

 ٠٣٠۶١۵ ماتصا). ٧۵۵تعیین جذب آب موزائیک (طبق  نمونه ۴٨١,٠٠٠  

 
 

 

۵٩  
 

 



  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٣٠۶١۶ ماتصا). ٧١تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانی (طبق  نمونه   

 ٠٣٠۶١٧ ماتصا). ٧٠تعیین وزن مخصوص بلوک سیمانی (طبق  نمونه   

 ٠٣٠٧٠١ ).A:ASTM ٣٧٠بریدن یک سر فوالد (میلگرد) (طبق  نمونه ۵٠٠,١٣٢  

 ٠٣٠٧٠٢ ).A:ASTM ٣٧٠بریدن و تراش دادن دو سر فوالد (طبق  نمونه ١,٠٢٧,٠٠٠  

 نمونه ۵٠٠,٢۶١  
 ٣٧٠تعیین وزن مخصوص فوالد و فلزات (طبق 

A:ASTM.( 
٠٣٠٧٠٣ 

 ٠٣٠٧٠۴ تعیین وزن واحد طول فوالد. نمونه ١۶۵,۵٠٠  

 نمونه ۵٠٠,٨٠٧  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فوالد پس از 

 گسیختگی.
٠٣٠٧٠۵ 

  

 نمونه ٠٠٠,١,٢٣۵

 Limitتعیین مقاومت کششی و حد برگشت پذیری (
Proportional و درصد ازدیاد طولی فوالد توسط کشیدگی (

سنج (اکستنسومتر) و تعیین ضریب کشسانی (همراه با رسم 
 منحنی).

٠٣٠٧٠۶ 

 ٠٣٠٧٠٧ ). A:ASTM ٣٧٠آزمایش خم کردن فوالد (طبق  نمونه ٣٧٨,٠٠٠  

 ٠٣٠٧٠٨ آزمایش خم یا بازکردن فوالد (هرکدام) با روش گرم. نمونه ۵۶۶,۵٠٠  

 ٠٣٠٧٠٩ تعیین سختی فوالد. نمونه   

 ٠٣٠٨٠١ ).D:ASTM ٧٠تعیین وزن مخصوص و دانسـیته قیر (طبق  نمونه ١,٠١٣,٠٠٠  

 ٠٣٠٨٠٢ ).D:ASTM ٣۶تعیین نقطه نرمی قیر (طبق  نمونه ١,٢۴٧,٠٠٠  

 ٠٣٠٨٠٣ ).D:ASTM ٩٢تعیین نقطه اشتعال قیر (طبق  نمونه ١,٣٩٨,٠٠٠  

 ٠٣٠٨٠۴ ).D:ASTM ۵تعیین درجه نفوذ قیر (طبق  نمونه ٠٠٠,١,٢۵۶  

 نمونه ٣,٢٢٢,٠٠٠  
روش کینماتیک (طبق  تعیین ویسکوزیته قیر به

٢١٧٠ D:ASTM.( 
٠٣٠٨٠۵ 

 نمونه ٠٠٠,٣,٠۵۴  
 ١٠٢روش سیبولت (طبق  تعیین ویسکوزیته قیر به

E:ASTM.( 
٠٣٠٨٠۶ 

 نمونه ۶٢٢,٠٠٠,٢  
 ٢١٧١روش خال نسبی (طبق  تعیین ویسکوزیته قیر به

D:ASTM.( 
٠٣٠٨٠٧ 

 نمونه ١,١١٢,٠٠٠  
تعیین قابلیت شکل پذیری (خاصیت انگمی) قیر 

)Ductility ١١٣) (طبق D:ASTM.( 
٠٣٠٨٠٨ 

 نمونه ٠٠٠,١,٣۴۵  
 ١٧۵۴درجه سانتیگراد (طبق  ١۶٣تعیین افت وزنی قیر در 

D:ASTM.( 
٠٣٠٨٠٩ 

 ٠٣٠٨١٠ ).D:ASTM ٢٠۴٢تعیین مقدار مواد نا محلول قیر (طبق  نمونه   
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 ٠٣٠٨١١ تعیین مقدار خاکستر قیر. نمونه ٢,١١٩,٠٠٠  

 ٠٣٠٨١٢ ).D:ASTM ٩۵تعیین مقدار آب قیر (طبق  نمونه ٢,٠٠٨,٠٠٠  

 ٠٣٠٨١٣ ).D:ASTM ۴٠٢آزمایش تقطیر قیرهای محلول (طبق  نمونه ٠٠٠,۴۴۵,٢  

 ٠٣٠٨١۴ ).D:ASTM ١۶۶۴مصالح (طبق  تعیین چسبندگی قیر به نمونه ٠٠٠,٩۶۵  

 ٠٣٠٨١۵ ).D:ASTM ٢٨٧٢تعیین اثر حرارت و هوا بر قیر (طبق  نمونه   

  
 نمونه 

آزمایش حاللیت تری کلروراتیلن (تترا کلرور کربن) (طبق 
٢٠۴٢ ASTM:D.( 

٠٣٠٨١۶ 

 ٠٣٠٨١٧ ).AASHTO T102آزمایش اثر لکه مواد قیری (طبق  نمونه   

  
 نمونه 

در سه دما (طبق  RVآزمایش تعیین کندروانی چرخشی قیر 
۴۴٠٢ ASTM:D.( 

٠٣٠٨٢١ 

  
 نمونه 

تا  DSRآزمایش تعیین مشخصات رئولوژی برش دینامیکی 
 ).ASTM:D ٧١٧۵پنج دما (طبق 

٠٣٠٨٢٢ 

  
 نمونه 

اثر گرما و هوا بر الیه نازک متحرک قیر  RTFOآزمایش 
 ).ASTM:D ٢٨٧٢(طبق 

٠٣٠٨٢٣ 

  
 نمونه 

 PAVزمایش پیرشدگی سریع قیر توسط محفظه تحت فشار 
 ).ASTM:D ۶۵٢١(طبق 

٠٣٠٨٢۴ 

  
 نمونه 

آزمایش تعیین سفتی خمشی قیر با دستگاه رئومتر تیرچه 
 ).ASTM:D ۶۶۴٨در هر دما (طبق  BBRخمشی 

٠٣٠٨٢۵ 

  
 نمونه 

آزمایش تعیین مشخصات ترک خوردگی قیر در آزمایش 
 ).ASTM:D ۶٧٢٣در هر دما (طبق  DTکشش مستقیم 

٠٣٠٨٢۶ 

 نمونه ٠٠٠,١,٨٢۶  
تعیین درصد قیر در آسفالت با دسـتگاه گریز از مرکز و حالل 

 ).D:ASTM ٢١٧٢بنزین (طبق مراحل 
٠٣٠٩٠١ 

  
 نمونه 

تعیین درصد قیر درآسفالت با دستگاه گریز از مرکز و حالل 
و متیلن کلراید و کلروراتیلن (طبق  ١و  ١و  ١تری کلرواتان 

٢١٧٢ D:ASTM.( 

٠٣٠٩٠٢ 

 نمونه ٠٠٠,١,٠١۶  
(طبق  ٠٣٠٩٠١تعیین مقدار فیلر رد شده در نمونه ردیف 

٢١٧٢ D:ASTM.( 
٠٣٠٩٠٣ 

  
 نمونه ٢,١۶١,٠٠٠

ساخت سه قالـب از یک نمونه مخلوط آسفالت گرم و تعیین 
روش مارشال (سـه قالب) (طبق  استحکام و روانی آسفالت به

١۵۵٩ D:ASTM.( 

٠٣٠٩٠۴ 

  
 نمونه 

درصد قیر مورد نظر شامل بندی و  ساخت آسفالت گرم با دانه
 سه نمونه مارشال در آزمایشگاه.

٠٣٠٩٠۵ 
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 نمونه ٠٠٠,٨٣۴  
روش مارشال (برای سه قالب)  تعیین استحکام و روانی به

 ).D:ASTM ١۵۵٩(طبق 
٠٣٠٩٠۶ 

  
 نمونه ١,١٧٨,٠٠٠

تعیین وزن مخصوص نمونه آسفالت متراکم شده (طبق 
٢٧٢۶ D:ASTM   ١١٨٨یا D:ASTM تعیین )همراه با

 ). ٢MSپارامترهای مربوط (طبق 

٠٣٠٩٠٧ 

  
 نمونه ٠٠٠,٢,٧۶۵

تعیین حداکثر وزن مخصوص مخلوطهای آسفالتی (طبق 
٢٠۴١ D:ASTM روش رایس (طبق  )و درصد جذب قیر به
۴۴۶٩ D:ASTM.( 

٠٣٠٩٠٨ 

 نمونه ٢,٩٧٠,٠٠٠  
تعیین تاثیر آب بر استحکام آسفالت متراکم (برای سه قالب) 

 س م ب).١٠١ (طبق نشریه
٠٣٠٩٠٩ 

 ٠٣٠٩١٠ تعیین درصد جذب آب آسفالت. نمونه ۵٠٠,٣٠٠  

  

 نمونه 

تعیین فرمول کارگاهی برای یک نوع آسفالت شامل انجام 
آزمایشهای ضروری آسفالت برای تعیین درصد قیر مناسب 
در طرح (هزینه آزمایشهای کیفیت مصالح سنگی و قیر 

 جداگانه منظور می گردد).

٠٣٠٩١١ 

 ٠٣١٠٠١ ).C:ASTM ١٢۵(طبق  تعیین جذب مایع ژئوسنتتیکها  نمونه   

  
 نمونه 

 ۴٣۵۴تهیه نمونه از ژئوسنتتیکها برای انجام آزمایشها (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠٠٢ 

  
 نمونه 

 ۴٣۵۵تاثیر اشعه ماورا بنفش و آب بر ژئوتکستایلها (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠٠٣ 

  
 نمونه 

تعیین چگالی، وزن مخصوص و وزن واحد حجـم 
 ).D:ASTM ۴۴٣٩ژئوسنتتیکها (طبق 

٠٣١٠٠۴ 

 ٠٣١٠٠۵ ).D:ASTM ۴۴٩١تعیین میزان تراوایی ژئوسنتتیکها (طبق  نمونه   

  
 نمونه 

 ۴۵٣٣تعیین مقاومت ژئوتکستایلها در مقابل پارگی (طبق 
D:ASTM   ۴۴٣٩یا D:ASTM.( 

٠٣١٠٠۶ 

  
 نمونه 

 ۴۵٩۴تعیین میزان پایداری حرارتی ژئوتکستایلها (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠٠٧ 

  
 نمونه 

 ۴۵٩۵تعیین مقاومت و مدول کششی ژئوتکستایلها(طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠٠٨ 

  
 نمونه 

تعیین افزایش طول ژئوسنتتیکها در لحظه گسیختگی (طبق 
۴۶٣٢ D:ASTM.( 

٠٣١٠٠٩ 

  
 نمونه 

 ۴٧١۶تعیین مقدار جریان در ژئوتکستایلها (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠١٠ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه 

تعیین اندازه بزرگترین دانه عبوری از شبکه ژئـوتکستایلها 
 ).D:ASTM ۴٧۵١(طبق 

٠٣١٠١١ 

  
 نمونه 

ای  تعیین مقاومت ژئوسنتتیکها در برابر پاره شدگـی نقطه
 ).D:ASTM ۴٨٣٣(طبق 

٠٣١٠١٢ 

  
 نمونه 

 ۴٨٨۴تعیین مقاومت ژئوسنتتیکها درمحل اتصال (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠١٣ 

  
 نمونه 

 ۵٣٢١تعیین ضریب اصطکاک بین ژئوسنتتیکها و خاک (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠١۴ 

  
 نمونه 

 ۵۴١٧تعیین مقاومت کششی چند محوره ژئوسنتتیکها (طبق 
D:ASTM.( 

٠٣١٠١۵ 

 ٠٣١١٠١ ساعت. ٢۴مدت  ) بهOven( خشک کردن نمونه در گرم کن نمونه ۵٠٠,١١٣  

 نمونه ٣۶٧,٠٠٠  
میلیمتر  ۴٫٧۵شکستن مصالح درشت دانه تا ابعاد ریزتر از 

 کیلوگرم. ٣٠وزن  ) به۴(الک نمره 
٠٣١١٠٢ 

 نمونه ۵٠٠,٣٨٢  
تا ابعاد زیر الک   ۴آسیاب کردن ذرات ریزتر از الک نمره 

 وزن تا نیم کیلوگرم. به ١٠٠نمره 
٠٣١١٠٣ 

 ٠٣١١٠۴ ).D:ASTM ۴٩٧٢(طبق  خاک  PHتعیین عدد  نمونه ۴٣٠,٠٠٠  

 ٠٣١١٠۵ تعیین هدایت الکتریکی خاک. نمونه ۵۴١,٠٠٠  

 ٠٣١١٠۶ ).BS:١٣٧٧تعیین مقدار سولفات محلول در اسید (طبق  نمونه ١,٧۴٧,٠٠٠  

 ٠٣١١٠٧ یا سایر نسبتهای خاک. ١:١٠تهیه عصاره  نمونه ٠٠٠,٧٣۴  

 ٠٣١١٠٨ ).BS:١٣٧٧تعیین مقدار سولفات محلول در آب (طبق  نمونه ٠٠٠,۴٨۶,١  

 ٠٣١١٠٩ ).BS:١٣٧٧تعیین مقدار گچ خاک (طبق  نمونه ١,٨٠٠,٠٠٠  

 ٠٣١١١٠ تعیین مقدار گچ خاک (طبق استاندارد فائو). نمونه ١,٢٨٢,٠٠٠  

 ٠٣١١١١ ).BS:١٣٧٧تعیین مقدار کلرخاک (طبق نمونه ١,٣٧٧,٠٠٠  

 ٠٣١١١٢ ).BS:١٣٧٧  تعیین مواد آلی خاک (طبق نمونه ٠٠٠,١,٣٩۴  

 نمونه ١,٢١٨,٠٠٠  
تعیین مقدار کل امالح محلول (باقیمانده تبخیر) (طبق 

١٣٧٧:BS.( 
٠٣١١١٣ 

 ٠٣١١١۴ ).BS:١٣٧٧تعیین مقدار کربنات کل خاک (طبق  نمونه ١,٠٠٩,٠٠٠  

 ٠٣١١١۵ بیکربنات محلول.تعیین مقدار کربنات و  نمونه ٠٠٠,٩٧۶  

 ٠٣١١١۶ تعیین مقدار نیترات خاک. نمونه ۵٠٠,٩۴٧  

 ٠٣١١١٧ تهیه عصاره اشباع خاک. نمونه ۵٠٠,٧۶٨  
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٣١١١٨ تعیین درصد میزان آب اشباع خاک. نمونه ٣١٩,٠٠٠  

 ٠٣١١١٩ .C.E.C تعیین کاتیونهای قابل تعویض  نمونه   

 ٠٣١١٢٠ .P.S.E  تعیین سدیم قابل تعویض نمونه   

 ٠٣١١٢١ تعیین فسفر قابل جذب. نمونه   

 ٠٣١١٢٢ تعیین پتاس قابل جذب. نمونه   

 ٠٣١١٢٣ تعـیین مقدارکلسیم درعصاره اشباع خاک . نمونه ۶٩۵,۵٠٠  

 ٠٣١١٢۴ تعیین مقدار منیزیم در عصاره اشباع خاک. نمونه ٧٧٣,٠٠٠  

 ٠٣١١٢۵ تعیین مقدار سدیم در عصاره اشباع خاک. نمونه ۶۵٨,٠٠٠  

 ٠٣١١٢۶ تعیین مقدار پتاسیم در عصاره اشباع خاک. نمونه ۵٠٠,٧١١  

  
 نمونه 

 C:ASTM ٢۵تعیین مقدار سیلیس خاک (طبق 
 ).C:ASTM ۵٧۵ یا

٠٣١١٢٧ 

 ٠٣١١٢٨ ).C:ASTM ٢۵(طبق   آلومینیوم  اکسید  مقدار  تعیین نمونه ٠٠٠,٢,١۶۴  

 ٠٣١١٢٩ ).C:ASTM ٢۵تعیین مقدار اکسید آهن خاک (طبق  نمونه ١,٩۴٢,٠٠٠  

 ٠٣١١٣٠ ).C:ASTM ٢۵مقدار اکسید کلسیم خاک (طبق تعیین نمونه ١,٩١٩,٠٠٠  

 ٠٣١١٣١ ).C:ASTM ٢۵مقدار اکسـیدمنیزیم خاک (طبق تعیین نمونه ٠٠٠,١,٩٩۴  

 ٠٣١١٣٢ ).C:ASTM ٢۵تعیین مقدار اکسید تیتان خاک (طبق  نمونه ١,٨٨٢,٠٠٠  

 ٠٣١١٣٣ ).C:ASTM ٢۵مقدار اکسید فسفر خاک (طبق  تعیین نمونه   

 ٠٣١١٣۴ ).C:ASTM ٢۵تعیین مقدار اکسیدمنگنز خاک (طبق  نمونه ٢,٣١١,٠٠٠  

 ٠٣١١٣۵ ).C:ASTM ٢۵تعیین مقدار اکسیدسدیم خاک (طبق  نمونه ۴٣٩,٠٠٠,١  

 ٠٣١١٣۶ ).C:ASTM ٢۵تعیین مقداراکسیدپتاسیم خاک (طبق  نمونه ٠٠٠,۴٣۵,١  

 نمونه ۶٢٣,٠٠٠,١  
 ٢۵یا  BS:١٣٧٧تعیین مقدار سولفات کل خاک (طبق 

C:ASTM.( 
٠٣١١٣٧ 

 ٠٣١١٣٨ ).C:ASTM  ٢۵مقدار گوگرد در خاک (طبق  تعیین نمونه   

 ٠٣١١٣٩ تعیین مقدار بر در خاک. نمونه   

 ٠٣١١۴٠ تعیین مقدار فلوئور در خاک. نمونه   

 ٠٣١١۴١ ).C:ASTM ٢۵تعیین مقدار افت حرارتی خاک (طبق  نمونه ٧۴٣,٠٠٠  

 نمونه ۵٠٠,۴٣٣  
 ۴٠صورت نظری (طبق  تعیین مواد آلی در مصالح به

C:ASTM.( 
٠٣١١۴٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 آزمایش ١٩٠,٠٠٠,۶  
ها مصالح  سیلیسی سنگدانه -آزمایش فعل و انفعال قلیایی 

 ).٢٢۶برای سه آزمون روی یک نمونه (طبق آبا:دت 
٠٣١١۴٣ 

  
 نمونه 

آزمایشهای کامل سربار کوره (طبق 
۵٩۵ C،٩٨٩ C:ASTM.( 

٠٣١٢٠١ 

 ٠٣١٢٠٢ طریقه کیفی. تعیین سرب به نمونه   

 ٠٣١٢٠٣ ).۴٠٧آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی پوزوالن (طبق آبا:دت  نمونه   

 ٠٣١٢٠۴ ).C:ASTM ١٢۴٠(طبق  میکروسیلیس آزمایشهای کامل نمونه   

  
 نمونه 

 ۴٧١آزمایشهای کامل سنگ گچ (دویانیم و بی آب) (طبق 
C:ASTM .( 

٠٣١٢٠۵ 

 ٠٣١٢٠۶ آزمایش کامل شیمیایی خاک آجر یا آجر سرامیک. نمونه   

 ٠٣١٢٠٧ ).E:ASTM ٣۵١آزمایش کامل شیمیایی سنگ آهن (طبق  نمونه   

 ٠٣١٢٠٨ تعیین مقدار کربن در فوالد. نمونه   

 ٠٣١٢٠٩ ).E:ASTM ٣۵١تعیین مقدار فسفر در فوالد (طبق  نمونه   

 ٠٣١٢١٠ ).E:ASTM ٣۵١تعیین مقدار منگنز در فوالد (طبق  نمونه   

 ٠٣١٢١١ ).E:ASTM ٣۵١مقدار گوگرد در فوالد (طبق  تعیین نمونه   

 ٠٣١٢١٢ ).E:ASTM ٣۵١تعیین مقدارسیلیسیم درفوالد(طبق  نمونه   

 ٠٣١٢١٣ ).E:ASTM ٣۵١تعیین مقدار نیکل در فوالد (طبق  نمونه   

 ٠٣١٢١۴ روش کوانتومتری. تعیین مقدار عناصر در فوالد به نمونه   

 ٠٣١٣٠١ تعیین رنگ آب. نمونه ۵٠٠,٣۶٨  

 ٠٣١٣٠٢ ).D:ASTM ١٨٨٩تعیین تاری آب (طبق  نمونه ٢٩١,٠٠٠  

 ٠٣١٣٠٣ ).D:ASTM ١٨٨٩تعیین مواد معلق در آب (طبق  نمونه ١,٠١٣,٠٠٠  

 ٠٣١٣٠۴ ).٣٠٣آب (طبق آبا:دت  PHتعیین  نمونه ۵٠٠,۴٠٨  

 ٠٣١٣٠۵ ).D:ASTM ١١٢۵تعیین هدایت الکتریکی آب (طبق  نمونه ٢٨٩,٠٠٠  

 نمونه ۵٠٠,۴۴٢  
تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل فنل فتالئین (کربنات) (طبق 

١٠۶٧ D:ASTM.( 
٠٣١٣٠۶ 

 نمونه ۴٧٠,٠٠٠  
اورانژ (بیکربنات)  تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل متیل

 ).D:ASTM ١٠۶٧(طبق 
٠٣١٣٠٧ 

 ٠٣١٣٠٨ ).٣٠٧تعیین سولفات آب (طبق آبا:دت  نمونه ١,٢٩٢,٠٠٠  

 ٠٣١٣٠٩ ).D:ASTM ۵١٢کلر(کلرورها)درآب(طبق  تعیین نمونه ۵٠٠,٩٧٨  

 ٠٣١٣١٠ ).D:ASTM ١٨٨٨تبخیرآب(طبق  باقیمانده تعیین نمونه ۶٢٩,٠٠٠  
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ٠٠٠,١,٠۵۶  
 ٨٨٨تعیین مقدار اکسیژن مصرفی از پرمنگنات در آب (طبق 

D:ASTM.( 
٠٣١٣١١ 

 نمونه ۵۵٢,٠٠٠  
تعیین سنگینی کربنات و بیکربنات (سختی کل) آب (طبق 

١١٢۶ D:ASTM.( 
٠٣١٣١٢ 

 نمونه ۵٠٠,۵۵٨  
 ١١٢۶تعیین سنگینی بی کربنات (سختی دائم) آب (طبق 

D:ASTM.( 
٠٣١٣١٣ 

 ٠٣١٣١۴ ).D:ASTM ١١٢۶تعیین سختی موقت آب (طبق  نمونه   

 ٠٣١٣١۵ ).D:ASTM ٩٩٢تعیین نیترات آب (طبق  نمونه   

 ٠٣١٣١۶ ).D:ASTM ١٢۵۴تعیین نیتریت آب (طبق  نمونه   

 ٠٣١٣١٧ ).D:ASTM ١۴٢۶تعیین میزان آمونیاک آب (طبق  نمونه   

 ٠٣١٣١٨ ).D:ASTM ۵١١تعیین میزان کلسـیم آب (طبق  نمونه ۵٠٠,۶٨٧  

 ٠٣١٣١٩ ).D:ASTM ۵١١تعیین میزان منیزیم آب (طبق  نمونه ۵٠٠,٧٠٧  

 ٠٣١٣٢٠ ).D:ASTM ١۴٢٨درآب(طبق  سدیم میزان تعیین نمونه ۵٨٧,٠٠٠  

 ٠٣١٣٢١ ).D:ASTM ١۴٢٨تعیین میزان پتاسیم آب (طبق  نمونه ۵٠٠,۶۴٨  

 ٠٣١٣٢٢ ).D:ASTM ١٠۶٨تعیین میزان آهن آب (طبق  نمونه ٠٠٠,١,٢٨۶  

 ٠٣١٣٢٣ ).D:ASTM ١٠۶٨تعیین میزان منگنز آب (طبق  نمونه   

 ٠٣١٣٢۴ ).D:ASTM ١٠۶٨تعیین میزان سیلیس آب (طبق  نمونه ١,٠٨٠,٠٠٠  

 ٠٣١٣٢۵ ).D:ASTM ١٠۶٨تعیین میزان فسفات آب (طبق  نمونه   

 ٠٣١٣٢۶ ماربل تست. نمونه   

 ٠٣١٣٢٧ طریقه کیفی. تعیین روی به نمونه   

 ٠٣١٣٢٨ طریقه کیفی. تعیین سرب به نمونه   

 ٠٣١٣٢٩ طریقه کیفی. تعیین مس به نمونه   

 ٠٣١۴٠١ تعیین مقدار سیلیس سیمان. نمونه ۴٠٠,٠٠٠,٢  

 ٠٣١۴٠٢ تعیین مقدار سیلیس در سیمان غیر پرتلند. نمونه   

 نمونه ٠٠٠,٢,٢٠۵  
 ١١۴تعیین مقدار اکسـید آلومینیوم سیمان (طبق 

C:ASTM.( 
٠٣١۴٠٣ 

 ٠٣١۴٠۴ ).١٠٧تعیین مقدار سولفات سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ٠٠٠,١,٧٣۵  

 ٠٣١۴٠۵ ).١٠٧تعیین مقدار اکسید آهن سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ١,٨٠٣,٠٠٠  

 ٠٣١۴٠۶ ).١٠٧تعیین مقدار اکسید کلسیم سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ۵١٧,٠٠٠,٢  
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  ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  مکانیکی،  فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٣١۴٠٧ ).١٠٧تعیین مقدار اکسید منیزیم سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ٠٠٠,۴۶۴,٢  

 ٠٣١۴٠٨ ).١٠٧اکسید پتاسیم سیمان (طبق آبا:دت تعیین مقدار  نمونه ١,٠۴٣,٠٠٠  

 ٠٣١۴٠٩ ).١٠٧تعیین مقدار اکسید سدیم سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ۵٩٠,٠٠٠,٢  

 ٠٣١۴١٠ ).١٠٧تعیین مقدار کلر سیمان (طبق آبا:دت  نمونه   

 ٠٣١۴١١ ).١٠٧تعیین مقدار باقیمانده غیرمحلول سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ١,٧٠٣,٠٠٠  

 ٠٣١۴١٢ ).١٠٧تعیین افت حرارتی سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ٧٠٧,٠٠٠  

 ٠٣١۴١٣ ).١٠٧تعیین مقدار آهک آزاد سیمان (طبق آبا:دت  نمونه   

 ٠٣١۴١۴ ).١٠٧تعیین مقدار اکسید تیتان در سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ١,٩٩٠,٠٠٠  

 ٠٣١۴١۵ ).١٠٧ تعیین مقدار فسفر سیمان (طبق آبا:دت نمونه ٠٠٠,٢,٣۶۴  

 ٠٣١۴١۶ ).١٠٧تعیین مقدار منگنز سیمان (طبق آبا:دت  نمونه ٢,٧٠٨,٠٠٠  

 ٠٣١۴١٧ ).١٠٧آزمایشهای شیمیایی کامل سیمان (طبق آبا:دت  نمونه   

 ٠٣١۴١٨ ).۴٠١آزمایشهای شیمیایی مواد افزودنی بتن (طبق آبا:دت  نمونه   
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  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  نتایج  گزارش  و ارائه  )، تهیه (مقطعی  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات . چهارم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  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  حداقل   .3 
 . آن  ژئوتکنیکی  نظر مسائل  قطهاز ن  طرح  و بررسی  پروژه  موردنیاز از وضعیت  اطالعات  .  کسب3-1 
 . اي موردنیاز منطقه  اطالعات  و کسب  و بررسی  از ساختگاه  بازدید محلی . 3-2 
 ، متناسب با مشخصات پروژه. ژئوتکنیک  مطالعاتی  از نظر عملیات  پروژه  نیازهاي  .  اعالم3-3 
،  پـروژه   طراحـی   موردنیـاز بـراي    فاکتورهـاي   و ارائـه   طـرح   بـا نیازهـاي    در ارتباط  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  نتایج  و تحلیل  تجزیه . 3-4 

  بـا مسـائل    درارتبـاط   برداري بهره  و نحوه  در مورد نگهداري  و نیز توصیه  طرح  ژئوتکنیکی  عملیات  اجرائی  با مسائل  درارتباط  کلی  رهنمودهاي
 . طرح  ژئوتکنیکی

 :موارد زیر باشد  تواند شامل می  نیاز پروژه  برحسب  دنیاز طرحمور  فاکتورهاي . 3-5 
 . و استثنائی  عادي  بارگذاري  ها در حاالت زیر شالوده  یا سنگ  در خاك  گسیختگی  کننده  کنترل  روابط  ارائه  - 
 ها. لودهزیر شا  یا سنگ  خاك  مدت  و کوتاه  دراز مدت  هاي نشست  کننده  کنترل  روابط  ارائه  - 
 ها. مجاز شالوده  هاي و فاصله  جدایی  ، درزهاي بستر شالوده  بار به  انتقال  یا اظهارنظر در مورد سیستم  توصیه  - 
 اجرا.  نحوه  به  با توجه  خاك  و مقاوم  محرك  فشارها و تغییر شکلهاي  تعیین  براي  روابط  ارائه  - 
 اجرا.  نحوه  به  با توجه  خاك  سکون  در حال  فشارهاي  تعیین  براي  روابط  ارائه  - 
 آنها.  و درازمدت  مدت  کوتاه  و تغییر شکلهاي  و افقی  قائم  بارهاي  ها در مقابل ها، سپرها و بارت شمع  باربري  ظرفیت  تعیین  روابط  ارائه  - 
 . بستر شالوده  اصطکاك  تعیین  روابط  ارائه  - 
 ها. شالوده  سیمان  مشخصات  و تعیین  مجاور آن  و آب  خاك  در مقابل  شالوده  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم  بررسی  - 
 ها. شالوده  بستر و اطراف  ویژه  محافظت  لزوم  و یا عدم  لزوم  بررسی  - 
 ). ایران 2800(  استاندارد شماره  زلهزل  نامه  آیین  بندي تقسیم  براساس  خاك  نوع  تعیین  - 
و   محاسـبه   تعرفـه   ایـن   اول  در بخـش   شـده   درج  و جـدول   رابطـه   طبق  فصل  این 3بند   موضوع  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  الزحمه حق  .4 

 شود. می  پرداخت
 معتبـر   هـاي  نامـه  یا آیین  ها دستورالعمل استانداردها،  از   یکی  اساس برباید   آزمایشگاهی و  صحرایی  مطالعاتی  عملیات  نتایج  تدوین و  ارائه  .5 
 شود.  انجام 
 باشد. می  پروژه  نیاز و خصوصیات  به  با توجه  شناسایی  هاي گمانه  مقاطع  و تهیه  حفاري  عملیات  کامل  شرح  ارائه  به  مربوط 40101  ردیف  .6 

هـا بایـد    آزمـایش   ایـن   باشـد. نتـایج   مـی   و آزمایشـگاهی   صـحرایی   مطالعـات   عملیات  نتایج  ارائه  به  مربوط 40301و  40201  هاي ردیف  .7 
  اطالعـات   ارائـه   نیـاز بـه    طرح  یا محل  آزمایش  خصوصیات  به  با توجه  که  شود و در مواردي  ها ارائه در ردیف  ذکر شده  استانداردهاي براساس
 .گردد  ارائه  طرح  نیازهاي  باید در حد رفع  العاتاط  باشد این  اضافی

باشـد از   مـی   و آزمایشـگاهی   صـحرایی   هاي ، آزمایش حفاري  عملیات  شامل  که  ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات  نتایج  گزارش  تهیه  الزحمه حق  .8
 گردد. می  و پرداخت  محاسبه 40301تا  40101  بین  مرتبط  هاي ردیف  جمع
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  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  نتایج  گزارش  و ارائه  )، تهیه (مقطعی  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات . چهارم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
مـذکور صـفر     واحـد ردیـف    برابر صفر باشـد، بهـاي   40301تا  40101  هاي ردیف  موضوع  Lیا    D   ،F   از پارامترهاي  هر یک  چنانچه  .9 

 شود. می  محاسبه
 20612  هـاي  ردیفواحد   و بهاي  دوش می  اعمالیکبار به رقم خالص فصل دوم   اي منطقه  ضریب ،40201  ردیف  موضوع  F   در محاسبه  .10 

 .شود منظور نمی 21904تا  21901و  20617تا 

 تهیه و ارائه گزارش نتایج عملیات مطالعات ژئوتکنیک، باید طول و عرض جغرافیایی محدوده کارگاه مورد مطالعه ذکر شود. در  .11

مقررات ملی ساختمان، توسط  7هاي سطحی چنانچه ضرایب اطمینان بیشتر از مقادیر مندرج در مبحث  در محاسبات ظرفیت باربري پی. 12
هاي عددي را در گزارش ارایه دهد. هاي آماري و تحلیل مشاور ژئوتکنیک مدنظر باشد، ضرورت دارد دالیل توجیهی مستند به مدلسازي
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  ژئوتکنیک  مطالعاتی  عملیات  نتایج  گزارش  و ارائه  )، تهیه (مقطعی  ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات . چهارم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
D×

+
×

+









2
1

123000    11740000  

Sr 
 مترطول

تنظیم و ارائه گزارش نتایج عملیات حفاری و 
برداری برای جمع حفاری (دستی و ماشینی )  نمونه

 (برحسب متر). Dطول  به

٠۴٠١٠١ 

  
(F)  0/05

  4370000  ریال +
تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای صحرائی نسبت 

 ).Fکل مبلغ خدمات انجام شده از فصل دوم ( به
٠۴٠٢٠١ 

  
(L)  0/07

  1531000 + 
 ریال

تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی 
کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل سوم و  نسبت به

 ).L( ششم

٠۴٠٣٠١ 

 
 

 

 
 

 

٧٠  
 

 



  مستقر در کارگاه  . آزمایشگاه پنجم  صلف
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  مستقر در کارگاه  . آزمایشگاه پنجم  صلف

  مقدمه 
 
 : مستقر در کارگاه  آزمایشگاه 
و   مشـاور ژئوتکنیـک    هـدایت   گـردد وتحـت   مسـتقر مـی    در کارگـاه   طـرح   اجرایی  عملیات  کیفیت  منظور کنترل  به  که  است  آزمایشگاهی  

 .باشد می  مربوط  طرح  فنی  با مشخصات  استانداردها و منطبق  براساس  کیفیت  کنترل  هاي آزمایش  دار انجام  عهده  نظارت  با دستگاه  هماهنگ
 : مستقر در کارگاه کارشناس آزمایشگاه

سـال سـابقه کـار مفیـد در      5منظور از کارشناس در این فصل فردي است که داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی مرتبط بـا حـداقل   
 باشد. حوزه کارهاي عمرانی می

 : مستقر در کارگاه کاردان فنی آزمایشگاه
سال سابقه کار مفید در حـوزه کارهـاي    2که داراي حداقل مدرك کاردانی مرتبط با حداقل  منظور از کاردان فنی در این فصل فردي است

 باشد. عمرانی می
ها و ...  ها، فرودگاه ، برجها، نیروگاه دریایی  هاي ، سازه بزرگ  هاي نظیر سدها، بندها، پل  اي ویژه  هاي طرح  براي  فصل  هاي این ردیف  چنانچه  .1 

کارفرمـا و    بـا توافـق    وسایر فصـول   فصل  این  ضوابط  به  تواند با توجه موردنیاز می  هاي ردیفها پاسخگو نباشد  و تعداد آزمایش  تنوع  لحاظ  به
 گردد.  مشاور، تعیین

و حـد    حد روانی  ، تعیین مکانیکی  بروش  بندي انهد  کامل  ، آزمایش درصد رطوبت  تعیین  شامل  خاکی  عملیات  کنترل  به  مربوط  هاي آزمایش  .2 

 .باشد می )S.E(.  اي ارز ماسه هم  و تعیین  تراکم  سانتیمتر)، آزمایش 15تا قطر   (باسند باتل  در محل  دانسیته  ، تعیین خمیري

ارز  هـم   ، تعیین مکانیکی  بروش  بندي دانه  کامل  آزمایشها،  سنگدانه  درصد رطوبت  تعیین  شامل  بتنی  عملیات  کنترل  به  مربوط  هاي آزمایش  .3 
  تـازه   از بـتن   گیـري   و قالـب   بـرداري  ، نمونـه  شـده   و سخت  تازه  بتن  مخصوص  وزن  ، تعیین ) بتن (اسالمپ  دما و روانی  ، تعیین)S.E(.  اي ماسه

ها  آن  گذاري  با کالهک  ) همراه بتن  هاي (نمونه  فشاري  مقاومت  و تعیین  اري)، نگهد قالب 6حداکثر   (در هر نوبت  یا مکعبی  اي استوانه  بصورت
 باشد. ) می اي استوانه  هاي دو سر نمونه  (کپینگ

  یـین ، تع مکـانیکی   بـروش   بنـدي  دانه  کامل  ها، آزمایش سنگدانه  درصد رطوبت  تعیین  شامل  آسفالتی  عملیات  کنترل  به  مربوط  هاي آزمایش  .4 
   مقاومـت   ، تعیـین  ، سـاخت  بـرداري  ، نمونه بنزین  گریز از مرکز و حالل  درصد قیر با دستگاه  ، تعیین آسفالت  دماي  ، تعیین)S.E(.  اي ارز ماسه هم

)Stability( باشد. می  آسفالت  و دانسیته  ضخامت  ، تعیین سینی  ، آزمایش مارشال  بروش  آسفالت  هاي نمونه  و روانی 
  تعرفـه   ایـن   هـاي  در سـایر فصـل    هاي مندرج ردیف  طبق آنها  مورد نیاز باشد، هزینه  دیگري  هاي آزمایش  بر موارد یاد شده  عالوه  چنانچه  .5 

شـود   مـی   تعیین  طرفین  با توافق  آن  گیرد، هزینه  انجام  مستقر در کارگاه  ها در آزمایشگاه آزمایش  باشد این  الزم  که  د و درصورتیشو می  محاسبه
 ). کارفرما است  عهده  به  مرکزي  آزمایشگاه  ها به نمونه  ارسال  (هزینه

کارفرمـا    توسـط   کـاردان فنـی    و غـذاي   سکونت  ، محل در کارگاه  استقرار آزمایشگاه  برايو تسهیالت الزم (برق، آب و....)   مناسب  محل  .6 
 شود. می  پرداخت  ، جداگانه توافق  ها طبق آن  هزینه  گردد، در غیر اینصورت می  تأمین

 باشـد.  کارفرمـا مـی    بعهده  مربوطه  هاي هزینه  و تمامی  کارفرما تأمین  دونفر) توسط  (حداقل  مستقر در کارگاه  مورد نیاز آزمایشگاه  کارگران  .7 
نباشد، کارگران مورد نیاز توسط آزمایشگاه (مشاور ژئوتکنیـک) تـامین    چنانچه امکان تامین کارگران مورد نیاز در کارگاه توسط کارفرما مقدور

هـا مجـاز    برداري و انجـام آزمـایش   قابل پرداخت است. به کارگیري عوامل پیمانکار به منظور نمونه 050314ها از ردیف  شوند و هزینه آن می
 باشد. نمی
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  مستقر در کارگاه  . آزمایشگاه پنجم  صلف
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
و   رسـمی   تعطیـل   و روزهـاي   جمعـه   در روز (بغیـر از روزهـاي    سـاعت  8  کارگاه مستقر در  واحد آزمایشگاه  کارکرد عادي  زمانی  برنامه  .8 

  بمنظـور انجـام    سـاعات   و بقیـه   صـحرایی   هـاي  و آزمـایش   بـرداري  نمونـه   بـراي   از آن  حـدود نیمـی    باشد که ) می ساعت 4  پنجشنبه  روزهاي
  هـاي مربوطـه   ردیـف   طبق  کاري اضافه  مذکور بصورت  عادي  از ساعات  رد خارجشود. کارک منظور می  گزارش  و تهیه  آزمایشگاهی  هاي آزمایش

 منظور خواهد شد.
 .شود کار منظور می  کار جزو ساعات  محل  به  سکونت  از محل کاردان فنی  و برگشت  رفت  براي  الزم  زمان  .9 

  تـا  50201هـاي   ردیفواحد   بهاي  باشد به  کار در شب  نیاز به  و چنانچه  کارکرد در روز بوده  به  مربوط  فصل  هاي این ردیفواحد   بهاي  .10 
 شود. می  درصد اضافه 35  میزان  به 50305و  50304هاي  ردیفدرصد و  15  میزان  به 50307تا  50306و  50303تا  50301و  50206

زیـر    بشـرح   و آسـفالتی   ، بتنـی  خاکی  عملیات  نوع  سه  کنترل  براي  مستقر در کارگاه  واحد آزمایشگاه  روزانه  کارکرد عادي  حدود ظرفیت  .11 
 :باشد می

 . مربوط  هاي آزمایش  با تمامی  ، همراه تراکم  مورد آزمایش  ، یک در محل  دانسیته  مورد آزمایش 8  شامل  خاکی  عملیات  .1ـ11 

 . مربوط هاي آزمایش  با تمامی  همراه  فشاري  مقاومت  با تعیین  بتن  دما و روانی  و آزمایش  برداري نمونه  نوبت 4  شامل  بتنی  عملیات  .2ـ11 

 . بوطمر  هاي آزمایش  با تمامی  ، همراه و مارشال  آسفالت  تجزیه  هاي و آزمایش  برداري نمونه  نوبت 2  شامل  آسفالتی  عملیات  .3ـ11

 .باشد می  هفته  در طول  کار روزانه  برابر ظرفیت 5/5حداکثر   مذکور معادل  واحدهاي  هفتگی  کارکرد عادي  ظرفیت  .1 تبصره 

از   هفتگـی یـا    کارکرد روزانه  باشد متناسباً از حجم  مستقر شده  ذکر شده  عملیات  نوع  دو یا سه  کنترل  براي  واحد آزمایشگاه  چنانچه  .2 تبصره 
 گردد. می  دیگر اضافه  نوع  کسر و به  نوع  یک

)  (هفتگی  شده  بینی پیش  هاي از ظرفیت  بیش  مستقر در کارگاه  ) در واحد آزمایشگاه هفته  (در یک  مورد انجام  خدمات  حجم  چنانچه  .3 تبصره 
و   منظـور شـده    هاي مربوطه ردیف  مطابق  کاري اضافه  ساعات  بصورت  بوطهمر  هاي هزینه  شده  انجام  اضافی  با خدمات  مورد نظر باشد متناسب

 گیرد. قرار می  الزحمه حق  پرداخت  و مبناي  شده  افزوده  احتمالی  کاري  اضافه  ساعات  به  آن درصد 75
  افـزایش درصـد   50تـا    کـارکرد واحـد آزمایشـگاه     ) ظرفیت50304  ردیف  (موضوع  اضافی کاردان فنی  از یک  استفاده  در صورت  .4 تبصره 

) 50307و  50306هـاي   ردیـف   (موضـوع   خودرو اضافی  همراه  به  اضافی کاردان فنی  کاري  هاي تعدد جبهه  علت  به  و در صورتی که یابد می
حـداکثر    هر واحد آزمایشگاه  ظرفیت  افزایش  که  ذکر است  به  یابد. الزم می  افزایش درصد 100تا   کارکرد واحد آزمایشگاه  شود، ظرفیت  استفاده

 باشد. مجاز می درصد 150تا 
) و بطور  (کالیبره  واسنجی  کار آزمایشگاه  ، ترازوها، گیجها و ... باید در ابتداي شکن  بتن  مانند جک  گیري 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
استقرار دفتـر    در شهر محل  واحد آزمایشگاه  که  گردد، در صورتی می  نیاز و تأیید کارفرما استفاده  بنا به 50309و  50308هاي  ردیفاز   .13 

  حـداقل   شود، در هر نوبـت   دفتر مشاور واقع  محل  در استان  واحد آزمایشگاه  که  روز، و در صورتی  یک  حداقل  شود، در هر نوبت  مشاور واقع
  گـردد. الزم  روز، منظور مـی   سه  حداقل  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 بهاي  که  ذکر است  به
  ماننـد سـدهاي    پراکنـده   هاي باشد. پروژه می  ، گاز و برق ، نفت آب  انتقال  ، خطوط و زهکشی  ، آبیاري آهن ، راه راه  شامل  خطی  هاي پروژه  .14 

درصـد و   15کیلومتر، اضافه بها  4هاي پراکنده با ابعاد بزرگتر از  براي پروژه .کیلومتر باشد 2ها بزرگتر از  ابعاد آن  ستند کهه  هایی ، پروژه بزرگ
 گردد. درصد پرداخت می 20کیلومتر اضافه بها  6هاي پراکنده با ابعاد بزرگتر از  براي پروژه

 .گردد می  پرداخت  مستقر در کارگاه  آزمایشگاه  به  حمل  یکبار هزینه  ماه  هر شش  براي  .15 
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  مستقر در کارگاه  . آزمایشگاه پنجم  صلف
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
 پنجم  فصل  مختصر گروههاي  و شرح  شماره  جدول

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه 

 . حمل 01
 . تجهیز و استقرار آزمایشگاه 02
 .کار و اضافه  ، خودرو اضافیکاردان فنی 03
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  مستقر در کارگاه  . آزمایشگاه پنجم  صلف
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلومتر ٧٠٠,٢۵  
حمل و نقل وسائل، تجهیزات و افراد برای هر واحد 

 های آسفالتی. کارگاه در مسیرآزمایشگاه مستقر در 
٠۵٠١٠١ 

 کیلومتر ٠٠٠,۴٢۴  
حمل و نقل وسائل، تجهیزات و افراد برای هر واحد 

 های خاکی. آزمایشگاه مستقر در کارگاه در جاده
٠۵٠١٠٢ 

  
 ماه ٠٠٠,١۶٣,٩٢۵

وسایل  تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
کاردان فنی و یک مقدمه با یک نفر  ٢آزمایشگاهی بند 
 منظور کنترل عملیات خاکی. دستگاه خودرو به

٠۵٠٢٠١ 

  
 ماه ۶۵٧,٠٠٠,١۶٧

وسایل  تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و یک  ٣آزمایشگاهی بند 
 منظور کنترل عملیات بتنی. دستگاه خودرو به

٠۵٠٢٠٢ 

  
 ماه ١٨٠,١٣٨,٠٠٠

وسایل  استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز بهتجهیز و 
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و یک  ۴آزمایشگاهی بند 
 منظور کنترل عملیات آسفالتی. دستگاه خودرو به

٠۵٠٢٠٣ 

  

 ماه ١۶٧,٣٨٩,٠٠٠

وسایل  تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
یک  مقدمه با یک نفر کاردان فنی و ٣و  ٢آزمایشگاهی بند 

منظور کنترل دو نوع عملیات خاکی و  دستگاه خودرو به
 بتنی.

٠۵٠٢٠۴ 

  

 ماه ۴۴٧,٠٠٠,١٧٧

وسایل  تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و  ۴، ٣، ٢آزمایشگاهی بند 

منظور کنترل دو نوع عملیات خاکی  یک دستگاه خودرو به
 وآسفالتی.و آسفالتی یا بتنی 

٠۵٠٢٠۵ 

  

 ماه ۶۴٠,٠٠٠,١٧٩

وسایل  تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و  ۴، ٣، ٢آزمایشگاهی بند 

منظور کنترل هر سـه نوع عملیات  یک دستگاه خودرو به
 خاکی، بتنی و آسفالتی.

٠۵٠٢٠۶ 

 ماه ۴١٩,٠٠٠,٢  
برقی بجای دستگاه بتن شکن  استفاده از دستگاه بتن شکن
 .٠۵٠٢٠۶تا  ٠۵٠٢٠٢دستی در موضوع ردیفهای 

٠۵٠٢٠٧ 

  
 ماه 

وسایل و  تجهـیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
منظور  تجهیزات، یک دستگاه خودرو و کادر فنی مناسب به

 کنترل عملیات جوش.

٠۵٠٢٠٨ 

 ساعت ١,٠٩٢,٠٠٠  
موضوع ردیفهای  اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی

 .٠۵٠٢٠٣تا  ٠۵٠٢٠١
٠۵٠٣٠١ 

 ساعت ١,١٠٢,٠٠٠  
اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 

 .٠۵٠٢٠۵تا  ٠۵٠٢٠۴
٠۵٠٣٠٢ 
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  مستقر در کارگاه  . آزمایشگاه پنجم  صلف
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ساعت ١,١۴٠,٠٠٠  
اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیف 

٠۵٠٢٠۶. 
٠۵٠٣٠٣ 

 ٠۵٠٣٠۴ در کارگاه. کاردان فنی اضافی آزمایشگاه مستقر نفرماه ۶٨,٠٩١,٠٠٠  

 ساعت ۵٠٠,۵۵٧  
کاردان فنی اضافی  ٠۵٠٣٠۴اضافه کار موضوع ردیف 

 آزمایشگاه مستقر در کارگاه.
٠۵٠٣٠۵ 

 ماه ٠٠٠,۵۶۴,١۵٢  
همراه خودرو اضافی برای آزمایشگاه  کاردان فنی اضافی به

 مستقر در کارگاه.
٠۵٠٣٠۶ 

 ساعت ٩١٨,٠٠٠  
کاردان فنی اضافی  ٠۵٠٣٠۶اضافه کارموضوع ردیف 

 همراه خودرو اضافی آزمایشگاه مستقر در کارگاه. به
٠۵٠٣٠٧ 

 ٠۵٠٣٠٨ بازرسی کارشناس از آزمایشگاه مستقر در کارگاه. روز ٨,٩٢٠,٠٠٠  

 روز ١١,٣۴٠,٠٠٠  
سال سابقه) از  ١۵بازرسی کارشناس متخصص (حداقل 

 آزمایشگاه مستقر در کارگاه.
٠۵٠٣٠٩ 

  
 درصد ٢٠

در  ٠۵٠٣٠٩تا  ٠۵٠٢٠١ردیفهای  بها نسبت بهاضافه 
های  منظور کنترل عملـیات پروژه صورتی که آزمایشگاه به

 خطی در کارگاه مستقر شده باشد.

٠۵٠٣١٠ 

  

 درصد ١٠

در  ٠۵٠٣٠٩تا  ٠۵٠٢٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به
های  منظور کنترل عملـیات پروژه صورتی که آزمایشگاه به

بزرگتر از دو کیلومتر) در کارگاه مستقر پراکنده(با ابعاد 
 شده باشد.

٠۵٠٣١١ 

  
 درصد ١٠

تمامی ردیفهای فصل پنجم در صورتی  کسر بها نسبت به
که آزمایشگاه در شهرستان محل دفتر مشاور مستقر شده 

 باشد.

٠۵٠٣١٢ 

 ماه ٠٢٣,٠٠٠,٢۶  
، در ٠۵٠٢٠۶تا  ٠۵٠٢٠١های  اضافه بها نسبت به ردیف

 صورت سرپرستی کارشناس بر هر واحد مستقر. 
٠۵٠٣١٣ 

 ٠۵٠٣١۴ کارگر مورد نیاز آزمایشگاه مستقر در کارگاه. روز -نفر  ۴۵٧,٠٠٠,١  
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  در کارگاه  آزمایش  با انجام  موردی  بصورت  اجرایی  عملیات  . کنترل ششم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
  در کارگاه  آزمایش  با انجام  موردی  بصورت  اجرایی  عملیات  . کنترل ششم  فصل

  مقدمه 
 
منظـور    فصـل   هاي ایـن  ردیفواحد   در بهاي  کیلوگرم 200تا   کل  ) با وزن60502  ردیف  به  مربوط  هاي ها (غیر از نمونه نمونه  حمل  هزینه . 1 

 . است  شده
  بـتن   گیـري  غیر نمونـه   در روزهاي  حمل  مشاور (درصورتی که  توسط  آزمایشگاه  به  ) از کارگاه60502  (ردیف  بتنی  هاي نمونه  حمل  هزینه . 2 

 شود. می  و پرداخت  محاسبه 60102و  60101هاي  ردیفشود)، از   انجام
 .شود می  کیلومتر محاسبه 100جمعاً   آسفالتی  هاي ) در جاده و برگشت  (رفت  حمل  فاصله  حداقل . 3 

از   در بخشـی   برداري و نمونه  آزمایش  ، انجام کارگاه  دفتر مشاور به  از محل  و برگشت  رفت  که  فصل  این  هاي و آزمایش  برداري نمونه  براي . 4 
 060101  ، ردیـف  تجهیز کارگاه  هزینه  ، با پرداختو 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 روزهاي  که  فصل  این  به  مربوط  و آزمایش  برداري هر مورد نمونه  .  براي5 

 .خواهد شد

بـار   یـک   کارگـاه   بـه   و تجهیـزات   وسایل  گردد، حمل  انجام  بطور همزمان  ششم  فصل  مختلف  هاي و آزمایش  برداري نمونه  در صورتی که . 6 
 گردد. میمنظور 

  کارفرمـا و مشـاور تعیـین     کار، بـا توافـق    روز و شرایط -  کار هر اکیپ  ظرفیت  به  با توجه  روز الزم  و اکیپ  تجهیز کارگاه  تعداد روزهاي . 7 

 .گردد می

  ایـن   باشـد، کـه   مـی   آمد کارگاهیو   و رفت  کارگاهی  گزارش  ، تهیه ، آزمایشگاهی کار کارگاهی  شامل  ساعت 8روز حداکثر   کار هر اکیپ . 8 
 شود. می  تقسیم  مختلف  بخشهاي  بین  فنی  و مالحظات  ضوابط  براساس  زمان

اسـتانداردها و    مـوردنظر را براسـاس    و کنترلهـاي   آزمـایش   انجـام   توانـایی   کـه   اسـت   و تجهیزاتی  انسانی  نیروي  حداقل  ، شامل هر اکیپ . 9 
 باشد.  داشته  فنی  مشخصات

  ، محـل  مناسب  و برودتی  حرارتی  باتجهیزات  خانه  ، تاریک سکو، داربست  ، تأمین غیر مخرب  هاي آزمایش  ها و یا انجام برداري نمونه  براي . 10 
مـوارد    تمـامی   بـراي   الزم  فنـی   مشخصات  (با رعایت  ، آب ، برق هشدار دهنده  دیگر)، عالئم  مشابه  (یاوسایل  ، جرثقیل ، روشنایی کار و آزمایش

  و پرداخـت   مشـاور و کارفرمـاتعیین    با توافـق   آن  مشاور، هزینه  موارد توسط  از این  هریک  تأمین  باشد. در صورت کارفرما می  عهده  مذکور) به
 شود. می
هـاي مشـخص شـده     ترمیم موضـعی بخـش  ها، هزینه و مدت عملیات تخریب، عریان کردن و  ها و ساختمان هاي مقاوم سازي پل در طرح. 11

  گردد. هاي مقاومت مصالح با توافق مشاور و کارفرما تعیین می سازه (توسط مشاور طرح) به منظور انجام آزمایش
 . کارفرما است  بعهده  پرتونگاري  از محل  و افراد متفرقه  عابرین  داشتن  دورنگه  به  مربوط  هاي هزینه . 12

 .گردند می  کارفرما تأمین  توسط  فصل  این  خدمات  انجام  نفر) براي 1  یاز (حداقلموردن  کارگران . 13

   پرداخـت   بابت  و از این  است  منظور شده  هاي مربوط ردیفدر   فصل  این  موضوع  هاي آزمایش  و انجام  برداري نمونه  براي  تکنسین  هزینه . 14

 .گیرد نمی  صورت  اي جداگانه  فصل

  یـا خـارج    کار در روز تعطیل  که  و در صورتی  کار بوده  عادي هايروز  به  مربوط  فصل  ها در این و آزمایش  برداري نمونه  به  مربوط  هزینه . 15
  انجـام   کار در شـب   شود. در صورتی که می  ) اضافهدرصد 25درصد (  و پنج  هاي مزبور بیست ردیف  هزینه  شود به  کار انجام  عادي  از ساعات

 
 

 

٧۶  
 

 



  در کارگاه  آزمایش  با انجام  موردی  بصورت  اجرایی  عملیات  . کنترل ششم  فصل
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
از   و یـا خـارج    تعطیل  کار در روزهاي  چنانچه  است  گیرد. بدیهی می  بها تعلق ) اضافهدرصد 20درصد (  بیست  هاي مربوط ردیف  هزینه  شود به
 خواهد شد.  هر دو ضریب  اعمال  مشمول  گیرد، هزینه  انجام  و در شب  عادي  ساعات

  ردیـف   (موضـوع   مربـوط   هاي هزینه  ، بنابراین است  منظور نشده 60408و  60307و  60306هاي  ردیف  سربار در آزمایش  اعمال  هزینه . 16

 .گردد می  و پرداخت  کارفرما و مشاور تعیین  ) با توافق21804

  مربوط  از ردیف  آن  ود، هزینهخرد ش  شده  سخت  از بتن  شده  گرفته  هاي ، نمونه از قصور مشاور ژئوتکنیک  خارج  عللی  به  در صورتی که . 17 
 شود. می  و پرداخت  محاسبه

گـردد    انجـام   مرکـزي   در آزمایشـگاه   در صورتی که  فصل  این  شده  برداشت  هاي نمونه  موردنیاز بر روي  آزمایشگاهی  هاي آزمایش  هزینه . 18 
 شود. می  تعیین  سوم  هاي فصل ردیف  مطابق

  دفتـر مشـاور واقـع     در شهر محل  کارگاه  گردد، در صورتی که می  نیاز و تایید کارفرما انجام  بنا به 60202و  60201اي ه ردیفاز   استفاده.  19 
  دو روز، و در صـورتی   حـداقل   شود در هر نوبت  دفتر مشاور واقع  محل  در استان  کارگاه  روز، و در صورتی که  یک  حداقل  شود، در هر نوبت

ردیفهـا،    در ایـن   کـه   ذکر است  به  گردد. الزم روز، منظور می  سه  حداقل  شود در هر نوبت  دفتر مشاور واقع  محل  از استان  ر خارجد  کارگاه  که
 . است  منظور شده  و آمد کارشناس  غذا و رفت  هزینه

باشد. در صورت تهیه مواد اولیه توسط مشاور، هزینه آن  به عهده کارفرما می 60608تا  60604 هاي هزینه مواد مصرفی در تمامی ردیف.  20
 شود. درصد باالسري توسط کارفرما پرداخت می 20طبق اسناد مثبته با 

 هـاي  از ردیفدرصد کل حجم آزمایش مربوطه ( 2ها (ریشوت) تا  هاي کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزي، تکرار آزمایش در آزمایش.  21
 باشد. ) به عهده کارفرما می60608تا  60606

بعنوان ضریب  2/1متر از سکوي کار باشد، ضریب  4هاي کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزي، در صورتیکه ارتفاع بیش از  در آزمایش.  22
 شود.  اعمال می 60614تا  60602 هاي سختی کار به بها واحد اکیپ روز ردیف

 

  ششم  فصل  مختصر گروههاي  و شرح  شماره  جدول
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 . و تجهیز کارگاه  حمل 01
 . کارشناسی  بررسی 02
 .خاکی  عملیات  کنترل 03
 .آسفالتی  عملیات  کنترل 04
 .بتنی  عملیات  کنترل 05
 .جوش  کیفیت  کنترل 06
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 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر ۴٠٠,٢٨

برداری،  منظور نمونه افراد بهحمل وسـایل و تجهیزات و 
گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم در  نمونه
 هر کارگاه. های آسفالته به جاده

٠۶٠١٠١ 

  
 کیلومتر ۵٠٠,١٢٣

برداری،  منظور نمونه حمل وسایل و تجهیزات و افراد به
گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم در  نمونه
 کارگاه. هر های خاکی به جاده

٠۶٠١٠٢ 

  
 روز ٠٠٠,۶,۴٠۴

گیری و یا انجام  برداری، نمونه تجهیز کارگاه برای نمونه
آزمایشهای فصل ششم (بجزآزمایشهای کنترل کیفیت جوش و 

 اتصاالت فلزی).

٠۶٠١٠٣ 

 روز ٠٠٠,٨,٨۶۵  
منظور تشخیص و اعالم نظر و یا نظارت بر  کارشناس به

 عملیات اجرایی.
٠۶٠٢٠١ 

 روز ١١,١١٣,٠٠٠  
منظـور اعالم  سال سابقه) به١۵کارشناس متخصص (حداقل 

 نظر ویا نظارت بر عملیات اجرایی.
٠۶٠٢٠٢ 

  
 محل ۵٠٠,٣۵١

 ۵ سانتیمتر تا عمق  ١٠٠قطر تقریبی  های خاک به برداشت الیه
های زیرین  منظور تعیین ضخامـت یا انجام آزمایش الیه متر به

 ضخامت.سانتیمتر  ١۵ازا هر  به

٠۶٠٣٠١ 

 آزمایش ٠٠٠,۶۶۵  
متر  ٢تعیین دانسیته طبیعی در محل از سطح زمین تا عمق 

 ).D:ASTM ١١۵۵۶(طبق 
٠۶٠٣٠٢ 

 آزمایش ۵٠٠,٩۴٢  
متر (طبق  ۵تا  ٢تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق 

١١۵۵۶ D:ASTM.( 
٠۶٠٣٠٣ 

 اکیپ روز ٠۵٣,٠٠٠,١۵  
اتمی  وسیله دانسیته سنج  بهتعیین دانسیته خاک در محل 

)Nuclear Atomic ٢٩٢٢) (طبق D:ASTM.( 
٠۶٠٣٠۴ 

  
 نمونه ۶٣٨,٠٠٠

برداری دست خورده از خاک و مصالح سنگی و  نمونه
 ٢۵وزن تا  آزمایشگاه برای هر نمونه به بندی و حمل آن به بسته

 کیلوگرم.

٠۶٠٣٠۵ 

 آزمایش ٢,٠٧١,٠٠٠  
تعیین نسبت باربری در محل (سی بی آر) از سطح زمین تا 

 ).D:ASTM ۴۴٢٩متر (طبق  ٠٫۵  عمق
٠۶٠٣٠۶ 

 آزمایش ٢,٧٩٧,٠٠٠  
تا  ٠٫۵تعیین نسبت باربری در محل (سی بی آر) بیش از عمق 

 ).D:ASTM ۴۴٢٩متر (طبق  ٢
٠۶٠٣٠٧ 

  
 محل ۵٣٧,٠٠٠,١

 ٨٠قطر تقریبی  بههای آسفالت متراکم و سرد شده  برداشت الیه
های  منظور تعیین ضخامت یا انجام آزمایش الیه سانتیمتر به

 سانتیمتر ضخامت.  ۵ازاء هر  زیرین به

٠۶٠۴٠١ 

 نمونه ۵٠٠,۶٩٧  
نمونه گیری از آسفالت گرم در محل (در حال پخش) وحمل 

 آزمایشگاه. نمونه به
٠۶٠۴٠٢ 
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 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ١,٢٨١,٠٠٠  
صورت  متراکم و سخت شده بهبرداری از آسفالت  نمونه
 سانتیمتر. ١۵قطر و ضخامت تا  گیری به مغزه

٠۶٠۴٠٣ 

  
 نمونه 

برداری از اعماق آسفالت متراکم و سخت شده به  نمونه
 سانتیمتر. ١۵گیری با قطر و یا ضخامت بیش از  صورت مغزه

٠۶٠۴٠۴ 

 نمونه ١,١١١,٠٠٠  
وسیله  شده بهبرداری از هر الیه آسفالت متراکم و سخت  نمونه

 اره برقی.
٠۶٠۴٠۵ 

 ٠۶٠۴٠۶ وسیله دانسیته سنج آسفالت. تعیین وزن مخصوص آسفالت به اکیپ روز ٨,٢١٢,٠٠٠  

 ٠۶٠۴٠٧ آزمایش سینی برای تعیین مقدار قیر یا مصالح در حال پخش. نمونه ۶١۵,۵٠٠  

 ٠۶٠۴٠٨ آزمایش وی. اس. اس. آزمایش ١,٩٩٠,٠٠٠  

  
 کیلومتر 

تعیین خمش راهها با استفاده از دسـتگاه آزمایش و 
 (دفلکتوگراف).

٠۶٠۴٠٩ 

  
 محل 

منظور تعیین ضخامت یا انجام  برداشت بتن سخت شده به
 سانتیمتر ضخامت. ١۵ازا هر  های زیرین به آزمایش الیه

٠۶٠۵٠١ 

  

 دفعه ۵٣١,٠٠٠,١

ای  برداری از بتن تازه در محل در قالبهای استوانه نمونه
سانتیمتر)  ٢٠یا ١۵سانتیمتر) یا مکعبی (ضلع  ١۵یا  ١٠قطر (به

 ١٧٢از هر مخلوط بتن (تا حداکثر پنج قالب) (طبق 
C:ASTM.( 

٠۶٠۵٠٢ 

 نمونه ٢٠٠,٠٠٠  
تعیین روانی (اسالمپ) و دمای بتن (در صورت نیاز) در محل 

 ).۵٠۵ (طبق آبا:دت
٠۶٠۵٠٣ 

 نمونه ۵٠٠,٣٧٢  
تعیین وزن واحد حجم بتن و یا مالت تازه (طبق آبا:دت 

۵٠٩.( 
٠۶٠۵٠۴ 

 نمونه ١,٢١٣,٠٠٠  
تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشار هوا در محل 

 ).۵١١(طبق آبا:دت 
٠۶٠۵٠۵ 

 نمونه ٣,٠٩٨,٠٠٠  
سانتیمتر و عمق تا  ١٠قطر تا  مغزه گیری از بتن سخت شده به

 سانتیمتر. ٢۵حداکثر 
٠۶٠۵٠۶ 

 نمونه ٣۴٠,٠٠٠,۶  
سانتیمتر و عمق تا  ١۵قطر تا  مغزه گیری از بتن سخت شده به

 سانتیمتر. ٣۵حداکثر 
٠۶٠۵٠٧ 

 سانتیمتر مربع ۵٠٨,٠٠٠  
ازاء هر  گیری از بتن سخت شده به بریدن آرماتور حین مغزه

 شده از آرماتور.سانتیمترمربع سطح مقطع بریده 
٠۶٠۵٠٨ 

  
 درصد 

در صورتی که  ٠۶٠۵٠٧و  ٠۶٠۵٠۶ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 گیری بزرگتر از ابعاد مذکور باشد. ابعاد مغزه

٠۶٠۵٠٩ 
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 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 درصد 

در صورتی  ٠۶٠۵٠٩تا   ٠۶٠۵٠۶ردیفهای  اضافه بها نسبت به
قائم انجام  درجه نسبت به٩٠گیری با زاویه بیش از که مغزه

 گردد.

٠۶٠۵١٠ 

 اکیپ روز ١٠,٢١٧,٠٠٠  
طریق ماوراء صوت  آزمایش غیر مخرب بتن به 

  BS-١٨٨١: Part ٢٠٣   (اولتراسونیک). 
٠۶٠۵١١ 

 محل ٠٠٠,١٧۵  
انجام آزمایش چکش اشمیت یا ماورا  آماده سازی محل 

 صـوت یا آرماتوریابی.
٠۶٠۵١٢ 

 آزمایش ٢۶١,٠٠٠  
سخت شده با استفاده از  تعیین حدود مقاومت فشاری بتن

 چکش اشمیت (میانگین ده نقطه در محل).
٠۶٠۵١٣ 

 اکیپ روز ٢۶٩,٠٠٠,۵  
تعیین وجود و اندازه گیری ابعاد و عمق آرماتور در بتن سخت 

 سانتیمتر. ٣٠شده با استفاده از دستگاه فلزیاب تا عمق 
٠۶٠۵١۴ 

 ٠۶٠۵١۵ .Sonicتعیین قابلیت باربری و کیفیت شمعهای بتنی با دستگاه  شمع   

  
 نمونه 

آزمایش مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید، به روش  
 ). ۶٣۵الکتریکی (طبق آبا:دت 

٠۶٠۵١۶ 

  
 اکیپ روز 

آزمایش رادیوگرافی از بتن سخت شده، با اشعه گاما (طبق  
 ).۶٣٢آبا:دت 

٠۶٠۵١٧ 

 ٠۶٠۶٠١ تجهیز کارگاه برای کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی. روز ٢٢٧,٠٠٠,۵  

  

 اکیپ روز ٧,٢۶٩,٠٠٠

کنترل کیفیت مواد و قطعات فلزی به منظور ضخامت سنجی، 
یابی به روش ماورای صوت (طبق  سطح سنجی یا ترک

 ۴٣۵, ۵٧٧ ۵٧٨, ۶٠٩س م ب،   ٢٢٨
,٣٨٨ASMEsecV,DIN.( 

٠۶٠۶٠٢ 

  
 اکیپ روز ٧,٢۶٩,٠٠٠

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش ماورای صوت 
ب,  م س ٢٢٨و  ١D-AWS, ASMEsecV, DIN. ١(طبق 

۶٠٩ ,۵٧٨ ,۵٧٧  ,۴٣۵ ,٣٨٨-SA:ASTM,DIN.( 

٠۶٠۶٠٣ 

  
 اکیپ روز ٠٠٠,٨۵۵,۴

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش ذرات 
 D-AWS,DIN,VIII,ASME sec  مغناطیسی (طبق

V,١٫١E.'ASTMب م س ٢٢٨ و٧٠٩ .( 

٠۶٠۶٠۴ 

  
 اکیپ روز ٠٠٠,۴۴۶,٣

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و به روش رنگهای نافذ 
 ١٫١E.ASTM,DIN,VIII,ASME sec V,D-AWS (طبق

 س م ب). ٢٢٨و  ١۶۵و 

٠۶٠۶٠۵ 

  
 اکیپ روز ٧٢٣,٠٠٠,١۵

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و به روش پرتونگاری 
, VIII, ASME sec V, D-AWS, DIN (طبق, صنعتی

١٫١AP ,١۶۵٠API ,١١٠۴  س م ب). ٢٢٨و 

٠۶٠۶٠۶ 
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 ژئوتکنیک  مطالعات  عملیات.  دوم  بخش
 ١٣٩٩خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال  تعرفه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اکیپ روز 

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و غیرفلزی با استفاده از 
, DIN, ASME sec V, D-AWSدستگاه کرالر (طبق 

١٫١AP ,۶۵٠API ,١١٠۴  س م ب). ٢٢٨و 

٠۶٠۶٠٧ 

  

 اکیپ روز 

جوش و اتصاالت فلزی و با استفاده از اشعه کنترل کیفیت 
کیلو ولت  ٣٠٠تا  ١٠٠ایکس با دستگاهی به قدرت بین 

, DIN, ASME secV س م ب ، ٢٢٨پتانسیل (طبق 
١۶۵٠API ,١١٠۴API  ١٫١وD:AWS.( 

٠۶٠۶٠٨ 

 اکیپ روز ٩٩١,٠٠٠,۴  
کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش بازرسی چشمی 

 س م ب ). ٢٢٨و ١٫١D-AWS(طبق 
٠۶٠۶٠٩ 

  
 اکیپ روز 

یابی در  کنترل کیفیت به روش جریان گردابی به منظور ترک
اتصاالت فلزی، تعیین میزان خوردگی مواد، جدا سازی مواد و 

 ).ASMEس م ب و  ٢٢٨ضخامت سنجی پوشش (طبق 

٠۶٠۶١٠ 

 ٠۶٠۶١١ ).ASMEیابی (طبق  کنترل کیفیت مخازن به روش نشت اکیپ روز   

 ٠۶٠۶١٢ کنترل کیفیت به روش مادون قرمز (گرمانگاری). اکیپ روز   

  
 اکیپ روز 

کنترل کیفیت اجزا سازی و مکانیکی به روش نشر فراآوایی به 
 منظور یافتن عیوب فعال.

٠۶٠۶١٣ 

 ٠۶٠۶١۴ کنترل کیفیت تعادل قطعات دوار به روش آنالیز ارتعاشات. اکیپ روز   

 ٠۶٠۶١۵ . ٠۶٠۶٠٨تا  ٠۶٠۶٠۴مصرفی ردیف های  تأمین مواد اولیه مقطوع   

 ٠۶٠۶١۶ تهیه قطعات خاص مورد نیاز آزمایش های غیر مخرب. مقطوع   
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