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ورسازمان  ود    و 
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 رييس سازمان

 مهندسان مشاور  و هاي اجرايي بخشنامه به دستگاه
 299583 شماره:

 13/06/1397 تاريخ:

 1397ابالغ تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال موضوع : 

 

هاي  ) قانون احكام دائمي برنامه34كشور، موضوع ماده (يكپارچه اجرايي در چارچوب نظام فني و 
دستورالعمل پيوست كه به تصويب شوراي عالي فني ، ) قانون برنامه و بودجه23ماده ( توسعه كشور و

االجرا)، در  رسيده است با موضوع تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح از نوع گروه اول (الزم
شود؛ تا با توجه به مراتب زير، در قراردادهايي كه از تاريخ ابالغ اين بخشنامه  غ ميصفحه ابال 81

تسويه حساب كه ( به بعد قراردادهاي منعقد شده 1397/ 1/ 1شوند و نيز خدمات از تاريخ  منعقد مي
 ، به اجرا درآيد.)اند نشده

شده است و استفاده از آن اين تعرفه براي خدمات مشاوره ژئوتكنيك و مقاومت مصالح تهيه  - 1
 در عمليات اجرايي ژئوتكنيك براي كارهاي پيمانكاري مجاز نيست.

هاي  هاي مهم، دستگاه با توجه به اهميت و نقش مطالعات و خدمات ژئوتكنيك در پروژه - 2
اند از مشاور تشخيص صالحيت شده در گزارش ژئوتكنيك براي ارايه خدمات  اجرايي موظف

 ها استفاده كنند. مهندسي ژئوتكنيك در مراحل اول، دوم و سوم پروژه
كننده نظرات و پيشنهادهاي  انكاران اين سازمان دريافتامور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيم

 اصالحي در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.
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 خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحتعرفه
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   و تعاریفکلیات
 ۱۳۹۷خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سالعرفهت

  

 
 

۱   
 

   و تعاریف کلیات
  :  است  شده  تشكيل  از دو بخش  تعرفه  اين 
    ژئوتكنيك  مهندسي  : خدمات اول  بخش 
   ژئوتكنيك  مطالعات  : عمليات دوم  بخش 
     تعاريف   .1 
  بخـش   اجرا،در مقدمـه   در مرحله   و نظارت   طراحي  مختلف  مراحل  ها براي آن  فهرست  كه  هستند  : خدماتي ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات .1-1 

  گردد. مي  ارائه كشور، برنامه و بودجهسازمان  از سوي   شده  تاييد صالحيت  مشاور ژئوتكنيك  مهندسان  و توسط   است  شده  درج   تفصيل  به   اول
و   منظـور ارزيـابي    بـه   كـه   اسـت   و صحرايي  آزمايشگاهي  هاي آزمايش  ها و انجام حفاري  از قبيل  : خدماتي ژئوتكنيك  مطالعاتي  عمليات .1-2 

  ايـن   شود، نيـز در چـارچوب    نجاما  و شناسايي  آزمايش  با اهداف  كه  ژئوتكنيك  اجرايي  از عمليات  بخش  گيرد. آن مي  انجام  ساختگاه  شناسايي
  گيرند. قرار مي  خدمات

،  ، سپركوبي زمين  اصالح  و ديگر روشهاي  بستر، تزريق  و بهسازي  سازي آماده  از قبيل  : كارهايي ) ژئوتكنيك (پيمانكاري  اجرايي  عمليات .1-3 
  باشند. شوند، مي مي  انجام  تكنيكژئو  كارهاي  در محدوده  كه  اجرايي  و نيز ساير عمليات  پايدارسازي

  . است  ياد شده  تعاريف  مطابق  ژئوتكنيك  مطالعاتي  و عمليات  ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات  : شامل ژئوتكنيك  مشاوره  خدمات .1-4 
، تأييـد  كشـور   نامـه و بودجـه  برسـازمان   از طـرف   ژئـوتكنيكي   مشـاوره   خدمات  منظور ارائه  به  كه  است  : دستگاهي مشاور ژئوتكنيك .1-5 

طـور    رابـه   خـدمات   اين  و يا مجموع  ژئوتكنيك  مطالعاتي  و يا عمليات  ژئوتكنيك  مهندسي  تواند خدمات مشاور مي  . اين است  شده  صالحيت
  نمايد.  عرضه  توأم

  گردد. مي  انجام  ژئوتكنيك  عرصه  در كه  )است (پيمانكاري ايياجر  عمليات و  مطالعاتي  ،عمليات مهندسي  خدمات  تمامي، ژئوتكنيك  فعاليتهاي .1-6 
  ، منظور شده آالت ) و ماشين نمونه  جز تهيه  (به  ، مواد مصرفي انساني  نيروي  هاي هزينه  تمامي  تعرفه  اين  هاي رديفواحد   بهاي  تعيين  براي  .2 

  گيرد. نمي  مذكور تعلق  هاي فيرد  بهاي  به  است  شده  بيني پيش  تعرفه  در اين  بر آنچه  ديگر، عالوه  اضافي  و يا ضرايب  هزينه  و هيچگونه
  ، حضـور عوامـل   است  منظور شده  ژئوتكنيك  مطالعاتي  عمليات  هاي رديف  در تمام  مناسب  و كادر فني  كارشناسي  هزينه  اينكه  به  باتوجه  .3 

  شود. نمي  پرداخت  اضافي  الزحمه  حق  امر هيچگونه  اين  و براي  است  الزامي  ژئوتكنيك  العاتيمط  عمليات  اجراي  در حين  نامبرده
  طور جداگانه به كشور  برنامه و بودجهسازمان  هاي بخشنامه  طبق  ) ژئوتكنيك (پيمانكاري  اجرايي  بر عمليات  كارگاهي  نظارت  الزحمه حق  .4 
  گردد. مي  پرداخت  ژئوتكنيك  مهندسي  تخدما  دهنده  مشاور ارائه  به
  گـردد، و پـس   مي  تعيين  خدمات  دهنده  كارفرما و مشاور ارائه  قبلي  ، با توافق تعرفه  در اين  شده  ، درج قيمت  بدون  هاي رديفواحد   بهاي  .5 

  باشد. تغيير مي  غيرقابل  از توافق
  در ايـن   قرارداد، نياز باشد كه  موضوع  ، در چارچوب هايي يا آزمايش  ، عمليات خدمات  اجرا به  از انعقاد قرارداد و يا در حين  قبل  چنانچه  .6 

اي كـار و  از طريـق تجزيـه بهـ    واحـد مـورد نظـر     بهاييا و   رديف  ، شرحاست  نشده  بيني  واحد پيش  بهاييا  و  رديف  ها شرح آن  براي  تعرفه
  د.شو مي  تعيين  خدمات  دهنده  كارفرما و مشاور ارائه  توافق  براساس هاي مستقيم و باالسري مستندات مربوط و لحاظ هزينه

  تعيـين اي)  (پـس از اعمـال ضـريب منطقـه    مشـاور    كارفرمـا و مهنـدس    با توافق  كه  هايي رديفبرآورد   جمع  حاصل  كه  در مورد كارهايي  .7
برنامـه و  سـازمان   مانكـاران يو پ نيمشـاور  ،يياجرا يامور نظام فندرصد باشد، اخذ مجوز از  30قرارداد، بيشتر از   مبلغ  كل  به  ، نسبتشود مي

  . است  الزامي  كشور بودجه
  



  اولبخشاتکلی
 ۱۳۹۷خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سالعرفهت

  

 
 

۲   
 

  اول  بخش  کلیات
  
   ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات 
  طراحـي   كيفيت  منظور اعتالي  ، به مختلف  هاي ، در رشته در طرح  شاغل  مشاوران  بين  ، هماهنگي ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات  فهرست  در تهيه 

  باشد. مي  طرح  مشاوران  از اين  يكي  عهده  ، به مربوط  ضوابط  ، طبق هماهنگي  . ايجاد اين است  مدنظر بودهو اجرا 
  
  (مرحلـه   مطالعـه   مختلـف   مرحله  ، در سه ژئوتكنيك  مشاوره  خدمات  بر تعريف  منطبق  ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات  فهرست  بخش  در اين  .1 

  . است  شده  ) ارائه سوم  ) و اجرا(مرحله دوم  (مرحله )، طراحي اول
  براسـاس   مهندسي  خدمات  كننده  عرضه  مشاور ژئوتكنيك  ، توسط فني  و معيارهاي  مشخصات  ، براساس ژئوتكنيك  مشاوره  خدمات  شرح  .2 

نياز   به  باتوجه  خدمات  شرح  در اين  كه  است  گردد. بديهي مي  تهيه  طرح  كننده  و تاييد مشاور هماهنگ  ، با هماهنگي شده  ارائه  خدمات  فهرست
  بطور كلي  از خدمات  و يا بعضي  ، ارائه اختصار تعريف  بيشتر و يا به  با تفصيل  خدمات  ستفهر  از اقالم  بعضي  است  ممكن  زمين  و تنوع  پروژه
و   بررسـي   مهندسـي   خـدمات   كننـده   مشاور ارائـه   ، بايد توسط قرارداد مربوط  در قالب  پروژه  ژئوتكنيكي  مسائل  تمام  شوند. در هرحال  حذف

  گردد.  توصيه  مناسب  راهكارهاي
،  زيسـتي   هـاي  اسـتقرار مكـان    ها براي ساختگاه  ، انتخاب شهرسازي  هاي در طرح  زمين  طبيعي  ها و امكانات محدوديت  به  مربوط  مطالعات  .3 

  مطالعـات   وعاز ن  ژئوتكنيكي  محيطي  زيست  و مطالعات  اي لرزه  ژئوتكينك  بندي ، پهنه ژئوتكنيكي  خرد و كالن  بندي  پهنه  به  مربوط  هاي بررسي
  . نيست  مطالعات  اينگونه  ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات  الزحمه حق  در برگيرنده  تعرفه  و اين  بوده  ويژه
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   ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات  فهرست
  گيرد.  انجام  كننده  و تاييد مشاور هماهنگ  بايد با هماهنگي  ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات 
  
     ، شناسايي اول  ، قسمت اول  مرحله 
  برحسـب  ،)كشور برنامه و بودجهسازمان   199و گرفته از نشريه (الگ  اول  مرحله  اول  قسمت  مطالعات  و گستردگي  زير در حد دقت  خدمات 

  گيرد: مي  انجام  نياز طرح
  
اسـتقرار و    ، محـل  در هـر طـرح    مربـوط   ويژگيهاي  براساس  ژئوتكنيكي  مسائل  و ارزيابي  و بازديد صحرايي  و مدارك  اطالعات  گردآوري  .1 

  . پروژه  برحسب  ژئوتكنيك  مهندسي  از ديدگاه  يابي و مكان  آن  اطراف  محيط
و   شناسـي  زمـين   ، مخـاطرات  ژئـوتكنيكي   ارزيـابي   براسـاس   اول  مرحلـه   اول  متقسـ   ژئـوتكنيكي   و بررسـيهاي   مطالعات  نيازهاي  تعيين  .2 

  كار.  خطرپذيري  و نيز ميزان  ، اهميت اي لرزه زمين
  ريـزي  و برنامـه   منطقـه   عمومي  شناسي و زمين  طرح  مشخصات  براساس  اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتكنيك  مشاوره  خدمات  برنامه  تدوين  .3 
  . آن  انجام  رايب
ها و  گمانه  و عمق  موقعيت  با تعيين  همراه  عمليات  اين  برنامه  و تدوين  اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتكنيكي  مطالعات  عمليات  احجام  تعيين  .4 

  نياز.   و... برحسب  و آزمايشگاهي  صحرايي  هاي و مقدار آزمايش  نوع  بيني  پيش
  . اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتكنيك  مطالعات  عمليات  برنامه  تدوين  براي  مهندسي  هاي با آزمايش  بحراني  بارگذاري  شرايط  تطبيق  .5 
  . اول  مرحله  اول  قسمت  ژئوتكنيك  مطالعاتي  عمليات  گزارش  .  بررسي6 
كـار،    بامشخصـات   در ارتباط  مصرفي  و مصالح  منطقه  ، شرايط استقرار طرح  محل  زمين  ها و محدوديتهاي ، قابليتها، ظرفيت شرايط  ارزيابي  .7 

  . ملزو  در صورت  بارگذاري  بحراني  شرايط  براي  مهندسي  مهم  ويژگيهاي  موجود و انتخاب  مصالح  ، خصوصيات زير سطحي  شرايط  بررسي
  مختلـف   كارهـا و اجـزاي    اوليه  طراحيهاي  درانجام  و مشاركت  محيطي  و محدوديتهاي  زير سطحي  باشرايط  طرح  انطباق  مقدماتي  بررسي  .8 

،  تـورم   و قابـل دار  هـاي مسـأله   وجود زمين  امكان  شناسايي  (از جمله  مشاور طراح  توسط  قسمت  ها در اين گزينه  منظور انتخاب  به  ژئوتكنيكي
  هـا، لـزوم   گودها و ترانشه  هاي ديواره  و دائم  موقت  پايداري  بررسي  ، لزوم زيرپي  بهبود زمين  ، لزوم مارني  هاي ، واگرا، سنگ گچ  روانگرا، حاوي

  و...)  زيرزميني  آب  سطح  انداختن  و پايين  كنترل
  و مقايسـه   آثـار نـا مطلـوب     رسـاندن   حـداقل   بـه   بـا هـدف    ژئوتكنيك  مهندسي  از ديدگاه  افاطر  ها بر محيط و گزينه  تأثير طرح  ارزيابي  .9 

  . آفرين  مشكل  ژئوتكنيكي  عوامل  با بررسي  مطرح  هاي گزينه
  مرحله  موردنياز براي  هاي و آزمايش  زيرسطحي  كاوشهاي  برنامه  با، تنظيم  همراه  ژئوتكنيك  شناسايي  مرحله  گزارش  و ارائه  تدوين  .10 

   . توجيهي
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     ، توجيهي دوم  ، قسمت اول  مرحله
 برنامه و بودجهسازمان   200(الگو گرفته از نشريه   نياز طرح  برحسب  اول  مرحله  دوم  قسمت  مطالعات  گستردگيو   زير در حد دقت  خدمات 

  گيرد: مي  انجام )،كشور
استقرار   ، محل هر طرح  به  مربوط  هاي ويژگي  براساس  ژئوتكنيكي  مسائل  و تدقيق  و بازديد صحرايي  و مدارك  اطالعات  گردآوري  تكميل  .1 

  موردنياز.  ها و عكسهاي نقشه  و تدارك  نياز طرح  برحسب  ژئوتكنيك  مهندسي  از ديدگاه  يابي و مكان  آن  اطراف  و محيط
و   شناسـي  زمـين   ، مخـاطرات  ژئـوتكنيكي   ارزيـابي   براسـاس   اول  مرحلـه   دوم  قسـمت   ژئـوتكنيكي   هاي و بررسي  مطالعات  نيازهاي  تعيين  .2 

  كار.  خطرپذيري  و نيز ميزان  ، اهميت اي لرزه زمين
و   منطقه  شناسي و زمين  ژئوتكنيكي  و وضعيت  طرح  اتمشخص  براساس  اول  مرحله  دوم  قسمت  ژئوتكنيك  مشاوره  خدمات  برنامه  تدوين  .3 

  . آن  انجام  براي  ريزي برنامه
  شناسـي  زمين  مطالعات  ديگر طرحها در صورتي كه  و براي  اجباري  اي منطقه  اختصاصي  شناسي زمين  بررسي  بسيار مهم  طرحهاي  :  براي تبصره 

  باشد. مي  نمايد الزامي  فراهم  طرح  را براي  ايجاد مخاطراتي  كانام  باشد كه  ابهاماتي  داراي  آن  عمومي
ها و  گمانه  و عمق  موقعيت  با تعيين  همراه  عمليات  اين  برنامه  و تدوين  اول  مرحله  دوم  قسمت  مطالعات  ژئوتكنيكي  عمليات  احجام  تعيين  .4 

  نياز.   و... برحسب  يشگاهي،آزما صحرايي  هاي و مقدار آزمايش  نوع  بيني  پيش
اسـتانداردها و    كـردن   موردنيـاز، مشـخص    طراحـي   پارامترهـاي   تعيـين   بـراي   مهندسـي   هـاي  با آزمايش  بحراني  بارگذاري  شرايط  تطبيق  .5 

  نياز.   ها، در صورت آزمايش  خصوصي  فني  مشخصات  ها و تهيه آزمايش  دستورالعمل
  . اول  مرحله  دوم  قسمت  ژئوتكنيك  مطالعاتي  تعمليا  گزارش  بررسي  .6 
كـار،    بامشخصـات   در ارتباط  مصرفي  و مصالح  منطقه  ، شرايط استقرار طرح  محل  زمين  ها و محدوديتهاي ، قابليتها، ظرفيت شرايط  ارزيابي  .7 

  . لزوم  در صورت  بارگذاري  بحراني  شرايط  براي  هندسيم  مهم  ويژگيهاي  موجود و انتخاب  مصالح  ، خصوصيات زير سطحي  شرايط  بررسي
  گيرد. قرار مي  مورد مالحظه  سازه  به  از زمين  ناشي  و نيز بارهاي  زمين  و تغيير شكل  از ديد باربري  سازه  ايمني  ارزيابي  در اين 
  ژئوتكنيكي  مختلف  كارها و اجزاي  اوليه  طراحيهاي  درانجام  كتو مشار  محيطي  و محدوديتهاي  زير سطحي  باشرايط  طرح  انطباق  بررسي  .8 
،  انحـالل   ، قابـل  تـورم   دار و قابل هاي مسأله ، زمين قناتها و حفرات  برخورد به  نحوه  (از جمله  مشاور طراح  توسط  بهينه  گزينه  منظور انتخاب  به

ها و  گودها و ترانشه  هاي ديواره  و دائم  موقت  پايداري  ، بررسي مصرفي  ، مصالح زيرپي  زمين، بهبود  مارني  هاي ، واگرا، سنگ گچ  روانگرا، حاوي
  و...)  زيرزميني  آب  سطح  انداختن  و پايين  ، كنترل طرح  محدوده  شيبهاي

  و بررسـي   آثـار نـا مطلـوب     رسـاندن   حـداقل   بـه   بـا هـدف    ژئوتكنيك  مهندسي  از ديدگاه  اطراف  ها بر محيط و گزينه  تأثير طرح  ارزيابي  .9 
تاثيرگـذار و    از عوامـل   هريـك   ، براي بهسازي  مختلف  روشهاي  با بررسي  همراه  ساختگاه  زمين  ژئوتكنيكي  مدل  به  ها با توجه گزينه  اي مقايسه

  نياز).  (در صورت  زمين  پايدارسازي
  برتر.  گزينه  و انتخاب  توجيهي  مرحله  گزارش  و ارائه  تدوين  .10 
  . طرح  سازي و پي  ژئوتكنيك  مهندسي  پارامترهاي  شناخت  نظر در مورد كفايت اعالم  .10-1 
  . ساختگاه  كلي  مدل  تعيين  .10-2 
  . تفصيلي  مرحله  موردنياز براي  هاي و آزمايش  زيرسطحي  كاوشهاي  برنامه  تنظيم  .10-3 



  اولبخشکلیات
 ۱۳۹۷خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سالعرفهت

  

 
 

۵   
 

  ) (تفصيلي  اجرايي  طرح  ، تهيه دوم  مرحله
  گيرد: مي  انجام  نياز طرح  برحسب  دوم  مرحله  و گستردگي  زير در حد دقت  خدمات 
  از ديـدگاه   شده  انجام  هاي يابي مكان  و بازنگري  آن  اطراف  استقرار و محيط  ، محل هر طرح  ويژگيهاي  براساس  ژئوتكنيكي  مسايل  بازنگري  .1 

  . پروژه  بر حسب  ژئوتكنيك  مهندسي
  . اول  مرحله  مطالعات  كارونتايج  خطرپذيري  وميزان هميت،ا ژئوتكنيكي ارزيابي براساس دوم مرحله ژئوتكنيكي  و بررسي مطالعات  نيازهاي  تعيين  .2 
و   موقعيـت   بـا تعيـين    همراه  طرح  خاص  خصوصيات  به  با توجه  عمليات  اين  برنامه  و تدوين  ژئوتكنيكي  مطالعاتي  عمليات  احجام  تعيين  .3 

  ها. آزمايش  و محل  ها و تعداد، نوع گمانه  عمق
  اسـتانداردها ودسـتورالعمل    كـردن   موردنيـاز، مشـخص    طراحـي   پارامترهـاي   منظور تعيين  ها به آزمايش  انجام  و مشخصات  شرايط  تعيين  .4 

  ها. آزمايش  انجام  خصوصي  فني  مشخصات  و تدوين  ها، تهيه آزمايش
و   صـحرايي   هـاي  آزمـايش   ، نتـايج  شناسـايي   هـاي  گمانـه از   حاصـل   هاي بر يافته  با مروري  ژئوتكنيك  مطالعاتي  عمليات  گزارش  بررسي  .5 

  . است  شده  ارائه  مطالعات  در اين  كه  و ساير اطالعاتي  آزمايشگاهي
زير   شرايط  كار و تحليل  با مشخصات  در ارتباط  مصرفي  و مصالح  اطراف  ، محيط استقرار طرح  محل  زمين  قابليتها و محدوديتهاي  ارزيابي  .6 
  . بارگذاري  مختلف  با شرايط  متناسب  طراحي  پارامترهاي  موجود و انتخاب  مصالح  و خصوصيات  طحيس
بـا    در تمـاس   از اجزاء كه  هر يك  براي  زمين  و تغيير شكل  گسيختگي  كنترل  ، از قبيل مستحدثات  ايمني  بررسي  براي  الزم  كنترلهاي  انجام  .7 

  ند.باش مي  و يا سنگ  خاك
  با:  در رابطه  طرح  با ديگر مشاوران  همكاري  .8 
  . ژئوتكنيكي  هاي طراحي  انجام  .8-1 
  . شده  تصويب  گزينه  ژئوتكنيكي  بخشهاي  براي  محيطي  و زيست  ، زماني ، اقتصادي برآورد فني  تهيه  .8-2 
و   محيطـي   و زيسـت   ، زمـاني  ، اقتصـادي  فنـي   مقايسه  براساس  طرح  يكيژئوتكن  از اجزاي  هريك  اجراي  و روشهاي  آوري فن  انتخاب  .8-3 

  . داخلي  امكانات
  مورد.  برحسب  مربوطه  موردنياز و تجهيزات  انساني  و نيروي  در محل " ژئوتكنيكي  اجرايي  عمليات"  كيفيت  كنترل  برنامه  تهيه  .8-4 
  مورد.  برحسب  ژئوتكنيكي  اجرايي  عمليات  كيفيت  كنترل  و نحوه  ژئوتكنيكي  اجرايي  عمليات  خاص  فني  مشخصات  تدوين  .8-5 
  . لزوم  ، در صورت ) ژئوتكنيكي (پيمانكاري  اجرايي  عمليات  برآورد و اسناد مناقصه  در تهيه  كننده  با مشاور هماهنگ  همكاري  .9 
  الزحمـه  پـذيرد حـق    صورت  مشاور ژئوتكنيك  ) راسا توسط9و  8  (بندهاي  فوق  خدمات  كارفرما انجام  با هماهنگي  در صورتي كه  : تبصره 

  شود. مي  پرداخت  مشاور ژئوتكنيك  كسر و به  مشاور مربوطه  الزحمه ) از حق مربوطه  ضوابط  (طبق  از خدمات  بخش  اين
  : از قبيل  پروژه  و اجراي  موردنيازدرطراحي  ژئوتكنيكي  پارامترهاي  تمامي  با ارائه  همراه  ژئوتكنيك  مشاوره  خدمات  ومد مرحله گزارش تهيه  .10 
  . و استثنائي  عادي  بارگذاري  ها در حاالت زير شالوده  يا سنگ  در خاك  گسيختگي  كننده  كنترل  روابط  ارائه  - 
  ها. زير شالوده  يا سنگ  خاك  مدت  و كوتاه  دراز مدت  هاي نشست  ندهكن  كنترل  روابط  ارائه  - 
  ها. مجاز شالوده  هاي و فاصله  جدايي  ، درزهاي بستر شالوده  بار به  انتقال  يا اظهارنظر در مورد سيستم  توصيه  - 
  اجرا.  نحوه  به  با توجه  خاك  مقاوم و  محرك  و تغيير شكلهاي  سكون  در حال  فشارهاي  تعيين  براي  روابط  ارائه  - 
  آنها.  و درازمدت  مدت  كوتاه  و تغيير شكلهاي  و افقي  قائم  بارهاي  ها در مقابل ها، سپرها و بارت شمع  باربري  ظرفيت  تعيين  روابط  ارائه  - 
  . بستر شالوده  اصطكاك  تعيين  روابط  ارائه  - 
  ها. شالوده  سيمان  مشخصات  و تعيين  مجاور آن  و آب  خاك  در مقابل  شالوده  محافظت  ملزو  و يا عدم  لزوم  بررسي  - 
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  ها. شالوده  بستر و اطراف  ويژه  محافظت  لزوم  و يا عدم  لزوم  بررسي  - 
  . برداري بهره  زمان  براي  ژئوتكنيكي  و اتخاذ تدابير مناسب  و نيز مالحظات 
   

  را)(اج  ، ساخت سوم  مرحله
 برنامه و بودجهسازمان   201خدمات مهندسي ژئوتكنيك در اين مرحله در حد دقت و گستردگي مطالعات مرحله قبلي و الگو گرفته از نشريه 

  گيرد: انجام مي كشور
  . ) ژئوتكنيكي (پيمانكاري  اجرايي  پيمانكار عمليات  انتخاب  براي  مناقصه  در برگزاري  كننده  با مشاور هماهنگ  همكاري  .1 
  استاندارد.  با موازين  عملكرد تجهيزات  تطبيق  و كنترل  كنترلي  هاي آزمايش  مهارتها و تجهيزات  كنترل  .2 
  موقـت   ها، شيروانيها و جدارهاي ترانشه  ، پايدارسازي اجرايي  عمليات  بندي مرحله  ، كنترل ساخت  حين  نيكيژئوتك  اجرايي  عمليات  كنترل  .3 

  . و زيرسطحي  سطحي  آبهاي  نياز زهكشي  و درصورت  )، هدايت اجرايي  از عمليات  (ناشي  خاك  تغيير شكلهاي  ، كنترل و دائم
  . ساخت  در حين  مصالحو   زمين  واقعي  شرايط  برداشت  .4 
  موردنظر.  و مشخصات  طراحي  بافرضيات  واقعي  شرايط  همخواني  بررسي  .5 
  . لزوم  در صورت  آن  مجدد و انجام  ، طراحي طراحي  تغيير فرضيات  لزوم  بررسي  .6 
  . جود در محلمو  با شرايط  ژئوتكنيكي  اجرايي  عمليات  كيفيت  كنترل  برنامه  همخواني  بررسي  .7 
    آن  و انجام  كنترل  تغيير برنامه  لزوم  بررسي  .8 
  . لزوم  در صورت  آن  تغيير و انجام  لزوم  و بررسي  زمين  واقعي  با شرايط  ابزار دقيق  نصب  برنامه  همخواني  بررسي  .9 
  . ژئوتكنيكي  اجرايي  عمليات  وضعيت  و تأييد صورت  در بررسي  كننده  با مشاور هماهنگ  همكاري  .10 
)  پيمانكـاري   (كارهـاي   اجرايـي   مسـتمر بـر عمليـات     كنتـرل   بـراي   كارگاهي  نظارت  عوامل  و انتخاب  كننده  با مشاور هماهنگ  همكاري  .11 

  . ژئوتكنيك
  برداري و نگهداري بهره،  مچهار  مرحله

 برنامه و بودجهسازمان  202خدمات مهندسي ژئوتكنيك در اين مرحله در حد دقت و گستردگي مطالعات مرحله قبلي و الگو گرفته از نشريه 
  گيرد. انجام مي كشور
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   ژئوتكنيك  مهندسي  خدمات  الزحمه حق
)  دوم  بخـش   چهـارم   فصـل   (موضـوع   مقطعي  بصورت  مهندسي  و خدمات  طرح  سومو   ، دوم اول  مرحله  مهندسي  خدمات  الزحمه حق -  الف 

،  طـرح   و سويل  ساختماني  عمليات  اجراي  ) و هزينه سوم  (فصل  ) و آزمايشگاهي و دوم  اول  (فصول  صحرايي  مطالعاتي  عمليات  هزينه  براساس
  شود: مي  زير تعيين  و جداول  روابط  طبق

 A = B + C                
                                                            SbakB ..1                  

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

  
 A,B,C ريال  ميليون  به  مهندسي  خدمات  الزحمه : حق    

21,kk2و  1  ، (از جدول الزحمه حق  : ضريب(  
P: 3  (جدول  و مرحله  قسمت  به  مربوط  ضريب(  
:a  4  (جدول  ساختگاه  به  مربوط  ضريب(  
:b  5  (جدول  مستحدثات  به  مربوط  ضريب(  
:s  ريال  (ميليون  ژئوتكنيك  و آزمايشگاهي  صحرايي  مطالعات  عمليات  هزينه (  

:D  ريال  (ميليون  طرح  مربوط  مرحله  و سويل  ساختماني  عمليات  اجراي  هزينه (  
  باشد. برابر صفر مي  p، مقدار   مقطعي  بصورت  مهندسي  در مورد خدمات -  ب 
  عمليات  پيشرفت  شود و برحسب مي  و محاسبه  تعيين  سوم  در ابتدا مرحله  اجرايي  عمليات  برآورد هزينه  رمبنايب  سوم  مرحله  الزحمه حق -  ج 

  گردد. مي  پرداخت  ژئوتكنيك  اجرايي
  گيرنـد. ايـن   قـرار مـي    الزحمـه  حـق   تعيـين   اوليه  و مبناي  انتخاب 5و  4و  1  از جداول  ,1kb,a    ضرايب  يا مرحله  هر قسمت  در ابتداي -د 

  پرداخـت   و مـالك   شـده   و قطعـي   تـدقيق   يـا مرحلـه    قسـمت   در آن  آمده  بدست  نتايج  براساس  مربوط  يا مرحله  قسمت  از پايان  پس  ضرايب
  خواهند بود.  الزحمه حق

برنامـه و  سـازمان   بـا دسـتورالعملهاي    مطابق  مربوط  الزحمه ، حق تكنيكمشاور ژئو  توسط  كارگاهي  نظارت  عوامل  بكارگيري  در صورت -هـ  
  شود. مي  كارفرما پرداخت  ، توسط كشور بودجه

  
  5و  4  شماره   از جدولهاي  استفاده  نحوه 
  راتشـكيل  a   هـا ضـريب   آن  حاصلضـرب   شـود، كـه   مـي   استخراج 4  ، از جدول ساختگاه  نوع  مشخصات  به  با توجه 8aتا   1a  ضريبهاي .1 

  باشد. مي  يك  هر رديف  ضريب  حداقل  است  دهد. بديهي مي
  گردد. مي  استخراج  مستحدثات  نوع  بر حسب  b   ضريب 5  شماره  از جدول .2 
  ژئوتكنيـك   مطالعـات   عمليـات   بـرآورد هزينـه    به  با توجه  a   باشد، ضريب  متفاوت  طرح  مختلف  هاي قسمت  به  مربوط  ساختگاه  چنانچه .3 

  شود. مي  تعيين  وزني  يابي ميانگين  طريق به   مربوط
از   آن  مسـتحدثات   نـوع   بـود كـه    اي بگونـه   طـرح   و چنانچـه   شـده   تعيـين   طـرح   بـرداري  از بهره  منظور اصلي  با درنظر گرفتن  b   ضريب .4 

  يـابي  ميـانگين   طريق  به  مربوط  ژئوتكنيك  مطالعات  عمليات  برآورد هزينه  به  با توجه  b   آمد، ضريب مي  بدست 5  جدول  مختلف  هاي آزمايش
  .شود مي  تعيين  نيوز
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  :1  جدول
S  1  ) ريال  (ميليونk (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  ) ريال  (ميليونk(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 يا 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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  :4  جدول

  a  شرح   رديف
1  
1 -1  
1 -2  
1 -3  

  زمين  مقاومت
  ناچيز  پذيري  بانشست  و بسيار سخت  سنگي  زمينهاي
  متوسط  پذيري  و نشست  متوسط  بامقاومت  زمينهاي
  زياد  پذيري  و نشست  كم  با مقاومت  زمينهاي

1a  
0.11 a  
15.11 a  
3.11 a  

2  
  

2-1  
  
  
  

2-2  

   دريا و رودخانه  در مجاورت  يا احداث  زيرزميني  آب  سطح  به  نسبت  سازه  قرارگيري  وضعيت
   روزميني  هاي سازه

   زيرزميني آب سطح كمتر ازدومترباالي درفاصله  سازه  اجراي -
  زيرزميني  آب  متر زير سطح  يك  حداقل  سازه  اجراي -

  زيرزميني  آب  متر زير سطح 4  حداقل  سازه  اجراي -

   زيرزميني  فضاهاي
   زيرزميني  آب  در زير سطوح  زيرزميني  فضاي  قرارگيري -
  يا دريا  رودخانه  در مجاورت  قرارگيري -

2a  
  
  

2.12 a  
3.12 a  
5.12 a  

  
  

7.12 a  
7.12 a  

3  
3 -1  
3 -2  

   طبيعي  زمين  سطح  به  نسبت  استقرار شالوده  عمق
   طبيعي  زمين  تر از سطح متر پايين 6تا  3  بين  استقرار شالوده  عمق
   طبيعي  زمين  تر از سطح متر پايين 6از   بيش  استقرار شالوده  عمق

3a  
1.13 a  
2.13 a  

4  
4-1  

   ساختار منطقه
   شهري  در بافتهاي  دستي  هاي با خاك در زمين  عمليات  اجراي
   خطي  هاي پروژه -
   غير خطي  هاي پروژه -

4a  
  
  

45.14 a  
15.14 a  

5  
5 -1  
5 -2  
5 -3  

   منطقه  خيزي  زلزله
   متوسط  خيزي  با زلزله  مناطق
  زياد  خيزي  زلزلهبا   مناطق
  زياد  خيلي  خيزي  با زلزله  مناطق

5a  
1.15 a  

15.15 a  
2.15 a  

6  
6-1  

   زمين  تنوع
  وجود دارد.  آن  مختلف  در قسمتهاي  و نشست  درمقاومت  اي مالحظه  قابل  تغييرات  كه  زمينهايي

6a  
2.16 a  

  و در محـدوده   مالحظـه   قابـل   حفرات  داراي ها، زمينهاي ، ناپيوستگي شيب روي مستحدثات  قرارگيري  7
  و...  تورم  ، قابل هاي واگرا، رمبنده زمين  دار از قبيل هاي مسأله زمين

*7 a  

8*   آلودگي  بر حسب  آلوده  در نقاط  قرارگيري  8 a  
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  :5  جدول
  

 شرح   رديف
b 

   تن 50تا   با بار محوري  طبقه 3تا   معمولي  ، ساختمانهاي متعارف  فني  ، ابنيه ساختمان 1  گروه  1
b =1 

2  
  

  متر، و كارخانجاتي 12متر و ممتد تا  25تا   ساده  با دهانه  ، پلهاي سنگين  فني  ، ابنيه ساختمان 2  گروه
= b   هزار نفري 15تا   ورزشي  باشد. استاديوم نمي  و كاركرد سازه  تغيير شكل  كاركرد دستگاهها تابع  كه 25.1  

3  
  

متـر،   50تـا  متـر  25از   متـر و سـاده   30متر تـا   12از   بيش  ممتد با دهانه  ، پلهاي ساختمان 3  گروه
= b   هزار نفري 40تا  15  ورزشي  استاديومهاي 6.1  

  اختمانهايسـ باشـد،   مـي   سازه  تغيير شكل  كاركرد دستگاهها تابع  كه  ، كارخانجاتي ساختمان 4  گروه  4
  هزار نفر 40از   بيش  ورزشي  متر، استاديوم12تا  5  با دهانه  مدفون

b = 2  
= b  متر و پااليشگاهها 12از   با دهانه بيش  در خاك  مدفون  زياد و ساختمانهاي  با حساسيت  كارخانجات  5 5.2  
   خطي  هاي پروژه  6

  ها جاده -
   انتقال  و خطوط  و زهكشي  آبياري  ، شبكه ، گاز و نفت ، فاضالب آب  انتقال -

 
b =1 

 
b = 15.1  

= b  و مغار)  ، شافت (تونل  در سنگ  زيرزميني  فضاهاي  7 25.1  
= b  نيروگاهها  8 3  
= b  ) و زميني  و گاز (هوايي  و نفت  آب  و مخازن  و فاضالب  آب  خانه تصفيه  9 6.1  
= b  هاي بلند  اسكله، دكل و برج  10 5.2  

  
  :5  جدول  وضيحاتت
از   پـس   مهـم   زيربنـايي   و تاسيسات  حياتي  و شريانهاي 2800  نامه آيين  تعريف  طبق "زياد  با اهميت"  هاي ساختمان  براي  فوق  جدول  ارقام .1 

  شوند. مي  ، ضرب2/1  ضريبتاييد كارفرما در 
  مـورخ  1-15354-54-3191  شـماره   بخشـنامه   موضـوع   سـاختماني   هـاي  با گـروه   منطبق  جدول  در اين  شده  درج  ساختماني  هاي گروه .2 

  باشد. مي 30/9/1370
و   نعيـي ت  كارفرما و مشاور ژئوتكنيك  توافق  ، براساس است  نشده  مشخص  جدول  اين  هاي رديفدر   كه  مستحدثاتي  به  ) مربوطb(  ضريب .3 

  . قرار خواهد گرفت  عمل  ، مالككشور برنامه و بودجهسازمان  مانكارانيو پ نيمشاور ،يياجرا يامور نظام فن  از اطالع  پس
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   دوم  بخش  کلیات
  
هـا،   نامـه  ، آيـين  از ضـوابط   يكـي   بايـد طبـق    و آزمايشـگاهي   صـحرايي   هاي ها، آزمايش نمونه  ، حمل بندي ، بسته حفاري  به  مربوط  عمليات  .1 

،  )ماتصـا (   ايـران   صـنعتي   اسـتاندارد و تحقيقـات    كشـور، موسسـه   برنامه و بودجـه سازمان  نشريات  قبيلاز  [  المللي يا بين  ملي  استانداردهاي
،  AASHTOآمريكـا     راه  ، اسـتانداردهاي  BS   انگلسـتان   ، اسـتانداردهاي  ASTM  آمريكـايي   ، اسـتانداردهاي  )آبـا   (   ايـران   بـتن   نامه آئين

در   مورد استفاده  هاي استانداردها و دستورالعمل  است  شود. مشاور موظف  انجام ]و ...  ISRM   سنگ  مكانيك  المللي بين  انجمن  استانداردهاي
واحـد    بهـاي   آن  پيشـنهاد و مطـابق    هـا اسـتاندارد متـداول    از آزمـايش   برخـي   نمايد. بـراي   ، مشخص مربوط  نتايج  اعالم  را ضمن  هر آزمايش

  . است  گرديده  ينتعي  مربوط  هاي آزمايش
يـاد    در دفترچـه   كه  هايي . در مورد راه است  و ترابري  راه  وزارت  هاي مسافت  دفترچه  آخرين  طبق  راه  ، نزديكترين حمل  فاصله  تعيين  مبناي  .2

  شود. مي  تعيين  حمل  مسافت ، با تاييد كارفرما راه  ترين كوتاه  ، با در نظر گرفتن است  نشده  ها تعيين آن  براي  مسافتي  شده
  شـود. بـه   مي  محاسبه  و بالعكس  كارگاه  از مبدأ به  و برگشت  بار رفت يك  بر مبناي  و تجهيزات  وسايل  ونقل  حمل  ها، هزينه فصل  در كليه  .3 

  حمـل   هزينـه   محاسـبه   كيلـومتر مبنـاي   1000) 500×2=1000كيلومتر باشد، ( 500  مركز شركت  از محل  كارگاه  محل  فاصله  چنانچه  مثال  عنوان
  باشد. مي  و بالعكس  كارگاه  به  شهرستان  از محل  حمل  ، مبناي است  ها در شهرستان آن  دفتر مركزي  كه  خواهد بود. در مورد شركتهايي

هاي خاكي، عالوه بر هزينه حمل و نقل  ههاي عمليات صحرايي (موضوع خدمات فصل اول و دوم) در جاد با توجه به استمرار تردد اكيپ  .4
  010117وسايل و تجهيزات بر مبناي يكبار رفت و برگشت از مبدا تا مركز ثقل كارگاه و بالعكس، به ازاء هر روز كاركرد كارگاه، طبـق رديـف   

  گردد. پرداخت مي
  شود. مي  كيلومتر محاسبه  سيصدجمعاً   ي آسفالتي،در مسيرها  و برگشت  رفت  فاصله  حداقل  ششم  جز فصل  ها به فصل  در تمامي  .5 
و   محاسـبه   شده  مقادير كار انجام  براساس  و نقل  حمل  ، هزينه شده  انجام  تعرفه  اين  ضوابط  طبق  مربوط  و نقل  حمل  كه  در مورد كارهايي  .6 

  يابد. نمي  مذكور تقليل  مقادير كار، هزينه  كاهش  گردد. درصورت مي  پرداخت
و   صـحرايي   هاي و آزمايش  چاهي  درون  ها، لوازم ها، پمپ دستگاه  كليه  شامل  و تجهيزات  كادر فني  بودن  از آماده  عبارتست  تجهيز كارگاه  .7 

  در قرارداد.  شده  بيني پيش  خدمات  تمامي  انجام  ها براي آن  استمرار آمادگي
كـه   . در قـرارداد اسـت    آن  برآورد اوليـه درصد  75  مبلغ  اين  شود، حداقل مي  محاسبه  شده  مقادير كار انجام  براساس  تجهيز كارگاه  هزينه  .8 

شود و مـابقي آن بـر اسـاس پيشـرفت كـار       درصد هزينه تجهيز كارگاه پس از تجهيز كارگاه در اولين صورت حساب  پرداخت مي 25معادل 
  گردد.  محاسبه و پرداخت مي

روز يـا    مـورد، يـك    حسـب   هزينه  ، حداقل است  شده  تعيين  روز، روز يا ساعت  اكيپ  ها براساس واحد آن  بهاي  كه  هايي رديف  ميدر تما  .9 
  شود. مي  محاسبه  ساعت  يك
  كار محاسبه  قانون  جود، طبقمو  هاي رديف  كار براساس  و اضافه  بوده  كار عادي  ساعت  هشت  روز يا روز، براي  ها، اكيپ رديف  در تمامي  .10
  . كارفرما است  عهدهه ب  روشنايي  ، تأمين كار در شب  . درصورت است  شده

  باشند. مي  ، گاز و برق ، نفت آب  انتقال  ، خطوط و زهكشي  ، آبياري آهن ، راه راه  ، شامل خطي  هاي پروژه  .11 
مشاور   توسط  مربوط  و گزارش  آزمايشگاهي  هاي آزمايش  نتايج  از ارسال  پس  ماه  ، حداكثر يك از آن  و بيش  كيلوگرم  سه  هاي نمونه  .12 

  ماه  اد بر يكماز  مدت  براي  انبارداري  باشد، هزينه  ماه  از يك  ها بيش نمونه  نگهداري  به  كارفرما مايل  شود. چنانچه مي  نگهداري  ژئوتكنيك
  خواهد شد.  كارفرما پرداخت  و توسط  تعيين  طرفين  باتوافق

در  ،نمايند  ، استفاده نموده  افراد خود تهيه  براي  مشاور ژئوتكنيك  كه  رفاهي  توانند از غذا و امكانات كارفرما مي  فني  هاي افراد و يا نماينده  .13
  شود. مي  و پرداخت  تعيين 011310طبق رديف و مشاور  كارفرما  با توافق  آن  هزينهاين صورت 
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، به هر علتي كه خـارج از قصـور مهندسـان مشـاور     مشابه  ها و كارهاي ، آزمايش حفاري  عمليات  ها، توقف منظور از تأخير كار در رديف  .14
  مشاور، جزو تـأخير كـار محسـوب     مهندس  از جانب  اديقرارد  تعهدات  انجام  عدم  علت  به كارفرما  كار از طرف  دستور توقف باشد. است، مي

  شود. نمي
  به  با توجه  هر فصل  هاي رديف،  جديد در آينده  هاي رديف  درج  موردنياز و امكان  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت به  تعرفه  در اين  .15 

دو   چپ  از سمت  ترتيب  به  كه  است  رقم  شش  ها شامل شماره  ، اين است  شده  يكتفك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي گروه  ها، به آن  ماهيت
  باشد. مي  هر گروه  رديف  شماره  به  آخر مربوط  و دو رقم  گروه  شماره  به  مربوط  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  به  مربوط  اول  رقم

مجـاز    پيمانكـاري   و ديگـر كارهـاي    ژئوتكنيـك   اجرايـي   در كارهـاي   از آن  و استفاده  است  دهش  تهيه  مطالعاتي  كارهاي  براي  تعرفه  اين  .16 
  باشد. نمي

   اي منطقه  هاي ضريب  .17 
  بخشـنامه   در پيوسـت   شده  درج  اي منطقه  هاي ضريب  ، براساس بخش  اين  و شش  ، دو، پنج يك  هاي فصل  به  اعمال  قابل  اي منطقه  هاي ضريب 

اي بـه صـورت    هاي خطي، ضريب منطقه در مورد پروژه شود. مي  زير محاسبه  ابطور  ، طبق12/7/1378  مورخ 4156/102-3730/54  شماره
  شود. يابي تعيين مي ميان

  

                                                                                            6و  2، 1اي مورد اعمال فصول  ضريب منطقه

    و كنترل عمليات اجرايي  ژئوتكنيك  مطالعات  عمليات  اي منطقه  ضريب = 
 R  =3730  در بخشنامه  مربوط  اي منطقه  ضريب    

                   آزمايشگاه مستقر مورد اعمال فصل پنجم.                                                          اي منطقه  ضريب = 
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   برداری  و نمونه  زنی . گمانه اول  فصل
   مقدمه 
  
  .گردد مي  پرداخت 10208  رديف  موضوع  بهاي  اضافه كيلومتر 3در هر قرارداد، براي كارگاه با شعاع بيش از  .1 
،  مربوط  هاي رديف  ، طبق دستي  ) و حفاري و سنگ  (در آبرفت  ماشيني  حفاري  عمليات  اجراي  براي  و تجهيزات  وسايل  و نقل  حمل  هزينه.  2 

  خواهد شد.  و پرداخت  محاسبه  جداگانه
متـراژ    يكبار و بر مبناي  كارگاه  به  حمل  شود، هزينه  مشاور ابالغ  قرارداد به  يك  درقالب  ر راهمسي  يك  پلهاي  تمامي  مطالعه  در صورتي كه  .3 

  .شود مي  محاسبه  پل  دورترين  پلها و تا محل  حفاري  كل
ور) بعهـده كارفرمـا   هاي صحرايي (برجاسنگ) (حداقل مناسب براي عبور تراكت هاي حفاري و آزمايش احداث راه دستيابي به محل گمانه  .4 

بايست حسب مورد نسبت به تامين جرثقيل يا بـالگرد راسـاً و    باشد. در موارديكه امكان احداث راه ياد شده وجود نداشته باشد، كارفرما مي مي
سـتيابي و يـا   هاي صحرايي (برجا سنگ) اقدام نمايد، چنانچه احـداث راه د  ها و تجهيزات حفاري و آزمايش به هزينه خود براي حمل دستگاه

  . گردد تامين امكانات ياد شده توسط مهندس مشاور صورت پذيرد، هزينه آن براساس مبلغ مورد توافق توسط كارفرما پرداخت مي
  بابـت   از ايـن   تـأخيري   باشد و چنانچه كارفرما مي  عهده  ، به يا حقوقي  از حقيقي  ، اعم معارض  ها بدون و گمانه  كارگاه  محل  زمين  تحويل  .5 

  خواهد بود.  همربوط  ضوابط  براساس  آن  جبران  به  گردد كارفرما ملزم  حاصل
  عمليـات   قبلـي   بـا توافـق    گيـرد. چنانچـه   مـي   كارفرمـا انجـام    كار توسط  باشد اين  حفاري  محل  دقيق  نقاط  كردن  پياده  نياز به  در صورت  .6 

  گردد. مي  كارفرما پراخت  توسط  شده  توافق  مبلغ  براساس  آن  شود هزينه  مشاور انجام  مهندس  توسط  نقاط  كردن  و پياده  برداري نقشه
  گمانه  در طول  ) مورد استفاده گير (كوربارل مغزه  لوله  قطر خارجي  براي  وسنگ  در آبرفت  حفاري  هاي فرديدر   شده  درج  قطرهاي  تمامي  .7 

  خواهد شد.  پرداخت  مربوط  بهاي  شود اضافه  با قطر بيشتر شروع  باشد حفاري  الزم  كه  باشد، و در مواردي مي
  گردد. مي  نتيمتر انجامسا 80با قطر حدود   مقني  بوسيله  دستي  حفاري  .8 
  .شود مي  محاسبه  دستي  حفاري  به  مربوط  هاي رديف  عيناً طبق  اوگر دستي  وسيله  به  سطحي  حفاري  .9 
و تجهيـز    حمـل   هـاي  شود هزينـه   انجام  مكانيكي  بيل  بوسيله  گيرد و حفاري  صورت  دانه درشت  در مصالح  قرضه  منابع  مطالعات  چنانچه  .10 

  .خواهد بود  محاسبه  قابل  شده  انجام  حفاري  ميزان  و براساس  دستي  حفاري  هاي رديفاز   كارگاه
تـا   10714  هـاي  رديـف   (موضـوع   در سـيمان   % متراژ حفاري40) ، 10204و  10203  هاي رديف  (موضوع  اهتجهيز كارگ  هزينه  در تعيين  .11 

  شود. مي  ) نيز در نظر گرفته10718
) و  (هيـدروليكي   مخصوص  هاي جك  و...) و مجهز به  زنجيري  و يا چرخ  (سوار بركاميون  بوده  خود كششي  حفاري  هاي دستگاه  چنانچه  .12 

  هـاي  رديـف   براسـاس   آن  شود، باشـد، بهـاي   حفر مي  يا سنگ  در آبرفت  كه  هايي گمانه  ، تراز و استقرار در محل  حمل   براي  الزم  ساير وسايل
  .گردد مي  و پرداخت  محاسبه 10301و  10114

و يـا    كـاري   سـاعت  8در حـداكثر    و كارگر سـاده   و كلنگ  با بيل  هموار سازي  لياتعم  ، انجام10301  در رديف  زمين  منظور از تسطيح  .13 
  باشد. مي  از آن  كسري

و   گمانـه   از انحـراف   ، بمنظـور جلـوگيري   نخـورده   دست  اخذ نمونه  دار يا براي زياد يا زاويه  با عمق  هاي ، در گمانه10302  رديف  بهاي  .14 
  .خواهد بود  پرداخت  ، قابل انجام  در صورت  يساير موارد ايمن  رعايت

و   چيني  سنگ  و همچنين  و ديلم  پتك  وسيلهه ها ب سنگ  تخته  خرد نمودن  ها، مستلزم دامنه  بخاطر شيب  زمين  تسطيح  كه  در مواردي  .15 
هاي مصالح مصرفي  و هزينه روز - بر اساس تعداد نفر  به نيروي انساني  مربوط  هاي باشد هزينه  حفاري  ايجاد سكوي  و در نهايت  خاكريزي

  خواهد بود. 10303لحاظ و مبناي تعيين قيمت رديف 



 برداری  و نمونه  زنی گمانه.اولفصل
 ۱۳۹۷خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سالعرفهت

  

 
 

۱۴   
 

  و طبـق   بطور جداگانه  برداري  نمونه  هزينه 10407تا  10401  هاي رديف   موضوع  اي توپر، اوگر يا ضربه  سرمته  بوسيله  آبرفت  در حفاري  .16
  گردد. ميمنظور   مربوط  هاي رديف

  به  (مربوط 10511تا  10509و  10411تا  10409) و  Sبا پيشوند   خاك  به  (مربوط 10508و  10408  هاي آزمايش  به  مربوط  بهاي  اضافه  .17 
  .گردد يم  تعيين  بندي دانه  هاي رديف  نتايج  بر اساس  و در نهايت  نظري  تشخيص  بوسيله  )، ابتدا با تخمين Gبا پيشوند   خاك

  كـردن   و يا دنبال  باشد (برقو زدن  گشاد كردن  نياز به  هاي آبرفتي در زمين  از حفر گمانه  و يا پس  عمليات  در حين  فني  داليله ب  چنانچه  .18 
  خواهند بود.  پرداخت  متناسباً قابل 10516تا  10514  هاي رديف  ) بهاي عميق  آبرفتي  هاي گمانه  در حفاري  تلسكوپي  روش

  . است  ها منظور گرديده نمونه  كردن  و موميايي  بندي بسته  هزينه 10614تا  10601  هاي رديفواحد   در بهاي  .19 
  .شود منظور نمي  در متراژ حفاري  گير)، كاهشي (مغزه  و پيچر) و مقطعي  (دنيسون  نخورده  دست  برداري نمونه  بابت  .20 
توپر يا اوگـر    سر مته  وسيله  به  حفاري  كه  هايي ) تنها در گمانه10614تا  10610  هاي رديف  گير (موضوع مغزه  بوسله  مقطعي  برداري نمونه  .21 

  خواهد بود.  استفاده  شود قابل مي  انجام
  تزريـق   هاي باشد (در گمانه روز مي 7كمتر از   گيرش  بازمان  شده  تزريق  در سيمان  حفاري  به  مربوط 10718تا  10714  هاي رديف  بهاي  .22 

روز باشـد،   7از   بـيش   بـا گيـرش    شـده   تزريـق   در سـيمان   حفاري  نياز به  ) و چنانچه10732  رديف  موضوع  گمانه  كردن  و سيمانته  آزمايشي
  خواهند بود.  پرداخت  متناسباً مالك 10713تا  10701  هاي رديف

بـا    سـنگ   نوع  كه  است  پرداخت  قابل  درحالتي 10726تا  10724  هاي رديف  موضوع  بهاي ، اضافه سنگ  نوع  بودن  نامشخص  صورتدر  .23 
ها لحـاظ نشـده    . هزينه تهيه مقطع و تشريح ميكروسكوپي در بهاي اين رديفگردد  (با تاييد كارفرما) تعيين  ميكروسكوپي  و تشريح  مقطع  تهيه

  است.
  و ياپرشـدگي   با آثار هـوازدگي   طبيعي  خرد شده  سنگهاي  براي درصد 50كمتر از   R.Q.D   ، ميزان10727  بها رديف اضافه  تعيين  مبناي  .24 

  پذير نباشد. متر امكان  بيشتر از يك  )RUN(   حفاري  قطعه  ها با طول اليه  در اين  حفاري  باشد، بطوريكه ها مي آن  درزه
    گيرش  كار براي  و توقف 10718تا  10714  هاي رديفاز   مجدد در سيمان  ، حفاري10732  از رديف  گمانه  كردن  سيمانته  هزينه  .25

  .شود مي  محاسبه 10808  رديف درصد 50  معادل  سيمان
  شود. مي  و پرداخت  تعيين 10730  كديگر از رديفي  داخل  گذاري لوله  طول  ، هزينه در سنگ  تلسكوپي  روش  به  جداري  گذاري در لوله  .26 
از   كـه   هايي اليه  براي  فقط 10806  رديف  موضوع  )Single Tube Corebarrel(   جداره  گير تك  مغزه  از لوله  با استفاده  در سنگ  حفاري  .27 

  مارن  سنگ  هاي در اليه  گيري و مغزه  حفاري  عمليات  اجراي  . درصورتي كه است  نباشد منظور شده  حفاري  هاي از مغزه  استفاده  نياز به  نظر فني
  .گردد نمي  اعمال  آن  به 10806  رديف  د، كسر بهايباش  و مناسب  قبول  قابل  از نظر فني  جداره  گير تك مغزه  با لوله

  باشند.  شده  ساخته  خشك  سانتيمتر) و از چوب 55×105ابعاد استاندارد (حدود   بايد طبق 10903  رديف  موضوع  چوبي  هاي جعبه  .28 
  باشـد، بـراي   مـي   مشاور ژئوتكنيـك   عهده  كارفرما به  به  نآ  ) و تحويل كيلومتر (از كارگاه 30  تا فاصله  حفاري  هاي مغزه  هاي جعبه  حمل  .29 

  .شود مي  تعيين  طرفين  با توافق  ، هزينه از اين  بيش  هاي فاصله
  نظـر گرفتـه   در  ذكـر شـده    بـا تناسـب    و قـائم   افقي  طول  و مجموع  متر افقي 10  معادل  بطور قائم  متر آبرساني  هريك 10904  در رديف .30 

  د.شو مي
  و كـارگر سـاده    و ديلـم   از پتـك  11101  رديف  متر) موضوع سانتي 30×30×30ابعاد حدود   (به  مكعبي  فوت  سنگي  هاي نمونه  تهيه  براي  .31 

  پرداخـت   مربوط  هاي رديف  طبق  از آزمايش  پس  ، انبار و تخليه حمل  باشد هزينه  كيلوگرم 200از   ها بيش نمونه  وزن  شود و چنانچه مي  استفاده
  خواهد شد.
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  و مصـالح   ميـانگين   هـاي  خواهد بود و نمونه  محاسبه  مالك  كيلويي 25  شده  بندي بسته  هاي ، تعداد نمونه11103و  11102  هاي رديفدر   .32 
  خواهد شد.  و پرداخت  مزبور محاسبه  ديفر  گردد بر مبناي  بندي بسته  كيلوگرمي 25  صورت به  نيز چنانچه  يا سنگي  اي رودخانه  مترمكعبي

  مطالعـاتي   هـاي  نمونـه   كـل   وزن  و در صورتي كه  بوده  كيلوگرم 200از   بيش  كل  با وزن  قرضه  منابع  هاي نمونه  به  مربوط 11107  رديف  .33 
  .باشد ور ميمشا  عهدهه ب  خدمات  شود و انجام نمي  پرداخت  اي مزبور باشد هزينه  كمتر از ميزان

  
   اول  فصل  مختصر گروههاي  و شرح  شماره  دولج

  

شماره 
شماره   شرح مختصر گروه  گروه 

  شرح مختصر گروه  گروه 
  تغيير خدمات و تاخير كار.  .8  حمل. .1
  خدمات جنبي.  .9  تجهيز كارگاه.  .2

  حفاري دستي.  .10  استقرار دستگاه.  .3
  نمونه برداري در حفاري دستي.  .11  و اوگر.حفاري در آبرفت بوسيله سرمته توپر   .4
 نمونه برداري از آب.  .12  گير. حفاري در آبرفت بوسيله مغزه  .5
  برداري بر روي آب يا داخل تونل. حفاري و نمونه  .13  نمونه برداري و حفاري ماشيني در آبرفت.  .6
     گير. حفاري و نمونه برداري در سنگ بوسيله مغزه  .7
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بهای کل (ریال) بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 کیلومتر ۴۵,۱۰۰

دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد حمل و نقل
۲۰۰های آسفالتی برای حفاری ماشینی تا  هر کارگاه در مسیر به

 متر در آبرفت یا سنگ.

۰۱۰۱۰۱

  
 کیلومتر ۸۳,۲۰۰

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

 متر در آبرفت یا سنگ. ۵۰۰متر تا  ۲۰۰

۰۱۰۱۰۲

  
 کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰

هر کارگاهحمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر تا ۵۰۰در مسیرهای آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از 

 متر در آبرفت یا سنگ. ۱۵۰۰

۰۱۰۱۰۳

  
 کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰

هر کارگاهتجهیزات و افراد بهحمل و نقل دستگاههای حفاری،
متر ۱۵۰۰های آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از  در مسیر

 متر در آبرفت یا سنگ. ۳۰۰۰تا 

۰۱۰۱۰۴

  

 کیلومتر 

هر کارگاهحمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر ۳۰۰۰های آسفالتی برای حفاری ماشینی بیش از  در مسیر

 سنگ.در آبرفت یا 

۰۱۰۱۰۵

 کیلومتر ۱۲,۸۰۰  

هایهر کارگاه در مسیرحمل و نقل وسایل، تجهیزات و افراد به
 آسفالتی برای حفاری دستی.

۰۱۰۱۰۶

  
 کیلومتر ۴۸۸,۰۰۰

حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری، تجهـیزات و افراد
۲۰۰های خاکی برای حفاری ماشـینی تا هر کارگاه در جاده به

 آبرفت یا سنگ.متردر 

۰۱۰۱۰۷

  
 کیلومتر ۸۱۱,۵۰۰

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. ۵۰۰متر تا  ۲۰۰از

۰۱۰۱۰۸

  
 کیلومتر ۱,۱۳۵,۰۰۰

هر کارگاهبهحمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد
متر تا ۵۰۰های خاکی برای حفاری ماشینی بیش از  در جاده
 متر در آبرفت یا سنگ. ۱۵۰۰

۰۱۰۱۰۹

  
 کیلومتر ۱,۴۶۶,۰۰۰

هر کارگاهحمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر تا ۱۵۰۰های خاکی برای حفاری ماشینی بیش از  در جاده
 متر درآبرفت یا سنگ. ۳۰۰۰

۰۱۰۱۱۰

  

 کیلومتر 

هر کارگاهحمل و نقل دستگاههای حفاری، تجهیزات و افراد به
متر در ۳۰۰۰های خاکی برای حفاری مـاشینی بیش از  در جاده

 آبرفت یا سنگ.

۰۱۰۱۱۱

 کیلومتر ۳۲,۳۰۰  

هایهر کارگاه در جادهحمل و نقل وسایل، تجهیزات و افراد به
 خاکی برای حفاری دستی.

۰۱۰۱۱۲
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بهای کل (ریال) بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 درصد 

برای حمل۰۱۰۱۱۲تا۰۱۰۱۰۷ردیفهای اضافه بها نسبت به
 رو (صعب العبور). در مسیرهای ساخته نشده ماشین

۰۱۰۱۱۳

  
 ماه _ نمونه ۵,۶۰۷,۰۰۰

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

 در محل کارگاه. آبرفت یا سنگ

۰۱۰۱۱۴

 روز ۸,۱۲۶,۰۰۰  

سازی هر دستگاه حفاری و تجهیزات متعلقه و تامینآماده
 برای حمل با بالگـرد (هلیکوپتر).  لوازم 

۰۱۰۱۱۵

 دفعه ۱۴,۹۶۳,۰۰۰  

باز و بسته کردن هر دستگاه حفاری و تجهیزات متعلقه برای
 های دیگر. حمل با بالگرد (هلیکوپتر) یا روش

۰۱۰۱۱۶

  
 درصد ۲۰

بابت۰۱۰۱۱۲تا۰۱۰۱۰۷هایردیف اضافه بها نسبت به
های خاکی های عملیات صحرایی در جاده استمرار تردد اکیپ

 به ازای هر روز کارکرد.

۰۱۰۱۱۷

  
 مقطوع ۷۷,۷۳۹,۰۰۰

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

 متر درآبرفت در هر کارگاه. ۱۰۰ای تا  ضربه

۰۱۰۲۰۱

 مترطول ۶۰۰,۰۰۰  

برای هر متر حفاری مازاد۰۱۰۲۰۱ردیف  اضافه بها نسبت به
 متر در هر کارگاه. ۱۰۰بر 

۰۱۰۲۰۲

  
 مقطوع ۱۳۵,۶۶۲,۰۰۰

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

 متر در آبرفت یا سنگ در هر کارگاه. ۱۰۰حفاری تا 

۰۱۰۲۰۳

 مترطول ۱,۲۰۳,۰۰۰  

برای هر متر حفاری مازاد۰۱۰۲۰۳ردیف  اضافه بها نسبت به
 متر در هر کارگاه. ۱۰۰بر

۰۱۰۲۰۴

۰۱۰۲۰۵ متر در هر کارگاه.۵۰حفاری دستی تاتجهیز کارگاه برای  مقطوع ۲۳,۲۶۴,۰۰۰  

 مترطول ۴۵۵,۵۰۰  

برای هر متر حفاری دستی۰۱۰۲۰۵ردیف  اضافه بها نسبت به
 متر. ۵۰مازاد بر

۰۱۰۲۰۶

  
 درصد 

در۰۱۰۲۰۶تا۰۱۰۲۰۱و۰۱۰۱۰۶ردیفهای کسر بها نسبت به
 صورتیکه کارگاه درمحدوده شهر محل مرکز شرکت باشد.

۰۱۰۲۰۷

  

 درصد 

در صورتیکه۰۱۰۲۰۶تا۰۱۰۲۰۱ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 ۶های خطی (با طول بیش از  منظور مطالعه پروژه  کارگاه به

 کیلومتر) تجهیز شده باشد.

۰۱۰۲۰۸

 گمانه ۹۶۴,۰۰۰  

تسطیح زمین برای استقرار و تراز نمودن دستگاه حفاری در
 زمینهای آبرفتی و سنگی.

۰۱۰۳۰۱

 گمانه ۴,۳۶۵,۰۰۰  

مهار نمودن دستگاه حفاری با بتن برای حفاری در آبرفت و
 سنگ.

۰۱۰۳۰۲
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 سکو 

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

۰۱۰۳۰۳

 گمانه ۳,۵۴۷,۰۰۰  

آ وری دستگاه حفاری در محل هر گمانه برای نصب و جمع
 متر. ۱۰۰های تا عمق  گمانهحفاری در آبرفت یا سنگ برای 

۰۱۰۳۰۴

 درصد ۲۰  

متر افزایش۲۵برای هر۰۱۰۳۰۴ردیف  بها نسبت بهاضافه
 متر. ۱۰۰عمق گمانه از 

۰۱۰۳۰۵

  

 مترطول ۴۷۶,۵۰۰

الی و یاحفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس،
)، اوگر یاBit Rockوسیلـه سرمته توپر ( مخلوطی از آنها به

های دست خورده میلیمتر برای اخذ نمونه ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر. ۲۵و دست نخورده تا عمق 

۰۱۰۴۰۱

  

 مترطول ۶۰۷,۵۰۰

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

های دست خورده نمونهمیلیمتر برای اخذ  ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر. ۵۰تا  ۲۵و دست نخورده بیش از عمق 

۰۱۰۴۰۲

  

 مترطول ۷۵۳,۵۰۰

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

های دست خورده میلیمتر برای اخذ نمونه ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر. ۷۵تا  ۵۰نخورده بیش از عمق و دست 

۰۱۰۴۰۳

  

 مترطول ۹۶۵,۵۰۰

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

های دست خورده میلیمتر برای اخذ نمونه ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر. ۱۰۰تا  ۷۵و دست نخورده بیش از عمق 

۰۱۰۴۰۴

  

 مترطول ۱,۲۴۱,۰۰۰

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

های دست خورده میلیمتر برای اخذ نمونه ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر. ۱۲۵تا  ۱۰۰و دست نخورده بیش از عمق 

۰۱۰۴۰۵

  

 مترطول ۱,۵۴۸,۰۰۰

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

های دست خورده میلیمتر برای اخذ نمونه ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۲۵و دست نخورده بیش از عمق 

۰۱۰۴۰۶

  

 مترطول 

آبرفتی ریزدانه ازقبیل رس، الی و یاحفاری در زمینهای 
)، اوگر یاBit Rockوسیله سرمته توپر ( مخلوطی از آنها به

های دسـت میلیمتر برای اخذ نمونه ۱۰۱ای تا قطر  ضربه
 متر.۱۵۰نخورده و دست خورده بیش از عمـق 

۰۱۰۴۰۷
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 درصد ۳۰

، چنانچه۰۱۰۴۰۷تا۰۱۰۴۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
ای و یا شن ریز های آبرفتی ماسه حفاری در الیه عملیات

 صورت گیرد.

۰۱۰۴۰۸

  

 درصد ۱۰۰

،۰۱۰۴۱۴و۰۱۰۴۰۷تا ۰۱۰۴۰۱اضافه 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 ٪۵۰کوچکتر از  ۲۰۰عبوری از الک نمره ریزدانه (درصد 

) و همچنین مصالح سیمانته شده٪۲۵بزرگتر یا مساوی 
 (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

۰۱۰۴۰۹

  

 درصد ۲۰۰

،۰۱۰۴۱۴و۰۱۰۴۰۷تا ۰۱۰۴۰۱اضافه بها نسبت به ردیفهای
دانه از قبیل های آبرفتی درشت چنانچه عملیات حفاری در الیه

سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه با مصالحقطعه 
و ٪۲۵کوچکتر از  ۲۰۰ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته شده٪۱۲بزرگتر یا مساوی 
 (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

۰۱۰۴۱۰

  

 درصد ۲۶۰

،۰۱۰۴۱۴و۰۱۰۴۰۷تا ۰۱۰۴۰۱اضافه 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٪۱۲کوچکتر از  ۲۰۰ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

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

۰۱۰۴۱۱

  
 درصد ۶۰

، در صورت۰۱۰۴۱۱تا ۰۱۰۴۰۱به ردیفهایاضافه بها نسبت 
استفاده همزمان از لوله جدار با اجرای عملیات حفاری در

 های ریزشی. الیه

۰۱۰۴۱۲

 درصد ۱۰  

در صورت۰۱۰۴۱۰تا ۰۱۰۴۰۱اضافه بها نسبت به ردیفهای
 گذاری پس از عملیات حفاری.  لوله

۰۱۰۴۱۳

 مترطول ۳۳,۶۰۰  

(بنتونیت) در حفاری با سرمته توپراستفاده از گل حفاری 
)Bit Rock.یا مغزه گیر ،( 

۰۱۰۴۱۴

  

 مترطول 

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

 ).SM ها (مانند پودر درصد بازیافت مغزه

۰۱۰۴۱۵

  

 مترطول ۱,۰۸۶,۰۰۰

حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس، الی و یا
۱۰۱)، 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 ۲۵خورده و دست نخورده تا عمق 

 جدار.

۰۱۰۵۰۱
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 مترطول ۱,۵۹۴,۰۰۰

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

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست
متر همراه با ۵۰تا  ۲۵خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 نصب لوله جدار. 

۰۱۰۵۰۲

  

 مترطول ۲,۱۸۹,۰۰۰

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

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست
متر همراه با ۷۵تا  ۵۰خورده و دست نخورده بیش از عمق 

  نصب لوله جدار. 

۰۱۰۵۰۳

  

 مترطول ۲,۹۱۳,۰۰۰

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

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست
متر همراه با ۱۰۰تا  ۷۵خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 نصب لوله جدار. 

۰۱۰۵۰۴

  

 مترطول ۳,۷۳۹,۰۰۰

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

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست
متر همراه با ۱۲۵تا  ۱۰۰خورده و دست نخورده بیش از عمق 

  نصب لوله جدار. 

۰۱۰۵۰۵

  

 مترطول ۴,۶۲۳,۰۰۰

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

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست
متر همراه با ۱۵۰تا  ۱۲۵خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 نصب لوله جدار. 

۰۱۰۵۰۶

  

 مترطول 

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

میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه دست
متر همراه با نصب ۱۵۰خورده و دست نخورده بیش از عمق 

 لوله جدار. 

۰۱۰۵۰۷

  
 درصد ۵۰

چنانچه۰۱۰۵۰۷تا۰۱۰۵۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
ای یا شن ریز های آبرفتی ماسه عملیات حفاری در الیه

 گیرد.صورت 

۰۱۰۵۰۸
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 درصد ۱۰۰

چنانچه۰۱۰۵۰۷تا۰۱۰۵۰۱اضافه بها نسبت به ردیفهای
های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه عملیات حفاری در الیه

سنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه با
کوچکتر ۲۰۰مصالح ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته٪۲۵و بزرگتر یا مساوی  ٪۵۰از
 شده (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

۰۱۰۵۰۹

  

 درصد ۲۰۰

چنانچه۰۱۰۵۰۷تا۰۱۰۵۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه عملیات حفاری در الیه

سـنگ، قلوه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه با
کوچکتر از ۲۰۰(درصد عبوری از الک نمره  مصالح ریزدانه

) و همچنین مصالح سیمانته شده٪۱۲و بزرگتر یا مساوی  ۲۵٪
 (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد.

۰۱۰۵۱۰

  

 درصد ۲۶۰

چنانچه۰۱۰۵۰۷تا۰۱۰۵۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه عملیات حفاری درالیه

قلوه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آنها همراه یاسـنگ، 
 ۲۰۰بدون مصالح ریزدانه (درصدعبوری از الـک نمره 

) و همچنین مصالح سیمانته شده (کنگلومرای٪۱۲کوچکتر از 
 سست و جوان) صورت گیرد.

۰۱۰۵۱۱

  
 درصد ۱۲۰

تا۰۱۰۵۰۸و۰۱۰۴۱۱تا۰۱۰۴۰۸ردیفهای اضافه بها نسبت به
دانه از جنس آذرین چنانچه قطعات سخت درشت  ۰۱۰۵۱۱

 دار باشد. دگرگونی و یا رسوبی سیلیس

۰۱۰۵۱۲

 درصد ۱۵  

در صورت۰۱۰۵۱۲تا۰۱۰۵۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
 ).T6-Sگیر سه جداره (  استفاده از مغزه

۰۱۰۵۱۳

 درصد ۱۰  

تا۰۱۰۵۰۱و۰۱۰۴۱۱تا۰۱۰۴۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
 میلیمتر باشد. ۱۱۶چنانچه قطر حفاری تا  ۰۱۰۵۱۱

۰۱۰۵۱۴

  
 درصد ۲۰

۰۱۰۵۰۱و۰۱۰۴۱۱تا۰۱۰۴۰۱ردیفهای  اضافه بها نسبت به
۱۲۸میلیمتر تا  ۱۱۶قطر حفـاری بیش از  چنانچه  ۰۱۰۵۱۱تا 

 میلیمتر باشد.

۰۱۰۵۱۵

  
 درصد ۳۰

۰۱۰۵۰۱و۰۱۰۴۱۱تا۰۱۰۴۰۱ردیفهای  اضافه بها نسبت به
۱۴۶میلیمتر تا  ۱۲۸قطر حفاری بیش از   چنانچه ۰۱۰۵۱۱تا 

 میلیمتر باشد.

۰۱۰۵۱۶

 درصد ۳۰  

چنانچه امکان۰۱۰۵۱۶تا۰۱۰۵۰۱ردیفهای  کسر بها نسبت به
 عدم استفاده از لوله جدار وجود داشته باشد.

۰۱۰۵۱۷

 درصد ۳۰  

چنانچه از گل۰۱۰۵۱۶تا۰۱۰۵۰۱ردیفهای  کسر بها نسبت به
 حفاری (بنتونیت) استفاده گردد.

۰۱۰۵۱۸
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 نمونه ۹۵۱,۵۰۰

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یانمونه
متر ۲۵ مشابه در زمینهای رسی و الیی از سطح زمین تا عمق 

  )D:ASTM ۱۵۸۷(طبق 

۰۱۰۶۰۱

  
 نمونه ۱,۲۰۰,۰۰۰

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یانمونه
متر (طبق ۵۰تا ۲۵مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

۱۵۸۷ D:ASTM( 

۰۱۰۶۰۲

  
 نمونه ۱,۴۵۵,۰۰۰

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یانمونه
متر ۷۵تا  ۵۰مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

 )D:ASTM ۱۵۸۷(طبق 

۰۱۰۶۰۳

  
 نمونه ۱,۷۶۹,۰۰۰

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یانمونه
متر ۱۰۰تا ۷۵  مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

 )D:ASTM ۱۵۸۷(طبق 

۰۱۰۶۰۴

  

 نمونه 

برداری مقطعی و دست نخورده یوفر یا شلبی تیوپ یانمونه
متر (طبق ۱۰۰مشابه درزمینهای رسی و الیی بیش از عمق 

۱۵۸۷ D:ASTM( 

۰۱۰۶۰۵

  
 نمونه ۱,۸۸۲,۰۰۰

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

 متر. ۲۵زمین تا عمق 

۰۱۰۶۰۶

  
 نمونه ۲,۱۴۶,۰۰۰

گیر سه وسیله نمونهبرداری مقطعی و دست نخورده بهنمونه
طول حداکثر یک متر بیش از پیچر بهجداره یا دنیسون و یا 

 متر. ۵۰تا ۲۵عمق 

۰۱۰۶۰۷

  
 نمونه ۲,۴۰۹,۰۰۰

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

 متر. ۷۵تا  ۵۰عمق 

۰۱۰۶۰۸

  
 نمونه ۲,۷۲۱,۰۰۰

گیر سه وسیله نمونهنخورده بهبرداری مقطعی و دستنمونه
طول حداکثر یک متر بیش از جداره یا دنیسون و یا پیچر به

 متر. ۱۰۰تا  ۷۵عمق 

۰۱۰۶۰۹

  

 نمونه ۷۲۴,۹۰۰

۵۰طول حداکثروسیله مغزه گیر به برداری مقطعی بهنمونه
های آبرفتی مـتر در زمین میلی ۱۰۱قطر تا   متر و به سانتی

۲۱۱۳متر (طبق  ۲۵ریزدانه از سطح زمین تا عمق 
ASTM:D.( 

۰۱۰۶۱۰

  
 نمونه ۱,۰۹۶,۰۰۰

۵۰طول حداکثروسیله مغزه گیر به  برداری مقطـعی بهنمونه
های آبرفتی مـتر در زمین میلی ۱۰۱قطر تا   و بهمتر  سانتی

 ).ASTM:D ۲۱۱۳متر (طبق  ۵۰تا  ۲۵ریزدانه بیش از عمق 

۰۱۰۶۱۱
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 نمونه ۱,۴۹۲,۰۰۰

۵۰طول حداکثروسیله مغزه گیر به برداری مقطـعی بهنمونه
های آبرفتی مـتر در زمین میلی ۱۰۱قطر تا   متر و به سانتی

 ).ASTM:D ۲۱۱۳متر (طبق  ۷۵تا  ۵۰ریزدانه بیش از عمق 

۰۱۰۶۱۲

  

 نمونه ۱,۹۵۱,۰۰۰

۵۰طول حداکثروسیله مغزه گیر به  برداری مقطـعی بهنمونه
های آبرفتی مـتر در زمین میلی ۱۰۱قطر تا   متر و به سانتی

متر (طبق ۱۰۰تا  ۷۵ ریزدانه بیش از عمق 
۲۱۱۳ ASTM:D.( 

۰۱۰۶۱۳

  

 نمونه 

۵۰طول حداکثروسیله مغزه گیر به  به برداری مقطـعینمونه
های آبرفتی مـتر در زمین میلی ۱۰۱قطر تا   متر و به سانتی

 ).ASTM:D ۲۱۱۳متر (طبق  ۱۰۰ریزدانه بیش از عمق 

۰۱۰۶۱۴

 درصد ۵۰  

، چنانچه۰۱۰۶۱۴تا۰۱۰۶۱۰ردیفهای  اضافه بها نسبت به
صورت گیرد.ریز  ای یا شن برداری مقطعی درآبرفت ماسه نمونه

۰۱۰۶۱۵

 درصد ۱۵۰  

چنانچه۰۱۰۶۱۴تا۰۱۰۶۱۰ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 برداری مقطعی در مصالح درشت دانه صورت گیرد. نمونه

۰۱۰۶۱۶

  

 مترطول ۱,۳۸۷,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به  حفاری در سنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص تا ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسـته
 متر. ۲۵عمق 

۰۱۰۷۰۱

  

 مترطول ۱,۸۳۴,۰۰۰

گیر دو وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
۷۶قطر خارجی  )، بهCorebarrel Tube Doubleجداره(

های ها در جعبه بندی نمونه میلیمتر و اخذ نمونه و بسته
 متر. ۵۰تا ۲۵از عمق  مخصوص بیش

۰۱۰۷۰۲

  

 مترطول ۲,۳۱۳,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۷۵تا  ۵۰از عمق 

۰۱۰۷۰۳

  

 مترطول ۲,۸۸۸,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۱۰۰تا  ۷۵  از عمق 

۰۱۰۷۰۴

  

 مترطول ۳,۵۵۰,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۱۲۵تا  ۱۰۰از عمق 

۰۱۰۷۰۵
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 مترطول ۴,۳۱۴,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleو میلیمتر ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۱۵۰تا  ۱۲۵  از عمق 

۰۱۰۷۰۶

  

 مترطول ۵,۰۷۲,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

مخصوص بیشهای  ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۱۷۵تا  ۱۵۰از عمق 

۰۱۰۷۰۷

  

 مترطول ۵,۸۳۹,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۲۰۰تا  ۱۷۵  از عمق 

۰۱۰۷۰۸

  

 مترطول ۶,۸۳۲,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۲۲۵تا  ۲۰۰  از عمق 

۰۱۰۷۰۹

  

 مترطول ۷,۹۵۷,۰۰۰

گیر دو جداره مغزهوسیلهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۲۵۰تا ۲۲۵  از عمق 

۰۱۰۷۱۰

  

 مترطول ۹,۱۷۹,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Double ،(میلیمتر و ۷۶قطر خارجی  به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۲۷۵تا  ۲۵۰  از عمق 

۰۱۰۷۱۱

  

 مترطول ۱۰,۴۷۰,۰۰۰

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه نمونهبندی  اخذ نمونه و بسته
 متر. ۳۰۰تا  ۲۷۵از عمق 

۰۱۰۷۱۲

  

 مترطول 

گیر دو جداره وسیله مغزهطور قائم به حفاری درسنگ به
)Corebarrel Tube Doubleمیلیمتر و ۷۶قطر خارجی  )، به

های مخصوص بیش ها در جعبه بندی نمونه اخذ نمونه و بسته
 متر. ۳۰۰از عمق 

۰۱۰۷۱۳

۰۱۰۷۱۴ متر.۲۵حفاری در سیمان پس از گیرش تا عمق مترطول ۷۲۰,۵۰۰  
۰۱۰۷۱۵ متر.۵۰تا۲۵حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از عمق مترطول ۸۹۰,۰۰۰  
۰۱۰۷۱۶ متر.۷۵تا۵۰حفاری در سیمان پس از گیرش بیش از عمق مترطول ۱,۰۹۱,۰۰۰  
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۰۱۰۷۱۷ متر.۱۰۰تا۷۵ازگیرش بیش از عمقحفاری درسیمان پس  مترطول ۱,۳۲۱,۰۰۰  
۰۱۰۷۱۸ متر.۱۰۰عمقحفاری در سیمان پس از گیرش بیش از مترطول   

 درصد ۱۰  

برای۰۱۰۷۱۸تا۰۱۰۷۰۱هایردیف بها نسبت به  اضافه 
 میلیمتر. ۸۶قطر خارجی تا   حفاری به

۰۱۰۷۱۹

 درصد ۲۰  

برای۰۱۰۷۱۸تا۰۱۰۷۰۱هایردیف بها نسبت به  اضافه 
 میلیمتر. ۱۰۱تا  ۸۶قطر خارجی بیش از   حفاری به

۰۱۰۷۲۰

 درصد ۳۰  

برای۰۱۰۷۱۸تا۰۱۰۷۰۱هایردیف بها نسبت به  اضافه 
 میلیمتر. ۱۱۶تا  ۱۰۱قطر خارجی بیش از   حفاری به

۰۱۰۷۲۱

 درصد ۴۰  

برای۰۱۰۷۱۸تا۰۱۰۷۰۱هایردیف  بها نسبت به اضافه 
 میلیمتر. ۱۲۸تا  ۱۱۶قطر خارجی بیش از  حفاری به 

۰۱۰۷۲۲

 درصد ۵۰  

برای۰۱۰۷۱۸تا۰۱۰۷۰۱هایردیف  بها نسبت به اضافه 
 میلیمتر. ۱۴۶تا  ۱۲۸قطر خارجی بیش از  حفاری به 

۰۱۰۷۲۳

  

 درصد ۴۰

۰۱۰۷۱۹و۰۱۰۷۱۳تـا۰۱۰۷۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به 
از نوع بازی و آذریندر صورتی که جنس سنگ  ۰۱۰۷۲۳تا 

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

۰۱۰۷۲۴

  

 درصد ۱۰۰

۰۱۰۷۱۹ و۰۱۰۷۱۳تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
در صورتی که جنس سنگ از نوع آذرین اسیدی ۰۱۰۷۲۳تا 

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

۰۱۰۷۲۵

  

 مترطول 

۰۱۰۷۱۹ و۰۱۰۷۱۳تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
در صورتی که جنس سنگ از نوع رسوبی یا ۰۱۰۷۲۳تا 

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

۰۱۰۷۲۶

  
 درصد ۵

تا۰۱۰۷۱۹و۰۱۰۷۱۳تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای  بها نسبت بهاضافه
 باشد (به ٪۵۰سنگ کمتر از  RQDدر صورتی که  ۰۱۰۷۲۶
 ).٪۵۰نسبت به  RQDکاهش  ٪۵ازای هر 

۰۱۰۷۲۷

 درصد ۲۰  

در صورت۰۱۰۷۲۷تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای  بها نسبت بهاضافه
 ).T6-S( گیر سه جداره  استفاده از مغزه

۰۱۰۷۲۸

  
 درصد ۶۵

تا۰۱۰۷۱۹و۰۱۰۷۱۲تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای بها نسبت به اضافه
های سنگی نیاز به لوله جداره در الیه در صورتی که  ۰۱۰۷۲۷

 حین عملیات حفاری باشد.

۰۱۰۷۲۹
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 درصد ۵

۰۱۰۷۱۹ و۰۱۰۷۱۳تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای بها نسبت به اضافه
لوله جداره  سنگی نیاز بههای  الیه در صورتی که  ۰۱۰۷۲۳تا 

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

۰۱۰۷۳۰

  

 درصد 

۰۱۰۷۱۳تا۰۱۰۷۰۱هایاضافه بها نسبت به ردیف
در صورتی که جنس سنگ از نوع ۰۱۰۷۲۳تا  ۰۱۰۷۱۹  و

 رسوبی یا دگرگونی همراه با بافت سیلیسی باشد.

۰۱۰۷۳۱

 قطعه ۱,۵۰۹,۰۰۰  

سیمانته کردن گمانه در زمینهای سنگی خرد شده و در قطعات
 تا پنج متر در هر عمق.

۰۱۰۷۳۲

  
 درصد ۱۰

های حفاری درآبرفتتمامی ردیف  بها نسبت بهاضافه
گذاری در سنگ و  ) و حفاری و لوله۰۵و  ۰۴های  (گروه

 قائم.  نسبت بهدرجه زاویه انحراف  ۱۰) تا ۰۷سیمان (گروه 

۰۱۰۸۰۱

  
 درصد ۲۰

های حفاری در آبرفت وتمامی ردیف بها نسبت به اضافه
درجه زاویه ۲۰گذاری در سنگ و سیمان تا   حفاری و لوله

 قائم. انحراف نسبت به 

۰۱۰۸۰۲

  
 درصد ۳۰

های حفاری در آبرفت وتمامی ردیف  بها نسبت بهاضافه
درجه زاویه ۳۰سیمان تا گذاری درسنگ و   حفاری و لوله

 قائم. انحراف نسبت به 

۰۱۰۸۰۳

  
 درصد ۴۵

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

 قائم. انحراف نسبت به 

۰۱۰۸۰۴

  

 درصد 

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

 قائم. زاویه انحراف نسبت به 

۰۱۰۸۰۵

  
 درصد ۳۵

تا۰۱۰۷۱۹و۰۱۰۷۱۳تا۰۱۰۷۰۱ردیفهای کسربها نسبت به 
در صورت اسـتفاده از ۰۱۰۸۰۵تـا  ۰۱۰۸۰۱و ۰۱۰۷۲۷

 ).Single Tube Corebarrel( گیر تک جداره  مغزه

۰۱۰۸۰۶

  
 درصد ۴۰

، چنانچه عملیات حفاری۰۱۰۷۰۱ردیف  کسر بها نسبت به
ای )، و یا روش ضربهNone Coringگیری (  بدون مغزه
 )، صورت گیرد.Down The Holeچرخشی (

۰۱۰۸۰۷

 روز ۷,۸۲۱,۰۰۰  

روز۵تاخیر کار به ازای هر دستگاه حفاری و افراد تا حداکثر
 مداوم.

۰۱۰۸۰۸

  
 روز 

روز۵دستگاه حفاری و افراد بیش ازتاخیر کار به ازای هر 
 مداوم.

۰۱۰۸۰۹
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بهای کل (ریال) بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 نمونه ۸۳,۵۰۰

۳خورده به وزن تاهای منتخب و دسـت بندی نمونهبسـته
های آبرفتی و سنگی و ارسال آنها به کیلوگرم از نمونه
 آزمایشگاه مرکزی.

۰۱۰۹۰۱

۰۱۰۹۰۲ سانتیمتر.۶۰ها بطول حداکثراندود از مغزه  تهیه نمونه موم  نمونه ۱۹۶,۵۰۰  

  
 جعبه ۶۳۸,۰۰۰

هاهای 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.

۰۱۰۹۰۳

  
 دستگاه روز 

طریق لوله کشی و پمـپاژ، درمحل هر گمانه به آبرسانی به
 متر باشد. ۲۰۰معادل مسیر افقی آن بیش از طول صورتی که 

۰۱۰۹۰۴

۰۱۰۹۰۵ 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.

۰۱۰۹۰۶

 مترطول ۹۰۱,۵۰۰  

نمونه برداری دسـت خورده در زمینهایحفاری دستی برای 
 متر. ۳آبرفتی باالی سطح آب و سنگ بستر تا عمق 

۰۱۱۰۰۱

  
 مترطول ۱,۳۳۶,۰۰۰

حفاری دستی برای نمونه برداری دسـت خورده در زمینهای
۱۰تا ۳آبرفتی باالی سطح آب و سـنگ بستر بیش از عمق 

 متر.

۰۱۱۰۰۲

  
 مترطول ۲,۰۵۷,۰۰۰

خورده در زمینهاینمونه برداری دسـتحفاری دستی برای 
۲۰تا ۱۰آبرفتی باالی سطح آب و سـنگ بستر بیش از عمق 

 متر.

۰۱۱۰۰۳

  
 مترطول ۴,۰۹۵,۰۰۰

خورده در زمینهایحفاری دستی برای نمونه برداری دسـت
۳۰تا ۲۰آبرفتی باالی سطح آب وسـنگ بستر بیش از عمق 

 متر.

۰۱۱۰۰۴

 درصد ۳۰  

در صورتی که۰۱۱۰۰۴تا۰۱۱۰۰۱ردیفهای به بها نسبتاضافه
 جنس زمین از مصالح درشت دانه باشد.

۰۱۱۰۰۵

 درصد ۵۰  

در صورتی که۰۱۱۰۰۵تا۰۱۱۰۰۱ردیفهای بها نسبت بهاضافه
 جنس زمین از مصالح سیمانته شده (دج ) باشد.

۰۱۱۰۰۶

  
 ساعت 

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

۰۱۱۰۰۷

۰۱۱۰۰۸ پر کردن چاههای دستی با خاک محل. مترطول ۷۶,۳۰۰  
۰۱۱۰۰۹ چینی به منظور جلوگیری از ریزش در هر عمق.طوقه مترطول ۱,۲۰۶,۰۰۰  
۰۱۱۰۱۰ روز مداوم.۵تاخیر کار برای حفاری دستی حداکثر تا روز ۲,۹۰۳,۰۰۰  
۰۱۱۰۱۱ روز مداوم.۵حفاری دستی بیش ازتاخیر کار برای  روز   
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بهای کل (ریال) بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 نمونه ۵۵۹,۵۰۰  

۳۰×۳۰×۳۰ابعاد حدودمکعبی (به تهیه نمونه سنگی فوت 
 سانتیمتر).

۰۱۱۱۰۱

 نمونه ۲۳۹,۰۰۰  

خورده در حین حفاری دستی از داخل برداری دسـتنمونه
 کیلوگرم. ۲۵وزن تا  چاه و بسته بندی آنها به

۰۱۱۱۰۲

  
 نمونه ۱۵۸,۰۰۰

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

 کیلوگرم. ۲۵وزن تا 

۰۱۱۱۰۳

 نمونه ۴۸۳,۰۰۰  

Cutterوسیله نمونه گیر (نمونه برداری دست نخورده به

Core متر.  ۲۰)، و چکش تا عمق 

۰۱۱۱۰۴

 نمونه ۵۲۹,۰۰۰  

وسیله جک هیدرولیک از بدنهنمونه برداری دست نخورده به
 متر. ۲۰چاه تا عمق 

۰۱۱۱۰۵

  
 نمونه ۴۷۶,۰۰۰

صورت مونولیتنمونه برداری دست نخورده از خاک به
سانتیمتر) و بسته بندی آنها در ۳۰×۳۰×۳۰ابعاد حدود  (به

 جعبه چوبی.

۰۱۱۱۰۶

کیلومتر  -تن  ۴,۷۷۰  
ایبندی شده و یا فلهاندود و بسته های موم  نمونهارسال 

 آزمایشگاه. به 

۰۱۱۱۰۷

  
 ماه _ نمونه 

کیلوگرم۲۵های به وزنهزینه نگهداری بیش از یک ماه نمونه
 به باال در آزمایشگاه.

۰۱۱۱۰۸

 نمونه ۱۶۴,۰۰۰  

۱۰نمونه برداری آب بدون دسـتگاه مخصوص (تا حداکثر
 لیتر).

۰۱۱۲۰۱

۰۱۱۲۰۲ 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.

۰۱۱۳۰۱

  

 درصد 

درتمامی ردیفهای حفاری و نمونه برداری بها نسبت بهاضافه
آبرفت و سنگ درصورتیکه حفاری روی بارج قایق، سکو، در

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

۰۱۱۳۰۲

  

 درصد 

برداری درتمامی ردیفهای حفاری و نمونه بها نسبت بهاضافه
آبرفت و سنگ در صورتی که محل گمانه در داخل تونل یا 

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

۰۱۱۳۰۳

۰۱۱۳۰۴ نقاط ورودی گالریها.منظور دسترسی به انجام حفاری روباز به مترمکعب   

  

 مترطول 

متر (با استفاده از مواد۲×۲ابعاد حدود حفر گالری اکتشافی به
ناریه) طبق مشخصات فنی همراه با تامین روشنایی و تهویه در

 طول کار. 

۰۱۱۳۰۵
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بهای کل (ریال) بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

۰۱۱۳۰۶ ساخت و نصب ـ درهای حفاظتی برای گالریها. مقطوع   
۰۱۱۳۰۷ نصب سیستم نگهداری در گالریهای ریزشی. مترطول   
۰۱۱۳۰۸ شستشوی گالریهای اکتشافی پس از عملیات حفاری. مترطول   

  
 مترمکعب 

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

۰۱۱۳۰۹

۰۱۱۳۱۰ تامین هزینه غذای نمایندگان فنی کارفرما. روز-نفر   
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   صحرایی  های آزمایش . دوم  فصل
   مقدمه 
  گردد. پرداخت مي 021805كيلومتر اضافه بهاي موضوع رديف  3در هر قرارداد براي كارگاه با شعاع بيش از  .1
و   نصب  شود. هزينه مي  محاسبه  جداگانه  مورد آزمايش  در قطعه  حرارتي  پرسيومتر و مقاومت  دستگاه  جاسازي  براي  حفاري  عمليات  هزينه  .2

  . است منظور شده  مربوط  هاي رديف  استقرار در بهاي
  . است  ر منظور شدهپرسيومت  ) دستگاه كردن  (كاليبره  واسنجي 20306تا  20301  رديف  در بهاي  .3
مجـدد    و نصب  نمودن  خارج  . چنانچه است  روز منظور گرديده  و در يك  پكر در هر گمانه  نصب  براي 20413تا  20411  هاي رديف  بهاي  .4

  .گردد ميمنظور   اضافي  نوبت  مجدد، يك  در روز بعد نياز باشد، هر نصب  آزمايش  ادامه  علت  به  گمانه  پكر در همان
  .شود مي  محاسبه  و برگشت  رفت  ، فشارهاي20416و  20415  هاي رديف  .5
  .گردد مي  محاسبه  شده  مصرف  سيمان  حجم  براساس  سيمان  هزينه 20612  در رديف  .6
  سيمان  تزريق  عمليات  فني  بداليل  باشد. چنانچه در هر روز مي  اول  قطعه  پكر براي  نصب 20629تا  20627  هاي رديفدر  دفعهمنظور از   .7

  .خواهد شد  نيز پرداخت  بعدي  مرتبه  براي  آن  شود، هزينه  پكر اقدام  نصب  به  و مجدداً نسبت  خارج  از گمانه  و وسايل  شده  طوالني
  .گردد منظور مي  تا كارگاه  از مبداء حمل  آزمايشي  تزريق  براي  مصرفي  مصالح  حمل  فاصله  مبناي  .8
  .شود مي  محاسبه  سيمان  تزريق  جزو ساعات  و تجهيزات  گمانه  و شستشوي  آب  تزريق  زمان  مدت  .9

  .شود منظور مي  كارگاه  تعطيل  ، در ساعات سيمان  گيرش  براي  الزم  زمان  سوم  ، يك20634  رديف  ، موضوع زمان  در محاسبه  .10
  و هزينـه   سـوم   فصل  هاي رديف  طبق  تراكم  آزمايش  باشد. هزينه مي  دانسيته  آزمايش  انجام  براي  ، فقط20705تا  20701  هاي رديف  بهاي  .11

  شود. مي  محاسبه  اول  در فصل  دستي  حفاري  به  مربوط  هاي رديفاز   ياد شده  آزمايش  انجام  براي  حفاري
  .شود مي  پرداخت 10906  نياز از رديف  در صورت  دستي  هاي در گمانه  نفوذپذيري  هاي آزمايش  انجام  براي  آب  تأمين  هزينه  .12
باشـد   ها روز مـي  واحد آن  كه  هاي رديفو در   بوده  آزمايش  مبناي  تجهيزات  نصب  شروع  بارگذاري  هاي آزمايش  به  مربوط  هاي رديفدر   .13
  گردد. روز منظور مي  سه  معادل  حداقل  زمان
  دسـتي   و چكـش   برقـي  ، اره  ، ديلـم   بـا پتـك    21402و  21302  هاي رديف) در  دوصفحه  (محل  تونل  هاي ديواره  نمودن  و آماده  تسطيح  .14

  كارفرما خواهد بود.  بعهده  آن  باشد تأمين  مواد ناريه  نياز به  گيرد و چنانچه مي  صورت
   اي چنــد نقطــه   اي گمانــه  ســنجهاي  كشــيدگي  نصــب  و همچنــين  ديــواره  بــه  صــفحات  ، منظــور نصــب 21305  در رديــف  .15

 )MPBX: Multiple Point Borehole Extensometer( باشد.  مي  
  نياز به  بارگذاري  هاي و يا ساير آزمايش  سنگ  درجاي  و برش )Jacking(  اي صفحه  بارگذاري  از قبيل  صحرايي  هاي آزمايش  انجام  چنانچه  .16
  گيرد. مي  بها تعلق  درصد اضافه  20 مزبور  هاي آزمايش  هزينه  باشند به  داشته  در شب  عمليات  ادامه
  .باشد مي  سنگ  درجاي  برش  آزمايش  براي  آن  سازي  و آماده  نمودن  سانتيمتر و بتن 30×70×70  بلوك  تهيه 21402  منظور از رديف  .17
،  ديالتـومتري   هـاي  آزمـايش   انجـام   براي  حفر گمانه  ) و همچنين (جكينگ  اي صفحه  بارگذاري  در آزمايش  مركزي  هاي حفر گمانه  هزينه  .18
از   حفـاري   و نـوع   مشخصـات   هـا براسـاس   سـنجها (اكستنسـومترها) و سـاير آزمـايش     كشـيدگي   (اسالتر)، پرسيومتر و نيز نصب  سنجي  تنش

  شود. مي  استفاده اول  فصل  هاي آزمايش
متـر)   25  (تـا عمـق    سطحي  نگاري ) و لرزه ورندگيخ  (كنترل  الكتريكي  هدايت  تعيين  تنها براي 21710تا 21701  هاي رديف  هاي آزمايش  .19

  تكميلـي   و مطالعـات   زيرزميني  آب  سطح  تعيين  و خاك  سنگ  بندي اليه  تعيين  نياز به  باشد. در صورت مي  ژئوتكنيك  پارامترهاي  بمنظور تعيين
  شود.  استفاده  ژئوفيزيك  هاي ديگر بايد از تعرفه
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  كـه   است  و تجهيزاتي  انساني  نيروي  حداقل  شامل  ، هر اكيپ است  شده  درج  ساعت -  روز يا اكيپ -  ها اكيپ واحد آن  كه  هاي رديفدر   .20
  .باشد  داشته  فني  و مشخصات  استاندارد مربوط  موردنظر را براساس  و عمليات  آزمايش  انجام  توانايي

  ، بارگـذاري  اي صـفحه   پرسيومتر، بارگـذاري   هاي در مورد آزمايش  ) فقط21803تا  21801(  زاتافراد و تجهي  حمل  هاي رديفاز   استفاده  .21
درجـا،    مسـتقيم   ، بـرش  نگاري و لرزه  آر)، ژئوالكتريك  بي  (سي  صحرايي  باربري  ، نسبت فرودگاه  ، بارگذاري سقف  روي  ، بارگذاري شمع  روي

  باشد. و اسالتر مجاز مي  متري)، ديالتو (جكينگ  اي صفحه  بارگذاري
و   محاسـبه   اول  از فصـل  10107و  10101  هاي رديف  مطابق  و نفوذ ديناميكي  نفوذ استاتيكي  هاي در آزمايش  افراد و تجهيزات  حمل  هزينه  .22

  گردد. مي  پرداخت
  ، بارگـذاري  شـمع   روي  ، بارگـذاري  اي صفحه  بارگذاري  هاي يشدر مورد آزما  ) فقط21804سربار (  سازي  و آماده  تهيه  از رديف  استفاده  .23
  باشد. درجا مجاز مي  مستقيم  ) و برش (داچكن  آر)، نفوذ استاتيكي  بي  (سي  صحرايي  باربري  ، نسبت فرودگاه  ، بارگذاري سقف  روي
  باشد. و برش مستقيم برجا، قابل اعمال نمي ) (Jackingاي هاي بارگذاري صفحه مربوط به آزمايش  هاي رديف، به 021807رديف   .24
) لحاظ شده است برداشت اطالعات RSP(يزريسنج هفت ل يبرداشت داده ها به وسيله دستگاه ناهموار 021901در رديف شماره .  25

متر  كيفواصل  يبرا ريز يارهايو ارائه شاخص ها و مع يناهموار يطول ليشود. برداشت پروف يدر تمام طول محور انجام م وستهيبصورت پ
  شود عبارتست از:  يكه برداشت م ييباشد شاخص ها يم يو ده متر ضرور

  )، IRIراه ( يناهموار يالملل نيشاخص ب ـ
  )، Ruttingراه ( يافتادگ اريش زانيم -
  )، RNراه ( يشاخص راحت ـ
  ).Macro Texture( يدرشت دانه بافت روساز زانيم ـ
اعـالم شـده    يهـا  يژگيطبق و زاتيتجه ونيبراسيو كال ياحتمال راتيتعم ،ينگهدار يها دستورالعمل تيبرداشت، رعا اتيقبل از شروع عمل 

ـ شود. با استفاده از ا يبار عبور دستگاه از خط انجام م كيباشد. برداشت داده ها  با  يم يضرور زاتيتوسط شركت سازنده تجه دسـتگاه   ني
  شود.  يم نييتع IRIدر قالب شاخص  هينقل لهيوس يچرخ ها ريدر مس يزروسا يناهموار

از سـطح   وستهيپ يربرداريتصو تيقابل ديشود و با يسنج نصب م يدستگاه ناهموار يبر رو يبردار ريتصو نيدورب 021902رديف شماره  در
اطالعـات   ريبرداشـت شـده بـا سـا     ريتصاو قيرا داشته باشد. انطباق مختصات دق رامونيپ طيراه و مح يمتر  روساز 10راه در فواصل حداكثر 

در سطح كـل شـبكه بصـورت مكـان      وستهيپ به طور يبردار ريباشد. تصو يم يضرور GPS يسنج بر مبنا يناهموار ستگاهبرداشت شده از د
براسـاس   يدل سـاز اطالعات به منظور م ني. اشود ، برداشت ميرا داشته باشد ريكه امكان استخراج از تصاو ياصل يها يمحور و شامل خراب

  .شود استفاده مي ي) مياصل يها ي(خراب PCI اخصو ارائه ش ريتصاو
در خـط   زيـ شـعاع قـوس ن   ،يعرضـ  بيش ،يطول بيشامل ش ريمس يمشخصات هندس ،يناهموار يابيعالوه بر ارز 021903رديف شماره  در

از اطالعـات بصـورت    بخشـي  رديف اين در. شودبايد برداشت  زيراه ن يافتادگ اري) و شMPD( يبافت درشت سطح روساز نيهمچن يعبور
  داخت جداگانه بابت آنها صورت نمي گيرد.منظور شده است و پر نيدورب لهيبوس يو بخش RSP زاتيبا استفاده از تجه يبخش ،يچشم
  برداشت شده به شرح زير بايد باشد: يداده ها يو مدل ساز ليتحل 021904رديف شماره  در

  برداشت شده و ورود آنها به نرم افزار ياز صحت داده ها نانيو اطم شيپا - الف
  يداده ها براساس دستورالعمل ابالغ يو مدل ساز ليتحل -ب
  مناسب  نهيگز شنهاديآنها و پ سهيمقا ت،يحساس ليتحل ،يقطعه بند هايارائه روش -پ
  مناسب نهيگز شنهاديآنها و پ سهيمقا ،يبند تيو اولو يبودجه بند ،يروساز يها يخراب تيوضع يابيارز يروشها ينيب شيو پ يبررس -ت

  مناسب نهيگز شنهاديآنها و پ سهيمقا ،يگذار نهيمختلف گز يروشها هيو ارا يبررس
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۳۲   
 

  يروش مناسب و كاربرد هيمختلف و ارا يوهايپروژه ها براساس سنار فيو تعر يبند تياولو يروش ها يبررس -ث
آنها  سهيو مقا يروساز تيريمد يبرا ديينرم افزار قابل تا جيبا نتا يشنهاديپ يحاصل از مدلها يخروج جينتا يابيو ارز ياعتبار سنج - ج

  مورد) كي(حداقل 
  .ستيگزارش (موضوع فصل چهارم) مجاز ن هيبابت ته يگريپرداخت د ف،يرد نيبا پرداخت ا ضمنا

  
  

   دوم  فصل  هاي مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  

شماره 
شماره   شرح مختصر گروه  گروه 

  شرح مختصر گروه  گروه 
  . و ديناميكي  نفوذ استاتيكي  آزمايش  .11  . پره  برش  آزمايش .1

   .درمحل  سنگ  خواص  تعيين  هاي آزمايش و برداشتها  .12  .نفوذ استاندارد  آزمايش  .2
  .)Jacking(  سنگ  روي  اي صفحه  بارگذاري  آزمايش  .13  .پرسيومتر  آزمايش  .3
  .درجا  مستقيم  برش  آزمايش  .14  . تراوايي  آزمايش  .4
  .درجا  تنشهاي  و تعيين  ديالتومتري  آزمايش  .15  .با پيزومتر  ايستابي  سطح  گيري اندازه  .5
   .ابزاربندي  .16   .سيمان  آزمايشي  تزريق  .6
  . سطحي  نگاري و لرزه  ژئوالكتريك  هاي آزمايش  .17  . در محل  خاك  خواص  تعيين  هاي آزمايش  .7
  .سربار  و تهيه  حمل  .late Load) (.  18خاك  روي  اي صفحه  بارگذاري  آزمايش  .8
  ها. راههيبرداشت اطالعات رو  .C.B.R(.  19(   صحرايي  باربري  نسبت  آزمايش  .9
     . و فرودگاه  شمع ، سقف  بارگذاري  آزمايش  .10
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 آزمایش ۹۲۰,۰۰۰  

ضمن حفاری در تشکیالت رسی و الیی از ای آزمایش برش پره
 )D:ASTM ۲۵۷۳متر (طبق  ۱۵  سطح زمین تا عمق 

۰۲۰۱۰۱

 آزمایش ۱,۱۷۲,۰۰۰  

ای ضمن حفاری در تشکیالت رسی والیی آزمایش برش پره
 )D:ASTM ۲۵۷۳متر (طبق  ۳۰تا  ۱۵ بیش از عمق 

۰۲۰۱۰۲

 آزمایش ۱,۵۴۶,۰۰۰  

تشکیالت رسی و الییای ضمن حفاری در آزمایش برش پره
 )D:ASTM ۲۵۷۳متر (طبق  ۴۵تا  ۳۰بیش از عمق 

۰۲۰۱۰۳

  
 آزمایش 

ای ضمن حفاری در تشـکیالت رسی و الیی آزمایش برش پره
 )D:ASTM ۲۵۷۳متر (طبق  ۴۵بیش از عمق 

۰۲۰۱۰۴

 آزمایش ۷۳۱,۵۰۰  

از سطح زمین تا عمق)SPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (
 ب). م س ۲۲۴طبق متر (  ۱۵

۰۲۰۲۰۱

 آزمایش ۹۷۹,۰۰۰  

۱۵) بیش از عمقSPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (
 ب). م س ۲۲۴متر ( طبق   ۳۰تا

۰۲۰۲۰۲

 آزمایش ۱,۳۱۹,۰۰۰  

۴۵تا۳۰) بیش از عمقSPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (
 ب). م س ۲۲۴مـتر ( طبق 

۰۲۰۲۰۳

 آزمایش ۱,۵۹۱,۰۰۰  

۶۰تا۴۵) بیش از عمقSPTضربه و نفوذ استاندارد ( آزمایش
 ب). م س ۲۲۴متر ( طبق 

۰۲۰۲۰۴

  
 آزمایش 

متر (۶۰) بیش از عمقSPTآزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (
 ب). م س ۲۲۴طبق 

۰۲۰۲۰۵

 آزمایش ۷,۳۲۹,۰۰۰  

متر (۱۵روش منارد از سطح زمین تا عمق آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س ۲۲۳طبق 

۰۲۰۳۰۱

 آزمایش ۷,۷۲۱,۰۰۰  

متر (۳۰تا۱۵روش منارد بیش از عمق آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س ۲۲۳طبق 

۰۲۰۳۰۲

 آزمایش ۸,۱۳۴,۰۰۰  

متر (۴۵تا۳۰روش منارد بیش از عمق آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س ۲۲۳طبق 

۰۲۰۳۰۳

 آزمایش ۸,۵۳۷,۰۰۰  

متر (۶۰تا۴۵منارد بیش از عمقروش آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س ۲۲۳طبق 

۰۲۰۳۰۴

  
 آزمایش 

متر ( طبق۶۰روش منارد بیش از عمق آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س ۲۲۳

۰۲۰۳۰۵

 درصد ۲۵  

برای انجام۰۲۰۳۰۵تا۰۲۰۳۰۱ردیفهای بها نسبت بهاضافه
 آزمایش پرسیومتر در آبرفت درشت دانه.

۰۲۰۳۰۶

  
 آزمایش 

۲۲۳روش منارد با دسـتگاه خودکاو (طبق آزمایش پرسیومتر به
 ب). م س

۰۲۰۳۰۷
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 قطعه ۱,۱۶۷,۰۰۰  

روشبندی گمانه برای آزمایش تراوایی به آماده نمودن و آب
 س م ب).  ۱۸۸متر (طبق  ۱۵۰لوفران تا عمق حداکثر 

۰۲۰۴۰۱

 ساعت ۹۳۳,۵۰۰  

ثابت یا متغیر باروش لوفران با سطح آب آزمایش تراوایی به
 س م ب).۱۸۸استفاده از لوله جدار در حین حفاری (طبق 

۰۲۰۴۰۲

  
 دفعه ۵۷۵,۵۰۰

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

 متر. ۵۰پایین تا عمق  و از باال به

۰۲۰۴۰۳

  
 دفعه ۱,۱۹۱,۰۰۰

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

 متر. ۱۰۰تا ۵۰پایین بیش از عمق  و از باال به

۰۲۰۴۰۴

  
 دفعه ۲,۰۸۸,۰۰۰

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

 متر. ۱۵۰تا ۱۰۰پایین بیش از عمق  حفاری و از باال به

۰۲۰۴۰۵

  
 دفعه ۳,۰۹۸,۰۰۰

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

 متر. ۲۰۰تا ۱۵۰پایین بیش از عمق  و از باال به

۰۲۰۴۰۶

  
 دفعه ۴,۴۰۶,۰۰۰

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

 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰پایین بیش از عمق  باال به

۰۲۰۴۰۷

  
 دفعه ۶,۰۴۸,۰۰۰

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

 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰پایین بیش از عمق  باال به

۰۲۰۴۰۸

  

 دفعه 

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

 متر. ۳۰۰پایین بیش از عمق  و از باال به

۰۲۰۴۰۹

  
 درصد 

در صورتی که۰۲۰۴۰۹تا۰۲۰۴۰۳ردیفهای اضافه بها نسبت به
 از پکر بادی (پنوماتیک) استفاده شود.

۰۲۰۴۱۰

 دفعه ۵,۰۳۱,۰۰۰  

نصب و جمع آوری پکر (دبل پکر) و آماده نمودن گمانه برای
 متر. ۲۰۰تا  ۳۰۰روش لوژن از عمق  انجام آزمایش تراوایی به

۰۲۰۴۱۱

 دفعه ۲,۴۵۶,۰۰۰  

نصب و جمع آوری پکر (دبل پکر) وآماده نمودن گمانه برای
 متر. ۱۰۰تا ۲۰۰روش لوژن از عمق  انجام آزمایش تراوایی به

۰۲۰۴۱۲

  
 دفعه ۹۵۱,۰۰۰

نصب و جمع آوری پکر (دبل پکر) وآماده نمودن گمانه برای
متر تا سطح ۱۰۰روش لوژن ازعمق  انجام آزمایش تراوایی به

 زمین.

۰۲۰۴۱۳
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۲۰۴۱۴ جابجایی پکر (دبل پکر یا سینگل پکر) درگمانه در هرعمق. دفعه ۶۶۰,۵۰۰  

 مقطوع ۱۲۴,۰۰۰  

روش لوژن (سینگل یااشباع یا تنظیم فشارآزمایش تراوایی به
 دقیقه. ۵دبل پکر) درهر پله فشار به مدت تا 

۰۲۰۴۱۵

 آزمایش ۲۴۱,۵۰۰  

(با سینگل یادبل پکر) برای هرروش لوژن آزمایش تراوایی به
 س م ب). ۱۸۸دقیقه در هرعمق (طبق  ۱۰مدت  دبی و فشار به

۰۲۰۴۱۶

 درصد ۱۰  

درصورتی که۰۲۰۴۱۴تا۰۲۰۴۰۳ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 درجه داشته باشد.۱۰ای تا  گمانه نسبت به قـائم زاویه

۰۲۰۴۱۷

 درصد ۲۰  

در صورتی که۰۲۰۴۱۴تا۰۲۰۴۰۳ردیفهای اضافه بها نسبت به
درجه داشته باشد. ۲۰تا ۱۰ای بیش از گمانه نسبت به قائم زاویه

۰۲۰۴۱۸

 درصد ۳۰  

درصورتی که۰۲۰۴۱۴تا۰۲۰۴۰۳ردیفهای اضافه بها نسبت به 
درجه داشته باشد. ۳۰تا ۲۰ای بیش از قائم زاویه  گمانه نسبت به

۰۲۰۴۱۹

 درصد ۴۵  

درصورتی که۰۲۰۴۱۴تا۰۲۰۴۰۳ردیفهای  اضافه بها نسبت به
درجه داشته باشد. ۴۵تا  ۳۰ای بیش از قائم زاویه  گمانه نسبت به

۰۲۰۴۲۰

۰۲۰۴۲۱ ردیابی رنگی. مقطوع   
۰۲۰۴۲۲ ردیابی ایزوتوپی. مقطوع   
۰۲۰۵۰۱ اینچ.۲تهیه، حمل و نصب لوله پی.وی.سی فشار قوی مترطول ۱۱۷,۵۰۰  
۰۲۰۵۰۲ مشبک کردن لوله پی.وی.سی. مترطول ۴۳,۰۰۰  
۰۲۰۵۰۳ اینچ.۲قطرتهیه و نصب لوله گالوانیزه با وزن متوسط به مترطول ۳۱۳,۵۰۰  
۰۲۰۵۰۴ مشبک کردن لوله گالوانیزه. مترطول ۱۶۰,۰۰۰  

  
 مترطول 

تهیه و نصب لوله پی.وی.سی یا گالوانیزه در صورتی که نوع و
 باشد. ۰۲۰۵۰۳ و  ۰۲۰۵۰۱آزمایشهای قطر لوله غیر از 

۰۲۰۵۰۵

کیلومتر -تن    ۰۲۰۵۰۶ حمل لوله گالوانیزه.
۰۲۰۵۰۷ تهیه و نصب پیزومتر کاساگرانده. مقطوع   

 مترطول ۷۶,۱۰۰  

های پیزومتر درپرکردن دور لوله پی.وی.سی یا گالوانیزه و یا لوله
 شده.بندی  های اکتشافی با شن و ماسه دانه گمانه

۰۲۰۵۰۸

 بلوک ۳۴۴,۰۰۰  

سانتیمتر برای۵۰×۵۰×۵۰ابعادتهیه و نصب بلوک سیمانی به
 هر گمانه (بدون لوله گالوانیزه).

۰۲۰۵۰۹

  
 بلوک ۱,۰۸۵,۰۰۰

سانتیمتر برای۵۰×۵۰×۵۰ابعادتهیه و نصب بلوک سیمانی به
طول حداکثر یک متر) و هر گمانه همراه با لوله گالوانیزه (به

 درپوش.

۰۲۰۵۱۰
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دفعه ۹۹,۵۰۰  

های پیزومتر شده در طولاندازه گیری سطح ایستابی در گمانه
 عملیات صحرایی مطالعات ژئوتکنیک.

۰۲۰۵۱۱

 مقطوع ۲۰۸,۵۰۳,۰۰۰  

تجهیز کارگاه برای تزریق آزمایشی مالت سـیمان با سیلیکات و
 متر. ۲۵۰یا ترکیبات مشابه تا 

۰۲۰۶۰۱

 مترطول ۷۵۷,۵۰۰  

برای هر متر تزریق مازاد بر۰۲۰۶۰۱ردیف اضافه بها نسبت به 
 متر. ۲۵۰

۰۲۰۶۰۲

 کیلومتر ۴۵,۱۰۰  

منظور تزریق آزمایشی سیمانکارگاه به  حمل تجهیزات و افراد به
 های آسفالتی. در جاده

۰۲۰۶۰۳

 کیلومتر ۴۸۸,۰۰۰  

منظور تزریق آزمایشیکارگاه به حمل تجهیزات و افراد به
 های خاکی. سیمان در جاده

۰۲۰۶۰۴

  
 درصد 

هایچنانچه حمل در جاده۰۲۰۶۰۴ردیف  اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو (صعب العبور) باشد.

۰۲۰۶۰۵

 روز ۲,۸۴۳,۰۰۰  

وسیلهحمل لوازم و تجهیزات تزریق آزمایشی سیمان به
 تراکتور، تیفور، و غیره.

۰۲۰۶۰۶

۰۲۰۶۰۷ های نمونه.انبار سیمان یا انبار جعبهتهیه مقطوع   

کیلومتر  -تن  ۴,۷۷۰  
هرحمل سیمان، بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه به

 های آسفالتی. کارگاه در جاده

۰۲۰۶۰۸

کیلومتر  -تن  ۲۵,۲۰۰  
هرحمل سیمان، بنتونیت، سیلیکات، ماسه و انواع مشابه به

 خاکی.های  کارگاه در جاده

۰۲۰۶۰۹

  
 درصد 

هایچنانچه حمل در جاده۰۲۰۶۰۹ردیف  اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو (صعب العبور) باشد.

۰۲۰۶۱۰

  
 روز 

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

۰۲۰۶۱۱

۰۲۰۶۱۲ سیمان. تن   
۰۲۰۶۱۳ بنتونیت. تن   
۰۲۰۶۱۴ سیلیکات. تن   
۰۲۰۶۱۵ خاک اره. تن   
۰۲۰۶۱۶ فیلر. تن   
۰۲۰۶۱۷ ماسه. تن   

  
کیلومتر  -تن  

هایکارگاه در جاده) بهtubemanchietحمل لوله گالوانیزه (
 آسفالتی.

۰۲۰۶۱۸
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
کیلومتر  -تن  

هایکارگاه در جاده) بهtubemanchietحمل لوله گالوانیزه (
 خاکی.

۰۲۰۶۱۹

  
 درصد 

هایچنانچه حمل در جاده۰۲۰۶۱۹ردیف  اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو (صعب العبور) باشد.

۰۲۰۶۲۰

 مترطول ۴۵۶,۵۰۰  

۷۰) تا قطرtubemanchietتهیه و نصـب لوله گالوانیزه(
 میلیمتر.

۰۲۰۶۲۱

 مترطول ۱,۲۸۶,۰۰۰  

ابعاد اسـتاندارد درایجاد شیار همراه با غالف الستیکی به
 های تزریق در زمینهای آبرفتی و ریزشی. گمـانه

۰۲۰۶۲۲

  
 مقطوع ۱۳,۹۶۹,۰۰۰

آماده سازی سکو برای استقرار دستگاههای تزریق آزمایشی
مالت سیمان و نصب اتصاالت برای یک گمانه یاگروههایی از 

 ایستگاه تزریق آزمایشی.گمانه ها در یک 

۰۲۰۶۲۳

 آزمایش ۷۱۶,۵۰۰  

آ وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از نصب و جمع
 متر. ۵۰پایین تا عمق  باال به 

۰۲۰۶۲۴

 دفعه ۱,۳۷۰,۰۰۰  

آ وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از نصب و جمع
 متر. ۱۰۰تا ۵۰پایین برای عمق بیش از  باال به

۰۲۰۶۲۵

 دفعه ۲,۲۹۸,۰۰۰  

وری پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از آ نصب و جمع
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰پایین برای عمق بیش از  باال به 

۰۲۰۶۲۶

 دفعه ۲,۵۴۲,۰۰۰  

آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان با روش از نصب و جمع
 متر. ۱۰۰تا  ۱۵۰باال برای قطعه اول عمق کمتر از  پایین به 

۰۲۰۶۲۷

 دفعه ۱,۴۵۵,۰۰۰  

آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان با روش از نصب و جمع
 متر. ۵۰تا  ۱۰۰باال برای قطعه اول در عمق کمتر از  پایین به 

۰۲۰۶۲۸

  
 دفعه ۹۵۸,۰۰۰

آوری پکر برای تزریق آزمایشی سیمان با روش از نصب و جمع
متر تا سطح  ۵۰کمتر از  باال برای قطعه اول در عمق  پایین به

 زمین.

۰۲۰۶۲۹

 دفعه ۵۱۳,۰۰۰  

جابجایی پکر برای آزمایش تزریق سیمان با روش از پایین
 باال برای قطعات بعدی در هرعمق. به 

۰۲۰۶۳۰

۰۲۰۶۳۱ ساخت و یا تزریق آزمایشی مالت سیمان با ثبات مکانیکی. ساعت ۱,۸۰۸,۰۰۰  
۰۲۰۶۳۲ مالت سیمان با ثبات دیجیتالی.ساخت و یا تزریق آزمایشی ساعت   
۰۲۰۶۳۳ تعیین غلظت مالت سیمان با قیف مارش. نمونه ۵۳,۷۰۰  

 ساعت ۱,۱۵۹,۰۰۰  

توقف کار برای گیرش، تغییر غلظت یا گرفتن سیمان و یا دیگر
 موارد مشابه.

۰۲۰۶۳۴
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 درصد ۱

برای هر درجه۰۲۰۶۳۰تا۰۲۰۶۲۴ردیفهای اضافه بها نسبت به 
قائم در عملیات تزریق آزمایشی مالت  انحراف گمانه نسبت به

 سیمان.

۰۲۰۶۳۵

 آزمایش ۴۷۸,۰۰۰  

متر (طبق۲تعیین دانسیته طبیعی درمحل تا عمق
۱۵۵۶ D:ASTM( 

۰۲۰۷۰۱

۰۲۰۷۰۲ متر.۵تا۲تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش ازعمق آزمایش ۶۳۷,۰۰۰  
۰۲۰۷۰۳ متر.۱۰تا۵دانسیته طبیعی در محل بیش از عمقتعیین آزمایش ۷۹۶,۰۰۰  
۰۲۰۷۰۴ متر.۱۰تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق آزمایش   

 آزمایش ۸۰,۱۰۰  

تعیین دانسیته طبیعی خاک در محل با استفاده از حجم سنج
 دستی.

۰۲۰۷۰۵

 نمونه ۱۹۱,۰۰۰  

تعیین درصد رطوبت سریع در محل (طبق
۲۱۷ T:AASHTO.( 

۰۲۰۷۰۶

 آزمایش ۹۰۱,۰۰۰  

۱۰آزمایش جذب آب (پورینگ) با سطح ثابت یا متغیر تا عمق
 های دستی. متر در گمانه

۰۲۰۷۰۷

  
 آزمایش 

آزمایش جذب آب (پورینگ) با سطح ثابت یا متغیر بیش از
 های دستی. متر در گمانه ۲۰تا ۱۰عمق 

۰۲۰۷۰۸

 ساعت ۳۱۹,۵۰۰  

هاینفوذ پذیری با ارتفاع متغیر در گمانهآزمایش تعیین ضریب 
 دستی باالی سطح آب زیرزمینی.

۰۲۰۷۰۹

 ساعت ۳۷۸,۵۰۰  

وسیله پمپاژ با پمپ مکندهآزمایش تعیین ضریب نفوذ پذیری به
 در سطح زمین.

۰۲۰۷۱۰

۰۲۰۷۱۱ آزمایش نفوذ سنج دستی (پاکت پنترومتر) در محل. آزمایش ۸۲,۲۰۰  

  
 آزمایش ۳۱۶,۰۰۰

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

۱۵۵۸ D:ASTM.( 

۰۲۰۷۱۲

 آزمایش ۷۹,۷۰۰  

ایتعیین مقاومت برشی خاکهای ریزدانه با استفاده از برش پره
 دستی (توروین) در محل.

۰۲۰۷۱۳

 آزمایش ۱,۶۸۷,۰۰۰  

کیلوگرم و۵۰۰اینچ) در محل تا۳بندی (بزرگتر از دانهآزمایش 
 کیلوگرم.   ۵۰۰یا هر 

۰۲۰۷۱۴

 مترمکعب ۱,۲۴۵,۰۰۰  

گودبرداری و آماده نمودن زمین برای آزمایش بارگذاری
 ای. صفحه

۰۲۰۸۰۱

  
 روز ۹,۹۵۶,۰۰۰

ای تاآماده نمودن تجهـیزات و انجام آزمایش بارگذاری صفحه
یا D ۱۱۹۴تن (طبق   ۵۰متر با سـربار تا  ۲عمق 
۱۱۹۵ D:ASTM.( 

۰۲۰۸۰۲
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 روز ۱۰,۲۵۴,۰۰۰

ای بیشآماده نمودن تجهـیزات و انجام آزمایش بارگذاری صفحه
۱۱۹۵یا  D ۱۱۹۴تن (طبق  ۵۰متر با سربار تا  ۵تا  ۲از عمق 

D:ASTM.( 

۰۲۰۸۰۳

  
 روز 

تن و یا برای۵۰ای با سربار بیش از آزمایش بارگذاری صفحه
 متر و یا در زیر سطح آب. ۵عمق بیش از 

۰۲۰۸۰۴

 آزمایش ۱,۰۶۶,۰۰۰  

۲آزمایش نسبت باربری صحرایی (سی. بی.ار) تاعمق حداکثر
 ).D:ASTM ۴۴۲۹متر (طبق 

۰۲۰۹۰۱

 روز ۳,۷۴۸,۰۰۰  

برای آزمایش نسبت باربری صحراییتجهیز کارگـاه 
 (سی.بی.ار).

۰۲۰۹۰۲

ACI.( ۰۲۱۰۰۱:۳۱۸آزمایش بارگذای روی هرسقف (طبق روز ۹,۲۴۱,۰۰۰  

 روز ۹,۱۲۰,۰۰۰  

۱۱۴۳تن روی شمع (طبق۱۰۰آزمایش بارگذاری تا 
D:ASTM.( 

۰۲۱۰۰۲

 روز ۱۰,۰۱۸,۰۰۰  

تن روی شمع (طبق۲۰۰تا۱۰۰آزمایش بارگذاری بیش از
۱۱۴۳ D:ASTM.( 

۰۲۱۰۰۳

  
 روز 

۱۱۴۳تن روی شمع (طبق۲۰۰آزمایش بارگذاری بیش از
D:ASTM.( 

۰۲۱۰۰۴

 روز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰  

تا حدودL.C.Nهابندی فرودگاهآزمایش بارگذاری برای طبقه
 ).D:ASTM ۱۱۹۶یا  D ۱۱۹۵تن (طبق ۱۰۰

۰۲۱۰۰۵

۰۲۱۱۰۱ متر.۱۰۰تجهیز کارگاه برای آزمایش داچ کن تا مقطوع ۴۷,۴۸۴,۰۰۰  
متر.۱۰۰برای هر متر مازاد بر۰۲۱۱۰۱ردیف  اضافه بها نسبت به درصد ۱   ۰۲۱۱۰۲

 محل ۵,۰۹۱,۰۰۰  

آوری و جابجایی دسـتگاه آزمایش نفوذ استاتیکی استقرار، جمع
 و دینامیکی.

۰۲۱۱۰۳

 مترطول ۳۷۷,۰۰۰  

طریقه داچ کن از سطح زمین تا عمق آزمایش نفوذ استاتیکی به
 ).D:ASTM ۳۴۴۱متر (طبق  ۱۰

۰۲۱۱۰۴

 مترطول ۴۳۹,۰۰۰  

۲۰تا۱۰طریقه داچ کن بیش از عمق  آزمایش نفوذ استاتیکی به
 ).D:ASTM ۳۴۴۱متر (طبق 

۰۲۱۱۰۵

 مترطول ۵۱۴,۵۰۰  

۲۵تا۲۰کن بیش از عمقطریقه داچ آزمایش نفوذ استاتیکی به 
 ).D:ASTM ۳۴۴۱متر (طبق 

۰۲۱۱۰۶

  
 مترطول 

متر۲۵طریقه داچ کن بیش از عمق آزمایش نفوذ استاتیکی به
 ).D:ASTM ۳۴۴۱(طبق 

۰۲۱۱۰۷

  
 مترطول 

طریقه داچردیفهای آزمایش نفوذ استاتیکی به اضافه بها نسـبت به
 ) انجام شود.CPTUکن در صورتی که با دستگاه الکترونیکی (

۰۲۱۱۰۸
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۲۱۱۰۹ تجهیز کارگاه برای آزمایش نفوذ دینامیکی. مقطوع   
۰۲۱۱۱۰ متر.۳۰آزمایش نفوذ دینامیکی از سطح زمین تا عمق مترطول   

 روز ۸,۲۳۶,۰۰۰  

های نفوذ دینامیکی و نفـوذ استاتیکی تاخیر کار برای آزمایش
 (داچ کن).

۰۲۱۱۱۱

RQD.( ۰۲۱۲۰۱تعیین میزان شاخص کیفی سـنگ ( مترطول ۳۲,۷۰۰  

  

 مترطول ۷۸,۹۰۰

های اکتشافیهای بدست آمده از گمانه برداشت درزها در مغزه
شامل، نوع سنگ، تعیین جهت شیب، شیب، بازشدگی، فاصله،
زبری و مواد پرکننده درزها و ثبت در فرم مخصوص

 ).ISRM س م ب یا ۱۸۹(طـبق  ٪۷۵بزرگتر از  RQD برای

۰۲۱۲۰۲

 درصد ۱۰۰  

تا٪۵۰بینRQDبرای۰۲۱۲۰۲ردیف اضافه بها نسبت به 
۷۵٪. 

۰۲۱۲۰۳

 درصد ۲۰۰  

تا٪۲۵بینRQDبرای۰۲۱۲۰۲ردیف  اضافه بها نسبت به
۵۰٪. 

۰۲۱۲۰۴

 درصد ۴۰  

برای مناطق خرد شده۰۲۱۲۰۲ردیف  کسر بها نسبت به
)RQD  ۲۵کوچکتر از٪.( 

۰۲۱۲۰۵

  

 اکیپ روز ۳,۱۶۴,۰۰۰

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

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

 ).ISRM س م ب یا ۱۸۹

۰۲۱۲۰۶

  

 اکیپ روز 

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

) و ثبت مشخصات در برگLine Scanروش خط برداشت (
درجه نسبت به افق ۷۰تا  ۴۵مخصوص برای سطوح شیب 

 ).ISRM س م ب یا ۱۸۹(طـبق 

۰۲۱۲۰۷

  

 اکیپ روز ۳,۲۶۴,۰۰۰

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

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

۰۲۱۲۰۸

۰۲۱۲۰۹ مناسب (در لوح فشرده).تهیه عکس رنگی با کیفیت قطعه ۱۸,۰۰۰  

 آزمایش ۲۵۵,۵۰۰  

آماده سازی وآزمایش تخمین مقاومت فشاری تک محوری
 نقطه آزمایش). ۱۰سنگ با چکش اشمیت (میانگین 

۰۲۱۲۱۰

 آزمایش ۱۳۹,۰۰۰  

ای (فرانکلین پوینتتعیین شاخص مقاومت سنگ با بار نقطه
 ).ISRMلود) در محل (طبق 

۰۲۱۲۱۱
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۲۱۲۱۲ اندازه گیری انحراف گمانه با استفاده از پاندول مکانیکی. دفعه ۲۸۰,۰۰۰  

 آزمایش ۱۱۵,۳۸۵,۰۰۰  

) باJackingای (تجهیز کارگاه برای آزمایش بارگذاری صفحه
 متر. ۱صفحات صلب یا انعطاف پذیر به قطر 

۰۲۱۳۰۱

).Jackingآماده سازی سطوح محل آزمایش بارگذاری صفحه ( آزمایش ۷۵,۳۲۸,۰۰۰   ۰۲۱۳۰۲

  

 آزمایش ۴۱,۵۲۳,۰۰۰

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

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

۰۲۱۳۰۳

 روز ۱۲,۷۱۴,۰۰۰  

اولین گیرش سیمان یا تحویل محل مورد نیازعلـت  تاخیر کار به
 ).Jackingای ( های بعدی بارگذاری صفحه برای آزمایش

۰۲۱۳۰۴

  
 آزمایش ۲۸,۶۶۵,۰۰۰

آوریجابجایی در داخل گالری، نصب و استقرار و جمع
) برایJackingای ( صفحات و لوازم آزمایش بارگذاری صفحه

 انجام آزمایش.

۰۲۱۳۰۵

  

 اکیپ روز ۲۵,۱۰۱,۰۰۰

) با صفحاتJackingای (انجام آزمایش بارگذاری صفحه
با استفاده از اکستنسومتر و MPBX متر با ۱قطر   صلـب به

و D ۴۳۹۲سیستم قرائت (طـبـق 
۴۵۰۶ ASTM:D  یا ISRM.( 

۰۲۱۳۰۶

  
 آزمایش 

ای در صورتبها نسبت به انجام آزمایش بارگذاری صفحهاضافه
 صفحات انعطاف پذیر.انجام آزمایش با 

۰۲۱۳۰۷

  
 آزمایش 

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

۰۲۱۳۰۸

۰۲۱۴۰۱ تجهیز کارگاه برای آزمایش برش مستقیم برجا. آزمایش ۹۳,۹۹۹,۰۰۰  

 آزمایش ۹۸,۲۹۸,۰۰۰  

آماده سازی زمین و ایجاد بلوک سنگی برای آزمایش برش
 سنگ. - مستقیم برجا سنگ 

۰۲۱۴۰۲

 آزمایش ۴۳,۱۹۹,۰۰۰  

-آماده سازی زمین و ایجاد بلوک سنگی برای آزمایش برجا بتن
 سنگ.

۰۲۱۴۰۳

  
 آزمایش ۲۴,۱۰۶,۰۰۰

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

 مستقیم برجا.

۰۲۱۴۰۴

 اکیپ روز ۱۶,۹۴۵,۰۰۰  

سنگ و بتن سنگ (طبق-آزمایش برش مستقیم برجا سنگ
۴۵۵۴ D:ASTM یا ISRM.( 

۰۲۱۴۰۵

۰۲۱۴۰۶ تهیه عکس از سطوح برش (در لوح فشرده). قطعه ۲۲,۸۰۰  
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 بلوک ۲,۱۱۲,۰۰۰  

زبری سطـح برش در آزمایش برش مـستقیم  برداشت پروفیل
 ).ISRM ) (طبقJRCبرجا (

۰۲۱۴۰۷

  
 درصد 

در صورتیکه صفحه۰۲۱۴۰۲ردیف  بها نسبت بهاضافه
 دار باشد. سطح افق زاویه  ناپیوستگی نسبت به

۰۲۱۴۰۸

  
 آزمایش 

) (طبقJCSتعیین مقاومت دیواره درز توسط چکش اشمیت (
ISRM.(میانگین ده نقطه در هر بلوک) ،( 

۰۲۱۴۰۹

  
 مقطوع 

ایآزمایش بارگذاری صفحهجابجایی تمامی تجهیزات
)Jackingگالری دیگر.  ) و برش مستقیم برجا از یک گالـری به 

۰۲۱۴۱۰

۰۲۱۵۰۱ آزمایش.۵۰تجهیز کارگاه برای آزمایش دیالتومتری تا مقطوع ۲۰۲,۱۷۸,۰۰۰  

 درصد ۱  

تا۵۰برای تعداد آزمایش بین۰۲۱۵۰۱ردیف  اضافه بها نسبت به
۱۰۰. 

۰۲۱۵۰۲

 درصد ۱  

۱۰۰برای تعداد آزمایش بین۰۲۱۵۰۱ردیف  اضافه بها نسبت به
 .۱۵۰تا 

۰۲۱۵۰۳

 آزمایش ۱,۶۱۵,۰۰۰  

میلیمتر و۹۶آوری دستگاه دیالتومتری با قطر نصـب و جمع
 متر. ۲۵هوای فشرده در هر آزمایش از سطح زمین تا عمق 

۰۲۱۵۰۴

 درصد ۷۵  

آزمایش دردر صورتی که۰۲۱۵۰۴ردیف اضافه بها نسبت به
 متر انجام شود. ۵۰تا  ۲۵عمق بیش از 

۰۲۱۵۰۵

  
 درصد 

در صورتی که آزمایش در۰۲۱۵۰۴ردیف اضافه بها نسبت به
 متر انجام شود. ۵۰عمق بیش از 

۰۲۱۵۰۶

 اکیپ ساعت ۴,۵۱۰,۰۰۰  

بار۲۵انجام آزمایش دیالتومتری در حالت قائم تا فشار
 ).ISRM (طبق

۰۲۱۵۰۷

 درصد ۱۵  

۵۰تا۲۵برای فشار بیش از۰۲۱۵۰۷ردیف  اضافه بها نسبت به
 بار.

۰۲۱۵۰۸

 درصد ۲۵  

۷۵تا۵۰برای فشار بیش از۰۲۱۵۰۷ردیف  اضافه بها نسبت به
 بار.

۰۲۱۵۰۹

 درصد ۳۵  

۱۰۰تا۷۵برای فشار بیش از۰۲۱۵۰۷ردیف  اضافه بها نسبت به
 بار.

۰۲۱۵۱۰

۰۲۱۵۱۱ بار.۱۰۰برای فشار بیش از۰۲۱۵۰۷ ردیف اضافه بها نسبت به درصد   

  
 درصد ۵

در صورتی که۰۲۱۵۱۰تا۰۲۱۵۰۵ردیفهای اضافه بها نسبت به
درجه ۵ازای هر  دار انجام شود (به آزمایش در گمانه زاویه

 قائم). انحراف نسبت به

۰۲۱۵۱۲

۰۲۱۵۱۳ یا گالریها.هاجابجایی تجهـیزات دستگاه دیالتومتری بین گمانه گمانه ۴,۷۵۱,۰۰۰  
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۰۲۱۵۱۴ تاخیر کار به علت عدم تحویل محل انجام آزمایش دیالتومتر. اکیپ ساعت ۱,۱۰۸,۰۰۰  

  
 درصد ۵

برای انجام۰۲۱۵۱۰تا۰۲۱۵۰۷ردیفهای اضافه بها نسبت به
از باال به پایین آزمایش در زمین ریزشی درصورتی که آزمایش 

 شود.و همزمان با حفر گمانه انجام 

۰۲۱۵۱۵

  
 مقطوع 

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

۰۲۱۵۱۶

FracturingHydraulic. ۰۲۱۵۱۷روشبه برجا  تنشهای  گیری  اندازه مقطوع   
coringOver. ۰۲۱۵۱۸اندازه گیری تنشهای برجا به روش مقطوع   
۰۲۱۵۱۹ انجام آزمایش اسالتر (تنش سنجی). مقطوع   

 نقطه ۴۴۵,۵۰۰  

تهیه و نصب پین همگرایی سنجی با حفاری در گالریهای
 اکتشافی.

۰۲۱۶۰۱

 ایستگاه ۴۷۹,۵۰۰  

های همگرایی سنجی در گالریهای تا اندازه گیری و قرائت پین
 ای. متر برای ایستگاههای پنج نقطه ۳ابعاد 

۰۲۱۶۰۲

  
 مترطول 

۱۰ای در حالت قائم تا عمقنصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه
 متر.

۰۲۱۶۰۳

  
 مترطول 

ای در حالت قائم بیش از عمقنصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه
 متر. ۲۰تا  ۱۰

۰۲۱۶۰۴

  
 مترطول 

ای در حالت قائم از عمق بیشنصب کشیدگی سنج تا پنج نقطه
 متر. ۲۰از

۰۲۱۶۰۵

  
 درصد 

در صورتی که۰۲۱۶۰۵تا۲۱۶۰۳های ردیف بها نسبت بهاضافه
 درجه). ۱۰ازای هر دار باشد (به محل نصب زاویه

۰۲۱۶۰۶

  
 درصد 

در صورتی که۰۲۱۶۰۵تا۰۲۱۶۰۳ردیفهای اضافه بها نسبت به
 متر باشد. ۳ارتفاع تونل بیش از 

۰۲۱۶۰۷

نوبـت ایستگاه    ۰۲۱۶۰۸ تا پنج نقطه.هایگیری و قرائت کشیدگی سنج اندازه

  
 درصد 

در صورتی که۰۲۱۶۰۵تا۰۲۱۶۰۳ردیفهای اضافه بها نسبت به
 تعداد نقاط بیش از پنج نقطه باشد.

۰۲۱۶۰۹

 مقطوع ۳۰,۳۶۴,۰۰۰  

۵۰۰تجهیز کارگاه برای انجام آزمایش مقاومت الکتریکی تا
 قرائت.

۰۲۱۷۰۱

 درصد ۱  

قرائت مازاد بر۵هربرای۰۲۱۷۰۱ردیف اضافه بها نسبت به
 قرائت. ۵۰۰

۰۲۱۷۰۲

 محل ۱۸۵,۰۰۰  

آماده نمودن و نصب تجهیزات برای انجام آزمایش ژئو الکتریک
 در هر محل.

۰۲۱۷۰۳
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 قرائت ۶۰,۳۰۰  

۲۵گیری مقاومت الکتریکی در هر عمق حداکثر تا عمق اندازه
 متر.

۰۲۱۷۰۴

۰۲۱۷۰۵ نگاشت.۱۵۰۰آزمایش لرزه نگاری تاتجهیز کارگاه برای انجام  مقطوع ۳۱,۱۵۸,۰۰۰  

 درصد ۱  

قرائت مازادبر۱۵برای هر۰۲۱۷۰۵ردیف اضافه بها نسبت به
 نگاشت. ۱۵۰۰

۰۲۱۷۰۶

 محل ۸۷۳,۵۰۰  

آماده نمودن و نصب دسـتگاه لرزه نگاری برای آزمایش شکست
 مـرزی با استفاده از چکش دستی در هر محل.

۰۲۱۷۰۷

 نگاشـت ۴۰,۴۰۰  

نگاری تا) در آزمایش لرزهRecordگیری (  نگاشت هر اندازه
 .Pگیری امواج   متر برای اندازه ۳۰عمق 

۰۲۱۷۰۸

 نگاشـت ۵۲,۰۰۰  

نگاری تا) در آزمایش لرزهRecordگیری (  نگاشت هر اندازه
 .Sگیری امواج   متر برای اندازه ۳۰عمق 

۰۲۱۷۰۹

  
 گمانه 

متر برای تعیین۳۰چاهی با عمق نگاری درون آزمایش لرزه
 ).ASTM:D ۷۴۰۰(طبق  sو  pسرعت امواج 

۰۲۱۷۱۰

 روز ۷,۹۴۴,۰۰۰  

تاخیر کار برای آزمایش مقاومت الکتریکی یا لرزه نگاری یا لرزه
 نگاری درون چاهی.

۰۲۱۷۱۱

 کیلومتر ۱۶,۰۰۰  

برای هر یک ازغیر از سربار)حمل افراد و تجهیزات (به
 آزمایشهای صحرایی در مسیرهای آسفالتی.

۰۲۱۸۰۱

 کیلومتر ۸۱,۷۰۰  

غیر از سربار) برای هر یکحمل افراد و تجهـیزات (به
 ازآزمایشهای صحرایی در جاده های خاکی.

۰۲۱۸۰۲

  
 درصد 

هایبرای حمل در جاده۰۲۱۸۰۲ردیف اضافه بها نسبت به
 ساخته نشده ماشین رو.

۰۲۱۸۰۳

  
 مقطوع 

تهیه وآماده سازی سربار برای انجام هریک ازآزمایشهای
 صحرایی.

۰۲۱۸۰۴

  
 درصد ۲۰

هایهای تجهیز کارگاه آزمایشردیف  اضافه بها نسبت به
صحرایی در صورتی که آزمایش به منظور مطالعه مسیر

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

۰۲۱۸۰۵

  

 درصد 

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

 دریا، مرداب و نظایر آن انجام شود.

۰۲۱۸۰۶

  
 درصد 

های صحرایی در صورتیهای آزمایش ردیف  اضافه بها نسبت به
 نظایر آن انجام شود.که آزمایش داخل تونل یا گالری سدها و 

۰۲۱۸۰۷

 کیلومتر خط ۱۰۲,۵۰۰  

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

۰۲۱۹۰۱



 صحرایی  های . آزمایشدومفصل
 ۱۳۹۷خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سالعرفهت

  

 
 

۴۵   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر خط ۴۱,۶۰۰  

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

۰۲۱۹۰۲

۰۲۱۹۰۳ های سطحی، مشخصات هندسی و نظایر آن. برداشت خرابی کیلومتر خط ۵۶,۵۰۰  

 کیلومتر خط ۱۱۲,۰۰۰  

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

۰۲۱۹۰۴
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۴۶   
 

   ساختمانی  و مصالح  ، آب ، سنگ خاک  و شیمیایی  ، مکانیکی فیزیکی  های . آزمایش سوم  فصل
     مقدمه 
  
 30105و  30104  دو رديـف   ، جمـع  براسـاس   و ريزدانـه   دانـه   درشـت   مصـالح   مخلوط  شامل  آزمايش  يك  براي  بندي دانه  آزمايش  هزينه  .1 

  شود. مي  محاسبه
،  دانـه  درشـت   بخـش   مخصـوص   وزن  تعيين  نياز به  . در صورت است  خاك  ريزدانه  بخش  مخصوص  وزن  تعيين  به  مربوط 30116  رديف  .2 

  باشد. مي  و پرداخت  محاسبه  مالك 30202و  30201  هاي رديف
  و پرداخـت   محاسـبه   مربوط  هاي رديف  و طبق  جداگانه  كه  است  منظور نشده  تراكم  آزمايش  هزينه 30118و  30117  هاي رديف  در بهاي  .3 

  گردد. مي
  نمونـه   يـك   بـه   مربـوط  30134و  30125و  30119و  30118و  30117  هـاي  رديف  ، بهاي مستقيم  و برش  محوري  سه  هاي در آزمايش  .4 

  باشد. مي
  ، هزينـه  مناسب  نمونه  تهيه  نياز به  . لذا درصورت است  منظور نگرديده  مناسب  نمونه  تهيه  هزينه  فصل  اين 01  گروه  هاي آزمايش  در تمامي  .5 

  شود. مي  پرداخت 30119تا  30117  هاي رديفاز   آن
  باشد. مي  بر سانتيمتر مربع  كيلوگرم 1-16-8-4-2-1 - 5/0 - 25/0  بارگذاري  براي  تحكيم  در آزمايش 30135  رديف  بهاي  .6 
  تهدانسـي   و تعيـين   درصـد رطوبـت    تعيين  به  مربوط  هاي )، هزينه (خاك  و تحكيم  مستقيم  ، برش محوري  ، سه محوري  تك  هاي در آزمايش  .7 

  . است  منظور گرديده  خاك
  تند مورد بارگـذاري   روش  به  تحكيم  از مرحله  پس 30133و  30132  هاي رديف  موضوع  يافته تحكيم  مستقيم  برش  هاي آزمايش  چنانچه  .8 

  خواهد بود.  پرداخت  مذكور قابل  هاي آزمايش  بهاي درصد  75قرار گيرند، 
  .گيرد مي  تعلق  آزمايش  هزينه  بها به اضافه درصد 25  )، روزانه30143  (رديف  نفوذپذيري  در آزمايش ها نمونه  اشباع  بابت  .9 
هـر    ازاي  گـردد، بـه    دور ارائه 1000دور و  500جز   به  ديگري  مشخص  دورهاي  براي  ، نتايج30214و  30213  هاي در آزمايش  چنانچه  .10 

  گردد. مي  مزبور افزوده  هاي رديف  هايب  به درصد 50،  اضافي  نتيجه
  هـاي  رديفاز   با استفاده  نمونه  تهيه  باشد، هزينه  و يا مكعبي  اي استوانه  نمونه  تهيه  نياز به  كه  ياسنگدانه  سنگ  آزمايش  هاي رديف  در تمام  .11 

  شود. مي  و پرداخت  محاسبه 30318تا  30312
  مطـابق   بهـايي   ، اضـافه  سـنگ   هـاي  نمونـه   كردن  و آسياب  ، خردكردن سروته  ، بريدن سنگ  اي يا استوانه  مكعبي  نمونه  تهيه  هاي رديف  به  .12 

  گيرد. مي  ) تعلق اول  در فصل  (مندرج 10725و  10724  هاي آزمايش
  شـود. و هزينـه   مـي   محاسبه 30319  رديف  طبق  نمونه  ردنك  اشباع  به  مربوط  هزينه  اشباع  در حالت  سنگ  آزمايش  هاي رديف  در تمامي  .13 

  گردد. منظور مي  مربوط  رديف  نيز مطابق  اشباع  در شرايط  آزمايش
  .گردد مي  محاسبه  دوم  فصل 21209  رديف  بهاي درصد 75  براساس  و سنگ  خاك  هاي از آزمايش  عكس  تهيه  به  مربوط  هاي هزينه  .14 
  باشد. مي  در طرح  شده  خواسته  الزامات  تمامي  با رعايت  كارگاهي  فرمول  تهيه  به  مربوط 30910و  30404تا  30401  هاي رديف  .15 
 و  آب  ، جذب اي ماسه  ، ارزش ماسه  نرمي  مدول  بندي دانه  شامل  موردنياز طرح  هاي آزمايش  انجام  به  مربوط  هاي هزينه 30401  در رديف  .16 

  و تعيين  گذاري  ، كالهك تازه  بتن  واحد حجم  ، درصد هوا و وزن اسالمپ  ، تعيين بتن  مخلوط 3  هاي نمونه  و نگهداري  ، ساخت مصالح  دانسيته
،  ذكر است  به  د شد. الزمنخواه  پرداخت  اي جداگانه  ها مبلغ آن  انجام  و بابت  است  شده  در نظر گرفته  بتن  هاي نمونه  و دانسيته  فشاري  مقاومت
  شود. مي  پرداخت  جداگانه  موردنياز طرح  هاي ساير آزمايش  هزينه

  .سانتيمتر باشد 15×15×15يا  20×20×20  يا مكعبي 15×30  اي تواند استوانه مي 30405  در رديف  بتن  هاي نمونه  .17 
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  .سانتيمتر باشد 30×30×30  يا مكعبي 25×50  اي استوانهميتواند  30408  هاي رديفدر   بتن  هاي نمونه  .18
  .باشد مي  استاندارد مربوط  ذكر شده  نمونه  از ده  نمونه  يك  براي 30605تا  30601  هاي رديف  بهاي  .19
تنها در صورتي قابل پرداخت خواهد  030826رديف  باشد. مي PG ريق يبر رو هاي شيآزمامربوط به  268030تا  128030 هاي رديف  .20

همچنـين   باشد. 3/0بزرگتر از  value-mو پارامتر  مگاپاسكال  600تا  300 نيب يخزش يسفت ريمقاد يخمش رچهيرئومتر ت شيدر آزمابود كه 
  قابل پرداخت است. هاي قير خالص هاي مربوط به انجام آزمايش از رديف V.B هاي ها بر روي نمونه هزينه انجام آزمايش

  بـا نسـبتهاي    آسفالت  ساخت  نياز به  باشد و در صورتي كه مي  آماده  از آسفالت  قالب  سه  ساخت  به  مربوط 30908و  30904  هاي رديف  .21
  . خواهد گرفت  بها تعلق اضافه درصد 100  رديف  مبلغ  باشد، به  مشخص

  مخصـوص   ، وزن مصـالح   ، تفكيـك  بنـدي  دانه  شامل  موردنياز طرح  هاي و آزمايش  خدمات  انجام  به  مربوط  هاي هزينه 30910  در رديف  .22 
  ، حـداكثر وزن  آسـفالت   مخصـوص   قيـر، وزن   متفـاوت   ميـزان  5  بـا حـداقل    آسـفالت   هـاي  نمونه  قير، ساخت  مخصوص  ، وزن سنگي  مصالح

  اي جداگانـه   هـا مبلـغ   آن  و بابـت   اسـت   شـده   ) در نظر گرفتـه  مارشال  روش  (به  آسفالت  و رواني  استحكام  ، تعيين آسفالتي  مخلوط  مخصوص
  شود. مي  پرداخت  جداگانه  موردنياز طرح  هاي ساير آزمايش  ، هزينه ذكر است  به  نخواهد شد. الزم  پرداخت

  باشد. مي  استفاده  قابل  شيميايي  هاي آزمايش  براي  فقط 31101  رديف  .23 
  گردد. منظور مي  مربوط  هاي آزمايش  انجام  يكبار براي  فقط  يا قليايي  اسيدي  روش به   سيمان  و ذوب  اسيدي  روش به   خاك  ذوب  هزينه  .24 
  گردد. يكبار منظور مي  اشباع  عصاره  تهيه  گيرد، هزينه  انجام  اشباع  عصاره  بر روي  گيري اندازه  نانچهچ  شيميايي  هاي آزمايش  در تمامي  .25 
دو   از ميـانگين   اسـتاندارد بايـد حـداقل     موردنظر، طبق  از عناصر موجود نمونه  هريك  ميزان  تعيين  براي  شيميايي  هاي آزمايش  در تمامي  .26 

  شود.  استفاده  جواب
و  030131  هـاي  رديـف در  30×30بـه ابعـاد     هـاي  آزمايش) براي انجام 030118يا  030117  هاي رديفهيه نمونه مناسب (موضوع در ت  .27

  شود. ) حسب مورد پرداخت مي030118يا  030117  هاي رديف(موضوع تهيه نمونه   هاي رديف، دو بار هزينه 030133
    

   سوم  فصل  هاي گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

شماره 
شماره   شرح مختصر گروه  گروه 

  شرح مختصر گروه  گروه 
  .قير  و مكانيكي  فيزيكي  خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .8 .خاك  و مكانيكي  فيزيكي  خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش .1
 و  شـن   و مكـانيكي   فيزيكـي   خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .2

  .ماسه
ــايش  .9 ــين  هــاي آزم   و مكــانيكي  فيزيكــي  خصوصــياتتعي

  .آسفالت
  .ها ژئوسنتتيك ومكانيكي فيزيكي خصوصيات تعيين هاي آزمايش  .10 .سنگو مكانيكيفيزيكيخصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .3
  . و مصالح  خاك  شيميايي  خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .11 .بتنو مكانيكيفيزيكيخصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .4
  .آب  شيميايي  خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .12 .سيمانمكانيكيوفيزيكيخصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .5
  مصـالح   مكـانيكي  و  فيزيكـي   خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .6

  . ساختماني
  .آب  شيميايي  خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .13

  . سيمان  شيميايي  خصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .14 .فوالد و مكانيكيفيزيكيخصوصيات  تعيين  هاي آزمايش  .7
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۴۸   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ۱۵۰,۵۰۰

انتخاب نمونه معدل از خاک درشت دانه برای انجام
۵۶۶کیلوگرم (طبق  ۵۰وزن تا  های مختلف به  آزمایش

C:ASTM.( 

۰۳۰۱۰۱

 نمونه ۲۱۳,۵۰۰  

۲۴۸۸تشریح و شناسایی نظری و دستی خاک (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۰۱۰۲

۰۳۰۱۰۳ س م ب).۱۲۷تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ (طبق نمونه ۱۱۳,۵۰۰  

 نمونه ۳۰۹,۵۰۰  

روش مکانیکی بر روی خاک درشت دانه بندی به آزمایش دانه
 ب).س م  ۱۲۷(طبق  ۴تا الک نمره 

۰۳۰۱۰۴

 نمونه ۴۲۵,۵۰۰  

ای یاروش مکانیکی بر روی خاک ماسه بندی به آزمایش دانه
 س م ب). ۱۲۷(طبق  ۴ریزدانه، زیر الک نمره 

۰۳۰۱۰۵

۰۳۰۱۰۶ س م ب).۱۲۷تنهایی (طبق آزمایش هیدرومتری به نمونه ۶۳۶,۵۰۰  
۴۲۲۱D:ASTM.( ۰۳۰۱۰۷آزمایش هیدرومتری مضاعف (طبق نمونه ۱,۰۴۶,۰۰۰  

 نمونه ۱۷۴,۵۰۰  

ایتشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش یک نقطه
 س م ب).۱۲۷(طبق 

۰۳۰۱۰۸

 نمونه ۲۵۰,۵۰۰  

ایتشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش یک نقطه
 س م ب). ۱۲۷با استفاده از مخروط نفوذ سنج (طبق 

۰۳۰۱۰۹

 نمونه ۴۸۱,۵۰۰  

ای (طبقخمیری با روش حداقل سه نقطهتعیین حد روانی و 
 س م ب). ۱۲۷

۰۳۰۱۱۰

 نمونه ۳۸۴,۰۰۰  

ای باتعیین حد روانی و خمیری با روش حداقل سه نقطه
 س م ب). ۱۲۷استفاده از مخروط نفوذ سنج (طبق 

۰۳۰۱۱۱

۰۳۰۱۱۲ س م ب).۱۲۷بندی خاک (طبق محاسبه و تعیین طبقه نمونه ۱۹۳,۵۰۰  
۰۳۰۱۱۳ س م ب).۱۲۷تعیین حد انقباض خاک (طبق نمونه ۶۷۲,۰۰۰  

 نمونه ۹۸,۰۰۰  

گیری و صورت اندازهتعیین دانسیته طبیعی خاک به
 گیری.  قالب

۰۳۰۱۱۴

۰۳۰۱۱۵ گیری. صورت مومتعیین دانسیته خاک یا سنگ به نمونه ۲۰۴,۵۰۰  

 نمونه ۴۷۷,۰۰۰  

۸۵۴) (طبقGSتعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک (
D:ASTM.( 

۰۳۰۱۱۶

  
 نمونه ۴۶۴,۰۰۰

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

 میلیمتر.

۰۳۰۱۱۷
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ۹۸۱,۵۰۰

)برای انجامRemoldedتهیه نمونه مناسب (ریمولدد
قطر با ذرات بهآزمایشهای مختلف از خاک دست خورده 

 میلیمتر. ۵بیش از 

۰۳۰۱۱۸

 نمونه ۳۴۳,۵۰۰  

تهیه نمونه مناسب برای انجام آزمایشهای مختلف ازخاک
 دست نخورده.

۰۳۰۱۱۹

 نمونه ۳۲۴,۰۰۰  

تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه خاک
 ).D:ASTM ۲۱۶۶میلیمتر (طبق  ۱۰۰قطر تا  به 

۰۳۰۱۲۰

  

 آزمایش ۱,۷۵۱,۰۰۰

آزمایش فشاری سه محوری تحکیم نیافته و زهکشی نشده
)uuکیلوگرم بر ۱۰میلیمتر و فشار جانبی حداکثر ۳۸قطر  ) به

سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای
 ).D:ASTM ۲۸۵۰جانبی متفاوت (طبق 

۰۳۰۱۲۱

  

 آزمایش ۲,۰۸۳,۰۰۰

زهکشی نشدهآزمایش فشاری سه محوری تحکیم نیافته
)uu۳۸قطر  ای به گیری فشار آب حفره  ) همراه با اندازه

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ۱۰میلیمتر و فشار جانبی حداکثر
بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت

 ).D:ASTM ۴۷۶۷(طبق 

۰۳۰۱۲۲

  

 آزمایش ۱۲,۴۰۷,۰۰۰

وزهکشی نشدهآزمایش فشاری سه محوری تحکیم یافته
)cuمیلیمتر و ۳۸قطر  ) همراه با اندازه گیری فشار آب به

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع ۱۰فشارجانبی حداکثر
نمونه شامـل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت (طبق

۴۷۶۷ D:ASTM.( 

۰۳۰۱۲۳

  

 آزمایش ۱۵,۹۱۴,۰۰۰

شدهآزمایش فشاری سه محوری تحکیم یافته وزهکشی
)CDکیلوگرم ۱۰میلیمتر و فشار جانبی حداکثر ۳۸قطر  ) به

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

۰۳۰۱۲۴

 نمونه -روز ۶۴۴,۰۰۰  

هایآزمایشهای موضوع ردیفاشباع نمونه برای انجام
و رسم منحنی اشباع. Bو تعیین ضریب  ۰۳۰۱۲۴تا  ۰۳۰۱۲۰

۰۳۰۱۲۵

 درصد ۱۵  

برای۰۳۰۱۲۵تا۰۳۰۱۲۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
 میلیمتر. ۷۵قطر تا  های به آزمایش روی نمونه

۰۳۰۱۲۶

 درصد ۲۵  

برای۰۳۰۱۲۵تا۰۳۰۱۲۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
 میلیمتر. ۱۰۰تا  ۷۵قطر بیش از  های به آزمایش روی نمونه

۰۳۰۱۲۷

  
 درصد ۳۰

برای۰۳۰۱۲۴تا۰۳۰۱۲۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
هرنمونه اضافی (با فشارجانبی متفاوت) و رسم دایره موهر

 مربوط.

۰۳۰۱۲۸
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۵۰   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد 

در صورت۰۳۰۱۲۵تا۰۳۰۱۲۰ردیفهای بها نسبت بهاضافه
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ۱۰استفاده از فشار جانبی بیش از 

 میلیمتر. ۱۰۰نمونه بیش ازیا اقطار 

۰۳۰۱۲۹

  
 آزمایش ۱,۴۸۷,۰۰۰

روشآزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته وزهکشی نشده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش ۱۰×۱۰سریع) تا ابعاد 
 عمودی متفاوت.

۰۳۰۱۳۰

  
 آزمایش ۱,۶۹۰,۰۰۰

روشآزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته و زهکشی نشده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش ۳۰×۳۰ابعاد سریع) تا 

 عمودی متفاوت.

۰۳۰۱۳۱

  
 آزمایش ۶,۸۹۸,۰۰۰

روشآزمایش برش مستقیم تحکیم یافته و زهکشی شده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش ۱۰×۱۰کند) تا ابعاد 

 ).D:ASTM ۳۰۸۰عمودی متفاوت (طبق 

۰۳۰۱۳۲

  
 آزمایش ۱۱,۱۵۱,۰۰۰

روشآزمایش برش مستقیم تحکیم یافته و زهکشی شده (به
سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش ۳۰×۳۰کند) تا ابعاد 

 ).D:ASTM ۳۰۸۰عمودی متفاوت (طبق 

۰۳۰۱۳۳

  

 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 ۸ساعت تحکیم و ۲۴آزمایش (

 برشی).

۰۳۰۱۳۴

  
 نمونه ۳,۳۱۰,۰۰۰

میلیمتر و تا حداکثر۵۰قطر تاآزمایش تحکیم برای نمونه به
۲۴۳۵کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و باربرداری (طبق  ۱۶فشار 

D:ASTM.( 

۰۳۰۱۳۵

 درصد ۱۰  

برای نمونه با قطر بیش۰۳۰۱۳۵ردیف اضافه بها نسبت به
 میلیمتر. ۷۵تا  ۵۰از

۰۳۰۱۳۶

 درصد ۲۰  

برای هر۰۳۰۱۳۶و۰۳۰۱۳۵ردیفهای اضافه بها نسبت به
 نوبت باربرداری و بارگذاری اضافی.

۰۳۰۱۳۷

 درصد ۱۰  

برای هر۰۳۰۱۳۶و۰۳۰۱۳۵ردیفهای اضافه بها نسبت به
 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع. ۳۲اضافی تا فشار نوبت بارگذاری 

۰۳۰۱۳۸

  
 نمونه ۳,۳۰۵,۰۰۰

روشتعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده به
میلیمتر ۷۵قطر تا  آزاد با سربار ثابت برای نمونه به  تورم 
 ).A ) (روشD:ASTM ۴۵۴۶(طبق 

۰۳۰۱۳۹
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۵۱   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ۲,۱۶۳,۰۰۰

تعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده با سربار معین
)D:ASTM ۴۵۴۶میلیمتر (طبق  ۷۵قطر تا  برای نمونه به

 ).B(روش 

۰۳۰۱۴۰

  
 نمونه ۲,۵۰۵,۰۰۰

منظور تعیینتعیین قابلیت تورم یا نشست خاکهای چسبنده به
میلیمتر ۷۵قطر تا  فشار تورم با حجم ثابت برای نمونه به

 ).C (روش )D:ASTM ۴۵۴۶(طبق 

۰۳۰۱۴۱

 نمونه ۱,۸۶۲,۰۰۰  

۵۳۳۳) (طبقCoolapseتعیین قابلیت رمبندگی خاک (
D:ASTM.( 

۰۳۰۱۴۲

 نمونه ۱,۰۲۶,۰۰۰  

نفوذپذیری خاک با ارتفاع متغیر برای هر گرادیانتعیین 
 مشخص.

۰۳۰۱۴۳

 نمونه ۱,۱۶۳,۰۰۰  

تعیین نفوذ پذیری خاک با ارتفاع ثابت برای هر یک گرادیان
 ).D:ASTM ۲۴۳۴(طبق 

۰۳۰۱۴۴

 درصد ۵۰  

برای هر۰۳۰۱۴۴و۰۳۰۱۴۳ردیفهای اضافه بها نسبت به
 گرادیان اضافی.

۰۳۰۱۴۵

  
 نمونه 

موئینگی برای خاکهایی با-آزمایش تعیین تناسب رطوبت
 ).D:ASTM ۲۳۲۵بافت درشت تا متوسط (طبق 

۰۳۰۱۴۶

  
 نمونه 

موئینگی برای خاکهایی با-آزمایش تعیین تناسب رطوبت
 ).D:ASTM ۲۳۲۵بافت ریز دانه تا متوسط (طبق 

۰۳۰۱۴۷

 نمونه ۱,۱۷۵,۰۰۰  

۵۳۳۴تعیین هدایت حرارتی خاک و سنگهای سست (طبق
ASTM:D.( 

۰۳۰۱۴۸

 نمونه ۹۸۸,۵۰۰  

۶۹۸روش ساده (پروکتور استاندارد) (طبق آزمایش تراکم به
ASTM:D.( 

۰۳۰۱۴۹

 نمونه ۱,۲۸۳,۰۰۰  

۱۵۵۷روش اصالح شده (طبق آزمایش تراکم به
ASTM:D.( 

۰۳۰۱۵۰

 نمونه ۷۶۵,۰۰۰  

۱۸۸۳تعیین نسبت باربری (سی.بی.ار) بدون غرقاب (طبق
ASTM:D.( 

۰۳۰۱۵۱

 نمونه ۱,۶۱۵,۰۰۰  

تعیین نسبت باربری (سی.بی.ار) همراه با غرقاب نمونه و
 ).ASTM:D ۱۸۸۳تعیین تورم یا نشست (طبق 

۰۳۰۱۵۲

 نمونه ۹۰۱,۰۰۰  

تعیین میزان و اگرایی خاک به روش سوراخ زنی (پین هول)
 ).ASTM:D ۴۶۴۷(طبق 

۰۳۰۱۵۳

 نمونه ۲۰۲,۵۰۰  

۱۳۷۷روش کرامپ (طبق روشتعیین میزان واگرایی خاک به
BS.( 

۰۳۰۱۵۴
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۵۲   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ۱,۱۳۵,۰۰۰

روش خشک بر روی الکهای مختلف و تفکیک مصالح به
وزن تا بندی مورد نظر به دانهاختالط آنها برای بدسـت آوردن 

 کیلوگرم. ۵۰

۰۳۰۱۵۵

  
 نمونه 

الکهای مختلف ووسیله شستشو بر روی تفکیک مصالح به
 بندی مورد نظر. اختالط آنها برای بدست آوردن دانه

۰۳۰۱۵۶

 نمونه ۴۱۹,۰۰۰  

تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب شن و
 ).۲۱۰ماسه (درشت دانه) (طبق آبا:دت 

۰۳۰۲۰۱

 نمونه ۵۲۵,۰۰۰  

تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب
 ).۲۱۰ها (ریزدانه) (طبق آبا:دت  دانه سنگ

۰۳۰۲۰۲

۲۴۱۹D:ASTM.( ۰۳۰۲۰۳) (طبقSEای ( هم ارز ماسهتعیین نمونه ۳۷۲,۰۰۰  

 آزمایش ۶۰۲,۰۰۰  

های مسطح یا طویل تعیین درصد دانه
 ).BS:۸۱۲یا  D:ASTM ۴۷۹۱ (طبق

۰۳۰۲۰۴

۰۳۰۲۰۵ تعیین درصد شکستگی یک جبهه یا دو جبهه (هرکدام). نمونه ۲۶۳,۵۰۰  

 نمونه ۵۰۳,۰۰۰  

ها (طبق آبا:دتهای سبک در سنگ دانه تعیین درصد دانه
۲۱۹.( 

۰۳۰۲۰۶

 نمونه ۴۹۵,۵۰۰  

های رسی و دانه های سست (طبق تعیین درصد کلوخه
 ).۲۲۱آبا:دت 

۰۳۰۲۰۷

 نمونه ۲۶۶,۵۰۰  

میکرون) در۷۵(۲۰۰تعیین درصد ذرات ریزتر از الک نمره
 ).۲۱۸مصالح معدنی (طبق آبا:دت 

۰۳۰۲۰۸

۷۰C:ASTM.( ۰۳۰۲۰۹تعیین رطوبت سطحی ماسه (طبق نمونه ۳۱۰,۵۰۰  

 نمونه ۳۳۵,۵۰۰  

تهیه نمونه و تعیین درصد قطعات شکسته بوسیله فشار
)Value Crushing ۸۱۲) (طبق BS.( 

۰۳۰۲۱۰

 نمونه ۴۰۲,۵۰۰  

تهیه نمونه و تعیین درصد قطعات شکسته بوسیله ضربه
)Value Impact ۸۱۲) (طبق BS.( 

۰۳۰۲۱۱

 نمونه ۴۴۳,۰۰۰  

)FinePercentTenتهیه نمونه و تعیین ده درصد ریز دانه (
 ).BS ۸۱۲(طبق 

۰۳۰۲۱۲

  
 نمونه ۷۱۳,۰۰۰

برابر سایش (با ماشین لستهیه نمونه و تعیین مقاومت در
متر (طبق میلی ۳۷٫۵آنجلس) برای سنگدانه با قطر کمتر از 

 ).۲۱۵آبا:دت 

۰۳۰۲۱۳

 نمونه ۸۶۵,۰۰۰  

تهیه نمونه و تعیین مقاومت در برابر سایش (با ماشین لس
 ).۲۱۵آنجلس) برای سنگدانه درشت دانه (طبق آبا:دت 

۰۳۰۲۱۴
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۵۳   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه ۴۱۰,۵۰۰

تعیین افت وزنی مصالح در مقابل سولفاتتهیه نمونه و 
سدیم یا منیزیم (پنج سیکل) برای مصالح مانده روی هر الک

 ).۲۱۲(طبق آبا:دت 

۰۳۰۲۱۵

سیکل اضافی.۵برای هر۰۳۰۲۱۵اضافه بها نسبت به ردیف  درصد ۸۰   ۰۳۰۲۱۶

  
 نمونه ۶۱۸,۰۰۰

زدگی وتهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخ
ذوب (پنج سیکل) برای مصالح مانده روی هر الک (طبق

A۲۴ -۲۳٫۲A:CSA.( 

۰۳۰۲۱۷

  

 درصد 

زدگی وتهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخ
۱۰۳Tذوب برای مصالح مانده روی هر الک (طبق

AASHTO.( 

۰۳۰۲۱۸

 نمونه ۶۷۸,۵۰۰  

تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداکثر مصالح با استفاده از
 ).D:ASTM ۴۲۵۳میز لرزان (طبق 

۰۳۰۲۱۹

 نمونه ۳۶۹,۰۰۰  

تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسیته
 ).D:ASTM ۴۲۵۴نسبی (طبق 

۰۳۰۲۲۰

 آزمایش ۱۲,۱۹۲,۰۰۰  

های کربناته همراهتعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه
 ).۲۲۷با ساخت نمونه (سه نمونه) (طبق آبا:دت 

۰۳۰۲۲۱

  
 نمونه 

روشها بهتعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سـنگدانه
 ).A۱۴ -۲۳٫۲A:CSA یا  C:ASTM ۱۲۹۳فیزیکی (طبق

۰۳۰۲۲۲

  
 نمونه 

روشها بهتعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سـنگدانه
 ).A۲۵-۲۳٫۲A:CSAیا  C:ASTM ۱۲۶۰فیزیکی (طبق

۰۳۰۲۲۳

  
 نمونه 

روش فیزیکیتعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه به
 ).۲۲۴(طبق آبا:دت 

۰۳۰۲۲۴

  
 نمونه 

آزمایش تاثیر مواد پوزوالنی یا سرباره برای جلوگیری از
 ).۲۲۹انبساط بتن بر اثر واکنش قلیایی (طـبق آبا:دت 

۰۳۰۲۲۵

۲۹۵C:ASTM.( ۰۳۰۲۲۶ها (طبق سنگ نگاری سنگدانه نمونه   

  
 نمونه 

۲۹۴تشریح نظری اجزا تشکیل دهنده سنگدانه (طبق
C:ASTM.( 

۰۳۰۲۲۷

 نمونه ۶۰۷,۵۰۰  

منظور تهیه نمونه مناسبشکستن سنگ در سنگ شکن به
 کیلوگرم. ۱۵وزن تا  یک ازآزمایشهای سـنگ بهبرای هر 

۰۳۰۳۰۱

 نمونه ۱۲۶,۰۰۰  

وزن تا نیم کیلوگرم با ذرات کوچکتر از یک آسیاب کردن به
 میلیمتر.

۰۳۰۳۰۲

۰۳۰۳۰۳ تشریح نظری سنگ. نمونه ۲۸۳,۰۰۰  
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۵۴   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۲۶۹,۰۰۰  

یاISRM(طبقتعیین درصد جذب آب سنگ
۱۲۷ C:ASTM.( 

۰۳۰۳۰۴

ISRM.( ۰۳۰۳۰۵وری (طبقروش غوطه تعیین تخلخل در سنگ به نمونه ۴۱۶,۵۰۰  

 نمونه ۱۴۷,۰۰۰  

گیری ابعاد وسیله اندازهتعیین میزان دانسیته سنگ به
 ).ISRMای یا مکعبی (طبق  های استوانه نمونه

۰۳۰۳۰۶

ISRM.( ۰۳۰۳۰۷تهیه پالک برای تشریح میکروسکوپی سنگ (طبق نمونه ۵۵۹,۵۰۰  
ISRM.( ۰۳۰۳۰۸تهیه عکس از مقطع میکروسکوپی (طبق قطعه ۵۷,۱۰۰  

 نمونه ۱,۱۵۷,۰۰۰  

تشریح میکروسکوپی سنگ و شناسایی کانیهای مورد
 ).ISRMنظر(طبق 

۰۳۰۳۰۹

۰۳۰۳۱۰ وسیله پرتو ایکس.تعیین اجزا تشکیل دهنده مواد به نمونه   

 نمونه ۱۳۲,۵۰۰  

فیزیکی با استفاده ازتعیین شاخص سختی سنگ با روش
 ).Mohsمقیاس موس (

۰۳۰۳۱۱

 نمونه ۳۳۰,۰۰۰  

میلیمتر با نسبت۵۰قطر تاای از سنگ به تهیه نمونه استوانه
 قطر برابر یک. ارتفاع به

۰۳۰۳۱۲

 نمونه ۴۸۸,۰۰۰  

میلیمتر با نسبت۱۰۰قطر تاای از سنگ به تهیه نمونه استوانه
 قطر برابر یک. ارتفاع به

۰۳۰۳۱۳

 نمونه ۷۰۳,۵۰۰  

میلیمتر با نسبت۱۵۰قطر تاای از سنگ به تهیه نمونه استوانه
 قطر برابر یک. ارتفاع به

۰۳۰۳۱۴

 نمونه ۴۵۵,۰۰۰  

۵۴ای سنگ تا قطربریدن و تسطیح سر و ته هر نمونه استوانه
 میلیمتر برای آزمایشهای مختلف.

۰۳۰۳۱۵

 نمونه ۶۹۳,۵۰۰  

ای سنگ تاو ته هر نمونه استوانه بریدن و تسطیح سر
 های مختلف. مـیلیمتر برای نمونه ۱۰۰قطر

۰۳۰۳۱۶

 نمونه ۹۶۷,۵۰۰  

میلیمتر۱۵۰ای سنگ تا قطربریدن و تسطیح هر نمونه استوانه
 های مختلف. برای نمونه

۰۳۰۳۱۷

 درصد ۱۵  

به ازا هر۰۳۰۳۱۴تا۰۳۰۳۱۲ردیفهای اضافه بها نسبت به
 قطر. نسبت ارتفاع بهافزایش  ۰٫۲

۰۳۰۳۱۸

 نمونه ۲۲۱,۰۰۰  

اشباع نمونه سنگ برای انجام آزمایشهای مختلف (طبق
ISRM.( 

۰۳۰۳۱۹

 نمونه ۱۲۶,۰۰۰  

ای (پوینتروش بار نقطهتعیین شاخص مقاومت سنگ به
 ).D:ASTM ۵۷۳۱یا ISRMلود) (طبق 

۰۳۰۳۲۰

 نمونه ۳۳۰,۰۰۰  

یاISRMتعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ (طبق
۲۹۳۸ ASTM:D.( 

۰۳۰۳۲۱
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۵۵   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۷۶۴,۵۰۰  

تعیین مدول االستیک سنگ در آزمایش فشاری تک محوری
 ).ASTM:D ۳۱۴۸یا  ISRM(طبق 

۰۳۰۳۲۲

  
 درصد ۳۰

در صورت تعیین۰۳۰۳۲۲اضافه بها نسبت به ردیف
تغییرات حجمی سنگ (ضریب پواسون) در آزمایش تک

 ).ASTM:D  ۳۱۴۸یا  ISRMمحوری (طبق 

۰۳۰۳۲۳

  

 آزمایش ۵,۱۲۲,۰۰۰

آزمایش سه محوری سنگ (بدون اندازه گیری فشار آب
حفره ای) شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت تا

۲۶۶۴مترمربع (طبق  کیلوگرم بر سانتی ۱۰۰حداکثر 
ASTM:D.( 

۰۳۰۳۲۴

  

 آزمایش ۸,۵۶۰,۰۰۰

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  ۱۰۰حداکثر 
 استاندارد صنعت آب).

۰۳۰۳۲۵

  
 نمونه 

۴۵۲۵تعیین تراوایی (نفوذپذیری) سنگ با جریان هوا (طبق
D:ASTM.یا آب ( 

۰۳۰۳۲۶

گیری هرنمونه برای آزمایش برش سنگ.  آماده سازی و قالب قالب ۷۷۵,۵۰۰   ۰۳۰۳۲۷

 نمونه ۶۷۴,۵۰۰  

تعیین مقاومت برشی سنگ در امتداد سطوح ضعیف (طبق
ISRM  ۵۶۰۷یا D:ASTM.( 

۰۳۰۳۲۸

 درصد ۱۵  

در صورت تعیین مقاومت۰۳۰۳۲۸ردیف  اضافه بها نسبت به
 ).ASTM:D ۵۶۰۷یا  ISRMماندگار (طبق 

۰۳۰۳۲۹

 آزمایش ۱,۲۶۴,۰۰۰  

آزمایش برش مستقیم روی درز سنگ یا سطوح اره بر (با سه
 تنش عمودی متفاوت).

۰۳۰۳۳۰

۵۶۰۷D:ASTM.( ۰۳۰۳۳۱) (طبقJRCتعیین ضریب زبری درز ( نمونه ۳۴۹,۵۰۰  

 نمونه ۳۰۶,۵۰۰  

روش غیر مستقیم (برزیل)تعیین مقاومت کششی سنگ به
 ).D:ASTM ۳۹۶۷یا  ISRM (طبق

۰۳۰۳۳۲

ISRM.( ۰۳۰۳۳۳تعیین حداکثر تنش تورم محوری (طبق نمونه ۵,۶۲۰,۰۰۰  

 نمونه ۳,۷۵۳,۰۰۰  

تعیین تغییر شکل در تورم آزاد محوری و جانبی (طبق
ISRM.( 

۰۳۰۳۳۴

ISRM.( ۰۳۰۳۳۵کرنش در تورم محوری (طبق -تعیین رابطه تنش  نمونه ۵,۶۲۰,۰۰۰  

  
 نمونه ۴۸۴,۵۰۰

تعیین شاخص دوام سنگهای ضعیف در مقابل آب
)Durability   Slake برای دو سیکل (طبق (ISRM یا

۴۶۴۴ D:ASTM.( 

۰۳۰۳۳۶
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۵۶   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۸۴۹,۵۰۰  

زدگی و ذوب (دهتهیه نمونه و تعیین دوام سنگ در مقابل یخ
 ).D:ASTM ۵۳۱۲سیکل ) (طبق 

۰۳۰۳۳۷

 درصد ۸۰  

برای هر ده سیکل۰۳۰۳۳۷ردیف  بهاضافه بها نسبت 
 اضافی.

۰۳۰۳۳۸

 نمونه ۷۶۱,۵۰۰  

گیری ثابتهای تعیین سرعت امواج صوت در سنگ برای اندازه
 ).D:ASTM ۲۸۴۵االستیک (طبق 

۰۳۰۳۳۹

  

 مورد 

تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده بتن در
های نمونه حالتهای تازه و سخت شده و ساخت و نگهداری

های ) با سیمان، آب و سنگدانه۵۰۳بتن (براساس آبـا:دت 
های میلیمتر (آزمایش ۳۸طرح تا اندازه بزرگترین دانه تا 

های تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق ردیف مربوط به
 مربوطه محاسبه میشود).

۰۳۰۴۰۱

  

 مورد 

بتن درتهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده
های حالتهای تازه و سخت شده و ساخت و نگهداری نمونه

های ) با سیمان، آب و سنگدانه۵۰۳بتن (براساس آبا:دت 
میلیمتر باشد ۳۸ها بزرگتر از  طرح در صورتی که اندازه دانه

تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق های مربوط به (آزمایش
 آزمایش های مربوطه محاسبه میشود).

۰۳۰۴۰۲

  

 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 سنگدانه۵۰۳بتن (براساس آبا:دت 
میلیمتر با اسـتفاده از حباب ۳۸طرح تا اندازه بزرگترین دانه تا 

تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه  بههای مربوط  هوا (آزمایش
 طبق آزمایش های مربوطه محاسبه میشود).

۰۳۰۴۰۳

  

 مورد 

تهیه فرمول کارگاهی تامین کننده تمام الزامات یک رده بتن در
حالتهای تازه و سخت شده و ساخت و نگهداری نمونه های

های ) با سیمان، آب و سنگدانه۵۰۳بتن (براساس آبا:دت 
میلیمتر با استفاده از هر ۳۸اندازه بزرگترین دانه تا طرح تـا 

های نوع ماده افزودنی (شـیمـیایی یا پوزوالنی) (آزمایش
تعیین مرغوبیت مصالح جداگانه طبق آزمایش های  مربوط به

 مربوطه محاسبه میشود).

۰۳۰۴۰۴

 نمونه ۱,۱۵۳,۰۰۰  

قالب از نمونه بتن با نسبت اختالط مشخص ۶ساخت تا 
 ).۵۰۳برای انجام آزمایشهای بتن (طبق آبا:دت 

۰۳۰۴۰۵

  
 درصد 

در صورتی که ابعاد۰۳۰۴۰۵ردیف اضافه بها نسبت به
 ها غیر از ابعاد استاندارد باشد. نمونه

۰۳۰۴۰۶
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۵۷   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه -روز ۱۳,۱۰۰  

های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط نگهداری نمونه
 ).۵۰۳مرطوب هر نمونه (طبق آبا:دت 

۰۳۰۴۰۷

  
۳۹۶,۰۰۰ 

هرصد 
سانتیمتر مربع

وسیله مته الماسهمغزه گیری از قطعات بتن سخت شده به
اینچ در آزمایشگاه متناسب با سطح جانبی بریده ۶قطر تا  به

 ).۶۲۵شده (طبق آبا:دت 

۰۳۰۴۰۸

  
 نمونه ۲,۰۸۰,۰۰۰

وسیله اره الماسی برای تهیهبریدن قطعات بتن سخت شده به
سانتیمتر در آزمایشگاه (طبق ۱۰ابعاد تا نمونه مکعبی به

 ).۶۲۵آبا:دت 

۰۳۰۴۰۹

 نمونه ۶۹۳,۵۰۰  

ای یا مکعبی بتن (طبقبریدن دو سر یک نمونه استوانه
 ).۶۲۵آبا:دت 

۰۳۰۴۱۰

 نمونه ۲۸۰,۰۰۰  

ای بتن (طبقهای استوانهکالهکگذاری (کپینگ) نمونه
 ).۶۰۱آبا:دت 

۰۳۰۴۱۱

۰۳۰۴۱۲ ).۵۰۵تعیین روانی بتن (اسالمپ) (طبق آبا:دت نمونه ۱۰۵,۰۰۰  

 نمونه ۶۶۲,۰۰۰  

روش مقاومت نفوذ (طبق آبا:دت تعیین زمان گیرش بتن به
۵۱۴.( 

۰۳۰۴۱۳

۰۳۰۴۱۴ ).۵۰۹تعیین وزن واحد حجم بتن تازه (طبق آبا:دت نمونه ۱۶۹,۵۰۰  

 نمونه ۱۶۶,۵۰۰  

بتن تا شش اینچ یاتعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی
 ).۶۰۲ای تا چهار اینچ بتن (طبق آبا:دت  استوانه

۰۳۰۴۱۵

 نمونه ۱۹۴,۵۰۰  

تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا هشت اینچ یا
 ).۶۰۲ای شش اینچ (طبق آبا:دت  استوانه

۰۳۰۴۱۶

 نمونه ۲۱۳,۵۰۰  

تعیین مقاومت خمشی نمونه مکعب مستطیل بتن با ابعاد
 ).۶۰۸یا  ۶۰۷سانتیمتر (طبق آبا:دت  ۱۵×۱۵×۷۵

۰۳۰۴۱۷

 نمونه ۳۱۰,۵۰۰  

روش دو نیمهای بتن بهتعیین مقاومت کششی نمونه استوانه
 ).۶۰۶شدن (برزیل) (طبق آبا:دت 

۰۳۰۴۱۸

 نمونه ۹۸۵,۰۰۰  

تعیین مدول االستیک بتن درآزمایش فشاری (طبق آبا:دت
۶۱۰.( 

۰۳۰۴۱۹

 درصد ۳۰  

در صورت تعیین ضریب۰۳۰۴۱۹ردیف  اضافه بها نسبت به
 ). ۶۱۰پواسون بتن در آزمایش فشاری (طبق آبا:دت 

۰۳۰۴۲۰

۰۳۰۴۲۱ ).۶۱۳تعیین خزش بتن در فشار (طبق آبا:دت نمونه   

 نمونه ۳۸۰,۰۰۰  

تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشارهوا (طبق
 ).۵۱۱آبا:دت 

۰۳۰۴۲۲
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۵۸   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 نمونه 

تعیین اثر مواد افزودنی بر مشخصات بتن تر و سخت شده
(برای هر مخلوط با هر درصد مشخص ماده افزودنی) (طبق

 ).۴۰۱آبا:دت 

۰۳۰۴۲۳

 نمونه ۴۱۸,۵۰۰  

ساعت برای تعیین مقاومت فشاری ۸آوری بتن تا عمل
 ).۶۰۵تسریع شده (طبق آبا:دت 

۰۳۰۴۲۴

 نمونه ۷۸۷,۵۰۰  

مافوق صوت در بتن (طبق آبا:دتتعیین سرعت امواج 
۶۲۸.( 

۰۳۰۴۲۵

۰۳۰۴۲۶ ).۶۳۸تعیین تراوایی (نفوذپذیری) بتن. (طبق آبا:دت نمونه   
۰۳۰۴۲۷ تعیین ضریب حرارتی بتن. نمونه   

 نمونه ۴۱۹,۰۰۰  

تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده (طبق
 ).۶۱۵آبا:دت 

۰۳۰۴۲۸

  
 نمونه 

مقابل یخ زدگی و ذوب سریع (طبق تعیین مقاومت بتن در
 ).۶۱۸آبا:دت 

۰۳۰۴۲۹

).۵۱۳) (طبق آبا:دتBleedingتعیین آب انداختگی بتن ( نمونه ۷۸۲,۵۰۰   ۰۳۰۴۳۰

  
 نمونه 

ایرانیت و-سیمانی-های بتنیتعیین مقاومت خمشی لوله
 مشابه.

۰۳۰۴۳۱

۰۳۰۴۳۲ فشار.های بتن بدونتعیین تراوایی (نفوذپذیری) لوله نمونه   
۰۳۰۴۳۳ های بتن با ایجاد فشار.تعیین تراوایی (نفوذپذیری) لوله نمونه   

 نمونه ۵۰۲,۵۰۰  

)B.Vتعیین غلظت و دانسیته بتن با استفـاده از میز لرزان (
 ).C:ASTM ۱۱۷۰(طبق 

۰۳۰۴۳۴

  
 نمونه ۱,۸۹۴,۰۰۰

ای از نمونه بتن غلطکی با نسبتساخت تا شش قالب استوانه
۱۱۷۶اختالط مشخص و استفاده از میز لرزان (طبق 

C:ASTM.( 

۰۳۰۴۳۵

۰۳۰۵۰۱ ).۱۰۸تعیین وزن مخصوص سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۵۰۵,۰۰۰  
۰۳۰۵۰۲ ).۱۱۶تعیین غلظت طبیعی سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۸۹۲,۰۰۰  

 نمونه ۸۶۰,۰۰۰  

روش نفوذ هوا (بلین) (طبق آبا:دت تعیین نرمی سیمان به
۱۰۹.( 

۰۳۰۵۰۳

۰۳۰۵۰۴ ).۱۱۳تعیین نرمی سیمان توسط تیرگی سنج (طبق آبا: دت نمونه   

 نمونه ۸۱۱,۰۰۰  

۱۱۵روش ویکات (طبقتعیین زمان گیرش سیمان به
C:ASTM.( 

۰۳۰۵۰۵

  
 نمونه 

۲۶۶روش گیلمور (طبقتعیین زمان گیرش سیمان به
C:ASTM.( 

۰۳۰۵۰۶
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۵۹   
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۴۵۱C:ASTM.( ۰۳۰۵۰۷تعیین زمان گیرش کاذب سیمان (طبق نمونه   

 آزمایش ۳,۵۴۰,۰۰۰  

نمونه۹روزه)۳،۷،۲۸ساخت و تعیین مقاومت فشاری (
 ).۱۱۹مکعبی مالت سیمان پرتلند (طبق آبا:دت 

۰۳۰۵۰۸

 آزمایش ۴,۱۱۳,۰۰۰  

نمونه۹روزه)۳،۷،۲۸ساخت و تعیین مقاومت کششی (
 ).۱۱۹مالت سیمان پرتلند (طبق آبا:دت 

۰۳۰۵۰۹

 آزمایش ۴,۰۳۱,۰۰۰  

نمونه۹روزه)۳،۷،۲۸ساخت و تعیین مقاومت خمشی (
 ).۱۱۹مالت سیمان پرتلند (طبق آبا:دت 

۰۳۰۵۱۰

 نمونه ۱,۸۶۸,۰۰۰  

توسط دستگاه اتوکالو (آزمایشتعیین انبساط خمیر سیمان
 ).۱۵۳سالمت) (طبق آبا:دت 

۰۳۰۵۱۱

  
 نمونه 

انقباض مالت سیمان در اثر خشک شدن (طبق آبا: دت
۱۲۷.( 

۰۳۰۵۱۲

۰۳۰۵۱۳ ).۱۱۵تعیین مقدار هوای مالت سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۲,۶۳۷,۰۰۰  
۰۳۰۵۱۴ ).۱۰۵) (طبق آبا: دت۳SOتعیین میزان بهینه سولفیت ( نمونه   
۰۳۰۵۱۵ ).۱۲۲تعیین حرارت هیدراتاسیون سیمان (طبق آبا: دت نمونه   
ماتصا).۰۰۰۷اندودکردن و تعیین مقاومت فشاری آجر (طبق نمونه ۲۲۸,۰۰۰   ۰۳۰۶۰۱
۰۳۰۶۰۲ تعیین ضریب شکنندگی آجر. نمونه   
ماتصا).۰۰۰۷تعیین وزن مخصوص و جذب آب آجر (طبق نمونه ۲۵۵,۰۰۰   ۰۳۰۶۰۳
۰۳۰۶۰۴ ماتصا).۰۰۰۷تعیین دوام آجر در مقابل گرما و سرما (طبق نمونه   
۰۳۰۶۰۵ تعیین تغییر رنگ آجر. نمونه ۱۶۱,۵۰۰  
۰۳۰۶۰۶ ماتصا).۰۰۰۷تعیین میزان شوره زنی آجر(طبق نمونه ۲۸۹,۰۰۰  
۰۳۰۶۰۷ ماتصا).۰۰۰۷اندازه گیری ابعاد آجر (طبق نمونه ۷۵,۹۰۰  
۰۳۰۶۰۸ ماتصا).۰۰۰۷پیچیدگی در اثر تحدب و تقعـر آجر (طبق نمونه ۷۵,۵۰۰  
۰۳۰۶۰۹ ماتصا).۰۰۰۷اندازه گیری مواد محلول آجر (طبق نمونه   
۰۳۰۶۱۰ ماتصا).۷۵۵آزمون مقدماتی موزائیک (طبق نمونه ۶۳,۴۰۰  
۰۳۰۶۱۱ ماتصا).۷۵۵اندازه گیری ابعاد موزائیک (طبق نمونه ۶۴,۰۰۰  
۰۳۰۶۱۲ ماتصا).۷۵۵(طبقتعیین مقاومت خمشی موزائیک نمونه ۲۴۵,۵۰۰  
۰۳۰۶۱۳ ماتصا).۷۵۵تعیین میزان سایش موزائیک (طبق نمونه ۲۵۲,۰۰۰  

 نمونه ۵۷۸,۵۰۰  

۷۵۵تعیین مقاومت موزائیک در برابر گرما و سرما(طبق
 ماتصا).

۰۳۰۶۱۴

۰۳۰۶۱۵ ماتصا).۷۵۵جذب آب موزائیک (طبقتعیین نمونه ۲۴۷,۵۰۰  
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۶۰   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۳۰۶۱۶ ماتصا).۷۱تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانی (طبق نمونه   
۰۳۰۶۱۷ ماتصا).۷۰تعیین وزن مخصوص بلوک سیمانی (طبق نمونه   
۳۷۰A:ASTM.( ۰۳۰۷۰۱بریدن یک سر فوالد (میلگرد) (طبق نمونه ۵۱,۹۰۰  
۳۷۰A:ASTM.( ۰۳۰۷۰۲بریدن و تراش دادن دو سر فوالد (طبق نمونه ۵۱۶,۵۰۰  

 نمونه ۱۳۵,۵۰۰  

۳۷۰تعیین وزن مخصوص فوالد و فلزات (طبق
A:ASTM.( 

۰۳۰۷۰۳

۰۳۰۷۰۴ تعیین وزن واحد طول فوالد. نمونه ۸۵,۷۰۰  

 نمونه ۴۱۸,۵۰۰  

تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فوالد پس از
 گسیختگی.

۰۳۰۷۰۵

  

 نمونه ۶۴۷,۰۰۰

Limitتعیین مقاومت کششی و حد برگشت پذیری (

Proportionalو درصد ازدیاد طولی فوالد توسط کشیدگی (
سنج (اکستنسومتر) و تعیین ضریب کشسانی (همراه با رسم

 منحنی).

۰۳۰۷۰۶

۳۷۰A:ASTM.( ۰۳۰۷۰۷آزمایش خم کردن فوالد (طبق نمونه ۱۹۴,۵۰۰  
۰۳۰۷۰۸ آزمایش خم یا بازکردن فوالد (هرکدام) با روش گرم. نمونه ۲۹۱,۵۰۰  
۰۳۰۷۰۹ تعیین سختی فوالد. نمونه   
).۷۰D:ASTMتعیین وزن مخصوص و دانسـیته قیر (طبق نمونه ۴۹۷,۵۰۰   ۰۳۰۸۰۱
۳۶D:ASTM.( ۰۳۰۸۰۲تعیین نقطه نرمی قیر (طبق نمونه ۶۴۱,۵۰۰  
۹۲D:ASTM.( ۰۳۰۸۰۳تعیین نقطه اشتعال قیر (طبق نمونه ۷۰۵,۰۰۰  
۵D:ASTM.( ۰۳۰۸۰۴تعیین درجه نفوذ قیر (طبق نمونه ۶۳۲,۰۰۰  

 نمونه ۱,۸۳۴,۰۰۰  

روش کینماتیک (طبقتعیین ویسکوزیته قیر به
۲۱۷۰ D:ASTM.( 

۰۳۰۸۰۵

 نمونه ۱,۷۴۲,۰۰۰  

۱۰۲روش سیبولت (طبقتعیین ویسکوزیته قیر به
E:ASTM.( 

۰۳۰۸۰۶

 نمونه ۱,۴۷۸,۰۰۰  

۲۱۷۱روش خال نسبی (طبقتعیین ویسکوزیته قیر به
D:ASTM.( 

۰۳۰۸۰۷

 نمونه ۵۷۲,۵۰۰  

تعیین قابلیت شکل پذیری (خاصیت انگمی) قیر
)Ductility ۱۱۳) (طبق D:ASTM.( 

۰۳۰۸۰۸

 نمونه ۶۵۶,۰۰۰  

۱۷۵۴درجه سانتیگراد (طبق۱۶۳تعیین افت وزنی قیر در 
D:ASTM.( 

۰۳۰۸۰۹

۲۰۴۲D:ASTM.( ۰۳۰۸۱۰تعیین مقدار مواد نا محلول قیر (طبق نمونه   
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بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۳۰۸۱۱ تعیین مقدار خاکستر قیر. نمونه ۱,۰۵۱,۰۰۰  
۹۵D:ASTM.( ۰۳۰۸۱۲تعیین مقدار آب قیر (طبق نمونه ۱,۰۴۲,۰۰۰  
۴۰۲D:ASTM.( ۰۳۰۸۱۳آزمایش تقطیر قیرهای محلول (طبق نمونه ۱,۲۶۴,۰۰۰  
۱۶۶۴D:ASTM.( ۰۳۰۸۱۴مصالح (طبق تعیین چسبندگی قیر به نمونه ۴۹۳,۵۰۰  
۲۸۷۲D:ASTM.( ۰۳۰۸۱۵تعیین اثر حرارت و هوا بر قیر (طبق نمونه   

  
 نمونه 

آزمایش حاللیت تری کلروراتیلن (تترا کلرور کربن) (طبق
۲۰۴۲ ASTM:D.( 

۰۳۰۸۱۶

AASHTO T102.( ۰۳۰۸۱۷آزمایش اثر لکه مواد قیری (طبق نمونه   

 نمونه ۱,۴۴۰,۰۰۰  

در سه دما (طبقRVآزمایش تعیین کندروانی چرخشی قیر
۴۴۰۲ ASTM:D.( 

۰۳۰۸۲۱

 نمونه ۴,۶۸۵,۰۰۰  

تاDSRآزمایش تعیین مشخصات رئولوژی برش دینامیکی
 ).ASTM:D ۷۱۷۵پنج دما (طبق 

۰۳۰۸۲۲

 نمونه ۱,۰۱۹,۰۰۰  

اثر گرما و هوا بر الیه نازک متحرک قیر (طبق RTFOآزمایش 
۲۸۷۲ ASTM:D.( 

۰۳۰۸۲۳

 نمونه ۳,۰۵۸,۰۰۰  

PAVزمایش پیرشدگی سریع قیر توسط محفظه تحت فشار

 ).ASTM:D ۶۵۲۱(طبق 

۰۳۰۸۲۴

 نمونه ۳,۵۵۶,۰۰۰  

آزمایش تعیین سفتی خمشی قیر با دستگاه رئومتر تیرچه
 ).ASTM:D ۶۶۴۸در هر دما (طبق  BBRخمشی 

۰۳۰۸۲۵

 نمونه ۷,۰۶۶,۰۰۰  

آزمایش تعیین مشخصات ترک خوردگی قیر در آزمایش
 ).ASTM:D ۶۷۲۳در هر دما (طبق  DTکشش مستقیم 

۰۳۰۸۲۶

 نمونه ۸۵۹,۵۰۰  

تعیین درصد قیر در آسفالت با دسـتگاه گریز از مرکز و حالل
 ).D:ASTM ۲۱۷۲بنزین (طبق مراحل 

۰۳۰۹۰۱

  

 نمونه 

تعیین درصد قیر درآسفالت با دستگاه گریز از مرکز و حالل
و متیلن کلراید و کلروراتیلن (طبق ۱و  ۱و  ۱تری کلرواتان 

۲۱۷۲ D:ASTM.( 

۰۳۰۹۰۲

 نمونه ۵۲۷,۵۰۰  

(طبق۰۳۰۹۰۱تعیین مقدار فیلر رد شده در نمونه ردیف
۲۱۷۲ D:ASTM.( 

۰۳۰۹۰۳

  
 نمونه ۱,۰۶۴,۰۰۰

ساخت سه قالـب از یک نمونه مخلوط آسفالت گرم و تعیین
روش مارشال (سـه قالب) (طبق استحکام و روانی آسفالت به

۱۵۵۹ D:ASTM.( 

۰۳۰۹۰۴

  
 نمونه 

بندی و درصد قیر مورد نظر شاملساخت آسفالت گرم با دانه
 سه نمونه مارشال در آزمایشگاه.

۰۳۰۹۰۵
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۶۲   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۴۲۶,۰۰۰  

روش مارشال (برای سه قالب)تعیین استحکام و روانی به
 ).D:ASTM ۱۵۵۹(طبق 

۰۳۰۹۰۶

  
 نمونه ۵۹۵,۰۰۰

تعیین وزن مخصوص نمونه آسفالت متراکم شده (طبق
۲۷۲۶ D:ASTM   ۱۱۸۸یا D:ASTMهمراه با تعیین(

 ). ۲MSپارامترهای مربوط (طبق 

۰۳۰۹۰۷

  
 نمونه ۱,۴۲۶,۰۰۰

تعیین حداکثر وزن مخصوص مخلوطهای آسفالتی (طبق
۲۰۴۱ D:ASTM روش رایس (طبق )و درصد جذب قیر به
۴۴۶۹ D:ASTM.( 

۰۳۰۹۰۸

 نمونه ۱,۵۳۲,۰۰۰  

تعیین تاثیر آب بر استحکام آسفالت متراکم (برای سه قالب)
 س م ب).۱۰۱(طبق نشریه 

۰۳۰۹۰۹

۰۳۰۹۱۰ تعیین درصد جذب آب آسفالت. نمونه ۱۵۵,۰۰۰  

  

 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).

۰۳۰۹۱۱

۱۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۰۰۱(طبقتعیین جذب مایع ژئوسنتتیکها نمونه   

  
 نمونه 

۴۳۵۴تهیه نمونه از ژئوسنتتیکها برای انجام آزمایشها (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۰۲

  
 نمونه 

۴۳۵۵تاثیر اشعه ماورا بنفش و آب بر ژئوتکستایلها (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۰۳

  
 نمونه 

تعیین چگالی، وزن مخصوص و وزن واحد حجـم
 ).D:ASTM ۴۴۳۹ژئوسنتتیکها (طبق 

۰۳۱۰۰۴

۴۴۹۱D:ASTM.( ۰۳۱۰۰۵تعیین میزان تراوایی ژئوسنتتیکها (طبق نمونه   

  
 نمونه 

۴۵۳۳تعیین مقاومت ژئوتکستایلها در مقابل پارگی (طبق
D:ASTM   ۴۴۳۹یا D:ASTM.( 

۰۳۱۰۰۶

  
 نمونه 

۴۵۹۴تعیین میزان پایداری حرارتی ژئوتکستایلها (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۰۷

  
 نمونه 

۴۵۹۵تعیین مقاومت و مدول کششی ژئوتکستایلها(طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۰۸

  
 نمونه 

تعیین افزایش طول ژئوسنتتیکها در لحظه گسیختگی (طبق
۴۶۳۲ D:ASTM.( 

۰۳۱۰۰۹

  
 نمونه 

۴۷۱۶تعیین مقدار جریان در ژئوتکستایلها (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۱۰
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۶۳   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 نمونه 

تعیین اندازه بزرگترین دانه عبوری از شبکه ژئـوتکستایلها
 ).D:ASTM ۴۷۵۱(طبق 

۰۳۱۰۱۱

  
 نمونه 

ایتعیین مقاومت ژئوسنتتیکها در برابر پاره شدگـی نقطه
 ).D:ASTM ۴۸۳۳(طبق 

۰۳۱۰۱۲

  
 نمونه 

۴۸۸۴تعیین مقاومت ژئوسنتتیکها درمحل اتصال (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۱۳

  
 نمونه 

۵۳۲۱تعیین ضریب اصطکاک بین ژئوسنتتیکها و خاک (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۱۴

  
 نمونه 

۵۴۱۷تعیین مقاومت کششی چند محوره ژئوسنتتیکها (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۰۱۵

۰۳۱۱۰۱ ساعت.۲۴مدت) بهOvenخشک کردن نمونه در گرم کن ( نمونه ۵۶,۸۰۰  

 نمونه ۱۸۷,۰۰۰  

میلیمتر۷۵٫۴ابعاد ریزتر ازشکستن مصالح درشت دانه تا
 کیلوگرم. ۳۰وزن  ) به۴(الک نمره 

۰۳۱۱۰۲

 نمونه ۱۹۴,۰۰۰  

تا ابعاد زیر الک ۴آسیاب کردن ذرات ریزتر از الک نمره
 وزن تا نیم کیلوگرم. به ۱۰۰نمره 

۰۳۱۱۰۳

۴۹۷۲D:ASTM.( ۰۳۱۱۰۴(طبق خاک  PHتعیین عدد  نمونه ۲۱۸,۰۰۰  
۰۳۱۱۰۵ تعیین هدایت الکتریکی خاک. نمونه ۲۵۸,۰۰۰  
BS.( ۰۳۱۱۰۶:۱۳۷۷تعیین مقدار سولفات محلول در اسید (طبق نمونه ۸۵۲,۵۰۰  
۰۳۱۱۰۷ یا سایر نسبتهای خاک. ۱:۱۰تهیه عصاره  نمونه ۳۵۳,۵۰۰  
BS.( ۰۳۱۱۰۸:۱۳۷۷تعیین مقدار سولفات محلول در آب (طبق نمونه ۷۱۲,۵۰۰  
BS.( ۰۳۱۱۰۹:۱۳۷۷تعیین مقدار گچ خاک (طبق نمونه ۸۸۲,۵۰۰  
۰۳۱۱۱۰ تعیین مقدار گچ خاک (طبق استاندارد فائو). نمونه ۶۲۲,۰۰۰  
BS.( ۰۳۱۱۱۱:۱۳۷۷تعیین مقدار کلرخاک (طبق نمونه ۶۵۷,۰۰۰  
BS.( ۰۳۱۱۱۲:۱۳۷۷تعیین مواد آلی خاک (طبق نمونه ۶۷۷,۵۰۰  

 نمونه ۵۹۶,۰۰۰  

امالح محلول (باقیمانده تبخیر) (طبقتعیین مقدار کل 
۱۳۷۷:BS.( 

۰۳۱۱۱۳

BS.( ۰۳۱۱۱۴:۱۳۷۷تعیین مقدار کربنات کل خاک (طبق نمونه ۴۹۵,۵۰۰  
۰۳۱۱۱۵ تعیین مقدار کربنات و بیکربنات محلول. نمونه ۴۶۵,۰۰۰  
۰۳۱۱۱۶ تعیین مقدار نیترات خاک. نمونه ۴۷۶,۵۰۰  
۰۳۱۱۱۷ اشباع خاک.تهیه عصاره  نمونه ۳۷۲,۵۰۰  
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۶۴   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۳۱۱۱۸ تعیین درصد میزان آب اشباع خاک. نمونه ۱۵۴,۵۰۰  
C.E.C. ۰۳۱۱۱۹تعیین کاتیونهای قابل تعویض نمونه   
P.S.E. ۰۳۱۱۲۰ تعیین سدیم قابل تعویض نمونه   
۰۳۱۱۲۱ تعیین فسفر قابل جذب. نمونه   
۰۳۱۱۲۲ تعیین پتاس قابل جذب. نمونه   
۰۳۱۱۲۳ تعـیین مقدارکلسیم درعصاره اشباع خاک . نمونه ۳۶۱,۵۰۰  
۰۳۱۱۲۴ تعیین مقدار منیزیم در عصاره اشباع خاک. نمونه ۴۰۵,۵۰۰  
۰۳۱۱۲۵ تعیین مقدار سدیم در عصاره اشباع خاک. نمونه ۳۲۸,۵۰۰  
۰۳۱۱۲۶ تعیین مقدار پتاسیم در عصاره اشباع خاک. نمونه ۳۶۲,۵۰۰  

  
 نمونه 

۲۵C:ASTMتعیین مقدار سیلیس خاک (طبق

 ).C:ASTM ۵۷۵  یا

۰۳۱۱۲۷

۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۲۸(طبقآلومینیوم  اکسید  مقدارتعیین نمونه ۱,۰۶۷,۰۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۲۹تعیین مقدار اکسید آهن خاک (طبق نمونه ۹۵۲,۰۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۰مقدار اکسید کلسیم خاک (طبقتعیین نمونه ۹۷۲,۵۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۱مقدار اکسـیدمنیزیم خاک (طبقتعیین نمونه ۱,۰۰۷,۰۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۲تعیین مقدار اکسید تیتان خاک (طبق نمونه ۹۵۹,۰۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۳مقدار اکسید فسفر خاک (طبقتعیین نمونه   
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۴تعیین مقدار اکسیدمنگنز خاک (طبق نمونه ۱,۱۱۸,۰۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۵تعیین مقدار اکسیدسدیم خاک (طبق نمونه ۷۲۵,۰۰۰  
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۶تعیین مقداراکسیدپتاسیم خاک (طبق نمونه ۷۲۳,۵۰۰  

 نمونه ۸۰۱,۰۰۰  

۲۵یاBS:۱۳۷۷تعیین مقدار سولفات کل خاک (طبق
C:ASTM.( 

۰۳۱۱۳۷

C:ASTM.( ۰۳۱۱۳۸ ۲۵مقدار گوگرد در خاک (طبقتعیین نمونه   
۰۳۱۱۳۹ تعیین مقدار بر در خاک. نمونه   
۰۳۱۱۴۰ تعیین مقدار فلوئور در خاک. نمونه   
۲۵C:ASTM.( ۰۳۱۱۴۱تعیین مقدار افت حرارتی خاک (طبق نمونه ۳۸۱,۰۰۰  

 نمونه ۲۱۲,۰۰۰  

۴۰صورت نظری (طبقتعیین مواد آلی در مصالح به
C:ASTM.( 

۰۳۱۱۴۲
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۶۵   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 آزمایش ۳,۰۶۹,۰۰۰  

ها مصالحسیلیسی سنگدانه-آزمایش فعل و انفعال قلیایی
 ).۲۲۶برای سه آزمون روی یک نمونه (طبق آبا:دت 

۰۳۱۱۴۳

).۵۹۵C،۹۸۹C:ASTMآزمایشهای کامل سربار کوره (طبق نمونه    ۰۳۱۲۰۱
۰۳۱۲۰۲ طریقه کیفی. تعیین سرب به نمونه   
۰۳۱۲۰۳ ).۴۰۷آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی پوزوالن (طبق آبا:دت نمونه   
۱۲۴۰C:ASTM.( ۰۳۱۲۰۴(طبقمیکروسیلیس آزمایشهای کامل نمونه   

  
 نمونه 

۴۷۱آزمایشهای کامل سنگ گچ (دویانیم و بی آب) (طبق
C:ASTM .( 

۰۳۱۲۰۵

۰۳۱۲۰۶ آزمایش کامل شیمیایی خاک آجر یا آجر سرامیک. نمونه   
۳۵۱E:ASTM.( ۰۳۱۲۰۷آزمایش کامل شیمیایی سنگ آهن (طبق نمونه   
۰۳۱۲۰۸ تعیین مقدار کربن در فوالد. نمونه   
۳۵۱E:ASTM.( ۰۳۱۲۰۹تعیین مقدار فسفر در فوالد (طبق نمونه   
۳۵۱E:ASTM.( ۰۳۱۲۱۰تعیین مقدار منگنز در فوالد (طبق نمونه   
۳۵۱E:ASTM.( ۰۳۱۲۱۱مقدار گوگرد در فوالد (طبقتعیین نمونه   
۳۵۱E:ASTM.( ۰۳۱۲۱۲تعیین مقدارسیلیسیم درفوالد(طبق نمونه   
۳۵۱E:ASTM.( ۰۳۱۲۱۳تعیین مقدار نیکل در فوالد (طبق نمونه   
۰۳۱۲۱۴ روش کوانتومتری.مقدار عناصر در فوالد بهتعیین نمونه   
۰۳۱۳۰۱ تعیین رنگ آب. نمونه ۱۸۴,۰۰۰  
۱۸۸۹D:ASTM.( ۰۳۱۳۰۲تعیین تاری آب (طبق  نمونه ۱۵۲,۰۰۰  
۱۸۸۹D:ASTM.( ۰۳۱۳۰۳تعیین مواد معلق در آب (طبق نمونه ۴۸۲,۵۰۰  
۰۳۱۳۰۴ ).۳۰۳آب (طبق آبا:دت PHتعیین نمونه ۲۰۹,۵۰۰  
۱۱۲۵D:ASTM.( ۰۳۱۳۰۵تعیین هدایت الکتریکی آب (طبق نمونه ۱۴۷,۵۰۰  

 نمونه ۲۲۳,۰۰۰  

تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل فنل فتالئین (کربنات) (طبق
۱۰۶۷ D:ASTM.( 

۰۳۱۳۰۶

 نمونه ۲۴۶,۵۰۰  

اورانژ (بیکربنات)تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل متیل
 ).D:ASTM ۱۰۶۷(طبق 

۰۳۱۳۰۷

۰۳۱۳۰۸ ).۳۰۷تعیین سولفات آب (طبق آبا:دت نمونه ۶۲۸,۰۰۰  
۵۱۲D:ASTM.( ۰۳۱۳۰۹کلر(کلرورها)درآب(طبق تعیین نمونه ۴۹۳,۰۰۰  
۱۸۸۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۰تبخیرآب(طبق باقیماندهتعیین نمونه ۳۰۷,۰۰۰  
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۶۶   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۵۳۷,۵۰۰  

۸۸۸تعیین مقدار اکسیژن مصرفی از پرمنگنات در آب (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۳۱۱

 نمونه ۲۷۸,۵۰۰  

تعیین سنگینی کربنات و بیکربنات (سختی کل) آب (طبق
۱۱۲۶ D:ASTM.( 

۰۳۱۳۱۲

 نمونه ۲۸۰,۰۰۰  

۱۱۲۶تعیین سنگینی بی کربنات (سختی دائم) آب (طبق
D:ASTM.( 

۰۳۱۳۱۳

۱۱۲۶D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۴تعیین سختی موقت آب (طبق نمونه   
۹۹۲D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۵تعیین نیترات آب (طبق  نمونه   
۱۲۵۴D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۶تعیین نیتریت آب (طبق  نمونه   
۱۴۲۶D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۷تعیین میزان آمونیاک آب (طبق نمونه   
۵۱۱D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۸تعیین میزان کلسـیم آب (طبق نمونه ۳۳۸,۵۰۰  
۵۱۱D:ASTM.( ۰۳۱۳۱۹تعیین میزان منیزیم آب (طبق نمونه ۳۶۳,۵۰۰  
۱۴۲۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۲۰درآب(طبق سدیم میزانتعیین نمونه ۲۹۳,۰۰۰  
۱۴۲۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۲۱تعیین میزان پتاسیم آب (طبق نمونه ۳۲۴,۰۰۰  
۱۰۶۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۲۲تعیین میزان آهن آب (طبق نمونه ۶۱۱,۰۰۰  
۱۰۶۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۲۳تعیین میزان منگنز آب (طبق نمونه   
۱۰۶۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۲۴تعیین میزان سیلیس آب (طبق نمونه ۵۳۴,۰۰۰  
۱۰۶۸D:ASTM.( ۰۳۱۳۲۵تعیین میزان فسفات آب (طبق نمونه   
۰۳۱۳۲۶ ماربل تست. نمونه   
۰۳۱۳۲۷ طریقه کیفی. تعیین روی به نمونه   
۰۳۱۳۲۸ طریقه کیفی. تعیین سرب به نمونه   
۰۳۱۳۲۹ طریقه کیفی. تعیین مس به نمونه   
۰۳۱۴۰۱ تعیین مقدار سیلیس سیمان. نمونه ۱,۱۹۷,۰۰۰  
۰۳۱۴۰۲ تعیین مقدار سیلیس در سیمان غیر پرتلند. نمونه   

 نمونه ۱,۰۸۳,۰۰۰  

۱۱۴تعیین مقدار اکسـید آلومینیوم سیمان (طبق
C:ASTM.( 

۰۳۱۴۰۳

۰۳۱۴۰۴ ).۱۰۷تعیین مقدار سولفات سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۸۳۹,۵۰۰  
۰۳۱۴۰۵ ).۱۰۷تعیین مقدار اکسید آهن سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۹۱۶,۰۰۰  
۰۳۱۴۰۶ ).۱۰۷آبا:دتتعیین مقدار اکسید کلسیم سیمان (طبق نمونه ۱,۲۶۳,۰۰۰  
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۶۷   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۳۱۴۰۷ ).۱۰۷تعیین مقدار اکسید منیزیم سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۱,۲۵۹,۰۰۰  
۰۳۱۴۰۸ ).۱۰۷تعیین مقدار اکسید پتاسیم سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۵۰۸,۰۰۰  
۰۳۱۴۰۹ ).۱۰۷تعیین مقدار اکسید سدیم سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۱,۳۴۶,۰۰۰  
۰۳۱۴۱۰ ).۱۰۷مقدار کلر سیمان (طبق آبا:دتتعیین نمونه   
).۱۰۷تعیین مقدار باقیمانده غیرمحلول سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۸۳۲,۵۰۰   ۰۳۱۴۱۱
۰۳۱۴۱۲ ).۱۰۷تعیین افت حرارتی سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۳۶۱,۰۰۰  
۰۳۱۴۱۳ ).۱۰۷تعیین مقدار آهک آزاد سیمان (طبق آبا:دت نمونه   
۰۳۱۴۱۴ ).۱۰۷تعیین مقدار اکسید تیتان در سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۹۹۷,۰۰۰  
۰۳۱۴۱۵ ).۱۰۷تعیین مقدار فسفر سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۱,۱۶۳,۰۰۰  
۰۳۱۴۱۶ ).۱۰۷تعیین مقدار منگنز سیمان (طبق آبا:دت نمونه ۱,۱۷۵,۰۰۰  
۰۳۱۴۱۷ ).۱۰۷آبا:دتآزمایشهای شیمیایی کامل سیمان (طبق نمونه   
۰۳۱۴۱۸ ).۴۰۱آزمایشهای شیمیایی مواد افزودنی بتن (طبق آبا:دت نمونه   
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۶۸   
 

   یکنکژئوت  یمطالعات  اتیعمل  جینتا  گزارش   و ارائه  هی)، ته ی(مقطع  یکنکژئوت  یمهندس  خدمات . چهارم  فصل
   مقدمه 
  
  يمطالعـات   اتيـ عمل  جينتـا   گزارش  و ارائه  هي، ته يمقطع  بصورت  يمهندس  خدمات  ارائه  الزحمه حق  زانيو م  خدمات  شرح  شامل  فصل  نيا  .1 

  .باشد يم  مصالح  و مقاومت  يكنكژئوت
  .ديآ يم  ، بدست جينتا  گزارش  و ارائه  هي، ته يمهندس  خدمات  به  مربوط  الزحمه حق  از جمع  خدمات  دهنده  مشاور ارائه  الزحمه حق  .2 
  باشد: ير ميز  شرح  رد بهيپذ يم  انجام  در طرح  يحضور مقطع  در زمان  هك  يكنكژئوت  يمهندس  خدمات  حداقل   .3 
  . آن  يكينكژئوت  نظر مسائل  از نقطه  طرح  يو بررس  پروژه  تياز از وضعيموردن  اطالعات  سبك.  3-1 
  . يا از منطقهيموردن  اطالعات  سبكو   يو بررس  از ساختگاه  يد محليبازد . 3-2 
  ، متناسب با مشخصات پروژه. يكنكژئوت  يمطالعات  اتياز نظر عمل  پروژه  يازهاين  .  اعالم3-3 
،  پـروژه   يطراحـ   ياز بـرا يـ موردن  يتورهـا كفا  و ارائـه   طـرح   يازهـا يبا ن  در ارتباط  يكنكژئوت  يمطالعات  اتيعمل  جينتا  ليو تحل  هيتجز . 3-4 

  بـا مسـائل    درارتباط  يبردار بهره  و نحوه  يدر مورد نگهدار  هيز توصيو ن  طرح  يكينكژئوت  اتيعمل  ياجرائ  مسائل با  درارتباط  يلك  يرهنمودها
  . طرح  يكينكژئوت

  :ر باشديموارد ز  تواند شامل يم  از پروژهين  برحسب  از طرحيموردن  يتورهاكفا . 3-5 
  . يو استثنائ  يعاد  يبارگذار  ها در حاالت ر شالودهيز  ا سنگي  كدر خا  يختگيگس  نندهك  نترلك  روابط  ارائه  - 
  ها. ر شالودهيز  ا سنگي  كخا  مدت  وتاهكو   دراز مدت  يها نشست  نندهك  نترلك  روابط  ارائه  - 
  ها. مجاز شالوده  يها و فاصله  ييجدا  ي، درزها بستر شالوده  بار به  انتقال  ستميا اظهارنظر در مورد سي  هيتوص  - 
  اجرا.  نحوه  به  با توجه  كخا  و مقاوم  كمحر  يلهاكر شييفشارها و تغ  نييتع  يبرا  روابط  ارائه  - 
  اجرا.  نحوه  به  با توجه  كخا  ونكس  در حال  يفشارها  نييتع  يبرا  روابط  ارائه  - 
  آنها.  و درازمدت  مدت  وتاهك  يلهاكر شييو تغ  يو افق  قائم  يبارها  ها در مقابل بارتها، سپرها و  شمع  يباربر  تيظرف  نييتع  روابط  ارائه  - 
  . بستر شالوده  كاكاصط  نييتع  روابط  ارائه  - 
  ها. شالوده  مانيس  مشخصات  نييو تع  مجاور آن  و آب  كخا  در مقابل  شالوده  محافظت  لزوم  ا عدميو   لزوم  يبررس  - 
  ها. شالوده  بستر و اطراف  ژهيو  محافظت  لزوم  ا عدميو   لزوم  يبررس  - 
  ). رانيا 2800(  استاندارد شماره  زلزله  نامه  نييآ  يبند ميتقس  براساس  كخا  نوع  نييتع  - 
ـ ا  اول  در بخـش   شـده   درج  و جـدول   رابطه  طبق  فصل  نيا 3بند   موضوع  يكنكژئوت  يمهندس  خدمات  الزحمه حق  .4  و   محاسـبه   تعرفـه   ني

  شود. يم  پرداخت
 معتبـر   يهـا  نامـه  نييا آي  ها دستورالعمل استانداردها،  از   يكي  اساس د بريبا  يشگاهيآزما و  ييصحرا  يمطالعات  اتيعمل  جينتا  نيتدو و  ارائه  .5 
  شود.  انجام 

  باشد. يم  پروژه  اتياز و خصوصين  به  با توجه  ييشناسا  يها گمانه  مقاطع  هيو ته  يحفار  اتيعمل  املك  شرح  ارائه  به  مربوط 40101  فيرد  .6 
ـ ا  جيباشـد. نتـا   يمـ   يشـگاه يو آزما  ييصـحرا   مطالعـات   اتيعمل  جينتا  ارائه  به  مربوط 40301و  40201  يها رديف  .7  ـ با هـا  آزمـايش   ني د ي

  اطالعـات   ارائـه   از بـه يـ ن  طرح  ا محلي  شيآزما  اتيخصوص  به  با توجه  هك  يشود و در موارد  ارائه ها فيدر رد  ر شدهكذ  ياستانداردها براساس
  .گردد  ارائه  طرح  يازهاين  د در حد رفعيبا  اطالعات  نيباشد ا  ياضاف

باشـد از   يمـ   يشـگاه يو آزما  ييصحرا  هاي آزمايش،  يحفار  اتيعمل  شامل  هك  يكنكژئوت  مطالعات  اتيعمل  جينتا  گزارش  هيته  الزحمه حق  .8
  گردد. يم  و پرداخت  محاسبه 40301تا  40101  نيب  مرتبط  يها رديف  جمع
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ـ واحـد رد   يبرابر صفر باشد، بهـا  40301تا  40101  يها رديف  موضوع  Lا  ي  D   ،F   ياز پارامترها  يكهر   چنانچه  .9  ور صـفر  كمـذ   في
  شود. يم  محاسبه

 20612  يهـا  رديفواحد   يو بها  دوش يم  اعمالكبار به رقم خالص فصل دوم ي  يا منطقه  بيضر ،40201  فيرد  موضوع  F   در محاسبه  .10 
  .شود يمنظور نم 21904تا  21901و  20617تا 
  محدوده كارگاه مورد مطالعه ذكر شود. ييايد طول و عرض جغرافيك، بايات مطالعات ژئوتكنيج عمليه و ارائه گزارش نتايته در  .11
مقررات ملي ساختمان، توسط  7هاي سطحي چنانچه ضرايب اطمينان بيشتر از مقادير مندرج در مبحث  در محاسبات ظرفيت باربري پي. 12
هاي عددي را در گزارش ارايه دهد. تحليل هاي آماري و مستند به مدلسازير باشد، ضرورت دارد داليل توجيهي ور ژئوتكنيك مدنظشام



   یکنکژئوت  یمطالعات  اتیعمل  جینتاگزارش و ارائههی)، تهی(مقطعیکنکژئوت  یمهندس  خدمات.چهارمفصل
 ۱۳۹۷خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سالعرفهت

  

 
 

۷۰   
 

       

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

  
D














2
1

123000    6180000  

Sr  مترطول

تنظیم و ارائه گزارش نتایج عملیات حفاری و
برداری برای جمع حفاری (دستی و ماشینی ) نمونه

 (برحسب متر). Dطول  به

۰۴۰۱۰۱

  
(F)  0/05

  2300000 
 ریال 

تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای صحرائی نسبت
 ).Fکل مبلغ خدمات انجام شده از فصل دوم (  به

۰۴۰۲۰۱

  
(L)  0/07
  806000 

 ریال 

تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی نسبت
).L( کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم  به
۰۴۰۳۰۱
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   ارگاهکمستقر در   شگاهی. آزما پنجم  فصل
   مقدمه 
  
  : ارگاهكمستقر در   شگاهيآزما 

و   يـك نكمشـاور ژئوت   تيهـدا   گـردد وتحـت   يمسـتقر مـ    ارگـاه كدر   طرح  يياجرا  اتيعمل  تيفكي  نترلكمنظور   به  هك  است  يشگاهيآزما   
  باشد. يم  مربوط  طرح  يفن  با مشخصات  استانداردها و منطبق  براساس  تيفكي  نترلك  هاي آزمايش  دار انجام  عهده  نظارت  با دستگاه  هماهنگ

  : مستقر در كارگاه كارشناس آزمايشگاه
سـال سـابقه كـار مفيـد در      5منظور از كارشناس در اين فصل فردي است كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با حـداقل  

  باشد. حوزه كارهاي عمراني مي
  : مستقر در كارگاه آزمايشگاه اردان فنيك

سال سابقه كار مفيد در حـوزه كارهـاي    2در اين فصل فردي است كه داراي حداقل مدرك كارداني مرتبط با حداقل  منظور از كاردان فني
  باشد. عمراني مي

ها و ...  ها، فرودگاه روگاهي، برجها، ن ييايدر  يها ، سازه بزرگ  يها ر سدها، بندها، پلينظ  يا ژهيو  يها طرح  يبرا  فصل  نيا هاي رديف  چنانچه  .1 
ارفرمـا و  ك  بـا توافـق    ر فصوليوسا  فصل  نيا  ضوابط  به  تواند با توجه ياز ميموردن  هاي رديفپاسخگو نباشد  ها آزمايشتعداد و   تنوع  لحاظ  به

  گردد.  نييمشاور، تع
و حد   يحد روان  نيي، تع يكيانكم  بروش  يبند دانه  املك  شي، آزما درصد رطوبت  نييتع  شامل  كيخا  اتيعمل  نترلك  به  مربوط  هاي آزمايش  .2 

  .باشد يم )S.E(.  يا ارز ماسه هم  نييو تع  مكترا  شيمتر)، آزمايسانت 15تا قطر   (باسند باتل  در محل  تهيدانس  نيي، تع يريخم
ارز  هـم   نيي، تع يكيانكم  بروش  يبند دانه  املك  شيها، آزما سنگدانه  درصد رطوبت  نييتع  شامل  يبتن  اتيعمل  نترلك  به  مربوط  هاي آزمايش  .3 

  تـازه   از بـتن   يريـ گ  و قالـب   يبـردار  ، نمونـه  شده  و سخت  تازه  بتن  مخصوص  وزن  نيي، تع ) بتن (اسالمپ  يدما و روان  نيي، تع)S.E(.  يا ماسه
ها  آن  يگذار  كالهكبا   ) همراه بتن  يها (نمونه  يفشار  مقاومت  نييو تع  ي)، نگهدار قالب 6ثر كحدا  (در هر نوبت  يعبكا مي  يا استوانه  بصورت

  باشد. ي) م يا استوانه  يها دو سر نمونه  نگيپك(
  نيـي ، تع يكيانكـ م  بـروش   يبنـد  دانه  املك  شيها، آزما سنگدانه  رطوبتدرصد   نييتع  شامل  يآسفالت  اتيعمل  نترلك  به  مربوط  هاي آزمايش  .4 

   مقاومـت   نيـي ، تع ، سـاخت  يبـردار  ، نمونه نيبنز  ز و حاللكز از مريگر  ر با دستگاهيدرصد ق  نيي، تع آسفالت  يدما  نيي، تع)S.E(.  يا ارز ماسه هم
)Stability( باشد. يم  آسفالت  تهيو دانس  ضخامت  نيي، تع ينيس  شي، آزما مارشال  بروش  آسفالت  يها نمونه  يو روان  
ـ ا  يهـا  ر فصـل يدر سـا   مندرج هاي رديف  طبق آنها  نهياز باشد، هزيمورد ن  يگريد  هاي آزمايش  اد شدهيبر موارد   عالوه  چنانچه  .5    تعرفـه   ني

شـود   يمـ   نييتع  نيطرف  با توافق  آن  نهيرد، هزيگ  انجام  ارگاهكمستقر در   شگاهيدر آزما ها آزمايش  نيباشد ا  الزم  هك  يد و درصورتشو يم  محاسبه
  ). ارفرما استك  عهده  به  يزكمر  شگاهيآزما  ها به نمونه  ارسال  نهي(هز

ارفرمـا  ك  توسـط   كـاردان فنـي    يغـذا  و  ونتكس  ، محل ارگاهكدر   شگاهياستقرار آزما  يبراالت الزم (برق، آب و....) يو تسه  مناسب  محل  .6 
  شود. مي  پرداخت  ، جداگانه توافق  ها طبق آن  هزينه  گردد، در غير اينصورت مي  نيتأم
 باشـد.  يارفرما مـ ك  بعهده  مربوطه  يها نهيهز  يو تمام  نيارفرما تأمك  دونفر) توسط  (حداقل  ارگاهكمستقر در   شگاهياز آزمايمورد ن  ارگرانك  .7 

امكان تامين كارگران مورد نياز در كارگاه توسط كارفرما مقدور نباشد، كارگران مورد نياز توسط آزمايشگاه (مشاور ژئوتكنيك) تـامين   چنانچه
هـا مجـاز    برداري و انجـام آزمـايش   قابل پرداخت است. به كارگيري عوامل پيمانكار به منظور نمونه 050314ها از رديف  شوند و هزينه آن مي
  باشد. مين
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و   يرسـم   ليـ تعط  يو روزهـا   جمعـه   ير از روزهـا يـ در روز (بغ  سـاعت  8  ارگاهكمستقر در   شگاهيواحد آزما  يرد عادكارك  يزمان  برنامه  .8 
  بمنظـور انجـام    سـاعات   هيـ و بق  ييصـحرا   هـاي  آزمـايش و   يبـردار  نمونـه   يبـرا   از آن  يمـ يحدود ن  هكباشد  ي) م ساعت 4  پنجشنبه  يروزها

  مربوطـه  هـاي  رديف  طبق  يارك اضافه  ور بصورتكمذ  يعاد  از ساعات  رد خارجكاركشود.  يمنظور م  گزارش  هيو ته  يشگاهيآزما  هاي آزمايش
  منظور خواهد شد.

  .شود يار منظور مك  ار جزو ساعاتك  محل  به  ونتكس  از محل كاردان فني  و برگشت  رفت  يبرا  الزم  زمان  .9 
  تـا  50201 هـاي  رديفواحد   يبها  باشد به  ار در شبك  از بهين  و چنانچه  رد در روز بودهكارك  به  مربوط  فصل  نيا هاي رديفواحد   يبها  .10 

  شود. يم  اضافه درصد 35  زانيم  به 50305و  50304 هاي رديفدرصد و  15  زانيم  به 50307تا  50306و  50303تا  50301و  50206
ـ ز  بشـرح   يو آسـفالت   ي، بتنـ  كيخا  اتيعمل  نوع  سه  نترلك  يبرا  ارگاهكمستقر در   شگاهيواحد آزما  روزانه  يرد عادكارك  تيحدود ظرف  .11  ر ي
  :باشد يم
  . مربوط  هاي آزمايش  يتمام با  ، همراه مكترا  شيمورد آزما  يك،  در محل  تهيدانس  شيمورد آزما 8  شامل  كيخا  اتيعمل  .1ـ11 
  . مربوط هاي آزمايش  يبا تمام  همراه  يفشار  مقاومت  نييبا تع  بتن  يدما و روان  شيو آزما  يبردار نمونه  نوبت 4  شامل  يبتن  اتيعمل  .2ـ11 

  . مربوط  هاي آزمايش  يبا تمام  ، همراه مارشالو   آسفالت  هيتجز  هاي آزمايشو   يبردار نمونه  نوبت 2  شامل  يآسفالت  اتيعمل  .3ـ11
  .باشد يم  هفته  در طول  ار روزانهك  تيبرابر ظرف 5/5ثر كحدا  ور معادلكمذ  يواحدها  يهفتگ  يرد عادكارك  تيظرف  .1 تبصره 
از   يا هفتگـ ي  رد روزانهكارك  باشد متناسباً از حجم  مستقر شده  ر شدهكذ  اتيعمل  نوع  ا سهيدو   نترلك  يبرا  شگاهيواحد آزما  چنانچه  .2 تبصره 

  گردد. يم  گر اضافهيد  نوع  سر و بهك  نوع  يك
)  ي(هفتگ  شده  ينيب شيپ  يها تياز ظرف  شيب  ارگاهكمستقر در   شگاهي) در واحد آزما هفته  يك(در   مورد انجام  خدمات  حجم  چنانچه  .3 تبصره 

و   منظـور شـده    مربوطه هاي رديف  مطابق  يارك اضافه  ساعات  بصورت  مربوطه  يها نهيهز  شده  انجام  ياضاف  با خدمات  نظر باشد متناسبمورد 
  رد.يگ يقرار م  الزحمه حق  پرداخت  يو مبنا  شده  افزوده  ياحتمال  يارك  اضافه  ساعات  به  آن درصد 75

  شيافـزا  درصـد  50تـا    شـگاه يرد واحـد آزما كارك  تي) ظرف50304  فيرد  (موضوع  ياضاف كاردان فني  يكاز   استفاده  در صورت  .4 تبصره 
) 50307و  50306 هـاي  رديـف   (موضـوع   يخودرو اضاف  همراه  به  ياضاف كاردان فني  يارك  يها تعدد جبهه  علت  به  صورتي كهو در  ابدي يم

ثر كحـدا   شگاهيهر واحد آزما  تيظرف  شيافزا  هك  ر استكذ  به  ابد. الزمي يم  شيافزا درصد 100تا   شگاهيآزمارد واحد كارك  تيشود، ظرف  استفاده
  باشد. يمجاز م درصد 150تا 
) و بطور  برهيالك(  يواسنج  شگاهيار آزماك  يد در ابتدايجها و ... باي، ترازوها، گ نكش  بتن  كمانند ج  يريگ اندازه  زاتيو تجه  ليوسا  يتمام  .12 

  شوند.  نترلك  يكنكمشاور ژئوت  و توسط  ميو با نظر ناظر مق  استاندارد مربوط  بار طبقيك  حداقل  ماه  هر شش  متناوب
استقرار دفتر   در شهر محل  شگاهيواحد آزما  هك  يگردد، در صورت يم  ارفرما استفادهكد يياز و تأين  بنا به 50309و  50308 هاي رديفاز   .13 

  حـداقل   شود، در هر نوبت  دفتر مشاور واقع  محل  در استان  شگاهيواحد آزما  هك  يروز، و در صورت  يك  حداقل  شود، در هر نوبت  مشاور واقع
  گـردد. الزم  يروز، منظور م  سه  حداقل  نوبتشود، در هر   دفتر مشاور واقع  محل  از استان  در خارج  شگاهيواحد آزما  هك  يدو روز، و در صورت

  . است  منظور شده  ارشناسكو آمد   غذا و رفت  نهيفها، هزيرد  نيواحد ا  يدر بها  هك  ر استكذ  به
  يماننـد سـدها    نـده كپرا  يها باشد. پروژه يم  ، گاز و برق ، نفت آب  انتقال  ، خطوط يشكو زه  ياري، آب آهن ، راه راه  شامل  يخط  يها پروژه  .14 

درصـد و   15لومتر، اضافه بها كي 4نده با ابعاد بزرگتر از كپرا يها پروژه يبرا .لومتر باشدكي 2ها بزرگتر از  ابعاد آن  هكهستند   ييها ، پروژه بزرگ
  گردد. يدرصد پرداخت م 20لومتر اضافه بها كي 6نده با ابعاد بزرگتر از كپرا يها پروژه يبرا
  .گردد يم  پرداخت  ارگاهكمستقر در   شگاهيآزما  به  حمل  نهيبار هزيك  ماه  هر شش  يبرا  .15 
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۷۳   
 

  پنجم  فصل  يمختصر گروهها  و شرح  شماره  جدول
  

  شرح مختصر گروه  شماره گروه 
 . حمل  01

 . شگاهيز و استقرار آزمايتجه  02

 .ارك و اضافه  ي، خودرو اضافكاردان فني  03



 ارگاهکمستقر در   شگاهی. آزماپنجمفصل
 ۱۳۹۷مقاومت مصالح سالخدمات ژئوتکنیک و عرفهت

  

 
 

۷۴   
 

       

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

 کیلومتر ۱۲,۸۰۰  

وسائل، تجهیزات و افراد برای هر واحد حمل و نقل
 های آسفالتی. آزمایشگاه مستقر در کارگاه در مسیر

۰۵۰۱۰۱

 کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰  

حمل و نقل وسائل، تجهیزات و افراد برای هر واحد
 های خاکی. آزمایشگاه مستقر در کارگاه در جاده

۰۵۰۱۰۲

  
 ماه ۷۷,۵۱۰,۰۰۰

وسایلآزمایشگاه مجهز بهتجهیز و استقرار یک واحد
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و یک ۲آزمایشگاهی بند 
 منظور کنترل عملیات خاکی. دستگاه خودرو به

۰۵۰۲۰۱

  
 ماه ۷۹,۰۶۲,۰۰۰

وسایلتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و یک ۳آزمایشگاهی بند 

 منظور کنترل عملیات بتنی. بهدستگاه خودرو 

۰۵۰۲۰۲

  
 ماه ۸۳,۰۹۰,۰۰۰

وسایلتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و یک ۴آزمایشگاهی بند 
 منظور کنترل عملیات آسفالتی. دستگاه خودرو به

۰۵۰۲۰۳

  

 ماه ۷۹,۰۴۵,۰۰۰

وسایلمجهز بهتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و یک ۳و  ۲آزمایشگاهی بند 
منظور کنترل دو نوع عملیات خاکی و دستگاه خودرو به

 بتنی.

۰۵۰۲۰۴

  

 ماه ۸۲,۳۶۲,۰۰۰

وسایلتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و ۴، ۳، ۲آزمایشگاهی بند 

منظور کنترل دو نوع عملیات خاکی خودرو به یک دستگاه
 و آسفالتی یا بتنی وآسفالتی.

۰۵۰۲۰۵

  

 ماه ۸۳,۳۲۸,۰۰۰

وسایلتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
مقدمه با یک نفر کاردان فنی و ۴، ۳، ۲آزمایشگاهی بند 

منظور کنترل هر سـه نوع عملیات یک دستگاه خودرو به
 آسفالتی.خاکی، بتنی و 

۰۵۰۲۰۶

 ماه ۹۸۹,۵۰۰  

استفاده از دستگاه بتن شکن برقی بجای دستگاه بتن شکن
 .۰۵۰۲۰۶تا  ۰۵۰۲۰۲دستی در موضوع ردیفهای 

۰۵۰۲۰۷

  

 ماه 

وسایل وتجهـیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه مجهز به
منظور  تجهیزات، یک دستگاه خودرو و کادر فنی مناسب به

 کنترل عملیات جوش.

۰۵۰۲۰۸

 ساعت ۵۲۱,۰۰۰  

اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیفهای
 .۰۵۰۲۰۳تا  ۰۵۰۲۰۱

۰۵۰۳۰۱

 ساعت ۵۲۵,۰۰۰  

اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیفهای
 .۰۵۰۲۰۵تا  ۰۵۰۲۰۴

۰۵۰۳۰۲
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۷۵   
 

       

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

 ساعت ۵۴۰,۰۰۰  

اضافه کار برای واحد آزمایشگاهی موضوع ردیف
۰۵۰۲۰۶. 

۰۵۰۳۰۳

۰۵۰۳۰۴ کاردان فنی اضافی آزمایشگاه مستقر در کارگاه. نفرماه ۳۵,۳۲۳,۰۰۰  

 ساعت ۲۸۹,۰۰۰  

کاردان فنی اضافی۰۵۰۳۰۴اضافه کار موضوع ردیف
 آزمایشگاه مستقر در کارگاه.

۰۵۰۳۰۵

 ماه ۷۱,۲۹۱,۰۰۰  

همراه خودرو اضافی برای آزمایشگاه کاردان فنی اضافی به
 مستقر در کارگاه.

۰۵۰۳۰۶

 ساعت ۴۳۴,۵۰۰  

کاردان فنی اضافی۰۵۰۳۰۶اضافه کارموضوع ردیف
 همراه خودرو اضافی آزمایشگاه مستقر در کارگاه. به

۰۵۰۳۰۷

۰۵۰۳۰۸ بازرسی کارشناس از آزمایشگاه مستقر در کارگاه. روز ۴,۳۲۶,۰۰۰  

 روز ۵,۵۸۲,۰۰۰  

سال سابقه) از۱۵بازرسی کارشناس متخصص (حداقل
 آزمایشگاه مستقر در کارگاه.

۰۵۰۳۰۹

  
 درصد ۲۰

در۰۵۰۳۰۹تا۰۵۰۲۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
های منظور کنترل عملـیات پروژه صورتی که آزمایشگاه به

 خطی در کارگاه مستقر شده باشد.

۰۵۰۳۱۰

  

 درصد ۱۰

در۰۵۰۳۰۹تا۰۵۰۲۰۱ردیفهای اضافه بها نسبت به
های منظور کنترل عملـیات پروژه بهصورتی که آزمایشگاه 

پراکنده(با ابعاد بزرگتر از دو کیلومتر) در کارگاه مستقر شده
 باشد.

۰۵۰۳۱۱

  
 درصد ۱۰

تمامی ردیفهای فصل پنجم در صورتی که کسر بها نسبت به
آزمایشگاه در شهرستان محل دفتر مشاور مستقر شده

 باشد.

۰۵۰۳۱۲

 ماه ۱۳,۴۹۹,۰۰۰  

، در۰۵۰۲۰۶تا۰۵۰۲۰۱هایاضافه بها نسبت به ردیف
 صورت سرپرستی کارشناس بر هر واحد مستقر. 

۰۵۰۳۱۳

۰۵۰۳۱۴ کارگر مورد نیاز آزمایشگاه مستقر در کارگاه. روز-نفر ۷۱۸,۰۰۰  
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۷۶   
 

   در کارگاه  آزمایش  با انجام  موردی  بصورت  اجرایی  عملیات  . کنترل ششم  فصل
   مقدمه 
  
منظـور    فصـل   هاي اين رديفواحد   در بهاي  كيلوگرم 200تا   كل  ) با وزن60502  رديف  به  مربوط  هاي ها (غير از نمونه نمونه  حمل  هزينه . 1 

  . است  شده
  بـتن   گيـري  غير نمونه  در روزهاي  حمل  مشاور (درصورتي كه  توسط  آزمايشگاه  به  ) از كارگاه60502  (رديف  بتني  هاي نمونه  حمل  هزينه . 2 

  شود. مي  و پرداخت  محاسبه 60102و  60101هاي  رديفشود)، از   انجام
  .شود مي  كيلومتر محاسبه 100جمعاً   آسفالتي  هاي ) در جاده و برگشت  (رفت  حمل  فاصله  حداقل . 3 
از   در بخشي  برداري و نمونه  آزمايش  ، انجام كارگاه  دفتر مشاور به  از محل  و برگشت  رفت  كه  فصل  اين  هاي و آزمايش  برداري نمونه  براي . 4 

 060101  ، رديف تجهيز كارگاه  هزينه  ، با پرداختو در محدوده داخل استان محل دفتر مشاور باشد شود مي  روز انجام  روز و يا حداكثر در يك
  .باشد نمي  پرداخت  قابل

منظـور    حمل  گردد، هربار هزينه  انجام  ناپيوسته  بطور مجزا و يا در روزهاي  كه  فصل  اين  به  مربوط  و آزمايش  برداري هر مورد نمونه  .  براي5 
  .خواهد شد

بـار   يـك   كارگـاه   بـه   و تجهيـزات   وسايل  گردد، حمل  انجام  بطور همزمان  ششم  فصل  مختلف  هاي و آزمايش  برداري نمونه  در صورتي كه . 6 
  گردد. ميمنظور 

  كارفرمـا و مشـاور تعيـين     كار، با توافـق   روز و شرايط -  كار هر اكيپ  ظرفيت  به  با توجه  روز الزم  و اكيپ  تجهيز كارگاه  تعداد روزهاي . 7 
  .گردد مي

  ايـن   باشـد، كـه   مي  آمد كارگاهيو   و رفت  كارگاهي  گزارش  ، تهيه ، آزمايشگاهي كار كارگاهي  شامل  ساعت 8روز حداكثر   كار هر اكيپ . 8 
  شود. مي  تقسيم  مختلف  بخشهاي  بين  فني  و مالحظات  ضوابط  براساس  زمان

اسـتانداردها و    مـوردنظر را براسـاس    و كنترلهـاي   آزمـايش   انجـام   توانـايي   كـه   اسـت   و تجهيزاتي  انساني  نيروي  حداقل  ، شامل هر اكيپ . 9 
  باشد.  داشته  فني  مشخصات

  ، محل مناسب  و برودتي  حرارتي  باتجهيزات  خانه  ، تاريك سكو، داربست  ، تأمين غير مخرب  هاي آزمايش  ها و يا انجام برداري نمونه  براي . 10 
مـوارد    تمـامي   بـراي   الزم  فنـي   مشخصات  (با رعايت  ، آب ، برق هشدار دهنده  ديگر)، عالئم  مشابه  (ياوسايل  ، جرثقيل ، روشنايي كار و آزمايش

  و پرداخـت   مشـاور و كارفرمـاتعيين    با توافـق   آن  مشاور، هزينه  موارد توسط  از اين  هريك  تأمين  باشد. در صورت كارفرما مي  عهده  مذكور) به
  شود. مي
هـاي مشـخص شـده     ترميم موضعي بخـش ها، هزينه و مدت عمليات تخريب، عريان كردن و  ها و ساختمان هاي مقاوم سازي پل در طرح. 11

   گردد. هاي مقاومت مصالح با توافق مشاور و كارفرما تعيين مي سازه (توسط مشاور طرح) به منظور انجام آزمايش
  . كارفرما است  بعهده  پرتونگاري  از محل  و افراد متفرقه  عابرين  داشتن  دورنگه  به  مربوط  هاي هزينه . 12
  .گردند مي  كارفرما تأمين  توسط  فصل  اين  خدمات  انجام  نفر) براي 1  موردنياز (حداقل  كارگران . 13
   پرداخـت   بابت  و از اين  است  منظور شده  هاي مربوط رديفدر   فصل  اين  موضوع  هاي آزمايش  و انجام  برداري نمونه  براي  تكنسين  هزينه . 14

  .گيرد نمي  صورت  اي جداگانه  فصل
  يـا خـارج    كار در روز تعطيل  كه  و در صورتي  كار بوده  عادي هايروز  به  مربوط  فصل  ها در اين و آزمايش  برداري نمونه  به  مربوط  هزينه . 15

  انجـام   در شـب كار   شود. در صورتي كه مي  ) اضافهدرصد 25درصد (  و پنج  هاي مزبور بيست رديف  هزينه  شود به  كار انجام  عادي  از ساعات
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۷۷   
 

از   و يـا خـارج    تعطيل  كار در روزهاي  چنانچه  است  گيرد. بديهي مي  بها تعلق ) اضافهدرصد 20درصد (  بيست  هاي مربوط رديف  هزينه  شود به
  خواهد شد.  هر دو ضريب  اعمال  مشمول  گيرد، هزينه  انجام  و در شب  عادي  ساعات

  رديـف   (موضـوع   مربوط  هاي هزينه  ، بنابراين است  منظور نشده 60408و  60307و  60306هاي  رديف  ايشسربار در آزم  اعمال  هزينه . 16
  .گردد مي  و پرداخت  كارفرما و مشاور تعيين  ) با توافق21804

  مربوط  از رديف  آن  خرد شود، هزينه  شده  سخت  از بتن  شده  گرفته  هاي ، نمونه از قصور مشاور ژئوتكنيك  خارج  عللي  به  در صورتي كه . 17 
  شود. مي  و پرداخت  محاسبه

گـردد    انجـام   مركـزي   در آزمايشگاه  در صورتي كه  فصل  اين  شده  برداشت  هاي نمونه  موردنياز بر روي  آزمايشگاهي  هاي آزمايش  هزينه . 18 
  شود. مي  تعيين  سوم  هاي فصل رديف  مطابق

  دفتر مشـاور واقـع    در شهر محل  كارگاه  گردد، در صورتي كه مي  نياز و تاييد كارفرما انجام  بنا به 60202و  60201هاي  رديفاز   استفاده.  19 
  دو روز، و در صـورتي   حداقل  شود در هر نوبت  دفتر مشاور واقع  محل  در استان  كارگاه  روز، و در صورتي كه  يك  حداقل  شود، در هر نوبت

رديفهـا،    در ايـن   كـه   ذكر است  به  گردد. الزم روز، منظور مي  سه  حداقل  شود در هر نوبت  دفتر مشاور واقع  محل  از استان  در خارج  گاهكار  كه
  . است  منظور شده  و آمد كارشناس  غذا و رفت  هزينه

باشد. در صورت تهيه مواد اوليه توسط مشاور، هزينه آن  به عهده كارفرما مي 60608تا  60604 هاي هزينه مواد مصرفي در تمامي رديف.  20
  شود. درصد باالسري توسط كارفرما پرداخت مي 20طبق اسناد مثبته با 

 هـاي  درصد كل حجم آزمايش مربوطه (از رديف 2ها (ريشوت) تا  هاي كنترل كيفيت جوش و اتصاالت فلزي، تكرار آزمايش در آزمايش.  21
  باشد. كارفرما مي ) به عهده60608تا  60606

بعنوان ضريب  2/1متر از سكوي كار باشد، ضريب  4هاي كنترل كيفيت جوش و اتصاالت فلزي، در صورتيكه ارتفاع بيش از  در آزمايش.  22
  شود.  اعمال مي 60614تا  60602 هاي سختي كار به بها واحد اكيپ روز رديف

  
   ششم  فصل  مختصر گروههاي  و شرح  شماره  جدول

  

  شرح مختصر گروه  شماره گروه
 . و تجهيز كارگاه  حمل  01

 . كارشناسي  بررسي  02

 .خاكي  عمليات  كنترل  03

 .آسفالتي  عمليات  كنترل  04

 .بتني  عمليات  كنترل  05

 .جوش  كيفيت  كنترل  06
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۷۸   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر ۱۳,۲۰۰

برداری،نمونهمنظورحمل وسـایل و تجهیزات و افراد به
گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم در  نمونه
 هر کارگاه. های آسفالته به جاده

۰۶۰۱۰۱

  
 کیلومتر ۵۶,۲۰۰

برداری،منظور نمونهحمل وسایل و تجهیزات و افراد به
گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم در  نمونه
 هر کارگاه. های خاکی به جاده

۰۶۰۱۰۲

  
 روز ۳,۰۳۱,۰۰۰

گیری و یا انجام برداری، نمونهتجهیز کارگاه برای نمونه
آزمایشهای فصل ششم (بجزآزمایشهای کنترل کیفیت جوش و

 اتصاالت فلزی).

۰۶۰۱۰۳

 روز ۴,۲۷۷,۰۰۰  

منظور تشخیص و اعالم نظر و یا نظارت بر کارشناس به
 عملیات اجرایی.

۰۶۰۲۰۱

 روز ۵,۴۴۳,۰۰۰  

منظـور اعالمسال سابقه) به۱۵متخصص (حداقلکارشناس 
 نظر ویا نظارت بر عملیات اجرایی.

۰۶۰۲۰۲

  
 محل ۱۸۴,۵۰۰

۵سانتیمتر تا عمق۱۰۰قطر تقریبی های خاک به برداشت الیه
های زیرین منظور تعیین ضخامـت یا انجام آزمایش الیه متر به

 سانتیمتر ضخامت. ۱۵ازا هر  به

۰۶۰۳۰۱

 آزمایش ۳۲۸,۵۰۰  

متر۲تعیین دانسیته طبیعی در محل از سطح زمین تا عمق
 ).D:ASTM ۱۱۵۵۶(طبق 

۰۶۰۳۰۲

 آزمایش ۴۷۲,۵۰۰  

متر (طبق۵تا۲تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق
۱۱۵۵۶ D:ASTM.( 

۰۶۰۳۰۳

 اکیپ روز ۸,۱۶۳,۰۰۰  

اتمیوسیله دانسیته سنجتعیین دانسیته خاک در محل به
)Nuclear Atomic ۲۹۲۲) (طبق D:ASTM.( 

۰۶۰۳۰۴

  
 نمونه ۳۲۵,۰۰۰

برداری دست خورده از خاک و مصالح سنگی ونمونه
 ۲۵وزن تا  آزمایشگاه برای هر نمونه به بندی و حمل آن به بسته

 کیلوگرم.

۰۶۰۳۰۵

 آزمایش ۱,۰۸۱,۰۰۰  

تعیین نسبت باربری در محل (سی بی آر) از سطح زمین تا
 ).D:ASTM ۴۴۲۹متر (طبق  ۰٫۵  عمق

۰۶۰۳۰۶

 آزمایش ۱,۴۵۸,۰۰۰  

تا۰٫۵تعیین نسبت باربری در محل (سی بی آر) بیش از عمق
 ).D:ASTM ۴۴۲۹متر (طبق  ۲

۰۶۰۳۰۷

  
 محل ۷۹۹,۵۰۰

۸۰قطر تقریبیبههای آسفالت متراکم و سرد شده برداشت الیه
های منظور تعیین ضخامت یا انجام آزمایش الیه سانتیمتر به
 سانتیمتر ضخامت.  ۵ازاء هر  زیرین به

۰۶۰۴۰۱

 نمونه ۳۴۹,۵۰۰  

نمونه گیری از آسفالت گرم در محل (در حال پخش) وحمل
 آزمایشگاه. نمونه به

۰۶۰۴۰۲
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۷۹   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 نمونه ۵۶۴,۰۰۰  

صورتو سخت شده بهبرداری از آسفالت متراکمنمونه
 سانتیمتر. ۱۵قطر و ضخامت تا  گیری به  مغزه

۰۶۰۴۰۳

  
 نمونه 

برداری از اعماق آسفالت متراکم و سخت شده به صورتنمونه
 سانتیمتر. ۱۵گیری با قطر و یا ضخامت بیش از   مغزه

۰۶۰۴۰۴

 نمونه ۵۶۵,۵۰۰  

وسیلهبهبرداری از هر الیه آسفالت متراکم و سخت شدهنمونه
 اره برقی.

۰۶۰۴۰۵

۰۶۰۴۰۶ وسیله دانسیته سنج آسفالت.تعیین وزن مخصوص آسفالت به اکیپ روز ۴,۱۱۶,۰۰۰  
۰۶۰۴۰۷ آزمایش سینی برای تعیین مقدار قیر یا مصالح در حال پخش. نمونه ۳۱۳,۵۰۰  
۰۶۰۴۰۸ آزمایش وی. اس. اس. آزمایش ۹۶۸,۰۰۰  

  
 کیلومتر 

خمش راهها با استفاده از دسـتگاهآزمایش و تعیین 
 (دفلکتوگراف).

۰۶۰۴۰۹

  
 محل 

منظور تعیین ضخامت یا انجامبرداشت بتن سخت شده به
 سانتیمتر ضخامت. ۱۵ازا هر  های زیرین به آزمایش الیه

۰۶۰۵۰۱

  

 دفعه ۷۹۲,۵۰۰

ایبرداری از بتن تازه در محل در قالبهای استوانهنمونه
سانتیمتر) ۲۰یا ۱۵سانتیمتر) یا مکعبی (ضلع  ۱۵یا  ۱۰قطر (به

۱۷۲از هر مخلوط بتن (تا حداکثر پنج قالب) (طبق 
C:ASTM.( 

۰۶۰۵۰۲

 نمونه ۱۰۴,۰۰۰  

تعیین روانی (اسالمپ) و دمای بتن (در صورت نیاز) در محل
 ).۵۰۵ (طبق آبا:دت

۰۶۰۵۰۳

 نمونه ۱۹۳,۰۰۰  

تعیین وزن واحد حجم بتن و یا مالت تازه (طبق آبا:دت
۵۰۹.( 

۰۶۰۵۰۴

 نمونه ۶۰۹,۰۰۰  

تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشار هوا در محل
 ).۵۱۱(طبق آبا:دت 

۰۶۰۵۰۵

 نمونه ۱,۴۰۰,۰۰۰  

و عمق تاسانتیمتر۱۰قطر تامغزه گیری از بتن سخت شده به
 سانتیمتر. ۲۵حداکثر 

۰۶۰۵۰۶

 نمونه ۲,۷۶۷,۰۰۰  

سانتیمتر و عمق تا۱۵قطر تامغزه گیری از بتن سخت شده به
 سانتیمتر. ۳۵حداکثر 

۰۶۰۵۰۷

سانتیمتر مربع ۲۳۲,۰۰۰  
ازاء هرگیری از بتن سخت شده به  بریدن آرماتور حین مغزه

 آرماتور.سانتیمترمربع سطح مقطع بریده شده از 

۰۶۰۵۰۸

  
 درصد 

در صورتی که۰۶۰۵۰۷و۰۶۰۵۰۶ردیفهای اضافه بها نسبت به
 گیری بزرگتر از ابعاد مذکور باشد.  ابعاد مغزه

۰۶۰۵۰۹
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۸۰   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد 

در صورتی۰۶۰۵۰۹تا۰۶۰۵۰۶ردیفهای اضافه بها نسبت به
قائم انجام  درجه نسبت به۹۰گیری با زاویه بیش از  که مغزه

 گردد.

۰۶۰۵۱۰

 اکیپ روز ۵,۱۵۶,۰۰۰  

طریق ماوراء صوتآزمایش غیر مخرب بتن به
  Part :۱۸۸۱-BS ۲۰۳   (اولتراسونیک). 

۰۶۰۵۱۱

 محل ۸۴,۳۰۰  

انجام آزمایش چکش اشمیت یا ماورا آماده سازی محل 
 صـوت یا آرماتوریابی.

۰۶۰۵۱۲

 آزمایش ۱۳۶,۰۰۰  

با استفاده ازتعیین حدود مقاومت فشاری بتن سخت شده
 چکش اشمیت (میانگین ده نقطه در محل).

۰۶۰۵۱۳

 اکیپ روز ۲,۶۲۷,۰۰۰  

تعیین وجود و اندازه گیری ابعاد و عمق آرماتور در بتن سخت
 سانتیمتر. ۳۰شده با استفاده از دستگاه فلزیاب تا عمق 

۰۶۰۵۱۴

.Sonicتعیین قابلیت باربری و کیفیت شمعهای بتنی با دستگاه شمع    ۰۶۰۵۱۵

  
 نمونه 

آزمایش مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید، به روش
 ). ۶۳۵الکتریکی (طبق آبا:دت 

۰۶۰۵۱۶

  
 اکیپ روز 

آزمایش رادیوگرافی از بتن سخت شده، با اشعه گاما (طبق
 ).۶۳۲آبا:دت 

۰۶۰۵۱۷

۰۶۰۶۰۱ اتصاالت فلزی.تجهیز کارگاه برای کنترل کیفیت جوش و روز ۲,۴۰۹,۰۰۰  

  

 اکیپ روز ۳,۶۴۵,۰۰۰

کنترل کیفیت مواد و قطعات فلزی به منظور ضخامت سنجی،
یابی به روش ماورای صوت (طبق سطح سنجی یا ترک

۴۳۵, ۵۷۷ ۵۷۸, ۶۰۹س م ب،   ۲۲۸
,۳۸۸ASMEsecV,DIN.( 

۰۶۰۶۰۲

  
 اکیپ روز ۳,۶۴۵,۰۰۰

ماورای صوتکنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش
ب, م س ۲۲۸و  ۱D -AWS, ASMEsecV, DIN. ۱(طبق 
۶۰۹ ,۵۷۸ ,۵۷۷  ,۴۳۵ ,۳۸۸-SA:ASTM,DIN.( 

۰۶۰۶۰۳

  
 اکیپ روز ۲,۴۳۵,۰۰۰

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش ذرات
 D-AWS,DIN,VIII,ASME sec  مغناطیسی (طبق

V,۱٫۱E.'ASTM۷۰۹ب م س ۲۲۸ و .( 

۰۶۰۶۰۴

  
 اکیپ روز ۱,۷۸۸,۰۰۰

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و به روش رنگهای نافذ
DIN,VIII,ASME sec V,D -AWS,۱٫۱E.ASTM (طبق

 س م ب). ۲۲۸و  ۱۶۵و 

۰۶۰۶۰۵

  
 اکیپ روز ۷,۶۷۶,۰۰۰

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و به روش پرتونگاری
,VIII, ASME sec V, D-AWS, DIN صنعتی (طبق,

۱٫۱AP ,۱۶۵۰API ,۱۱۰۴  س م ب). ۲۲۸و 

۰۶۰۶۰۶
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۸۱   
 

       

بهای کل (ریال)  مقدار
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 

۱٫۱AP ,۶۵۰API ,۱۱۰۴  س م ب). ۲۲۸و 

۰۶۰۶۰۷

  

 اکیپ روز 

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی و با استفاده از اشعه
کیلو ولت ۳۰۰تا  ۱۰۰دستگاهی به قدرت بین ایکس با 

,DIN, ASME secV س م ب ، ۲۲۸پتانسیل (طبق 
۱۶۵۰API ,۱۱۰۴API  ۱٫۱وD:AWS.( 

۰۶۰۶۰۸

 اکیپ روز ۲,۵۶۰,۰۰۰  

کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی به روش بازرسی چشمی
 س م ب ). ۲۲۸و ۱٫۱D-AWS(طبق 

۰۶۰۶۰۹

  

 اکیپ روز 

یابی درکنترل کیفیت به روش جریان گردابی به منظور ترک
اتصاالت فلزی، تعیین میزان خوردگی مواد، جدا سازی مواد و

 ).ASMEس م ب و  ۲۲۸ضخامت سنجی پوشش (طبق 

۰۶۰۶۱۰

ASME.( ۰۶۰۶۱۱یابی (طبقکنترل کیفیت مخازن به روش نشت اکیپ روز   
۰۶۰۶۱۲ مادون قرمز (گرمانگاری).کنترل کیفیت به روش  اکیپ روز   

  
 اکیپ روز 

کنترل کیفیت اجزا سازی و مکانیکی به روش نشر فراآوایی به
 منظور یافتن عیوب فعال.

۰۶۰۶۱۳

۰۶۰۶۱۴ کنترل کیفیت تعادل قطعات دوار به روش آنالیز ارتعاشات. اکیپ روز   
۰۶۰۶۱۵ .۰۶۰۶۰۸تا۰۶۰۶۰۴تأمین مواد اولیه مصرفی ردیف های مقطوع   
۰۶۰۶۱۶ تهیه قطعات خاص مورد نیاز آزمایش های غیر مخرب. مقطوع   

  
  
 




