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 9از       1صفحه    راه آهنیرسازیزالزحمه مطالعات  حقدستورالعمل 

 15/8/1389 مورخ 62359/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  یالزحمه مرحله مقدمات حق - 1

) هفتـصدو بیـست هـزار       و دو میلیـون   ( 2،720،000مقطوع   ه و دو خطه بطور     خط کی یها آهن  راه ین مرحله برا  یالزحمه ا   حق
وهـستان  کوهـستان و    کمـاهور،     دشـت، تپـه    ( با عوارض مختلـف      یرهای مس یالزحمه برا   ن حق یا. باشد  یم متر  لویک ال در هر  یر

  .سان استکیشور کن مناطق مختلف یو همچن)  سخت

 
   مشخصه منطقه- 2

 بخشنامه شماره 7ای ضمیمه شماره    لعمل، متناظر و برابر با ضریب منطقه      عدد مشخصه منطقۀ این دستورا    
 "الزحمه عوامـل نظـارت کارگـاهی    ای حق های منطقه ضریب" با موضوع    6/6/1389 مورخ   40347/100

  .باشد می

  .گردد ی اعمال م  بخشکیکمشخصه منطقه با تف 2-1
ـ     ه مشخـصه  کی درصورت 2-2 ـ عـدد پ    ن دو یمنطقـه ب ـ انیالزحمـه بـه روش م        حـق   باشـد، مبلـغ    یاپی ـ  یابی  ی خط

  .گردد یم نییتع  

  
  م اول و دویها الزحمه مرحله حق - 3

 یبـه بنـدها    توجه   با و 4 تا   1 یها  آهن طبق جدول     راه یرسازی اول و دوم مطالعات ز     یها   مختلف مرحله  یها  الزحمه قسمت   حق
  :گردد ین مییر تعیز

ـ  آهـن   اه ر یرســاز یز اول و دوم مطالعات      یها  هف مرحل ـ مختل یها   قسمت الزحمۀ   حق ،دو خطه خطه و     کی یها  آهن   راه ی برا 3-1 ه ، ب

  .باشد یمسان کی  قسمت دوم مرحله دوم،یاستثنا  

جـدول مربـوط بـه       در شـده    درصد ارقام درج   80 خطه   کی یآهنها   راه یرسازی مطالعه ز  یبرا الزحمه قسمت دوم مرحله دوم       حق 3-2

  .ت دو خطه اسیآهنها  راهیرسازیمطالعه ز  

ت شـ رداب محور،   کی یوبکخیم ردن و کاده  ی ، پ  یرسازی مختلف ز  یها  الزحمه مطالعات مراحل و قسمت      حقها ،     ستگاهیدر مورد ا   3-3

طالعـات  الزحمه م   ر، در حق  یمس مسطحه نقشه یو ر ساتی ساختمانها و تاس   یی، جانما از  ی مورد ن  اس و عرض  ی به مق  یمقاطع عرض   
  .شود یپرداخت نم یا الزحمهجداگانه حقن بابت یا از ت وه اسشد قسمت دوم مرحله دوم منظور  
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 9   از   2صفحه    راه آهنیرسازی مطالعات زالزحمه حقدستورالعمل 

 15/8/1389 مورخ 62359/100پیوست بخشنامه شماره  

 
ر یر با توجه به جمع طـول مـس        یا دو خطه با  استفاده از روابط ز        ی خطه   کی ی مطالعات محورها  ی باال برا  ی بندها یها  الزحمه  حق 3-4

 :شود یماصالح مورد مطالعه،   
  
 

 
  Xرات ییمحدوده تغ

  )لومتریک مطالعه برحسب   مورد  ریمس  طول  جمع(
Y  

  )الزحمه ب اصالح حقیضر(

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

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

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

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

  

، شوند  یه م یارفرما ته ک ی ابالغ یها  ه براساس نقشه  ک متر   10 تا   2دهانه    چند یها و آبروها     پل یی اجرا یها  ه نقشه یالزحمه ته   حق 3-5
  .شود ی پرداخت نمیا الزحمه جداگانه ن بابت حقیا از ده است وزحمه قسمت دوم مرحله دوم منظور شال در حق  

  هیــاول یهــا نــهیهز شــامل( دوره عمــر یهــا نــهی را از لحــاظ هزیا نــهیه مــشاور طــرح بهکــ ی خاصــیهــا تیــ در موقع)تبــصره
 یو مبـان  الب  یزلزلـه ، سـ      تردد، رینظ(یمنیبه ا  ، مسائل مربوط  )شده  ک قطعات مستهل   ینیگزی، جا ی و نگهدار  یبردار  ، بهره ساخت  
  .ن قسمت استفاده نمودیا ی براپل لزحمه مطالعاتا توان از حق ید ، میشنهاد نمایط و سهولت اجرا پی، شرا) یا  سازهیطراح  

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

وسـت  ی پ5جـدول   طبـق ر ، یـ  زیزاژ مجدد ، با توجه به بندهایآهن و بال  راهیرسازیر زی مسیوبکخیم ردن وکاده یالزحمه پ حق
  . باشد یم

 بـا   6/6/1389 مـورخ    40347/100 بخـشنامه شـماره      7ای ضـمیمه شـماره        ضریب منطقه  ،   5 جدول شماره    یها  الزحمه  ق ح  به 4-1
  .شود ی، اعمال م"الزحمه عوامل نظارت کارگاهی ای حق های منطقه ضریب"موضوع   

ــه 4-2 ــ چنانچ ــسکی ــر یر دارای م ــد ض ــق ی چن ــد ، ح ــه باش ــه،      ب منطق ــورت جداگان ــه ص ــه ب ــر قطع ــه ه ــوط ب ــه مرب   الزحم
  .شود یط، محاسبه و پرداخت مب منطقه مربویبراساس ضر  

خط متصل به    ه دو کیا دو خطه، درصورت   ی خطه   کی ی محورها یآهن برا    راه یرسازیر ز ی مس یوبکخیم ردن و کاده  یالزحمه پ    حق 4-3
  .سان استکی شود یوبکخیاده و می محور پکیگر باشند و یدکی  

% 15تـا    ثر  ک، حـدا  ردینپـذ زاژ توسط مـشاور انجـام       یبالت  خدمادر مطالعات قسمت اول مرحله دوم ،        ارفرما  کطبق نظر    چنانچه   4-4
  .گردد یسر مک و مشاور اکارفرم با توافق ن مطالعات ،یا الزحمه حق  

 

∑ (=  ریالزحمه مسل حقک
ij

ijijAX Y(  
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 9   از   3صفحه    راه آهنیرسازی مطالعات زالزحمه حقدستورالعمل 

 15/8/1389 مورخ 62359/100پیوست بخشنامه شماره  

  

  نه سفری هز-5
                  :شود یر محاسبه میجدول ز  و   رابطهکمک  به محل پروژه مورد قرارداد، بایدانیجام مطالعات م انینه سفر برایهز

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

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

E 20900 52300 10500 83600 94100 
  

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

  

  یب دشواری و ضرب مانعی ضر،ر ی مسیبند  طبقه- 6
 یعـ ین طب یب زمـ  ی شـ  بـا توجـه بـه     ر  یزاژ، مـس  ی و بال  یوبکخیردن، م کاده  یآهن، پ    راه یرسازیالزحمه مطالعات ز     محاسبه حق  یبرا

 یها نقشه ب درین شیه خط بزرگترک ییرهایمس.  آن خواهدبودی توپوگرافیها ر، نقشهی مسیبند  طبقهیمبنا .شود ی میبند طبقه
ـ   ک درصـد    60 تا   7ش از   ی درصد تپه ماهور، ب    7 تا   3ش از یاشد دشت، ب   درصد ب  3 آنها تا    یتوپوگراف  درصـد،  60ش از یوهـستان و ب

  .شود یوهستان سخت محسوب مک
   ی و عرضــی طــولیهــا مــرخیناســتفاده از  ه نــشده اســت، بــایــ آنهــا تهی بــرایه نقــشه توپــوگرافکــ ییرهای مــسیبنــد  طبقــه6-1

ــزوم بازد   ــورت لـ ــو در صـ ــسیـ ــیر تعید مـ ــیـ ــردد ین مـ ــدر ا. گـ ــوارد بایـ ــن مـ ــهیـ ــصات طبقـ ــد د مشخـ ــذیبنـ   ور ک مـ
  .ت گرددیرعا  

ــسمت  6-2   ــر در ق ــ اگ ــسمتهای ــسییا ق ــی از م ــال   یر ، عوارض ــاتالق، ش ــل، ب ــد جنگ ــزار، بری مانن ــداب  ک ــاالب، مان ــاغ ،ه، ت    ب
  الزحمـه     بـه حـق    25/1  بین صـورت ، ضـر     یـ در ا . شـود     یمـانع محـسوب مـ      آن قـسمت بـا      باشـد،     داشـته    وجودیا مستحدثات       
  زاژ مجـدد، قابـل   یر و بـال یردن مـس کـ اده یـ  ، پیوبکـ خیالزحمـه م  ن بنـد بـه حـق   یـ مفـاد ا . گـردد  یمطالعات مربـوط، اعمـال مـ        
   .ستیعمال نا    
   یه داراکــ یمنــاطق  و در80/1بی ، بــا ضــریمنــاطق جنگلــ زاژ مجــدد دریر و بــالیردن مــسکــاده یــ ، پیوبکــخیالزحمــه م  حــق6-3  
  .شود ی  محاسبه م40/1ب ی باشد، با ضر یا مستحدثات باغ،ه، تاالب، مانداب کزار، بریق، شالباتال    

   تــا1ضــریب دشــواری از  باشــد،  داشــته  ر وجــودیــالت زکمــش از یبــیکتریــک یــا ر ، ی از مــسییا قــسمتهایــ اگــر در قــسمت 6-4
الزحمـه اعمـال       بر حق  از مراحل مطالعات بصورت مجزا،     کی هر   یبرا) تنها یک مرتبه  (  ، با توافق مشاور و دستگاه اجرایی       20/1  
  :شود یم  

 -15متر از کا ی+ 45ش از ی بی هوایدما و ازدحام خودرو در منطقه، کی، ترافیعدم وجود راه دسترس
متر برساند، 20آلودگی که مسافت دید افراد را به کمتر از ا ی، غبار %70ش از یگراد، رطوبت بیدرجه سانت

  لومتر در ساعتیک 40ش از ی با سرعت بباد
  

هـای جـوّی،    شـاخص تعیـین    همچنـین بـرای   .استقابل اعمال   ز  ینزاژمجدد  یر و بال  یمس ردنک ادهی، پ یوبکخی م یبرا4-6مفاد بند ) دیکتا
  .باشد میمطالعه مالک عمل  مورد  متناظر با دورهکشور در دوره  هواشناسی آمار و اطالعات سازمانسوابق 
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 9   از   4صفحه    راه آهنیرسازی مطالعات زحمهالز حقدستورالعمل 

 15/8/1389 مورخ 62359/100پیوست بخشنامه شماره  

  
  ارهک مهی نیارهاکالزحمه   حق- 7

ا مرحله قبل را انجام نداده یه آن مشاور خدمات قسمت و ک ارجاع شود یا مرحله به مشاوری قسمت و کیه خدمات ک یدر صورت
 و چنانچه مربوط به 10/1ب یالزحمه آن در ضر  باشد، حقیه مربوط به خدمات مطالعه و طراحار ارجاع شدکاست، چنانچه 

  .شود ی ضرب م20/1ب یخدمات نظارت باشد، در ضر

 
  جه مطالعاتی نحوه ارائه نت- 8

 یها سبات و نقشهمحا   ملزم به ارائه   ،یینگور به دستگاه اجرای ، با جلد گالA3توب در قطع ک میها مشاور عالوه بر ارائه نسخه
گر مورد قبول ی دیافزارها نرم   و ACAD2007 و Office XP یافزارها با استفاده از نرم) CD( لوح فشرده ی، رویطراح

  .باشد ی مییاجرا دستگاه  ، بهUnicode(UTF-8) یۀ نوشتاریارفرما ، تحت آراک
 
  گری موارد د- 9

یادشده را برای  های  الزحمه ریاست جمهوری در هر سال نحوه تعدیل حقریزی و نظارت راهبردی  در صورت نیاز، معاونت برنامه
 .نماید  تعیین و ابالغ می تا تاریخ ابالغ این بخشنامهقراردادهای منعقد شده
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  آهن  راهیرسازی مرحله اول ز-  مطالعات قسمت اولیالزحمه مهندس مشاور برا حق .1جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  5394400 6743000 8428700 10535800 

10/1  5479100 6848800 8561000 10701200 

20/1  5563700 6954600 8693200 10866500 

30/1  5648400 7060500 8825600 11032000 

40/1  5733000 7166200 8957700 11197100 

50/1  5817700 7272100 9090100 11362600 

60/1  5902300 7377800 9222200 11527700 

70/1  5987000 7483700 9354600 11693200 

80/1  6071600 7589500 9486800 11858500 

90/1  6156300 7695300 9619100 12023800 

00/2  6240900 7801100 9751300 12189100 

10/2  6325600 7907000 9883700 12354600 

20/2  6410200 8012700 10015800 12519700 
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 9از     6صفحه    راه آهنیرسازیز مطالعات الزحمه حقدستورالعمل 

 15/8/1389 مورخ 62359/100پیوست بخشنامه شماره  

 

  

  آهن  راهیرسازی مرحله اول ز- مطالعات قسمت دومیالزحمه مهندس مشاور برا حق  .2جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  5181500 6476800 8096000 10120000 

10/1  5200300 6500300 8125300 10156600 

20/1  5219100 6523800 8154700 10193300 

30/1  5237900 6547300 8184100 10230100 

40/1  5256700 6570800 8213500 10266800 

50/1  5275500 6594300 8242800 10303500 

60/1  5294300 6617800 8272200 10340200 

70/1  5313200 6641500 8301800 10377200 

80/1  5332000 6665000 8331200 10414000 

90/1  5350800 6688500 8360600 10450700 

00/2  5369600 6712000 8390000 10487500 

10/2  5388400 6735500 8419300 10524100 

20/2  5407200 6759000 8448700 10560800 

  
 
  
  



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

 

 9از      7صفحه     راه آهنیرسازیز مطالعات الزحمه حقدستورالعمل 

  15/8/1389 مورخ 62359/100شماره  پیوست بخشنامه 

 
  آهن  راهیرسازی مرحله دوم ز-  مطالعات قسمت اولیالزحمه مهندس مشاور برا حق. 3 جدول

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  6218600 7778100 9728800 12168200 

10/1  6467100 8089500 10119600 12658000 

20/1  6713400 8399100 10508200 13144300 

30/1  6963700 8713200 10900200 13637400 

40/1  7212500 9024600 11290900 14126700 

50/1  7460300 9336300 11681900 14617000 

60/1  7711200 9650300 12076700 15110400 

70/1  8062300 9961900 12467600 15599400 

80/1  8211600 1027830012863500 16095700 

90/1  8461300 1059010013253700 16586300 

00/2  8711400 1090530013648600 17079100 

10/2  8964300 1122210014045100 17575900 

20/2  9245600 1155380014460100 18095300 
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  آهن  راهیرسازی مرحله دوم ز- مطالعات قسمت دومیالزحمه مهندس مشاور برا حق. 4جدول 

  ) لومتر یکال بر یر( 

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  18047900 22559800 28199700 35249600 

10/1  18263300 22829100 28536300 35670300 

20/1  18478800 23098500 28873100 36091300 

30/1  18694300 23367800 29209700 36512100 

40/1  18909800 23637200 29546500 36933100 

50/1  19125300 23906600 29883200 37354000 

60/1  19340700 24175800 30219700 37774600 

70/1  19556200 24445200 30556500 38195600 

80/1  19771700 24714600 30893200 38616500 

90/1  19987200 24984000 31230000 39037500 

00/2  20202700 25253300 31566600 39458200 

10/2  20418100 25522600 31903200 39879000 

20/2  20633600 25792000 32240000 40300000 
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  ر راه آهنیلومتر از مسیک کی یزاژ مجدد برای و بالیوبکخیردن و مک ادهیالزحمه پ حق .5 جدول

  ) لومتر یکال بر یر( 
  
  
  

  الی به رالزحمه حق  شرح  فیرد

 7956800  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت  1

 10593000  مسیر در تپه ماهورپیاده کردن، میخکوبی   2

 18095500  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان  3

 30911700  پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان سخت  4

 3284900  بالیزاژ مسیر در دشت   5

 4176000  بالیزاژ مسیر در تپه ماهور  6

 5246100  بالیزاژ مسیر در کوهستان  7

 6590400  ن سختبالیزاژ مسیر در کوهستا  8

  
  

  
 

  




