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  آشنايي با متره و برآورد و روند انجام يك پروژه ساختماني
  

  گيري است و برآورد، يعني پيش بيني مبلغ مورد نياز  متره، به معناي سنجش و اندازه-
      :متره و برآورد در رشته معماري 

                     مصالح     
  .گويند  ميمترههاي اجرايي  اساس نقشه         تجهيزات بر مقادير به اندازه گيري و تعيين دقيق:متره   

                                                                  ماشين آالت
                                                            

  .دگوين  ميبرآوردآيد  دست مي  كه ازمتره بهاي هزينهي   به محاسبه:برآورد
          
  .گويند كه مالك ساختمان است ي كار ساختماني كارفرما مي  به سفارش دهنده:كارفرما

. . .) اشخاص عادي و (و يا حقيقي . . . ) هاي دولتي يا خصوصي و هاي دولتي، شركتسازمان(شخصيت حقوقي : كارفرما

ي يك طرف نمايد و امضاكننده به پيمانكار واگذار مياست كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك معين

  .هاي قانوني كارفرما در حكم كارفرما هستندنمايندگان و جانشين. باشدقرارداد مي

  
 :بيشتر بدانيم

  
 و ي آموزش در صورتي كه اداره: به عنوان مثال. باشد...)ها و  ادارات،سازمان(تواند يك شخص حقيقي و يا حقوقي  كارفرما مي

در صورتي كه شخصي مالك . ي مذكور بوده و يك شخص حقوقي است  كارفرما اداره،اي را بدهد پرورش دستور ساخت مدرسه
  .باشد  كارفرما يك شخص حقيقي مي،زمين باشد و دستور ساخت داخل زمين را بدهد

  
   تخريب-         

  .كند، اين افراد گروه مشاورين نام دارند خصص و مجرب مراجعه ميبه افراد مت ساخت   -جهت      ) كارفرما( مالك ساختمان :مشاور
   بازسازي-                                                             

   ايجاد استحكام-           
ن  نظارت بر حس وهاي اجراييي نقشهتهيه انجام مطالعات اوليه،شخصيت حقوقي و يا حقيقي است كه براي : مشاور 

  .شود از جانب كارفرما انتخاب مياجراي كار
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  :وظايف مشاور  
  :مشاور پس از توافق نظر با كارفرما، وظايف زير را به عهده دارد

  
   انجام مطالعات اوليه- 

   معماري-                                       
  .ي برتر با تبادل نظر با كار فرما ه سازه            و انتخاب گزين-   ارائه چندين طرح          - 

   تأسيسات-                                       
  هاي مقدماتي  تهيه نقشه-

   معماري                   -                                                                                                           
   سازه- هاي اجرايي به كمك افراد متخصص در       بات فني وتهيه نقشه انجام محاس-

   تأسيسات-                                                                                                           
شود، پيمانكار  كارفرما به او سپرده ازطرف ) تخريب وساخت بنا( به شخص يا موسسه اي كه عمليات اجرايي كار :پيمانكار

  . گويند

شخصيت حقوقي و يا حقيقي است كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك معين به عهده : پيمانكار
  .هاي قانوني پيمانكار در حكم پيمانكار هستندنمايندگان و جانشين. ي طرف ديگر پيمان استگرفته است و امضاكننده

  :مالك انتخاب پيمانكار 
  

  :ي برآورد شده و باتوجه به پيشنهادهاي پيمانكاران مختلف در مورد تواند براساس هزينه كارفرما، مي
  . پيمانكار واجد شرايط انتخاب نمايد

  

  .است» مناقصه«هاي انتخاب پيمانكار ازطريق،  يكي از روش

 .ب كمترين قيمت پيشنهاد شده استهاي پيشنهادي پيمانكاران و انتخا  تحويل قيمت:مناقصه

  
 :بيشتر بدانيم

  
 ابتـدا   . طبقـه بـسازد    4به عنوان مثال شخصي قصد دارد ساختمان يك طبقه خود را تخريب نموده و به جاي آن يـك سـاختمان                      

وارد ذكر شـده  ها، و برآورد مقدماتي تعيين نموده و پس از اينكه مهندسين مشاور م       مهندسين خود را جهت مطالعات و تهيه نقشه       
آيد تا هزينه و كيفيت ساخت و زمان تحويل خـود را               جهت اجراي عمليات از پيمانكاران مختلف دعوت به عمل مي          ،را انجام داد  

ها پيمانكاري كه مناسب ترين هزينه، بهترين كيفيت و نزديك ترين زمـان را اعـالم نمايـد بـه      كتباً ارائه نمايند، سپس از بين آن    
  .گردد  انتخاب ميعنوان مجري كار

   هزينه هزينه--
   كيفيت        كيفيت       --
 تحويلتحويل زمان  زمان --  
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  :پيمان
شود كه به آن پيمان  شود كه در آن كليه وظايف و اختيارات طرفين مشخص مي ميان كارفرما و پيمانكار قراري گذاشته مي

  .گويند مي

اين مدارك شامل . گردداي از مدارك و اسناد است كه در مراحل مختلف اجراي كار از آن استفاده ميمجموعه: پيمان :
  .است. . . ها و رداد، نقشهاصل قرا

  :برنامه زمان بندي
تنظيم و ارائه » برنامه زمان بندي«اي به نام  پيمانكار جزئيات زمان بندي مراحل مختلف انجام كار را در قالب جداول ويژه

  .نمايد مي
  .شود  گرفته مي آن با عمليات ديگر درنظرامكان همزماني و پايان هر يك از عمليات تاريخ آغاز ودر اين برنامه 

  )Critical Path Method.(گويند  ميC.P.Mبه جدول برنامه ي زمان بندي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دستگاه نظارت
      كنترل و نظارت بر حسن انجام كار، براي )كه زير گروه مشاورين هستند (در زمان اجراي كار، گروهي به عنوان مهندسين ناظر 

 .شود گفته مي"دستگاه نظارت"به اين گروه . دگردن به پيمانكار معرفي مي
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عبارت است از يك شخص حقيقي و يا حقوقي كه از جانب كارفرما به منظور كسب اطمينان از حسن : دستگاه نظارت 
  .گردداجراي كارها انتخاب و در چهارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار معرفي مي

  :قيممهندس ناظر م
 خواهـد داشـت كـه بـه ايـن           در كليه مقاطع اجراي كاردر كارگاه حـضور        ، يكي از اعضاي دستگاه نظارت         مستمر جهت نظارت 

  .گويند شخص مهندس ناظر مقيم مي
ي مقيم مهندس مشاور براي نظارت مستقيم بـر اجـراي           كسي است كه از طرف كارفرما و يا به عنوان نماينده          : ناظر مقيم  

  .گردد و اصوالً در كارگاه مقيم خواهد بوداه تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي ميعمليات كارگ
  :رئيس كارگاه

كنـد بـه ايـن         باشد بـه كارفرمـا معرفـي مـي         را داشته تخصص و تجربه ي اجرايي در سرپرستي كارگاه         پيمانكار، شخصي را كه     
  .گويند شخص رئيس كارگاه مي

ي الزم و كافي است و از طرف پيمانكـار بـه كارفرمـا يـا                اراي تخصص و تجربه   شخصي حقيقي است كه د    : رئيس كارگاه 
كارفرما يا مهنـدس مـشاور، حـق    . گردد تا اجراي عمليات موضوع پيمان را در كارگاه سرپرستي نمايد        مهندس مشاور معرفي مي   

  .تار معرفي فرد واجد صالحيت ديگري گردددارد صالحيت رئيس كارگاه را بررسي و تأييد نمايد و يا در صورت لزوم، خواس

با پرداخت وجوهي از سوي كارفرما بـه  ) تخريب و ساخت بنا( پس از انتخاب ناظر مقيم و رئيس كارگاه، عمليات اجرايي         
  .گردد پيمانكار آغاز مي

  :مترور
. شود  گفته ميمترور را به عهده دارند شود و به كساني كه اين كار  انجام ميمقدماتيها، متره و برآورد  پس ازطراحي كامل نقشه

  .كه اين افراد بيشتر در گروه مشاورين به فعاليت مشغولند
  

  ها  محاسبه ابعاد و برآورد هزينه-                                                                  
  هاي مختلف اجرايي لح و روش  شناخت انواع مصا- :       ـ مترورها از موارد زير آگاهي كامل دارند

   نقشه خواني-                                                                  
  
  :دفترچه فهرست بهاء  

 در كليه عمليات بهاي واحد انجام كارشود و در آن    منتشر ميمديريت و برنامه ريزياين دفترچه هر ساله ازسوي سازمان 
  .اجرايي مشخص شده است

  
دهند و كارفرما با اطالع از اين مبلغ  مترورها براساس اين دفترچه برآوردي از هزينه ي كل عمليات ساختماني ارائه مي

  .آورد  دست مي هزينه تقريبي پروژه را به
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:  ازشود كه عبارتند هايي تهيه مي هاي مختلف كار جدول براي انجام متره و برآورد جهت ايجاد نظم و ارتباط بين بخش 
  ).ريز مالي وخالصه مالي(جداول ريز متره، خالصه متره، برگه مالي 

  :جداول ريز متره
  :نمايد هاي اجرايي در داخل جداول موارد زيررا درج مي مترور براساس نقشه

  
   شرح عمليات -
   مقدار مشابه-
   طول، عرض، ارتفاع يا وزن واحد-
   طول، سطوح، حجم يا وزن كل-
  

  . قابل استفاده خواهد بودنمايندگان پيمانكار و كارفرما تأييد اين جدول پس از
  

 :بيشتر بدانيم

  
  .نمايد ي تقريبي، پيمانكار واجد شرايط را انتخاب مي كارفرما با در دست داشتن اين هزينه

  
  :خالصه متره

كنند و خالصه ي نتايج  دسته بندي ميها را  ها، آن هاي ريز متره و مشابه بودن مقدار زيادي ازرديف به دليل حجم باالي برگه
  .نمايند هاي خالصه متره وارد مي دست آمده را در جدول به

  :ي مالي برگه
يابد و براساس شماره ي فهرسـت بهـاي مربوطـه قيمـت آن                ي مالي انتقال مي     دست آمده از خالصه متره به جدول برگه         نتايج به 

ي كـل عمليـات    از جمـع ايـن مقـادير، هزينـه    . شـود  صه متره ضرب ميرديف ازعمليات مشخص و در عدد به دست آمده ازخال         
  . آيد دست مي اجرايي به

  

  :صورت وضعيت موقت
 در هر مرحله از عمليات تخريب و سـاخت، مقـدار كـار انجـام شـده در مقـاطع زمـاني را در برگـه ي                            پيمانكار و مهندس ناظر   

  .نمايند درج مي) متره و برآورد موقت(» صورت وضعيت موقت«
  .گردد ي صورت وضعيت موقت براساس پيشرفت مراحل انجام كار از آغاز تا پايان اجراي پروژه تهيه و تنظيم مي  برگه-
  .كند كه چه وجهي بايد از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل گردد  صورت وضعيت موقت ، مشخص مي-



   
  
  
  

  

 

 

  چي كانون فرهنگي آموزش قلم
 

1 فصل  ... آشنايي با متره و برآورد و                     

12 

  :صورت وضعيت قطعي
، )متره و برآورد قطعي(» صورت وضعيت قطعي«ختمان جهت بهره برداري ، پس از پايان مراحل ساخت و ساز و آماده شدن سا

  .شود  تهيه ميپيمانكار توسط 
  : هاي اجرايي نقشهدر اين نوع متره و برآورد بايد به غير از 

   تغييرات احتمالي-   
  ها  اضافه كاري و كسر كاري-   
   كارهاي انجام شده خارج نقشه-   
  ي پيمانكار و دستگاه نظارت را كه در روند اجراي كار و دستور كارها تنظيم شده                شده بين نماينده صورت جلسات تنظيم -   

  .هاي متره گردد ي برگه     را ضميمه

  .نمايد مبالغ پرداخت شده به پيمانكار را كنترل مي) متره و برآورد قطعي(دستگاه نظارت براساس صورت وضعيت قطعي  

  :قت تحويل مو
كه در صورتي كه دسـتگاه نظـارت        . نمايد  مي» تحويل موقت «پس از پايان كار و تحويل صورت وضعيت قطعي پيمانكار تقاضاي            

شود ، يعني ساختمان جهت اسـتفاده         كند و تحويل موقت انجام مي       عيب و نقصي در كار وي مشاهده نكرد، پيشنهاد او را قبول مي            
  .شود به كارفرما تحويل داده مي

  :ران تضميندو
باشـد، در طـي ايـن دوران          كه براي كارهاي ساختماني حدوداً يـك سـال مـي          . شود  پس از تحويل موقت دوران تضمين آغاز مي       

به عهـده  . پيمانكار بايد حسن انجام عمليات را ضمانت كند، يعني مسئوليت مشكالت و معايبي را كه از ناحيه او ايجاد شده است                   
  .ها را با هزينه خود برطرف كند مشكالت، آنبگيرد و در صورت وجود اين 

  .مدت زمان دوران تضمين در پيمان ذكر شده است 
  

  :بيشتر بدانيم
 

در صورتي كه ساختماني توسط پيمانكار تحويل موقت شود و در مدت تضمين به علت نقص در عايق كـاري بـام                      : به عنوان مثال  
دوران تضمين ايجاد شده پيمانكار موظـف اسـت اشـكال مـورد نظـر را بـا                  سقف دچار مشكل گردد به دليل اينكه اين نقص در           

  .ي خود برطرف نمايد هزينه

  :تحويل قطعي
نمايد و  پس از پايان دوران تضمين در صورتي كه هيچ عيب و نقصي در كار مشاهده نشود پيمانكار درخواست تحويل قطعي مي

  .پذيرد  پايان ميبه اين ترتيب پروژه.شود  تسويه حساب نهايي انجام مي
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  هاي اندازه گيري هاي ساختماني و واحد هاي كار آشنايي با سرفصل
  :براي انجام متره و برآورد دقيق، الزم است مراحل زير انجام گيرد

   اجراييهاي  ي نقشه  بررسي دقيق كليه- 1
  ي فهرست بهاء   تعيين واحد انجام كار و قيمت روز مصالح و دستمزد نيروي انساني براساس دفترچه- 2
  )خالصه متره، ريز متره، برگه مالي(هاي مورد نياز  ها و برگه  درج مقادير محاسبه شده در جدول- 3

 
  :بيشتر بدانيم

  
  هاي متره و برآورد  انواع روش

در متره و برآورد باز هزينه تهيه مصالح، ماشين آالت و نيروي انساني براساس واحد و قيمت روز به صورت جداگانه محاسبه  :باز
  .گردد ي كل عمليات برآورد مي ها، هزينه يده و از جمع اين هزينهگرد
هاي مندرج در  ي مصالح، ماشين آالت و نيروهاي انساني براساس واحدها و قيمت در متره و برآورد بسته هزينه تهيه :بسته

  .گردد فهرست بهاء محاسبه مي
  

 1384زمان مـديريت و برنامـه ريـزي كـشور در سـال              هاي در نظر گرفته شده در اين فصل براساس فهرست بهـاي سـا               قيمت
  .تا با كتاب درسي مطابقت داشته باشد. باشند مي
  

  بوته كني 0                               : عمليات تخريب
  ها تخريب ساختمان0                                                             

  ها تخريب بنايي0:        عمليات تخريب شامل موارد زير است
  جمع آوري اسكلت 0                                                             
  كندن آسفالت 0                                                             

  جمع آوري مصالح ناشي از تخريب0                                                                                        
  بارگيري مصالح 0                                                                                      

  حمل مصالح از محل تخريب تا محل انباشت0       :گردد نمياي بابت اين موارد به پيمان كار پرداخت   هزينه
  چيدن مرتب مصالح0                                                                                      
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  :بيشتر بدانيم

 
  .باشد مي.... منظور از تخريب بنايي ، تخريب هرگونه جزئيات ساختمان مانند ديوار، سقف، كف و * 

  

  :مقدماتي عمليات تخريب  
  : باشد ژه ساختماني به شرح زير مييك پرو  عمليات تخريب - 1

  :ي كل عمليات تخريب مطلوب است برآورد هزينه
  . سانتي متر350 متر مربع و به ارتفاع 150 ساختمان خشتي هر كدام به مساحت دو بابتخريب ) الف
  . سانتي متر310 متر مربع و به ارتفاع 230 ساختمان آجري به مساحت يك باب تخريب ) ب
  .300 سانتي متر با بتن به عيار 80متر و به عمق 107 يك پي گسترده به ابعاد سلحتخريب بتن م) ج
  . سانتي متر5/2كندن آسفالت پشت بام ساختمان آجري به ضخامت ) د
  .در فلزي با قاب مربوطه 2 پنجره و 3برچيدن ) ه

  
يد مساحت ساختمان در نظر گرفته شود و ارتفاع ساختمان در باشد كه با  ميمترمربعي تخريب ساختمان  واحد محاسبه) الف

  .شود محاسبات در نظر گرفته نمي
  تعدادمساحت ساختمان خشتي

23001502 m  
816000027200300                   ريال        

  )ب
   تعدادمساحت ساختمان آجري

22302301 m     
706100030700230                                                                                                               ريال       

حاسبه گردد و عيار بتن در باشد كه بايد حجم قطعه مورد نظر م  ميمتر مكعبي تخريب هر قطعه بتن مسلح  واحد محاسبه) ج
  .شود محاسبات در نظر گرفته نمي

  تعداد طولعرضارتفاع
356807101 m/   

1164800020800056                                          ريال        

باشد، كه بايد سطح آن محاسبه شود و ضـخامت آسـفالت در محاسـبات در نظـر                 مي مترمربعي كندن آسفالت      واحد محاسبه ) د
  .شود گرفته نمي

12834005580230ريال       
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 يكي اسـت بنـابراين مطـابق زيـر           ها  باشد، و چون قيمت در نظر گرفته شده براي آن            مي عددواحد برچيدن پنجره و در فلزي       ) ه
  :كنيم عمل مي

532عدد    
3160063205ريال     

 
  ي تخريب پي نواري بتن مسلح مطابق شكل   مطلوب است محاسبه هزينه- 2

  .)باشدابعاد برحسب متر مي. (باشدcm50در صورتي كه ارتفاع پي 
 

 

  

  

  .توان به دو روش حل نمود له را ميأمس. باشد و بايد حجم آن محاسبه گردد  ميمترمكعبيب بتن مسلح واحد محاسبه تخر 
ها را به قطعات مشابه مطابق جزئيات زير تقسيم بندي كرده و حجم هر كدام را محاسـبه                    ي پي    در اين روش محدوده    :روش اول 

  .شود ها حجم كل بتن مسلح محاسبه مي نموده و از مجموع آن
  .را با توجه به جزئيات محاسبه نمود1Tابتدا بايد طول  

m/// 560080360 1طولT  

  حجم :  تعداد طولعرضارتفاع
33506052 m//:  1حجمT  

3725060542 m////: 2حجمT   
375723 m//  حجم كل بتن مسلح  

118560020800075ريال / = هزينه كل  

  .گردد  هاشور خورده از آن كسر مي  در اين روش حجم بيروني پي نواري محاسبه و حجم قسمت:روش دوم 

             طول عرضرتفاع                    ا
32514500575 m///:  حجم بيروني  

355850080354 m////: هاشور خورده  حجم قسمت  

  حجم پي =  حجم بيروني –هاشور خورده  حجم قسمت
3755582514 m///  حجم پي  

118560020800075ريال  / :ي كل زينه ه  
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  :پيشرفته عمليات تخريب  

ابعـاد  ( آن با توجه به شكل زير تخريب آسفالت بامو هاي چدني دور ساختمان    برچيدن لوله ي    ي هزينه    مطلوب است محاسبه   -3

  .)باشدبرحسب متر مي

  

  

  

  

  

  

  . باشد  ميعمتر مرب  و واحد تخريب آسفالت بام متر طولهاي در ساختمان  ي برچيدن لوله  واحد محاسبه

  .كنيم يكديگر جمع مي ها را با ي طول هاي دور ساختمان ازيك نقطه شروع و كليه ي طول لوله براي محاسبه 

: ( / / ) ( / / )  2 6 80 10 30 2 2 10 4   هاي دور ساختمان   طول لوله30

:                                                                                  ريال   47 8730     هزينه برآورد410310

ي مساحت ساختمان كافيست سطح آن را به دو شكل هندسي قابل محاسبه تقـسيم كـرده و مـساحت هـر                    براي محاسبه  

  .                                                                           كدام را محاسبه نماييم

  طول                                                                                                                                   عرض                           

S : / / / m

S : / ( / / ) / m

 

  

2
1

2
2

6 80 4 30 29 24
10 30 2 10 4 30 65 92

   

2169592652429 m///:     سطح كل بام   

:ريال /  95 16 5580   نه برآورد هزي530992

  

  

  



  
  
 
  

  

  

 

 چيكانون فرهنگي آموزش قلم
   

   هنرستان     متره و برآورد          
»        7206«  

17 

  .  يك از موارد زير با توجه به شكل ي هر ي هزينه  مطلوب است محاسبه-4
  :تخريب ساختمان سنگي) الف
  . سنگيهاي چدني دور ساختمان جمع آوري لوله) ب
  . بوته كني زمين) ج
  . بريدن درخت) د

  
 

  

  
ست سطح كل رابه اشكال هندسـي قابـل   ي آن كافي  هباشد و براي محاسب       مي  مترمربعها    ي تخريب ساختمان    واحد محاسبه ) الف

  . محاسبه تقسيم كرده و مساحت هر كدام را محاسبه كنيم
  تعدادطول                                                     عرض                       

2
2

2
1

8222
24381

mS

mS




    

232824 m   سطح كل ساختمان    

9824003070032ريال   : هزينه برآورد  

  

  

  

  

ي   يك نقطـه شـروع كـرده و كليـه           ها از     ي طول لوله    باشد و براي محاسبه       مي  متر طول هاي دور ساختمان      واحد برچيدن لوله  ) ب
  .زنيم ها را جمع مي طول

: m           2 3 2 4 2 3 2 2 2 4 2 2   هاي ساختمان طول لوله30

261900873030ريال      :برآورد هزينه   

  .ها را محاسبه نمود ها از شكل طول لوله هاي مشابه و حذف آن توان با در نظر گرفتن تعداد طول در اين روش مي: روش دوم

: ( ) ( ) ( ) m     8 2 2 3 2 4   طول لوله دور ساختمان30

261900873030ريال      :برآورد هزينه   

 ساختمان آجري

 سنگيساختمان 
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ي آن كافيست مساحت كل زمـين را محاسـبه كـرده و مـساحت      باشد و براي محاسبه  ميمتر مربع ي بوته كني      واحد محاسبه ) ج
  .هاي سنگي و آجري را از آن كسر كنيم ساختمان

  طول                                   عرض                                                                                                          
22401220 m:  مساحت كل زمين  

24868 m: مساحت ساختمان آجري  
  مساحت ساختمان سنگي:232m) با توجه به قسمت الف(

: ( ) m   2240 48 32   مساحت بوته كني160
480030160       ريال            :هزينه برآورد   

  .باشد  اصله مي6ها در زمين  با توجه به شكل تعداد درخت. باشد  مياصلهواحد بريدن درخت ) د
1890031506ريال  : هزينه بريدن درختان  

 
  . با توجه به شكلكني زمين بوته و اي دور ساختمان آجريه برچيدن لولهي  ي هزينه  مطلوب است محاسبه-5

  
  متــر طــولهــاي دور ســاختمان  ي جمــع آوري لولــه ي هزينــه  واحــد محاســبه-

  . باشد مي
  با توجه به اينكه در قسمتي از شكل طول خط مورب مشخص نيست ابتدا بايد 

  .ي فيثاغورث به طريق زير عمل كرد جهت محاسبه آن از طريق رابطه

  .)باشدبعاد برحسب متر ميا(

  

  

x

x / m

    

 

2 2 22 6 4 36 40
40 6 32

  

/ / m      5 2 5 6 32 12 8 38   Aي  طول لوله ي دور ساختمان از نقطه32

33453387303238                              ريال /:برآوردي  هزينه   

به و مـساحت سـاختمان آجـري را از آن           باشد و كافيست مساحت كل زمـين را محاسـ            مي متر مربع ي بوته كني       واحد محاسبه  -

  .كسر نمود

2
22

342544
18143

44 m/
/r







مساحت دايره  مساحت زمين 

 ساختمان آجري

A 



  
  
 
  

  

  

 

 چيكانون فرهنگي آموزش قلم
   

   هنرستان     متره و برآورد          
»        7206«  

19 

21 SS: مساحت ساختمان آجري  

2
2

2
1

362
675

4058

m
)(

S

mS







   

2763640 m مساحت ساختمان  
  كني مساحت بوته=  مساحت زمين –مساحت ساختمان 

2341787634254 m//  :كني حت بوته مسا  
53503034178ريال     / :هزينه برآورد   

 
  :هاي زير پاسخ دهند ي اين مبحث به تمرين توانند با توجه به مسائل حل شده هنر جويان مي

 سانتي متـر    45ارتفاع پي   (.  براي پي منفرد مطابق شكل زير      300ي تخريب بتن مسلح به عيار         ي هزينه    مطلوب است محاسبه   -1
  )باشد و ابعاد در شكل برحسب متر است مي
  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
  :يك از موارد خواسته شده با توجه به شكل ي هر  مطلوب است محاسبه-2

  .تخريب ساختمان خشتي) الف
  .بوته كني زمين) ب
  .هاي آزبست سيمان دور ساختمان خشتي برچيدن لوله) ج
  . بريدن درختان) د

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                     

 ساختمان خشتي
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  :عمليات خاكي با دست 

  :تنها در موارد زير انجام عمليات خاكي با دست مجاز است. اصوالً بايد عمليات خاكي با ماشين صورت پذيرد

  .عمليات خيلي كم حجم -1

  .هاي محل اجرا انجام عمليات خاكي با ماشين ممكن نباشد  به دليل محدوديت-2

  :شوند ها به چهار گروه تقسيم مي ي عمليات خاكي با دست زمين در پرداخت هزينه

   زمين لجني-1

   زمين نرم-2

   زمين سخت -3

   زمين سنگي-4

باشد و بايد حجم محل       مي)m3(متر مكعب كني     گودبرداري و كانال   واحد عمليات خاك برداري، لجن برداري، پي كني،        

  .كنده شده با توجه به نقشه محاسبه گردد

  .باشد مي) m2( مترمربعپاشي و كوبيدن سطوح  و آب) تراز كردن زمين هم(واحد عمليات تسطيح و رگالژ  

  

 )ريال (بهاي واحد  واحد  شرح رديف

  m3  14100  ها  متري و تخليه آن50ي  برداري، حمل با چرخ دستي يا وسايل مشابه آن تا فاصله لجن

 متـر و ريخـتن      2هاي نـرم تـا عمـق          كني در زمين    كني، گودبرداري،و كانال    برداري،پي  خاك

  m3  6070  هاي مربوط هاي كنده شده به كنار محل ك خا

ي چاه و     متر از دهانه   20هاي نرم و سخت تا عمق          متر در زمين   2/1ي چاه تا عمق       حفر ميله 

  m3  70200  ي چاه  متري دهانه10ي  دست آمده تا فاصله هاي به حمل خاك

 كـه بـا ماشـين       هـا   ها،گود ها و كانـال      برداري پي   ريزي و خاك    تسطيح و رگالژ سطوح خاك    

  m2  465  . انجام شده باشند

  m2  875   درصد95برداري شده يا سطح زمين طبيعي، با تراكم  پاشي و كوبيدن سطوح خاك آب

 متـر و ريخـتن      2هاي سخت تا عمق       كني در زمين    كني، گودبرداري، و كانال     برداري،پي  خاك

  m3  15500  هاي مربوط ي كنده شده به كنار محلها ك خا

  




