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  15از       1صفحه    دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

 

   مشخصه منطقه- 1
بخشنامه  7ضمیمه شماره ای  ه ضریب منطقمتناظر و برابر بااین دستورالعمل،  ۀعدد مشخصه منطق

عوامل نظارت الزحمه  حقای  های منطقه ضریب" با موضوع 6/6/1389 مورخ 40347/100 شماره
  .باشد می "ارگاهیک

  .گردد  اعمال می  بخشکیک تفهب)  راهبجز مطالعات مقدماتی (  راه مشخصه منطقه برای مطالعات1-1
  :آید می  بدستزیر   بصورت  شهرستان به هر  مربوط   همنطق  مشخصه ،  راه یمقدمات  مطالعات در 1-2

   مشخصه منطقه شهرستانعدد)= های شهرستان منطقۀ بخش مشخصه داعداجمع )/ (های شهرستان تعداد بخش(
  .گردد می الزحمه به روش میانیابی خطی تعیین عدد پیاپی باشد، مبلغ حق منطقه بین دو ه مشخصهکدرصورتی 3- 1

  

  الزحمه  حق- 2
با  استفاده از روابط زیر، با توجه به جمع طول مسیر مورد ) 13 تا 1های شماره  موضوع جدول( مطالعات راه  الزحمه قح

 :شود ، محاسبه می)ها شامل طول تقاطع(مطالعه 
  

  نوع مطالعه
  Xمحدوده تغییرات 

مطالعه برحسب  مورد مسیر طول جمع(
  )یلومترک 

Y  
  )الزحمه ضریب اصالح حق(

  )50X<  X) /75/18+X625/0 العاتتمامی مط
  50X ≥ ≥ 100  1  تمامی مطالعات

راه و  تمامی مطالعات، بجز مطالعات مقدماتی
 بهسازی مقدماتی

100X>  X) /70/22+X773/0(  

  50X>  1  بهسازی راه و مقدماتی مطالعات مقدماتی
i       وهستان سختک ، وهستانکماهور ،  دشت ، تپه: ، شامل) 3طبق بند (نوع طبقه بندی مسیر  
j      2/2 تا 1با تغییرات ) 1طبق بند (مشخصه منطقه  

Xij   بندی مطالعه در طبقه مورد مسیر طول i برای مشخصه منطقه   امjیلومترک  برحسب  
Aijبندی  در طبقه) 13 تا 1های شماره  بدست آمده از جدول(مسیر  طول الزحمه واحد  حقi ام، برای مشخصه منطقه j  

  

  :شود  بروش زیر محاسبه میd تا aهای   راه اصلی با مفروضات ستون مطالعات مرحله اولالزحمه حق :مثال 
  

f e d c b a 

b*e  Aij   نوع مسیر )i(    مشخصه منطقه )j(   طول قطعه مسیر
  )یلومترک(

شماره قطعه 
  مسیر

  1  10  3/1  دشت 3577000 35770000

  2  5  5/1  ماهور تپه 5102100 25510500

  3  4  5/1  کوهستان 6938800 27755200

  4  30  7/1  کوهستان 7261500 217845000

  5  4  5/1  ماهور تپه 5102100 20408400

  6  70  8/1  کوهستان سخت 9278800 649516000

  7  2  2  دشت 4187900 8375800

    125 جمع    جمع 985180900
 

 
X=125      > 100      ⇒      Y=( 773/0 *125+ 7/22 )/125 = 9546/0  

 
 

   الزحمه ل حقک = 9546/0 *985180900= 940453687ریال 
  

 

∑ (=  الزحمه مسیر کل حق
ij

ijijAX Y(  
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 15از      2صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  
  
  
  
  
  
  

الزحمه  و به حق محاسبه  زیرجدول و  رابطهکمکبا ، مورد قرارداد  محل پروژه بهانجام مطالعات میدانی   برایسفر   هزینه 1- 2
  :شود یماضافه  مطالعه  

  
L*E = ل هزینه سفر برای انجام مطالعات برحسب ریالک  

  

 E نوع مطالعه  E نوع مطالعه

 8400 )قسمت دوم(بهسازی نوع ب  26100 مقدماتی راه

104500 )قسمت اول(بهسازی نوع  ج  61700 مرحله اول اصلی
 10500 )قسمت دوم(بهسازی نوع  ج  53300 مرحله دوم اصلی

125400 )قسمت اول(نوع د الف  بهسازی 25100 مرحله اول فرعی
 12500)قسمت دوم(بهسازی نوع د الف  21900 مرحله دوم فرعی

138000 )قسمت اول(نوع د ب  بهسازی 13600 مقدماتی بهسازی
 13600 )قسمت دوم (نوع د ب بهسازی 80500)قسمت اول(بهسازی نوع الف 

 57500  بهسازی مرحله اول نوع ه  8400)قسمت دوم(بهسازی نوع الف 

 48100  بهسازی مرحله دوم نوع ه 86700 )قسمت اول(بهسازی نوع ب 
  
  
  

  
  

E   یلومترک سفر برحسب ریال بازای هر  واحدهزینه  
L  ترین شهر در محدوده پروژه مورد کا نزدیزی مشاور تک از شهر استقرار دفتر مرمسافت هواییوتاهترین ک  

  یلومترکبرحسب  قرارداد          
  
  
  
  
  
  
  
  

  دشواری و ضریب  ضریب مانع،بندی مسیر   طبقه- 3
ردن ک پیاده و همچنین در بهسازی) Variant(قطعات جدید ، فرعی و های اصلی  الزحمه مطالعات راه برای محاسبه حق

های توپوگرافی آن  بندی مسیر، نقشه مبنای طبقه. شود بندی می طبیعی طبقهوبی، مسیر از نظر شیب زمین کو میخ
 درصد 7 تا 3 درصد باشد دشت، بیش از3های توپوگرافی آنها تا  ه خط بزرگترین شیب درنقشهکمسیرهایی . خواهدبود

  .شود وهستان سخت محسوب میک درصد، 60وهستان و بیش از ک درصد 60 تا 7ماهور، بیش از  تپه
طولی و عرضی و درصورت لزوم های  نیمرخاست، بااستفاده از  نشده آنها تهیه توپوگرافی برای ه نقشه ک بندی مسیرهایی  طبقه1- 3

  .ور رعایت گرددکبندی مذ در این موارد باید مشخصات طبقه. گردد بازدید مسیر تعیین می  
   باغ ،ه، تاالب، مانداب کق، شالیزار، بر اگر در قسمت یا قسمتهایی از مسیر ، عوارضی مانند جنگل، باتال2- 3

  الزحمه   به حق25/1  در این صورت ، ضریب.شود  آن قسمت بامانع محسوب می باشد،  وجودداشته یا مستحدثات   
  .عمال نیستاردن مسیر، قابل کوبی و پیاده کالزحمه میخ مفاد این بند به حق. گردد مطالعات مربوط، اعمال می  

  ه دارای باتالق، ک و درمناطقی 80/1 جنگلی ، با ضریبقدر مناطردن مسیر کوبی و پیاده کالزحمه میخ  حق3- 3
  .شود   محاسبه می40/1 باشد، با ضریب  یا مستحدثات باغ،ه، تاالب، مانداب کشالیزار، بر  
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 15از      3صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100بخشنامه شماره  پیوست 

  
  

   تا1 از ضریب دشواری باشد،  الت زیر وجودداشته کمشیبی از کتریک یا  اگر در قسمت یا قسمتهایی از مسیر ، 4- 3
صورت مجزا  به  از مراحل مطالعاتکبرای هر ی) تنها یک مرتبه(مشاور و دستگاه اجرایی ، با توافق 20/1  
  :شود الزحمه اعمال می حق بر  

  

متر از کیا + 45، دمای هوای بیش از منطقهخودرو در  و ازدحام ک دسترسی، ترافی راهعدم وجود
مسافت دید افراد را به کمتر از ه ک، غبار یا آلودگی %70 درجه سانتیگراد، رطوبت بیش از -15
  یلومتر در ساعتک 40، باد با سرعت بیش از متر برساند20

  

 مسیرو برداشت ردن ک  پیاده،وبی کو همچنین میخ) زجمله در مطالعات بهسازیا( در تمامی مطالعات راه  4-3مفاد بند ) توضیح
 کشور  هواشناسی آمار و اطالعات سازمان سوابق ،  یهای جوّ  همچنین برای تعیین شاخص.است قابل اعمال بطور مجزا  
  .باشد مالک عمل میمطالعه   مورد)فصل (  متناظر با دوره)فصل (در دوره  

  

   پل و تونل- 4
الزحمه   متر و تونل، درحق16های بادهانه بیش از  های ناهمسان، پل الزحمه مطالعات تمامی ابنیه فنی ، بجز پل قح

  .مطالعه مسیر منظور شده است
  ای را از لحــاظ  هــای همـسان پــل قابـل اســتفاده نباشـد و یــا مـشاور طــرح بهینـه      ه نقـشه کــای  هــای ویـژه   در موقعیـت 4-1

، مسائل  )شده  کمستهل  قطعات   یگزینیبرداری و نگهداری، جا های اولیه ساخت ، بهره مل هزینهشا(های دوره عمر  هزینه  
 باتاییـد   اجـرا پیـشنهاد نمایـد ،       ، شرایط و سهولت   ) ای  مبانی طراحی سازه   و تردد ، زلزله ، سیالب       نظیر(به ایمنی  مربوط  
  .نمود هاستفادالزحمه مطالعات پل برای این قسمت  توان از حق ارفرما میک  

  

  سطح سطح و غیرهم های هم  تقاطع- 5
الزحمه مطالعات مراحل  سطح بر اساس سه برابر حق سطح و غیرهم های هم  و دو تقاطعکالزحمه مطالعات مراحل ی حق

سطح و  های هم وبی تقاطعکردن و میخکالزحمه پیاده  همچنین حق. گردد  و دو راه اصلی محاسبه و پرداخت میکی
مبنـای .  شود وبی راه اصلی محاسبه و جداگانه پرداخت میکردن و میخکالزحمه پیاده  ساس سه برابر حقسطح بر ا غیرهم
 ) Center Line( زی راه ک، نقاط ممـاس روی محـور مر) Loop(و پیچ ) Ramp ( گیری طول مسیر شیبراهه اندازه
  .اربرد نداردکها   تقاطع بخش برای2های بند  رابطه. باشد می
  

  کاره الزحمه کارهای نیمه  حق- 6
در صورتی که خدمات یک قسمت و یا مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات قـسمت و یـا مرحلـه قبـل را                           

 ضـرب   10/1الزحمه آن در ضریب       انجام نداده است، چنانچه کار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی باشد، حق              
  .شود می
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 15از      4صفحه   زحمه مطالعات راهدستورالعمل حق ال

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  

  
  

   نحوه ارائه نتیجه مطالعات- 7
های طراحی،روی لوح      ملزم به ارائه دفترچه محاسبات و نقشه        توب به دستگاه اجرایی ،    کهای م   مشاور عالوه بر ارائه نسخه    

ارفرمـا،  ک افزارهـای مـورد قبـول    رم و دیگر نACAD2007 و Office XPافزارهای  مبا استفاده از نر) CD(فشرده 
  .باشد  به دستگاه اجرایی میUTF(Unicode-8( تحت آرایۀ نوشتاری

  

   موارد دیگر- 8
یادشده را  های  الزحمه  در هر سال نحوه تعدیل حقریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در صورت نیاز، معاونت برنامه

  .نماید تعیین و ابالغ میتا تاریخ این بخشنامه ی قراردادهای منعقد شده برا
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 15از      5صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

 

  مطالعات مقدماتی راه. 1جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  ستانوهک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  4116600 5598500 7613900 9517300 

10/1  4204500 5718100 7776600 9720700 

20/1  4292300 5837500 7939000 9923700 

30/1  4380200 5957000 8101500 10126800 

40/1  4468100 6076600 8264100 10330100 

50/1  4555900 6196000 8426500 10533100 

60/1  4643800 6315500 8589000 10736200 

70/1  4731600 6434900 8751400 10939200 

80/1  4819500 6554500 8914100 11142600 

90/1  4907400 6674000 9076600 11345700 

00/2  4995200 6793400 9239000 11548700 

10/2  5083100 6913000 9401600 11752000 

20/2  5170900 7032400 9564000 11955000 
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 15از     6صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

  15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  مطالعات مرحله اول راههای اصلی.  2جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  3315200 4508600 6131600 7664500 

10/1  3402500 4627400 6293200 7866500 

20/1  3489700 4745900 6454400 8068000 

30/1  3577000 4864700 6615900 8269800 

40/1  3664300 4983400 6777400 8471700 

50/1  3751600 5102100 6938800 8673500 

60/1  3838800 5220700 7100100 8875100 

70/1  3926100 5339400 7261500 9076800 

80/1  4013400 5458200 7423100 9278800 

90/1  4100600 5576800 7584400 9480500 

00/2  4187900 5695500 7745800 9682200 

10/2  4275200 5814200 7907300 9884100 

20/2  4362500 5933000 8068800 10086000 
  

  

  

  

  

  

  

  

   
  



WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 15از      7صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
 

  مطالعات مرحله دوم راههای اصلی. 3جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  8247300 11216300 15254100 19067600 

10/1  8329000 11327400 15405200 19256500 

20/1  8410700 11438500 15556300 19445300 

30/1  8492300 11549500 15707300 19634100 

40/1  8574000 11660600 15858400 19823000 

50/1  8655700 11771700 16009500 20011800 

60/1  8737400 11882800 16160600 20200700 

70/1  8819000 11993800 16311500 20389300 

80/1  8900700 12104900 16462600 20578200 

90/1  8982400 12216000 16613700 20767100 

00/2  9064100 12327100 16764800 20956000 

10/2  9145700 12438100 16915800 21144700 

20/2  9227400 12549200 17066900 21333600 
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 15از      8صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
 

  مطالعات مرحله اول راههای فرعی. 4جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  1952200 2537800 3299100 3958900 

10/1  1989200 2585900 3361600 4033900 

20/1  2026100 2633900 3424000 4108800 

30/1  2063100 2682000 3486600 4183900 

40/1  2100000 2730000 3549000 4258800 

50/1  2137000 2778100 3611500 4333800 

60/1  2173900 2826000 3673800 4408500 

70/1  2210900 2874100 3736300 4483500 

80/1  2247800 2922100 3798700 4558400 

90/1  2284800 2970200 3861200 4633400 

00/2  2321700 3018200 3923600 4708300 

10/2  2358700 3066300 3986100 4783300 

20/2  2395600 3114200 4048400 4858000 

  
  
 

  



WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 15از      9صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
 

  مرحله دوم راههای فرعیمطالعات . 5جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  3652700 4748500 6173000 7407600 

10/1  3686000 4791800 6229300 7475100 

20/1  3719300 4835000 6285500 7542600 

30/1  3752600 4878300 6341700 7610000 

40/1  3786000 4921800 6398300 7677900 

50/1  3819300 4965000 6454500 7745400 

60/1  3852600 5008300 6510700 7812800 

70/1  3885900 5051600 6567000 7880400 

80/1  3919200 5094900 6623300 7947900 

90/1  3952500 5138200 6679600 8015500 

00/2  3985800 5181500 6735900 8083000 

10/2  4019200 5224900 6792300 8150700 

20/2  4052500 5268200 6848600 8218300 
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 15از      10صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

 

  "الف"مطالعات مقدماتی بهسازی و بهسازی نوع 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  7                                                  جدول  6جدول 

مشخصه   نوع الف
  منطقه

  مقدماتی
  جمع  قسمت دوم  قسمت اول

00/1  901000 1993200 1220200 3213400 

10/1  926000 2090300 1226900 3317200 

20/1  950900 2187500 1233700 3421200 

30/1  975900 2284600 1240400 3525000 

40/1  1000900 2381700 1247200 3628900 

50/1  1025900 2478900 1253900 3732800 

60/1  1050800 2576000 1260600 3836600 

70/1  1075800 2673200 1267400 3940600 

80/1  1100800 2770300 1274100 4044400 

90/1  1125800 2867400 1280900 4148300 

00/2  1150700 2964600 1287600 4252200 

10/2  1175700 3061700 1294400 4356100 

20/2  1200700 3158900 1301100 4460000 
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 15از      11صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  

  "ج" و "ب"مطالعات بهسازی نوع 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  9                                                جدول 8         جدول      

مشخصه   نوع ج  نوع ب
  جمع قسمت دوم  قسمت اول  جمع قسمت دوم  قسمت اول  منطقه

00/1  240160017072004108800334860025888005937400

10/1  250960017147004224300348470026023006087000

20/1  261770017223004340000362070026158006236500

30/1  272580017298004455600375680026293006386100

40/1  283380017374004571200389280026428006535600

50/1  294190017449004686800402880026563006685100

60/1  304990017525004802400416490026698006834700

70/1  315800017600004918000430090026833006984200

80/1  326610017676005033700443700026967007133700

90/1  337410017751005149200457300027102007283200

00/2  348220017827005264900470910027237007432800

10/2  359020017903005380500484510027372007582300

20/2  369830017978005496100498110027507007731800
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 15از      12صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  

   "د"مطالعات بهسازی نوع 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  11                                             جدول    10              جدول 

مشخصه   ب-نوع د  الف-نوع د
  جمع  قسمت دوم  قسمت اول  جمع قسمت دوم  قسمت اول  منطقه

00/1  433830036437007982000 5559200501800010577200

10/1  450320036599008163100 5747400503960010787000

20/1  466810036761008344200 5935600506120010996800

30/1  483300036923008525300 6123800508280011206600

40/1  499790037085008706400 6312000510440011416400

50/1  516280037247008887500 6500200512590011626100

60/1  532770037409009068600 6688400514750011835900

70/1  549260037570009249600 6876600516910012045700

80/1  565750037732009430700 7064800519070012255500

90/1  582240037894009611800 7253000521230012465300

00/2  598730038056009792900 7441100523380012674900

10/2  615220038218009974000 7629300525540012884700

20/2  63171003838000101551007817500527700013094500

                                                          
                               

    
  
  



WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 15از      13صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
 

  "  ه"مطالعات بهسازی مرحله اول نوع . 12جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  2299100 2643600 2988600 3196900 

10/1  2448200 2815900 3181700 3404600 

20/1  2618000 3011000 3401900 3641300 

30/1  2804100 3224100 3642300 3898500 

40/1  2992000 3441900 3889200 4162400 

50/1  3191500 3670400 4148500 4440100 

60/1  3393300 3901800 4409600 4718500 

70/1  3605100 4167700 4685400 5015100 

80/1  3820700 4395800 4968400 5315700 

90/1  4050200 4658200 5264700 5632500 

00/2  4287600 4931300 5573300 5961600 

10/2  4502000 5183400 5853100 6262600 

20/2  4740600 5459300 6163900 6594600 
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 15از      14صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

 

  "  ه"له دوم نوع مطالعات بهسازی مرح. 13جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  6711000 7656300 8574700 9174400 

10/1  7238700 8252200 9243000 9890500 

20/1  7769000 8857000 9920600 10614400 

30/1  8330400 9497100 10634900 11380400 

40/1  8906700 10154300 11372200 12169000 

50/1  9486400 10853500 12111700 12960200 

60/1  10101200 11515100 12886100 13789400 

70/1  10743800 12245500 13530400 14676400 

80/1  11405200 13001300 14562500 15582300 

90/1  12093900 13787300 15441600 16524200 

00/2  12806600 14599100 16350600 17495700 

10/2  13474900 15363800 17158800 18405800 

20/2  14197300 16187400 18075900 19392700 

  
  
 

  
  
  



WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشانی الکترونیک:  

 

  15از      15صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه

 15/8/1389 مورخ 62364/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  
 

  یلومتر مسیر راهک کت برای یوبی و برداشکردن، میخک پیاده. 14جدول 

  

  ) یلومتر کریال بر ( 
  

  الزحمه به ریال حق   شرح ردیف

 4995100  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت  1

 6833100  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در تپه ماهور  2

 12622800  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان  3

 22285800   سختپیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان  4

5  
برداشت مسیر دربهسازی راه نوع 

 3884900  "ج"و"ب"،"الف"

 2427500   "  ه"و"د"برداشت مسیر دربهسازی راه نوع   6

  
  

 مـورخ  40347/100 بخشنامه شماره 7ای ضمیمه شماره       ضریب منطقه  های این جدول،      الزحمه  به حق ) 1تبصره
  .شود ، اعمال می"کارگاهی لزحمه عوامل نظارتا ای حق های منطقه ضریب" با موضوع 6/6/1389

هر قطعه   الزحمه مربوط به   مسیر دارای چند ضریب منطقه باشد ، حقکهای مختلف ی چنانچه قطعه) 2تبصره
  .شود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می  
  .گیرد  نیز تعلق می در بهسازی) Variant(قطعات جدید  جدول فوق به 4 تا 1های  ردیف) 3تبصره

  
 

  




