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 روند اجرایی پروژه های ساختمانی چگونه است؟
 به چه دلیل زمان بندی مراحل یک پروژه اهمیت دارد؟

 مناقصه ها در پروژه های عمرانی به چند دسته تقسیم می شوند؟
 روش های استعالم قیمت )در مترۀ باز( چند نوع هستند و ویژگی آنها چیست؟

 در طراحی و ساخت فضای داخلی فروشگاه چه نوع مصالحی کاربرد بیشتری دارند؟

پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادرخواهد بود:
ضمن بیان روند اجرایی یک پروژه ساختمانی، انواع مناقصه و روش های متداول اجرای پروژه های ساختمانی، 
با استفاده از روش مترۀ باز، هزینۀ اجرای طرح معماری داخلی یک فروشگاه را در هر مرحلۀ کاری محاسبه 

کند. همچنین ویژگی های مصالح پرکاربرد در طراحی داخلی فروشگاه های محلی را توضیح دهد.

اجرای دقیق فعالیت های ساختمانی از جمله معماری داخلی، نیازمند تهیۀ برنامه ای دقیق از روند کار و تطبیق 
این فعالیت ها با برنامۀ مذکور است. تهیۀ متره و برآورد پیش از آغاز کارهای اجرایی و انتخاب شیوۀ انجام 
آن، یکی از بخش  های مهم و تأثیرگذار در پیش بینی هزینه است. از این رو افرادی که در این زمینه فعالیت 
می کنند باید اصول، قوانین و استانداردهای مربوطه را بدانند تا بتوانند مسئولیت های خود را به درستی انجام 

دهند.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 6

ارائۀ نمونه مصالح طرح فضاهاي داخلي فروشگاه

استاندارد عملکرد
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روند اجرایی پروژه های ساختمانی

است  پروژه های ساختمانی الزم  در  کار  برای شروع 
مراحلی به صورت دقیق و منظم انجام شود. برخی از 
برخی دیگر حین  و  اجرا  از شروع  قبل  اقدامات  این 
اجرای پروژه هستند )این مراحل از اولین اقدام یعنی 
اقدام کارفرما و تفاهم او با پیمانکار آغاز و تا مرحلۀ 

تحویل پروژه را شامل می شود(. در نمودار زیر از ابتدا 
تا شروع عملیات اجرایی پروژه ترسیم شده است. در 
ادامه مقدماتی از مفهوم پیمان، مناقصات و روش های 

اجرایی پروژه بیان می شود.

متره اولیه

تفاهم کارفرما و 
پیمانکار

تهیۀ نقشه های 
کامل پروژه

متره و برآورد 
دقیق پروژه

تهیۀ جدول 
زمان بندی و اجرایی 

پروژه

تأمین منابع 
انسانی

تأمین منابع مالی

 برآورد هزینه  برآورد زمان 

 نرم افزارهای 
مدیریت پروژه

 متره و برآورد 
بسته

متره و برآورد
 باز

فاز 1  فاز 2   شروع عملیات  فاز صفر
اجرایی

 مترۀ نهایی )برای 
حسن انجام کار(

نمودار 1ـ مراحل اجرایی پروژه های ساختمانی

تعریف پیمان و مفاد آن

پیمان به مجموعه ای از اسناد و مدارک شامل موافقت  نامه ها، 
پروژه،  مبلغ  نقشه ها،  قرارداد،  اصل  پروژه،  مشخصات 
مشخصات فنی، مکان و مدت پروژه و مانند اینها گفته 
می شود که بین ارکان پروژه )کارفرما، پیمانکار، مشاور و...( 
منعقد می گردد. قسمت عمده ای از پیمان را شرایط آن 

تشکیل می دهد.

شرایط عمومی پیمان
به تعهدات و مقرراتی که شامل شرایط عام حاکم بر 
پیمان می شوند، شرایط عمومی پیمان گفته می شود. 
رعایت این شرایط در همۀ پروژه ها و قراردادها الزامی 
است. این شرایط، وظایف همۀ امضاکنندگان پیمان 
را مشخص می کند. به طور مثال زمان تحویل پروژه، 
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این  از  مواردی  و  ضمانت نامه  پیمان،  فسخ  شرایط 
قبیل جزو شرایط عمومی پیمان هستند. در کشور ما، 
شرایط عمومی )عام( پیمان از سوی سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.

شرایط خصوصی پیمان
مجموعه ای از ضوابط و مشخصات است که با در نظر 
شرایط  مکمل  به عنوان  وضعیت،  و  شرایط  گرفتن 

می گردد. تنظیم  عمومی 

ضمانت نامه های اجرایی
این ضمانت نامه ها شامل تعهدات و الزامات طرفین پیمان نسبت به یکدیگر است و به گونه ای هستند که در 
صورت تخلف هریک از آنها از وظایف و تعهداتش، جریمۀ مناسبی در نظر گرفته می شود تا امنیت منافع 

طرفین تأمین شود.

موارد موجود در شرایط خصوصی نباید نقض کنندۀ شرایط عمومی پیمان باشد.
نکته

منظور از مناقصه این است که کارفرما چیزی را کم دارد )نقص( و به دنبال جبران یا تأمین آن است و 
منظور از مزایده این است که کارفرما چیزی را زیاد )مزید( دارد و به فروش می گذارد.

نکته

برگزاری مناقصات در سال های اخیر به این نحو است که کارفرما تمامی اسناد و مدارک الزم نقشه های 
اجرایی، برآورد اولیه، شرایط خصوصی و... را در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری کرده و 
پیمانکاران با مراجعه به سایت می توانند، پس از بررسی مدارک، اسناد و نقشه ها نسبت به ارائۀ قیمت 
پیشنهادی اقدام نمایند. الزامی است، پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات همه مدارک درخواست 

شده و قیمت پیشنهادی را ارسال نمایند.

نکته

با جست وجو در فضای مجازی یک نمونه از پیمان های رایج را یافته و اجزای آن را شناسایی و تحلیل 
کنید.

تمرین 1

مناقصه و انواع آن

مناقصه، عملی برای انتخاب پیمانکار از سوی کارفرما با پایین ترین قیمت ممکن است. کارفرما برای انتخاب 
مشاور نیاز به عملیات خاصی ندارد، اما انتخاب پیمانکاران )مخصوصاً در پروژه های دولتی( از طریق برگزاری 

مناقصه صورت می گیرد. 

از طریق اعالم عمومی )به طور مثال روزنامۀ کثیراالنتشار( به   مناقصۀ عمومی: این نوع مناقصه معموالً 
به  پیمانکارانی که دارای شرایط درج شده در مناقصه هستند، مجاز  پیمانکاران می رسد. همۀ  اطالع کلیۀ 

ارائۀ مدرک می باشند. شرکت و 
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ترک تشریفات برای طراحی و اجرای پروژه های خاص است.
نکته

در اصطالح رایج پروژه های ایران به روش پیمانی، روش ِچکی گفته می شود.
نکته

در سال های اخیر مناقصه همۀ پروژه هایی که با بودجۀ عمومی تأمین اعتبار می شوند، از طریق سامانه 
تدارکات صورت می پذیرد. به همین دلیل دستگاه های اجرایی در برگزاری مناقصاِت محدود یا ترک 
تشریفات باید حتماً ادلّۀ کافی داشته و جهت برگزاری اینگونه مناقصات مجوزهای الزم را اخذ نمایند. 

پیمانکاران نیز برای شرکت در مناقصات الزم است به عضویت این سامانه درآیند.

نکته

تعداد  مختص  مناقصه  نوع  این  محدود:  مناقصۀ   
محدودی از پیمانکاران است که دعوت نامۀ شرکت در 
مناقصه برای آنان ارسال می گردد. معموالً برای پروژه هایی 

با شرایط خاص از این نوع مناقصه استفاده می شود.
 ترک تشریفات مناقصه: از آنجا که برگزاری مناقصه های 
برای  است،  زمان بر  تشریفاتی  دارای  محدود  و  عمومی 
برخی پروژه ها با توجه به اختیار و صالحدید کارفرما، 

برگزار  مناقصه ای  و  شده  ترک  مناقصه  تشریفات 
برای یک پیمانکار  انجام پروژه صرفاً  نمی شود. جهت 
دعوت نامه ارسال می شود. در صورت استفاده از روش 
ترک تشریفات مناقصه، براساس قانون، یک هیئت سه 
از  را  پروژه  این هیئت قیمت  و  نفره تشکیل می شود 
طریق استعالم از چند مجرِی )پیمانکار( با صالحیت، 

می آورد. به دست 

روش های اجرای پروژه )موارد رایج در ایران(

الف( روش مدیریت پیمان؛
ب( روش پیمانی)قطعی(؛

ج( روش امانی.
روش مدیریت پیمان

در این روش، کارفرما اجرای کار را به شخصی حقیقی یا 
حقوقی واگذار می نماید و تمام منابع مالی اجرا، توسط 
حقوقی  یا  حقیقی  شخص  می شود.  پرداخت  کارفرما 
انتخاب شده، مبلغی )معموالً درصدی از کل هزینه پروژه( 

را به صورت توافقی به عنوان دستمزد دریافت می کند.

روش پیمانی
در این روش، کارفرما براساس قرارداد، همۀ مسئولیت های 
اجرایی را به پیمانکار واگذار می کند و خود کارفرما یا 
نمایندۀ او مسئول نظارت بر انجام پروژه می شوند. پس 
از تأیید ناظر در هر مرحله، مبلغ درج شده در صورت 
وضعیت )مبلغی که براساس فهرست بهای مورد توافق 

تنظیم شده است(، به پیمانکار پرداخت می شود.

روش امانی
در روش امانی، تمام مسئولیت ها از جمله تهیۀ مصالح، ماشین آالت، منابع مالی، انتخاب پیمانکاراِن جزء و... به عهدۀ 

کارفرماست. قراردادهای روش امانی به صورت دستمزدی و توافقی بین کارفرما و پیمانکاراِن جزء، منعقد می شود.
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انواع قراردادها

برای بیان انواع قراردادها، نظرات و دسته بندی های زیادی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می شود:
قرارداد بر مبنای دفترچۀ فهرست ها

براساس دفترچۀ فهرست بها  مبالغی است که  تعیین می گردد، مجموعه  ابتدا  از  قرارداد، مبلغی که  این  در 
محاسبه شده است. قبل از شروع پروژه، همۀ جزئیات انجام کار توسط مشاور تهیه شده و مقادیر کار به صورت 
تقریبی محاسبه می گردد. در قراردادهایی که براساس فهرست بها هستند، حجم یا مقدار کار انجام شده، در 

قیمت موجود در دفترچۀ فهرست بها ضرب شده و مبلغ مورد نیاز تعیین می گردد.

کل مبلغ مورد نیاز = مقدار کاِر آیتِم محاسبه شده × قیمت آیتم در دفترچۀ فهرست بها

پیمانکار در هنگام شرکت در مناقصه می تواند میزان تخفیف )مینوس( یا مبلغ اضافی )پلوس( پیشنهادی خود 
را اعالم نموده و در هزینۀ کل اِعمال کند.

در صورتی که پیمانکار بخواهد در قیمت اولیه انجام پروژه، به کارفرما درصدی تخفیف دهد از مینوس 
)Minus( استفاده می کند و اگر مبلغی بیشتر از قیمت اولیه در نظر داشته باشد آن را به صورت پلوس 

)Plus( به کارفرما ارائه می کند.

نکته

قرارداد برمبنای میزان زیربنا
این نوع قرارداد در کارهای با متراژ کم مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که بهای کل پروژه براساس 
نقشه های فنی تعیین شده و بر متراژ زیربنا تقسیم می شود تا قیمت مورد نظر به ازای هر متر مربع به دست آید.

قرارداد بر مبنای قیمت مقطوع )ِچکی(
در این روش، برای انجام کار پیمانکار یا پیمانکاران، قیمت مقطوع هریک از اجزا را به کارفرما ارائه می کنند 

و قرارداد بر مبنای جمع قیمت های پیشنهادی منعقد می گردد.
قراردادهای انجام کار توسط کارفرما

در این نوع پروژه ها، کارفرما نیروی کار متخصص، ابزار و ماشین آالت مورد نیاز را در اختیار دارد و با به کار گرفتن 
تعدادی کارگر، انجام امور را برعهده می گیرد. این روش نیز برای پروژه هایی با ابعاد کوچک و کارفرماهایی خاص 

مناسب است.

مبلغ کل یک قرارداد یک میلیارد ریال است. اگر پیمانکار 6 درصد مینوس پیشنهاد دهد، یعنی حاضر 
است با 940،000،000 ریال این پروژه را انجام دهد و در صورتی که پیشنهاد او 6 درصد پلوس 

باشد، مبلغ مورد نظرش برای انجام پروژه 1،060،000،000 ریال است.

مثال
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در مورد پروژه های عمرانی برآورد اولیه توسط کارفرما انجام می شود. اگر پیمانکاران هنگام ارائه قیمت 
پیشنهادی، به برآورد انجام شده اعتراضی داشته باشند، باید با ذکر دلیل کتباً اعالم نمایند.

نکته

در مناقصه هایی که اسناد کامل آن قباًل تهیه شده است، متره نهایی برای رسیدن به هزینۀ دقیق در همین 
مرحله انجام می شود. در این موارد، متره به روش بسته و براساس دفترچه فهرست بها صورت می گیرد.

نکته

در پروژه های عمرانی پیمانکار موظف است برنامۀ زمان بندی پروژه را با توجه به مدت قرارداد تنظیم 
نموده و به کارفرما ارائه نماید. این برنامه باید به گونه ای تنظیم شود که پروژه قبل از اتمام مدت قرارداد 
به پایان رسد. اگر حین اجرای پروژه کارفرما نسبت به تعهداتی که در پیمان ذکر گردیده، کوتاهی کند 

پیمانکار می تواند درخواست تأخیر مجاز را کتباً اعالم نماید. 

نکته

بخش های  و  مناسب  کاری  فضای  جمله  از  مختلفی  شرایط  تابع  )آیتم ها(،  فعالیت ها  موازی  اجرای 
متعدد است. یعنی در یک فضای کوچک، گاهی اوقات امکان اجرای هم زمان فعالیت ها وجود ندارد و 

بهتر است کار، مرحله به مرحله اجرا شود.

نکته

زمان و مراحل انجام متره و برآورد

با توجه به نمودار شمارۀ 1 به طور معمول قبل از تفاهم نهایی کارفرما با مشاور، طبق طرح اولیۀ پروژه، مترور با 
توجه به تجربه های خود می تواند مبلغی اولیه برای هزینه های پروژه بیان کند. که تخمینی حدودی از هزینه های 

کل پروژه است تا کارفرما بتواند با توجه به بودجۀ خود وارد مرحلۀ عقد قرارداد شود )متره اولیه(.

بعد از عقد قرارداد و ارائۀ کامل اسناد از طرف کارفرما 
از  )مرحلۀ 2 روند اجرایی(، مترور موظف است قبل 
شروع ساخت و تهیۀ جدول زمان بندی اجرایی پروژه، 
به تهیۀ متره و ریزمترۀ کامل پروژه بپردازد تا هزینۀ 

دقیق و زمان اجرای پروژه مشخص شود.
)CPM( برنامۀ زمان بندی پروژه ها و اهمیت آن

پروژه های ساختمانی و خصوصاً طراحی و اجرای داخلی 
با محدودیت هایی مواجه هستند که تأثیر بسیاری در 
زمان انجام پروژه دارد. به طور مثال در پروژه های معماری 
داخلی غالباً کارفرما در پی انجام هرچه سریع تر عملیات 
برای بهره برداری از بناست. محدودیت های دیگر نظیر 
مصالح، تجهیزات و نیروی انسانی از جمله مهم ترین ها 

هستند. یک برنامۀ مدّوِن زمانی، عالوه بر کاهش زمان 
انجام پروژه، در کاهش هزینه ها نیز تأثیر بسزایی دارد.

به گونه ای  فعالیت ها  زمان  زمان بندی،  برنامۀ  ارائۀ  با 
مشخص می شود که بتوان حداکثر بهره برداری را از 
برخی  زمان  تنظیم  با  دیگر  عبارت  به  داشت.  منابع 
با دیگر  به طور هم زمان  را  آنها  فعالیت ها می توان  از 
فعالیت ها هماهنگ کرد که نهایتاً باعث کاهش زمان 

و هزینه خواهد شد. 
است  قرارداد موظف  عقد  از  پیمانکار پس  یا  مجری 
در مدت یک ماه )بسته به شرایط پیمان ممکن است 
تغییر کند( برنامۀ زمانی خود را به کارفرما ارائه کند.
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هنگام تنظیم برنامه زمان بندی نکات بسیاری وجود 
دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

پایان  و  شروع  تاریخ  )پیمان(،  قرارداد  برحسب   1
گردد. مشخص  پروژه 

به گونه ای  پروژه  در  شده  زمان بندی  فعالیت های   2
تعیین  گردد که همۀ موضوعاِت شرایط عمومی و خصوصی 

پیمان را پوشش دهد.
3 پانزده درصد از زمان کل پروژه را جهت بررسی 

دهد. اختصاص  کارفرما  به  نتایج، 
4 در هنگام تعیین جزئیات زمان بندی پروژه، نفر/ ساعت 
مورد نیاز در هر فعالیت برای کنترل منابع انسانی تعیین 
گردد. به طور مثال برای اجرای سقف کاذب یک فروشگاه، 
96 نفر/ ساعت استادکار و 192 نفر/ ساعت کارگر مورد 
نیاز است که اگر هر روز کاری را 8 ساعت در نظر بگیریم، 
این کار توسط یک استادکار و دو کارگر به مدت 12روز 

کاری انجام می شود.

5 هزینه های نفر/ ساعت فعالیت های پروژه، ضرایب 
باالسری و سود پروژه با مبلغ قرارداد کنترل شود.

جهت تهیۀ نمودار های زمان بندی پروژه های عمرانی، 
پروژه  مدیریت  عنوان  تحت  مختلفی  نرم افزارهای 

دارد.  وجود 
برخی از آنها تمام مراحل یک پروژه را از ابتدا تا گزارش 
نهایی در بر می گیرد. موارد زیر برخی از توانمندی های 

این نرم افزار هستند:
الف( سازماندهی فعالیت ها؛

ب( زمان بندی فعالیت ها؛
ج( اختصاص منابع و هزینۀ فعالیت ها؛
د( تنظیم طرح و برآورد محدودیت ها؛

برای همۀ  نهایی  گزارش های طرح  آماده کردن  هـ( 
پروژه. اجرایی  ارکان 

 یادگیری نرم افزارهای مدیریت پروژه برای هنرجویان، تکنسین ها و مهندسان جهت مدیریت پروژه، 
راه گشاست. بسیار 

نکته

ضرایب دفترچه فهرست بها

شرایط  برای  فهرست بها  دفترچۀ  در  آیتم ها  قیمت 
خاصی محاسبه شده و در برآورد قیمت، چهار عامِل 
مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و حمل و نقل در 
قیمت ها،  شدن  بهینه  برای  است.  شده  گرفته  نظر 
تأمین  است.  شده  گرفته  نظر  در  شرایط  ارزان ترین 
مصالح از تولیدکنندگان کلی و از نزدیک ترین منابع، 

متعارف  نقشه های  بومی،  انسانی  نیروی  از  استفاده 
هستند  مواردی  جمله  از  و...  سختی  حداقل  ساده، 
محاسبۀ  در  کرده اند.  کمک  قیمت ها  کاهش  به  که 
جدول  در  که  دارد  وجود  پیش فرض هایی  قیمت ها 

اشاره می شود: آنها  از  برخی  به  صفحۀ بعد 
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جدول 1ـ4ـ برخی ضرایب موجود در دفترچۀ فهرست بها

نوع ضریبپیش فرضردیف

فعالیت اجرایی در طبقۀ همکف و زیرهمکف انجام می شود. برای طبقات دیگر، ضریبی الف
ضریب طبقاتمورد نیاز است.

نهایت ارتفاع معمول سه و نیم متر برای هر طبقه است. بیش از این ارتفاع شامل ضریب ب
ضریب کار در ارتفاعمی شود.

از آنها شامل پ یا قرارداد وجود ندارند. استفاده  برخی تجهیزات خاص که در فهرست 
می شود. ضریب تجهیز و برچیدن کارگاهضریب 

فعالیت در پایتخت کشور )تهران( انجام می شود. با فاصله گرفتن از برخی امکانات و ت
ضریب منطقهبرای مناطق مختلف ضرایب متفاوتی وجود دارد.

ضریب باالسریهزینه های مازاد پروژه که در قیمت منظور نشده است.ث

اتفاقاتی که باعث تأخیر در زمان و افزایش قیمت ها می شود در دفترچۀ فهرست بها ج
ضریب تعدیلدر نظر گرفته نشده است.

طبقات(،  )ضریب  ساختمان  یک  دوم  طبقه  در  منطقه(،  )ضریب  مرکزی  استان  نراِق  شهر  در  کار 
در ارتفاع 5 متری از کف آن طبقه )ضریب کار در ارتفاع( صورت می گیرد. یک اتاقک موقت برای 
استقرار کارگران، مقداری ماشین آالت )ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه( و امور پشتیبانی دفتر پیمانکار 

از مسائلی هستند که شامل ضریب می شوند. )ضریب باالسری( 

مثال

ضریب طبقات
افزایش  با  که  است  بدیهی  مبنا هستند.   1 با ضریب  زیرهمکف  و  بها، طبقات همکف  فهرست  دفترچۀ  در 
طبقات، آیتم های اجرایی هزینۀ بیشتری دربر دارند. مقدار ضریب طبقات با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه 

است. اهمیت  دارای  رابطه مساحت طبقات  این  در  می شود. 

n m( F F F n F ) ( B B B m B )p S
× + × + × + + × + × + × + × + + ×= + ×

 1 2 ٣ 1 2 ٣1 2 ٣ 1 2 ٣1 100
F0= سطح زیربنای همکف

F1= سطح زیربنای طبقۀ اول، باالتر از طبقۀ همکف

F2= سطح زیربنای طبقۀ دوم، باالتر از طبقۀ همکف

F٣= سطح زیربنای طبقۀ سوم، باالتر از طبقۀ همکف

 Fn= سطح زیر بنایی طبقۀ n ام، باال تر از طبقۀ همکف
B0= سطح زیربنای طبقۀ زیر همکف

B1= سطح زیربنای طبقۀ اول، پایین تر از طبقۀ زیرهمکف

B2= سطح زیربنای طبقۀ دوم، پایین تر از طبقۀ زیرهمکف

B٣= سطح زیربنای طبقۀ سوم، پایین تر از طبقۀ زیرهمکف

Bm= سطح زیربنای طبقۀ m ام، پایین تر از طبقۀ همکف
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ضریب کار در ارتفاع
و  مشکالت  متر  سه ونیم  از  بیش  ارتفاع  در  کار 
هزینه هایی در بردارد. نیاز به داربست، انتقال و دورریز 
مصالح، تجهیزات ایمنی و... از جمله هزینه های مازاد 

هستند. همۀ کارهای موجود در یک طبقه که ارتفاع 
آن بیش از سه و نیم متر باشد براساس فرمول زیر 

می شود: محاسبه 

الف( در صورتی که ارتفاع طبقه )H( بیشتر از ٣/5 تا 10 متر باشد، ضریب ارتفاع از رابطه زیر محاسبه 
می شود:

(H / ) (H / )Q ( S)
× − × += + × ×

4 ٣ 5 0 61 2 100  

ب( در صورتی که ارتفاع طبقه )H( بیشتر از 10 متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر محاسبه می شود:
Q = 1/1٣78 + )0/005( × )H - 10(  

Q= ضریب ارتفاع 
H= ارتفاع طبقه از تراز کف طبقه مربوط تا تراز کف طبقه باالیی

ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
در محاسبۀ بهای آیتم ها بسیاری از عوامل در نظر گرفته شده است. اما برخی از اقدامات و کارها در فهرست 
یا قرارداد پروژه وجود ندارند و جزء کارهای اصلی نیستند. به طور مثال هزینۀ اسکان، تجهیزات ایمنی و... از 

جمله این هزینه ها هستند. مقدار این ضریب بین 4 تا 6 درصِد کِل مبلِغ پروژه متغیر است.

ضریب منطقه
برای این ضریب، شهر تهران مبناست. به این دلیل که پیمانکاران در شهر تهران برای تهیۀ مصالح، ابزار و 
نیروی کار با محدودیتی روبه رو نیستند. به همین دلیل در شهر تهران و مناطق مشابه، این ضریب معادل 1 در 
نظر گرفته شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تأمین هزینه های اضافی مناطق و شهرهای 
مختلف، ایران را به مناطق مختلفی تقسیم بندی کرده و برای هریک ضریب مثبتی در نظر گرفته است. سال 

1٣94، ضرایب منطقه ای جدید برای بیش از 1000 شهر ابالغ شده است.

این ضریب به همۀ کارهای آن طبقه از کد )ارتفاع( کف طبقۀ مورد نظر تا کد کف طبقۀ باالیی به غیر 
از مصالح پای کار تعلق می گیرد.

نکته

ضریب کار در ارتفاع اخیراً از دفترچه فهرست بها حذف گردیده و به صورت آیتم های جداگانه برای هر 
فصل منظور شده است.

نکته
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جدول 2ـ4ـ بخشی از جدول ضریب منطقه ای امور پیمانکاری )مربوط به استان لرستان( ابالغ شده در 
سال 1394

برای محاسبه ضریب منطقه ای در پروژه های طراحی داخلی ستون مربوط به ابنیه مورد نظر است.

لرستان

ف
تأسیسات ابنیهبخششهرستانردی

مکانیکی
تأسیسات 

برقی

راه، راه آهن 
و باند 

فرودگاه و 
راهداری

خطوط 
انتقال آب، 

شبکه توزیع 
آب، شبکه 

جمع آوری و 
انتقال فاضالب 

و انتقال و توزیع 
آب روستایی

آبیاری و 
زهکشی، 
سدسازی، 

آبخیزداری و 
منابع طبیعی، 
آبیاری تحت 
فشار، چاه و 

ساخت و ترمیم 
قنات

1/111/1٣1/1٣1/121/091/11جاپلقازنا1

1/111/1٣1/1٣1/121/091/11مرکزیازنا2

1/1٣1/141/141/141/121/1٣بُربُرود غربیالیگودرز٣

1/1٣1/141/141/141/121/1٣بُربُرود شرقیالیگودرز4

1/1٣1/141/141/141/121/1٣بشارتالیگودرز5

1/1٣1/141/141/141/121/1٣ززوماهروالیگودرز6

1/1٣1/141/141/141/121/1٣مرکزیالیگودرز7

1/061/111/111/101/071/09اشترینانبروجرد8

1/061/111/111/101/071/09مرکزیبروجرد9

1/151/151/151/141/121/1٣مرکزیپلدختر10

1/151/151/151/141/121/1٣معموالنپلدختر11

1/071/101/101/111/081/10بیرانوندخرم آباد12
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ضریب باالسری
همان گونه که بیان شد در برآورد قیمت آیتم های دفترچۀ فهرست بها، چهار عامِل مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و 

حمل و نقل دخیل بوده است؛ اما در پروژه های عمرانی هزینه های دیگری نیز وجود دارد.

ضریب باالسری

مانند: هزینۀ دفتر مرکزی، انبار، تعمیر عمومی
و نگه دارِی تجهیزات و...

مانند: مالیات، هزینۀ بیمه و دیگر 
هزینه های جاری  پیمانکار

کار

نمودار 2ـ هزینه هایی که شامل ضریب باالسری می شوند

معموالً ضریب باالسری پروژه های عمرانی 1/٣0 )٣0 درصد مبلغ کل پروژه( در نظر گرفته می شود 
که البته این مبلغ در دفترچۀ فهرست بهای سال 1٣96 برای پروژه های ترک تشریفات مناقصه، 1/20 

برآورد شده است.

نکته

ضریب تعدیل
بر اثر گذر زمان و طوالنی شدن برخی پروژه ها، بسیاری از هزینه ها به نسبت سال عقد قرارداد افزایش می یابند. 
پیشامدهایی نظیر بدی آب و هوا، عدم اجرای تعهدات کارفرما در موعد مقرر و... از جمله این مسائل هستند. 
برای جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکار از ضریب تعدیل استفاده می شود. برای اعمال ضریب تعدیل، دوره های 
سه ماهه مورد نظر است. در واقع تبدیل قیمت میانگین سه ماهۀ گذشته به قیمت میانگین در سه ماهۀ جدید، 

نیازمند ضریب تعدیل است. 

با مراجعه به دفترچۀ فهرست بهای سال جاری، آنالیز هزینۀ باالسری طرح های عمرانی را بررسی نمایید.
پاسخ:

سود: 8/08 درصدـ  مالیات بر سود: 1درصدـ  بیمۀ طرح های عمرانی: 1/6 درصدـ  هزینۀ دفتر مرکزی:2/5 
درصد

هزینۀ جاری کارگاه: 8 درصد ـ هزینۀ آزمایش های مورد نیاز: 1/5 درصد ـ هزینۀ ضمانت نامه: 1/5 
درصد ـ کمک به صندوق کارآموزی: 0/2 درصد

مثال
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فروشگاهی در شهر ازنا )بخش جاپلق ـ استان لرستان( به مساحت 250 متر مربع و ارتفاع 11 متر 
در طبقه سوم قرار دارد. برای اجرای طرح، ضریب های تجهیز و باالسری حداقل در نظر گرفته شده و 
پروژه در مدت زمان دو ماه به اتمام رسیده است. مبلغ کل پروژه بدون احتساب ضرایب، دو میلیارد 
ریال برآورد شده است. همۀ شش ضریب بیان شده را برای این پروژه محاسبه کنید )برای این مثال 

به جدول 2 مراجعه کنید(. 
پاسخ:

ضریب طبقات ← طبقه سوم
ضریب ارتفاع ← 11 متر

ضریب منطقه ← شهر ازنا
ضریب تجهیز ← حداقل

ضریب باالسری ← حداقل
ضریب تعدیل ← ندارد

) ضریب طبقات F )p /× + ×= + = + =× ×
٣٣ 0 ٣ 2501 1 1 0٣100 250 100 250  

)Q = 1/1٣78 + )0/005( × )H - 10 ضریب ارتفاع  
Q = 1/1٣78 + )0/005( × )1( = 1/1٣78 + 0/005  
Q = 1/1428  

1/11 = ضریب منطقه        1/٣0 = ضریب باالسری              1/04 = ضریب تجهیز  

 

مثال

با مراجعه به دفترچه های سال های مختلف، شش ضریب بیان شده در این پودمان را استخراج و بررسی 
نمایید.

تمرین

ریال

/
/
/
/
/

× = 
× = + +× = 
× = 

× = 

2000000000 1 0٣ 2060000000
2000000000 1 1428 2285 600000 2000000000 60000000 285
2000000000 1 04 2080000000
2000000000 1 ٣0 2 600000000
2000000000 1 11 2220000000

، ، ، ، ، ،
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
، ، ، ، ، ،
، ، ، ، ، ،
، ، ، ، ، ،

+
+ +

=

600000
80000000 600000000 220000000

٣ 245 600000

،
، ، ، ، ، ،
، ، ،
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اصول متره و برآورد

در سال گذشته با شیوه های مختلف انجام متره و برآورد، یعنی مترۀ باز و بسته به صورت کلی آشنا شدید. در 
این بخش نکات مهمی که یک مترور برای انجام متره و برآورد هر پروژه ای باید بداند به صورت کامل شرح 

داده خواهد شد.

به نظر شما معیارهای انتخاب شیوۀ انجام متره و برآورد چیست؟ در چه شرایطی از مترۀ باز و در چه 
شرایطی از مترۀ بسته استفاده می شود؟

بحث گروهی

انتخاب شیوۀ متره و برآورد
انتخاب شیوۀ متره امر مهمی است که گاهی حتی در 
متن قرارداد مابین کارفرما و مشاور یا پیمانکار ذکر 
از  یا بسته بودن متره  باز  انتخاب شیوۀ  اما  می شود؛ 

قواعدی تبعیت می کند.
دفترچۀ  از  )استفاده  بسته  مترۀ  از  استفاده 
فهرست بها(: اصلی ترین موارد استفاده از فهرست بها 
و  )خصوصی  مناقصات  برآورد  و  متره  انجام  برای 

می باشد.  مقیاس  بزرگ  پروژه های  و  دولتی( 
قیمت  بهترین  تصمیم گیری  برای  مناقصات  اجرای 
نهایی پروژه توسط کارفرما، نیازمند معیار یکسانی است 
که شرکت کنندگان آن را قبول داشته و همگی بتوانند 
براساس آن، قیمت نهایی را برآورد و اعالم کنند. در 
این حالت، کارفرما هم می تواند در شرایط و با معیاری 
یکسان، بهترین گزینۀ پیشنهادی قیمت را یافته و با 

ارزیابی سایر جوانب، برندۀ مناقصه را اعالم کند. وجود 
معیاری یکسان برای قیمت دهی، اصلی ترین دلیل برای 

استفاده از مترۀ بسته یا فهرست بها می باشد.
در پروژه های بزرگ  مقیاس نیز اگر مجری بخواهد از 
شیوۀ مترۀ باز برای متره کردن پروژه استفاده کند، 
کارفرما  توسط  پیشنهادی  قیمت های  بررسی  امکان 
آیتم های  فراوانی  زیرا  ندارد؛  وجود  طرح  ناظران  یا 
یافتن سرمنشاء  مانع  محاسبه،  زیاد  و حجم  اجرایی 

آنها خواهد شد. ارزیابی  و  محاسبات 
استفاده از مترۀ باز: در این روش، هزینۀ یک پروژه 
غیر  شد.  خواهد  محاسبه  بازار  روز  قیمت  براساس 
در  بسته،  مترۀ  از  استفاده  برای  گفته شده  موارد  از 
بقیۀ پروژه های حرفه ای که پیش بینی و اعالم هزینه 

باز است. می شود، روش مورد استفاده متره 

باز  از روش متره  استفاده  مزایای  برخی  به  ادامه  در 
می شود: اشاره 

با  نتیجۀ  و  مشاور  برای  بیشتر  انتخاب  قدرت  الف( 
کیفیت تر برای کارفرما. به طور مثال ممکن است برای 
یک آیتم، مجری ای انتخاب شود که هزینۀ بیشتری 
طلب کند، همین اتفاق می تواند برای مصالح یکسان 

و  کیفیت تر  با  بسیار  نتیجه ای  ولی  آید؛  پدید  نیز 
پروژه حاصل شود. برای کل  مطلوب تر 

ب( داشتن گزینه های مختلف قیمتی برای اجرای یک 
پروژه: کارفرما می تواند در ابتدای شروع پروژه با توجه 
به نتیجۀ مورد نظر خود، مناسب ترین قیمت را انتخاب 

کند.

به دلیل نوسان قیمت ها در بازار، دورریز مصالح، دوباره کاری در اجرا، از بین رفتن مصالح در انبارداری 
و...، قیمت هایی که از روش مترۀ باز به دست می آیند با ضریب )معموالً 20 %( محاسبه می شوند. در 

واقع این ضریب به جای ضرایب موجود در دفترچۀ فهرست بها در نظر گرفته می شود.

نکته
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مثاًل اگر طرحی مورد تأیید کارفرما باشد ولی او نتواند 
ردۀ  انتخاب  با  کند،  استفاده  مصالح  گران ترین  از 
پایین تری از مصالح، قیمت نهایی را متناسب با بودجۀ 
خود تنظیم می کند. این تنوع انتخاب و ثابت نبودن 
نتیجه  بهترین  به  رسیدن  برای  را  ،کارفرما  قیمت ها 

می کند. یاری 

ج( یافتن شیوه های نوین در اجرا و مصالح به روز که 
در فهرست بها موجود نمی باشد.

 مراحل مترۀ باز: برای اینکه یک مترور بتواند مترۀ 
باِز دقیق و کارآمدی انجام دهد، الزم است مراحل زیر 

را طی کند:

نمودار 3ـ مراحل انجام مترۀ باز

شناخت دقیق 
آیتم های اجرایی 

شناخت  مبنای 
واحد برای 

سنجش مواد 
و مصالح و 

همچنین اجرای 
آیتم 

 تعیین مجری 
مناسب 

 استعالم قیمت 
واحدها

 محاسبه و مترۀ 
اجرای آیتم 

براساس قیمت 
استعالم شده 

 تعیین مجری 
مناسب 

 استعالم قیمت 
واحد مصالح 

محاسبه و مترۀ 
مصالح کل آیتم 

بر اساس استعالم 
میزان مصالح 
مورد نیاز برای 

اجرای یک واحد 
از آن آیتم

 محاسبه و مترۀ 
مصالح کل آیتم 
براساس محاسبۀ 

مقدار مصالح 
و مواد مصرفی 

برای اجرای یک 
واحد از آن آیتم 

مدارک فاز 1 و 2  

A روش 

 B روش

محاسباتی

تجربی یا 
استعالمی

 مرحلۀ اول، شناخت دقیق آیتم های اجرایی: یک 
رنگ،  نهایِی  پوشش  با  دیوارهایی  بداند  باید  مترور 
الیۀ  یک  به  حتماً  مصالح  دیگر  یا  و  دیواری  کاغذ 
مستقیم  به طور  که  دارد  نیاز  خاک  و  گچ  زیرسازی 
برروی دیوار )سفالی، آجری، بلوکی سیمانی و...( اجرا 
و  نازک کاری«  با مطالعۀ »جدول  باید  می شود. پس 

به  نیاز  که  را  کار  از  بخش هایی   »2 فاز  »نقشه های 
بعدی  نکتۀ  کند.  شناسایی  دارند  آیتم  این  اجرای 
نحوۀ اجرای فنی آیتم است که در این مورد دانستن 
ضخامت گچ و خاک )حدود ٣ـ 2/5 سانتی متر( و نیز 
نسبت ترکیب گچ، خاک و آب حائز اهمیت می باشد.
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  مرحلۀ دوم، تعیین واحد سنجش برای اجرا و مصالح آیتم: در این مثال، اجرای گچ و خاک در بازار به صورت 
متر مربعی می باشد و مصالح آن هم گونی های گچ و خاک است که بر مبنای کیلوگرم قیمت گذاری می شوند.

مراحل مربوط به اجرا )پیمانکار جزء(
1 تعیین مجری مناسب: به عنوان مثال معیار ما برای 
انتخاب یک استادکار که اندود گچ و خاک را انجام 

می دهد، کیفیت اجرایش می باشد.
2 باید بدانیم که اجرای این کار به صورت مترمربعی 

قیمت دهی می شود )دانستن واحد اجرا در بازار(.

3 بنابر توافق، استادکار برای اجرای هر مترمربع 70 
هزار ریال اُجرت دریافت می کند )قیمت اجرای واحد 

از آن آیتم(.
4 در انتها با محاسبۀ مساحت دیوارهایی که نیاز به 
گچ و خاک دارند و ضرب آن در قیمت واحد اجرا، 

هزینۀ کل اجرای آیتم به دست می آید.

برای تهیۀ مصالح گچ و خاک دو روش وجود دارد. اول خرید گونی های گچ و خاک مخلوط شده در 
کارخانه که برای تهیه مالت، آماده هستند و دوم تهیۀ خاک سرند شده و گچ به صورت مجزا و ترکیب 

آنها در محل کارگاه به نسبت مناسب. در این پودمان، گونی های گچ و خاک آماده مورد نظر است.

نکته

مراحل مربوط به مواد و مصالح
1 تعیین مواد و مصالح مناسب: در این نمونه برای 
مثال گچ و خاک کارخانه ای به دلیل کیفیت مناسب اش 

انتخاب می شود.
2 جست وجوی قیمت واحدهای موجود مصالح مورد 
نظر در بازار: به عنوان مثال در این مورد درمی یابیم که 
گچ وخاک مخلوط شده در گونی های ٣0 کیلوگرمی 

به قیمت 50 هزار ریال عرضه می شود.
3 در ادامه برای محاسبۀ کل مصالح مصرفی آیتم در 
پروژه، دو روش وجود دارد که آنها را با حروف التین 

نام گذاری می کنند:
 روش A )روش تجربی یا استعالمی(: در این روش 
به سراغ استادکار با تجربه رفته و از او می پرسیم که 
برای اجرای یک متر مربع از این آیتم، چند گونی گچ 
و خاک ٣0 کیلوگرمی مصرف می شود )به طور مثال 
1 تا 2 گونی گچ  و خاک برای هر مترمربع مورد نیاز 
مصالح،  استعالم  در  که  اینجاست  مهم  نکتۀ  است(. 
از  که  را  افرادی  تعداد  اگر  مجری،  تجربۀ  پایۀ  بر 
آنها استعالم گرفته می شود، افزایش داده و در انتها 
میانگین اعداد آنها را معیار عمل قرار دهیم، به نتیجۀ 

میانگین  ما  مثال  این  در  رسید.  خواهیم  دقیق تری 
نظر  را در  برای هر مترمربع گچ و خاک  1/5 گونی 
می گیریم. در انتها با محاسبۀ مساحت دیوارهایی که 
نیاز به گچ و خاک دارند و ضرب آن در قیمت تمام 
شدۀ مصالح برای اجرای یک واحد )در اینجا 1 متر 
مربع( از آیتم، به هزینۀ نهایی مصالح برای این آیتم 

)در اینجا گچ و خاک( دست می یابیم.
این روش، حجم  B )روش محاسباتی(: در   روش 
مصالح )گچ و خاک( مصرفی برای اجرای یک واحد از 

آن )1 متر مربع( را محاسبه می کنیم:
حجم متر مکعب گچ و خاک برای اجرای واحد آن               
1 × 1 × 0/0٣ = 0/0٣

با توجه به اینکه گچ و خاک با کیلوگرم قیمت گذاری 
و  گچ  مترمکعب  کنیم 0/0٣  محاسبه  باید  می شود 
خاک، معادل چند کیلوگرم می شود؟ در پایان که با 
کمک چگالی )وزن مخصوص( آن می توان جرم اش 

را محاسبه کرد.
می دانیم وزن مخصوص گچ و خاک 1600 کیلوگرم 
ساده  تناسب  یک  با  پس  می باشد.  مترمکعب  بر 
با 48  برابر  می فهمیم 0/0٣ مترمکعب گچ و خاک 
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کیلوگرم از آن )یا به عبارتی 1/5 کیسه( است. هزینۀ 
مصالح مورد نیاز برای اجرای یک واحد این آیتم برابر 
انتها با محاسبۀ مساحت  با 70،000 ریال است. در 
نیاز به گچ و خاک دارند و ضرب آن  دیوارهایی که 

در قیمت تمام شدۀ مصالح برای اجرای یک واحد )در 
اینجا 1 متر مربع( از آیتم، به هزینۀ نهایی مصالح این 

می رسیم. آیتم 

در شکل 1ـ4 هزینۀ اجرای زیرسازی گچ وخاک دیوارهای عالمت گذاری شده را با توجه به توضیحات مثال
قبلی محاسبه کنید. )سمت داخلی دیوارهای قرمز رنگ مورد نظر است و سطح دیوار کنار راه پله به 

صورت کامل در نظر گرفته می شود(.

پاسخ:

22/88 = 2/60 × 8/80 = ٣/60 + 5/20 = مساحت دیوارها  
 1098/24 = 48 × 22/8 = وزن گچ و خاک  1100kg  

                                  گچ و خاک )کیلوگرم(
→ 1100 ÷ ٣0  تعداد کیسه های گچ و خاک ٣7   

/

× =
 → + =
 × =

٣7 50000 1850000
1850000 1600000 ٣ 450000

22 8 70000 1600000

، ، ،
، ، ، ، ، ،

، ، ،

مصالح

دستمزد
کل هزینه

ریال  

شکل 1ـ4

ارتفاع گچ و خاک
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جدول پیشنهادی برای انجام متره و برآورد باز

برای انجام متره و برآورد کامل و بدون نقص پروژه ها نیاز به یک جدول مدّون است که همۀ موارد و نکات در آن 
گنجانده شده باشد. به طور معمول مترورهای حرفه ای بنا بر سلیقه و شیوۀ انجام متره و برآورد، جدولی برای خود 
طراحی می کنند. در جدول شماره ٣ـ4 که به عنوان نمونه آورده شده سعی بر آن بوده است که همۀ بخش های 

مورد نیاز تعریف شود. ممکن است در محاسبۀ برخی از آیتم ها، همۀ ستون های آن، مورد استفاده قرار نگیرد.

جدول 3ـ4

مراحل اجراکاربری تجاری

واحدمحاسبات 

پیمانکار ـ مجری )قیمت به مواد و مصالح )قیمت به ریال(
ریال(

روز توضیحات
کاری

قیمت 
نهایی 
)ریال(

کروکی 
فضا 

)پالن 
راهنما(

اسم 
قیمت واحدمقدارمدلنوعریز آیتمآیتمفضا

شخص/ کلواحد
شرکت

نوع 
همکاری

قیمت 
کلواحد

سفت کاری

تیغه چینی

ساخت و نصب 
نعل درگاه

تأسیسات

تأسیسات 
بهداشتی

تأسیسات 
حرارتی برودتی

تأسیسات برقی

سیستم اعالم و 
اطفای حریق

زیرسازی 
اولیه

کف )اجرای 
کروم بندی، 

شیب بندی و 
ماهیچه و ...(

سقف )اجرای 
سازه سقف 

کاذب، 
شاسی کشی 
چوب حرارت 

دیده و ...(

دیوار )گچ 
و خاک، 

سیمان کاری، 
شاسی کشی و...(
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مراحل اجراکاربری تجاری

واحدمحاسبات 

پیمانکار ـ مجری )قیمت به مواد و مصالح )قیمت به ریال(
ریال(

روز توضیحات
کاری

قیمت 
نهایی 
)ریال(

کروکی 
فضا 

)پالن 
راهنما(

اسم 
قیمت واحدمقدارمدلنوعریز آیتمآیتمفضا

شخص/ کلواحد
شرکت

نوع 
همکاری

قیمت 
کلواحد

زیرسازی 
نهایی

کف )اجرای فوم 
بتن، پوکه و...(

سقف )اجرای 
پنل های پیش 
ساخته گچی یا 
سفیدکاری و...(

دیوار 
)سفیدکاری(

عایق کاری

پوشش نهایی

کف )پارکت، 
اپوکسی، 
سنگ و ...(

سقف )رنگ، 
پتینه، چوب و ...(

دیوار )پنل های 
بتنی، رنگ، 

دیواپوش های 
پی وی سی و...(

نصب شدنی ها

کلید و پریز، 
تجهیزات 
روشنایی، 
تجهیزات 
صوتی و ...

شیرآالت و 
سرویس های 

بهداشتی 

کارهای چوبی

کابینت و 
صفحه روی 

کابینت

سینک، هود و 
دیگر وسایل 
نصب شونده 

آشپزخانه
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)Time Sheet( جدول پیشنهادی برای زمان بندی پروژه ها
همان طور که گفته شد، تخمین و محاسبۀ زمان اجرای پروژه یکی از وظایف مترور می باشد که با توجه به مهارت و 
تجربۀ مترور، می تواند با کیفیت و دقت متفاوتی محاسبه شود. مترور با تکیه بر تجربۀ خود در دو بخش به تخمین و 
محاسبه زمان می پردازد. مرحلۀ اول زمان مورد نیاز برای انجام هر آیتم، که تابعی از ماهیِت کار، نیروی مورد استفاده، 
شرایط محیطی و... می باشد که به میزان شناخت مترور از هر آیتم بستگی دارد. مرحلۀ دوم شناخت مترور از تقدم و 
تأخر آیتم ها در یک پروژۀ داخلی است و اینکه بتواند با انجام موازی آیتم ها و کار در بیشترین بخش کاری به کمترین 
و پربازده ترین زمان دست یابد. در جدول صفحه بعد نمونه ای از زمان بندی برای یک پروژۀ کوچک معماری داخلی 

ارائه می شود که تقدم، تأخر و هم پوشانی زمانی آیتم و ریزآیتم ها در آن مشهود است.

با توجه به نقشه های موجود در پودمان های قبل جدول شماره 4ـ4 را طبق یکی از فضا ها تکمیل 
نمایید.

تمرین
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انتخاب مصالح در معماری داخلی

شناخت و انتخاب صحیح مواد و مصالح یکی از مراحل 
مهم طراحی و اجرا و به طور کل فرایند معماری داخلی 
است که در شکل گیری هویت فضا نقش مؤثری دارد. 
اهمیت آگاهی از مصالح بومی و سنتی و به روز بودن 
طراحان و مجریان معماری داخلی تا آن اندازه است 
که در بسیاری از شرکت ها روزهای بخصوصی را برای 
حضور در نمایشگاه های دائمی و فصلی مواد و مصالح 
انتخاب،  این  در  مؤثر  عوامل  می دهند.  اختصاص 
اقلیم  کارفرما، سلیقۀ طراح، سازۀ ساختمان،  سلیقۀ 

نورپردازی  طبیعی،  نور  کیفیت  فضاها،  فرم  منطقه، 
در  مناسب،  رنگ های  و  مصالح  ترکیب  هستند.  و... 
جذب مخاطب برای فضاهای عمومی نظیر فروشگاه ها 
و آسایش ساکنان منازل مسکونی حائز اهمیت است.

در اکثر پروژه های معماری داخلی پس از نهایی شدن 
انتخاب مواد و مصالح و به جهت تأیید نهایی کارفرما، 
از  نمونه ای  یا شیت هایی،  و  دفترچه  قالب  در  طراح 

مواد و مصالح را جمع آوری و ارائه می نماید.

شکل 2ـ4ـ نمونه ای از مجموعۀ مواد و مصالح انتخاب شده

هر یک از هنرجویان )مانند شکل 2ـ4( مصالح مورد نیاز برای یک واحد تجاری کوچک را روی یک صفحه 
مقوایی )شیت( جمع آوری کند.

تمرین
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به منظور ارائۀ هرچه بهتر و دسترسی عموم به مواد و 
مصالح، شرکت ها و کارخانجات عالوه بر معرفی انواع 
مجازی،  فضای  صفحات  و  سایت ها  در  محصوالت 
تا  می کنند  طراحی  را  )آلبوم هایی(  مجموعه هایی 

مخاطبان )طراحان، مجریان، کارفرمایان و...( بتوانند 
به صورت ملموس با تنوع جنس، رنگ، بافت و مقاومت 
انتخاب درست و دقیقی  مواد و مصالح آشنا شده و 

باشند. داشته 

شکل 3ـ4ـ نمونه ای از بایگانی مجموعه های مواد و مصالح ساختمانی

شکل 4ـ4
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معرفی برخی مواد و مصالح در معماری داخلی و نحوۀ متره و برآورد آنها
عایق های رطوبتی: در کشور ایران، عایق های رطوبتی بر پایۀ قیر و مشتقات نفتی که قیمت کم، عملکرد مناسب و 
روش اجرای صنعتی دارند، معمول ترند. این نوع عایق ها معموالً در برابر افزایش دما و تغییرات فیزیکی ضعیف عمل 
می کنند. نسل جدیدتر عایق ها بر پایۀ التکس است که گاهی آنها را قیر سفید می نامند. از مزیت های این نوع عایق 
می توان به اجرای ساده، ضخامت و وزن کم و پایداری حرارتی بیشتر نسبت به عایق های قیری اشاره کرد. نوع سوم، 

عایق های فایبرگالس هستند که در سال های اخیر در ساختمان سازی ایران استفاده می شوند.

فایبرگالس  رطوبتی  عایق های  انواع  مورد  در 
کالس  در  را  آنها  مزایای  و  کرده  جست وجو 

نمایید؟ ارائه 

تمرین

فوم بتن: فوم بتن یا بتن سبک، ماده ای است که چگالی 
آن بسیار کمتر از بتن است و در قسمت های غیر باربر 
ساختمان ها می تواند نقش مؤثری در سبک سازی ایفا 

کند.
گاز  )حاوی  گازی  بتن  دارد:  کلی  نوع  دو  بتن  فوم 
هیدروژن( و بتن کفی )استفاده از مواد کف زا( و در 

دارد: کاربرد  زیر  موارد 
مناسب  بسیار  بلوکاژ  برای  معدنی  پوکۀ  به جای    

می آورد؛ به وجود  یکدست  سطحی  و  است 
  برای پر کردن حفره ها و محفظه های بالاستفاده؛

  ساخت تونل ها و معادن متروکه؛
  ساخت قطعات شناور در آب.

فوم بتن به دلیل سرعت عمل و سهولت در استفاده، 
مناسب  بسیار  سطوح  تسطیح  و  کف سازی  برای 
است. به طور مثال دستگاه های سیار تولید فوم بتن 
در هر ساعت به طور میانگین 7/5 متر مکعب تولید 
می نمایند که در یک نوبت کارِی یک روزه این میزان 

می رسد. مترمکعب  به حدود 60 

شکل 7ـ4ـ قالب بندی برای اجرای فوم بتن

شکل های 5  ـ4ـ و 6 ـ4  ـ شیوه های مختلف اجرای فوم بتن
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شکل 8  ـ4ـ از قابلیت های دیگر فوم بتن محافظت از لوله های 
تأسیساتی است

پوشش  اجرای  جهت  بتن  فوم  سطح  پرداخت  9ـ4ـ  شکل 
یی نها

کفپوش اپوکسی: در این پودمان به غیر از کفپوش های معمول )سنگ، سرامیک، موزاییک و...( کفپوش های 
دیگری مورد بررسی قرار می گیرند که کاربرد بیشتری در فضاهای وسیع صنعتی، تجاری، ورزشی و... دارند. ماده 

اصلی تشکیل دهندۀ این نوع کفپوش ها، پلیمرها هستند. اپوکسی نیز یکی از این کفپوش های پلیمری است.
کفپوش های پلیمری در دو نوع کلی هستند:

1  کفپوش های پلیمری مایع؛
2  کفپوش های پلیمری پیش ساخته

به کفپوش های نوع اول )مایع(، کفپوش های رزینی هم گفته می شود. کفپوش های رزینی در جنس، رنگ و 
ضخامت انواع گوناگونی دارند که معمول ترین آنها کفپوش های اپوکسی هستند.

شکل 11ـ4ـ اپوکسی به عنوان الیۀ نهایی کفپوششکل 10ـ4ـ یکی از روش های اجرای اپوکسی

با مراجعه به مطالب کتاب های سال های گذشته، کفپوش های اپوکسی و ویژگی های آنها را مطالعه فعالیت
کنید.

در این پودمان برای آمادگی ذهنی هنرجو سعی شده تا از انواع محاسبات )مترۀ باز و بسته( مثال هایی 
آورده شود. قابل ذکر است در مثال های مترۀ باز، بهای حمل و نقل مواد و مصالح در قیمت آنها اعمال 

شده و نیاز به محاسبۀ جداگانه ندارد.

نکته
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اجرای کف سازی یک اتاق با طول و عرض 5 متر، با زیرسازی فوم بتن و الیۀ نهایی اپوکسی را متره 
و برآورد کنید. )ضخامت فوم بتن 10 سانتی متر و هزینه اجرای آن یک میلیون ریال برای یک متر 

مکعب و همچنین هزینه اجرای اپوکسی 500،000 ریال در نظر گرفته شده است(
پاسخ:

مرحله شناخت آیتم ها: فوم بتن با ضخامت 10 سانتی متر برروی سازۀ کف اجرا شده و هزینۀ مواد و 
مصالح و اجرای آن باهم و با واحد متر مکعب محاسبه می شود )همچنین طبق استعالم قیمت در سال 
1٣97 از چند مجری، هزینۀ اجرای هر متر مکعب فوم بتن: 1،000،000 ریال و اجرای هر مترمربع 

کفپوش اپوکسی ساده با ضخامت ٣ میلی متر، 500،000 ریال است(.

مساحت کف فضا )متر مربع( 25 = 5 × 5مساحت کف فضا )متر مربع( 25 = 5 × 5

حجم فوم بتن )متر مکعب( 2/5 = 0/1 × 25هزینه اجرای اپوکسی )ریال( 12،500،000= 500،000× 25

هزینۀ اجرا )ریال( 2،500،000 = 1،000،000× 2/5

کل هزینۀ اجرای کف سازی در این فضا )ریال( 15،000،000=12،500،000+ 2،500،000

  

مثال

با توجه به مدارک موجود، هزینۀ کف سازی قسمت های شطرنجی فروشگاه )فوم بتن یا بتن سبک و 
اپوکسی گرانیتی( را در نقشه بعدی محاسبه کنید. هزینۀ اجرای اپوکسی شطرنجی )گرانیتی( به ازای 

هر مترمربع 1،000،000 ریال می باشد.

بهای واحد )ریال(واحدشرحشماره

080204
تهیه و اجرای بتن سبک، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، 150 
کیلوگرم سیمان در یک مترمکعب بتن با وزن مخصوص حداکثر 

800 کیلوگرم )وزن مخصوص بتن سخت شده مالک است(.
986،500مترمکعب

1،000،000متر مربعاپوکسی گرانیتی*

مثال

تمرین قبلی را با استناد بر آخرین دفترچۀ فهرست بها )مترۀ بسته( محاسبه نموده و با قیمت های 
به دست آمده از مترۀ باز مقایسه و تحلیل نمایید.

تمرین
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بتن نمایان )اکسپوز(: بتن اکسپوز یا بتن نمایان، الیۀ آخر اجرایی در نمای برخی ساختمان هاست و مصالح 
با پوشش دیگری روی آن اجرا نمی شود. اجرای بتن اکسپوز نیازمند تجهیزاتی است که سطح نهایی آن صاف، 
یکدست و بدون ٌخلل و فرج باشد. هر چند در برخی نمونه های خاص، طرح های منظم یا نامنظمی روی قالب ها 
ایجاد می شود تا سطح نهایی بتن یکدست نباشد. از بتن اکسپوز در جدارۀ پل ها، تونل ها، نما و فضای داخلی 
یا خارجی ساختمان های عمومی و خصوصی، مسیرهای تردد، کف سازی، محوطه سازی، فضاهای باز تفریحی، 
پوشش های جاده ای و حمل و نقل استفاده می شود. قالب بندی های گوناگون و طیف رنگی متفاوت می تواند بافت 

خاصی را به وجود آورد.
اجرای  نوع دیگر  یافته است.  نوع پوشش در معماری داخلی بسیار رواج  این  از  استفاده  اخیر  در سال های 
بتن اکسپوز، استفاده از صفحه های )پنل های( پیش ساخته با طرح های گوناگون است. به طور کلی ضخامت 

صفحه های بتنی در کف 2/5 و در نما 1/5 سانتی متر است.

پاسخ:
  + )2/9٣× 5/27( + )٣/69 × 5/27( + )2/74 × 4/٣0( + )٣/01 × 6/07( مساحت قسمت های شطرنجی
)٣/9٣ × 2/47( + )2/71 × ٣( + )1/41 × 1/50( + )1/40 × 0/77( =  
18/27 + 11/78 + 19/45 + 15/44 + 9/77 + 8/1٣ + 2/12 + 1/08 = 86/04  
متر مربع 86 =   
8،48٣،900 = 986،500 × 6 /8 → 8/6 = 0/1 × 86 :اجرای فوم بتن  
ریال 86،000،000= 1،000،000 × 86 :اجرای اپوکسی  
ریال 94،48٣،900 = 8،48٣،900+ 86،000،000 :هزینه کفپوش  

شکل 12ـ4
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شکل 14ـ4ـ بتن نمایان اجرا شده با قالب طرح دارشکل 13ـ4ـ یک نمونه صفحه )پانل( بتن نمایان

شکل 16ـ4ـ یک جدارۀ بیرونی از بتن نمایان پانلیشکل 15ـ4ـ یک جدارۀ داخلی از بتن نمایان قالبی

در برخی از قسمت های نمای بیرونی فروشگاه، پانل های بتن نمایان به ابعاد 100×100×٣/5 اجرا 
شده است. متره و برآورد اجرای این پنل ها را با مالت ماسه و سیمان محاسبه کنید )بر اساس استعالم 
قیمت در سال 1٣97، هر مترمربع از این پنل ها 800،000 ریال و دستمزد اجرای آن ٣00،000ریال 
به ازای هر مترمربع است. تعداد پنل ها 12 عدد و ضخامت مالت 5 سانتی متر می باشد در این مثال 
مالت ماسه سیمان به روش متره باز محاسبه شده تا هنرجویان محاسبه آن را بیاموزند اما معموالً مالت 

ماسه سیمان به روش متره بسته محاسبه می شود(.
  9،600،000 = 800،000 × متر مربع 12 = عدد12 = قیمت پنل های بتنی
٣،600،000 = ٣00،000 × 12 = دستمزد اجرا  

 متر مکعب 0/6 = 0/05 × 12 :  مالت ماسه و سیمان
kg

/ m
L







٣
٣60

0 94
258

برای هر 
مترمکعب 

مالت

سیمان
ماسه

آب
 

ضخامتعرضطولمثال

ریال

ریال
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UPVC بازشوهای
اجرای بازشوهای UPVC )درب و پنجره( در دو قسمت سفت کاری )قاب( و نازک کاری )پروفیل و پوشاننده( 
و سپس  قاب ها  برای  آهنی مصرفی  پروفیل  میزان  باید  ابتدا  بازشوها  برآورد  و  متره  برای  انجام می شود. 
پروفیل UPVC به کار رفته برحسب متر طول و نهایتاً شیشه یا صفحات مورد نیاز برحسب مترمربع مورد 

محاسبه قرار می گیرد.

 UPVC شکل های 17ـ4ـ و 18ـ4ـ جزئیات و یراق آالت بازشوهای

 

→ + + =600000 112000 ٣1000 74٣000، ، ، ،  
ریال 1٣،94٣،000 = 74٣،000 + ٣،600،000 + 9،600،000 = کل مبلغ اجرا  

کیسه
 سیمان
تن ماسه

)وزن هرکیسه سیمان(

آب

)قیمت هر کیسه سیمان(

)قیمت هر مترمکعب ماسه(

)قیمت هر لیتر آب(

/ kg

/ / / m /
/ L /

× = ÷ = × =
 → × = → = × = 
 × = = × =

٣
٣60 0 6 216 216 50 5 120000 600000
0 94 0 6 0 56 0 56 200000 112000
258 0 6 155 0 155 200000 ٣1000

، ،
، ،
، ،

هزینه مالت
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سقف کاذب و انواع آن
سقف کاذب عنصری برای پوشش سقف اصلی و غیر 
باربر است. از برخی دالیل استفاده از سقف های کاذب 
می توان به عبور لوله ها و کانال های تأسیساتی، ایجاد 
فرم های خاص، نورپردازی، پوشاندن سازۀ بتن و انسانی تر 

کردن تناسبات )ارتفاع( فضا اشاره کرد.
سقف کاذب ها معموالً با صفحات چوبی، آلومینیومی، 
قطعات پیش ساختۀ گچی، پالستیکی، شیشه ای و فلزی 

و یا رابیتس و پوشش گچ اجرا می شوند. در این قسمت 
پرکاربرد سقف های  انواع  از  یکی  تشریح  و  توضیح  به 

کاذب جهت انجام متره و برآورد پرداخته می شود.
 سقف کاذب پیش ساخته گچی: ساختار کلی این 
نوع سقف کاذب از دو عنصر نگه دارنده و پوششی تشکیل 
شده است. سقف های ساخته شده از صفحات روکش دار 

گچی در دو نوع شبکه ای و یک پارچه اجرا می شوند.

برای محاسبۀ آهن آالت نظیر میلگرد، پروفیل، نبشی، قوطی و... از دو روش استفاده می شود.
روش اول)شاخه ای(: برای این کار، طول مورد نیاز را بر متراژ شاخه های موجود در بازار )6 متری و 
12 متری( تقسیم کرده و تعداد شاخه ها را در قیمت آن ضرب می کنند. روش دوم )وزنی(: در این 
روش، طول به دست آمده را در وزن هر متر آن ضرب می کنند و نهایتاً عدد حاصله را در قیمت هر 

کیلوگرم آن ضرب می کنند.

نکته

در مثال فوق، قیمت یراق آالت پنجره در پروفیل UPVC آن محاسبه شده است. اما برای بازشوهایی 
که یراق آالت خاصی نیاز دارند، قیمت آن به صورت مجزا محاسبه می شود.

نکته

اجرای پنجره ای به ابعاد ٣/5 در 1/9 متر را متره و برآورد کنید. )چهارچوب فلزی دارای 4 شاخک 
٣0 سانتی متری از قوطی آهنی 40×40 با قیمت هر شاخه 451،500 ریال و هر متر طول پروفیل 
جوشکاری  مبلغ  و  ریال   200،000 جداره  دو  شیشه  مربع  متر  هر  ریال ،   250،000  ،UPVC

است. فرض  پیش  ریال   400،000
 پاسخ:

UPVC 10/4 = ٣/6 + 6/8 = )1/8×2( + )2 × ٣/4( پروفیل m × 250،000 = 2،600،000 ریال  
ریال 6/12m2 × 200،000 = 1،224،000 = 1/8 × ٣/4 = شیشه دو جداره  
5،127،000 =1،224،000+ 2،600،000 + 400،000 + 90٣،000 = کل هزینه اجرا  

مثال  

شاخک ها

دستمزد جوشکاری

طول قوطی آهن

قیمت قوطی آهنی 40×40

مرحله سفت کاری )چارچوب فلزی(

اجرای بازشو

UPVC پروفیل

شیشه دوجداره )پوشاننده(
مرحله نازک کاری

)٣/5 × 2( + )2 × 1/9( + )4 × 0/٣( = 7 + ٣/8 + 1/2 = 12m

= 451،500 × 2 = 90٣،000
ریال400،000 = {{

ریال

ریال

2=6÷12 تعداد شاخه پروفیل
)طول هر شاخه قوطی 6 متر است(

ابعاد پروفیل پنجره از قوطی آهنی که دور آن قرار گرفته 10 سانتی متر کوچک تر است
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شکل 20ـ4ـ شاسی سقف های کاذبشکل 19ـ4ـ جزئیات و اتصاالت شاسی سقف های کاذب

شکل 21ـ4ـ کلّیت یک سقف کاذب با شاسی فلزی و صفحات پوشاننده

شکل 23ـ4ـ سقف کاذب با صفحات گچی و بدون شاسیشکل22ـ4ـ سقف و جدارۀ کاذب با رنگ و طرح متفاوت
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)Thermo wood( چوب ترمو یا چوب حرارت دیده
استفاده از چوب در بناهای تاریخی و معاصر همواره 
مورد تأکید بوده است. به دلیل طبیعی بودن و سازگاری 
با بدن انسان و همچنین به دلیل مقاومت باالی چوب، 
از آن در سازه، نما، کف سازی و... بهره می برند. حرارت 
دادن به چوب برای مقاوم سازی آن در گذشته نیز مورد 
استفاده بوده است. چوب هایی که امروزه به نام ترمووود 
دارای  و  مختلف  انواع  در  هستند،  رایج  ما  کشور  در 

ویژگی های بسیاری می باشند.
1 مقاومت در برابر رطوبت؛

2   افزایش مقاومت چوب در برابر پوسیدگی و حشرات 
)دفع شیره های موجود در چوب(؛

3 جلوگیری از پوسته شدن چوب؛
4 افزایش مقاومت چوب در برابر خمیدگی؛

5 انبساط و انقباض حداقل.

فراوری چوب
دستگاه  در  دلخواه،  ابعاد  به  بریدن  از  پس  را  چوب 
می دهند.  گرما  درجه   130 تا  و  داده  قرار  حرارتی 
در مرحلۀ بعد درجه حرارت را تا حدود 200 درجه 
)180 تا 220( باال می برند و پس از خنک شدن )تا 
پایین  آب  بخار  با  را  آن  دمای  درجه(   100 حدود 
ویژگی های  دیگر  و  حشرات  روش  این  با  می آورند. 

می روند. بین  از  چوب  منفی 

شیوه های اجرا: برای اجرای زیرسازی، معموالً از سه 
روش زیر استفاده می شود:

1 زیرسازی سیمانی: برای زیرسازی سیمانی حدود 
4 سانتی متر ضخامت نیاز است. تراز و یکدست بودن 
سطِح زیر کار، بسیار مهم است؛ زیرا در صورت اختالف 
سطح زیاد، نمی توان آن را با چوب حرارت دیده اصالح 

نمود.

ورودی  قسمت  سقف  کل  برای 
)مستطیل قرمز رنگ(، سقف کاذب 
با شاسی مشبک فلزی و صفحات 
است.  شده  گرفته  نظر  در  گچی 
هزینۀ مصالح و اجرای این بخش، 
مترمربع158،000ریال  هر  برای 
بها(  فهرست  دفترچۀ  )براساس 
را  کاذب  سقف  اجرای  می باشد. 
بدون در نظر گرفتن ضریب ارتفاع، 

کنید. برآورد  و  متره 

پاسخ:

4/20 × 3/05 متر مربع سقف کاذب  12/80m2  
12/80 × 158،000  ریال 2،022،400   

مثال

شکل 24ـ4
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2 زیرسازی فلزی: زیرسازی فلزی به صورت شبکه ای 
دارای  و  )حداقل(  میلی متر   ٣0 در   ٣0 پروفیل  با 

می باشد. سانتی متر   60 در   60 چشمه های 
زیرسازی  ابتدا  روش،  این  در  چوبی:  زیرسازی   3
نما  بر چوب های حرارت دیدۀ  به صورت عمود  چوبی 
ضدزنگ،  پیچ های  به وسیلۀ  سپس  و  می گردد  اجرا 
چوب حرارت دیده را به چوب های زیر اتصال می دهند.

شکل 25ـ4ـ یک قطعۀ منفرد چوب گرمادیده با اتصال فاق 
و زبانه

شکل 27ـ4ـ استفاده از چوب حرارت دیده در سازۀ ساختمانشکل 26ـ4ـ قطعات چوب حرارت دیده با اتصال فاق و زبانه

شکل 28ـ4ـ کاربرد دیگری از چوب های حرارت دیده
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کتاب  در  شده  ارائه  طرح  جزئیات  مشابه  حدودی  )تا  فروشی  گل  یک  در  موجود  خاص  مبلمان  در 
است( از چهار قطعۀ عمودی به ارتفاع 2/٣0 متر و ادامۀ 50 سانتی متری در سقف استفاده شده است. 
هزینۀ مصالح و اجرای این قسمت را متره و برآورد کنید )مطابق بزرگ نمایی از ناودانی10دوبل برای 
شاسی کشی و چوب ترمو برای روکش نهایی با ابعاد 50 ×10×1/6 سانتی متر به بهای 880،000 ریال 
برای هر متر مربع استفاده شده و دستمزد اجرا به ازای هر مترمربع 500،000 ریال استعالم شده 
است. قیمت هر شاخه 6 متری ناودانی 1،600،000ریال می باشد(.)از محاسبۀ هزینۀ قطعات نگه دارندۀ 

گلدان ها صرف نظر شده است.(

    شکل 29ـ4ـ نقشۀ برش، نما و سه بعدی از جزئیات دیوارۀ گل )مبلمان خاص(

پاسخ:
)متر طول(     افقی ها            عمودی ها 
  متر9/1 = ٣/5 + 5/6 = )0/50 × 7( + )0/50 + 2/٣0( × 2 طول ناودانی برای شاسی فلزی
  متر 18/2 = 2 × 9/1 ناودانی دوبل برای هر قطعه
 72/8m ÷ 6 = 4 × 18/2 طول ناودانی برای 4 قطعه



ریال 20،800،000 = 1،600،000 × 1٣→ 1٣   
 4/6=4× 1/15 → 1/15 = 0/5 × 2/٣0  چوب حرارت  دیده )مترمربع(
ریال2،٣00،000 = 500،000 × 4/6 دستمزد اجرا )متر مربع(
ریال  4،048،000 = 880،000 × 4/6خرید چوب ترمو  
ریال 27،148،000 = 4،048،000 +2،٣00،000 + 20،800،000 کل هزینه اجرا  

مثال

هر یک از هنرجویان پس از طراحی یک مبلمان خاص، اجرای آن را مانند مثال فوق متره و برآورد 
کنند.

تمرین
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جدول تبدیل واحدهای اجرایی برخی آیتم های رایج
به منظور سهولت و کاهش زمان انجام عملیات متره 
و برآورد، جدولی برای برخی آیتم های پرکاربرد ارائه 
شده است. این جدول می تواند با فعالیت هنرجویان، 
تحت نظر هنرآموز تکمیل شود. در زمان انجام متره 

و برآورد با مراجعه به آن اعداد نهایی، اجرای هر آیتم 
را انتخاب و در میزان و قیمت روز ضرب کنید تا مبلغ 
قیمت ها  جدول  این  )در  آید  به دست  آیتم  آن  کل 
گنجانده نشده اند؛ زیرا قیمت مواد و مصالح و اجرای 

آیتم ها تحت تأثیر عوامل بسیاری متغیر است(.

جدول 6  ـ4ـ تبدیل واحدهای برخی از آیتم های پرکاربرد

نوع فعالیت 
)آیتم(

محاسبۀ مقدار/ میزان مواد و 
توضیحاتمصالح مصرفی در واحد

واحد
)خرید و فروش 

بازار(

مقدار نهایی هریک 
از مواد و مصالح برای 
واحد اجرا )خرید و 

فروش بازار(

واحد 
اجرا در 

بازار

تیغه چینی 
)بلوک 
سیمانی(

مساحت هر بلوک 
0/2×0/4=0/08

)ضخامت 8 سانتی متر برای تیغۀ 
داخلی(

در هر متر مربع 
12/5 عدد بلوک 
سیمانی استفاده 

می شود.

مترمربع1٣ عددعدد

مالت ماسه 
سیمان
برای 

تیغه چینی

0/015 متر مکعب
)ضخامت مالت مصرفی در 

اجرای هر ردیف ٣ سانتی متر در 
نظر گرفته می شود(.

٣1/5 کیلوگرم 
وزن مالت ماسه و 
سیمان مورد نیاز 
برای 1 متر مربع 

می باشد.
)10% سیمان، 

40% آب، 
50%ماسه(

کیلوگرم
٣/1 کیلوگرم سیمان

12/5 لیتر آب
16 کیلوگرم ماسه

مترمربع

زیرسازی 
گچ و خاک

0/0٣ مترمکعب
)ضخامت گچ و خاک ٣ سانتی متر 

در نظر گرفته می شود(

48 کیلوگرم وزن 
گچ و خاک
)٣0% گچ، 

٣0%خاک، 40% آب(

کیلوگرم
14/5 کیلوگرم گچ

14/5 کیلوگرم خاک
19 لیتر آب

مترمربع

سفیدکاری
)گچ کاری(

0/015 متر مکعب سفیدکاری
)ضخامت الیۀ گچ کاری 1/5 

سانتی متر در نظر گرفته می شود(

20 کیلوگرم مالت 
گچ کاری

)50% گچ، 
50%آب(

مترمربع10کیلوگرم گچکیلوگرم
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نوع فعالیت 
)آیتم(

محاسبۀ مقدار/ میزان مواد و 
توضیحاتمصالح مصرفی در واحد

واحد
)خرید و فروش 

بازار(

مقدار نهایی هریک 
از مواد و مصالح برای 
واحد اجرا )خرید و 

فروش بازار(

واحد 
اجرا در 

بازار

1 کیلوگرم رنگ برای 10 رنگ آمیزی
مترمربع

رنگ آمیزی نیاز 
به بتونه کاری و 

رنگ های آستری 
دارد و در اینجا 
اعداد ارائه شده 

برای یک الیۀ رنگ 
می باشد.

مترمربع0/1 کیلوگرمکیلوگرم

قیرگونی
برای اجرای عایق به روش 

قیرگونی برای یک متر مربع، 
2 کیلوگرم قیر الزم است.

در اینجا ٣ الیه 
قیر و دوالیه گونی 
در نظر است. 6 
کیلوگرم قیر و 2 

مترمربع گونی

قیر کیلوگرم ـ 
مترمربعگونی مترمربع

معموالً به اندازه عرض باز شو نعل درگاه
به اضافه شاخک های دو طرف

طول شاخک ها 
معموالً ٣0 

سانتی متر از هر 
طرف در نظر 
گرفته می شود

کیلوگرم

هریک از هنرجویان تبدیل واحد 5 آیتم اجرایی را مطابق جدول فوق انجام دهد. تمرین

جدول نکات اجرایی در متره و برآورد
در متره و برآورد برخی آیتم های اجرایی نکاتی وجود دارد که بی توجهی به این نکات سبب خواهد شد که متره 
و برآورد دقیقی حاصل نشود و یا اینکه موجب بروز مشکالتی در آیندۀ استفاده از بنا شود. در جدول زیر سعی 

شده است تا به برخی از این نکات اشاره شود.



184

جدول 7ـ4ـ گزیده ای از نکات مهم در متره و برآورد

نکات مهممورد اجرا

سقف کاذب
محاسبه  طول  متر  به صورت  می شوند،  اجرا  مخفی  نور  برای  معموالً  که  لبه ها  و  پیشانی   
می گردد و هزینۀ اجرای یک متر طول آن برابر با یک متر مربع است. به طور مثال لبه ای در 
سقف به عرض 0/1 و طول 1 متر اجرا شود هزینۀ آن برابر با یک متر در یک متر مربع است.

اجرای سنگ، 
کاشی و سرامیک

 هزینۀ اجرای سرامیک در کف و جداره متفاوت است.
 اجرای فتیلۀ سنگی به صورت متر طول محاسبه می شود.

 اجرای کاشی و سرامیک های دارای لعاب خاص که با سیمانی شدن، لعاب آنها از بین می رود 
به دلیل حساسیت، هزینۀ بیشتری دربر دارد.

اندود

 ضخامت اندودها معموالً به صورت استاندارد تعریف شده است که در موارد خاص امکان تغییر 
آن می باشد. مثاًل در دیوارهایی که متصل به چاهک آسانسور می باشند به دلیل وجود ارتعاشات 
مکانیکی آسانسور، جهت جلوگیری از صدمه به پوشش نهایی، از گچ و خاک با ضخامت بیشتر 

استفاده می شود.

کفسازی
 در اجرای زیرسازی کف، جزئیاتی وجود دارد که آنها را به صورت مجزا محاسبه نمی کنند. 
کروم بندی و شیب بندی، اجرای ماهیچه های محافظتی و... از این دسته هستند )گاهی اوقات 

ماهیچه های محافظتی لوله ها به صورت روزمزد محاسبه می شود(.

عمومی

 برای خرید برخی مصالح نظیر کاشی، سنگ، رنگ و... بهتر است مقداری اضافه بر محاسبات 
انجام شده تهیه شود. این موضوع به این دلیل است که پس از اتمام کار ممکن است بر اثر ضربه، 
اجرای ناصحیح یا هر دلیل دیگری نیاز به آن مصالح وجود داشته باشد، حال آنکه ممکن است 

تولید آنها به پایان رسیده و در بازار موجود نباشند. 
  اجرای برخی آیتم ها به صورت قیمت مقطوع یا چکی متداول است. مثاًل گچبری های خاص، 

انواع تزئینات خاص و... که مجریان معدودی دارند معموالً با قیمت های توافقی اجرا می شوند.
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پودمان چهارم : انتخاب نمونۀ مصالح طرح فضاهای داخلی فروشگاه

ارزشیابی شایستگی ارائۀ نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی فروشگاهی

شرح کار: 
مترۀ فضاهای داخلی یک فروشگاه، استفاده از دفترچۀ فهرست بها و یا استعالم قیمت ها از بازار و برآورد هزینه های 

اجرای طرح داخلی یک فروشگاه، ارائه آلبوم مصالح مطابق نقشه های فاز 1 و 2 معماری داخلی

استاندارد عملکرد: انجام متره و برآورد طرح فضاهای داخلی مسکونی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جدول نازک کاری، 
دفترچۀ فهرست بها و سفارش کارفرما

شاخص ها:
 دروندادی: دقت در برداشت اطالعات از نقشه ها، صداقت و درستکاری در انجام متره و برآورد

 فرایندی: انجام متره و برآورده، ارائۀ آلبوم مصالح
 محصول: ارائۀ متره و برآورد اجرای طرح فضاهای داخلی یک فروشگاه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کالس

زمان: 6 ساعت
ابزار و تجهیزات: لوازم ا لتحریر، کاغذ، ماشین حساب

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2انجام متره و برآورد طرح تهیه شده1

2تنظیم دفترچه مشخصات فنی و اجرایی طرح2

2ارائه آلبوم مصالح به کار رفته در پروژه٣

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و  اطالعات، جمع آوری  سازمان دهی  زیست محیطی و نگرش: 
گردآوری اطالعات، مذاکره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


