
 متره و برآورد و اصول اولیھ پیمانکاری
محاسبھ ی مقادیر مصالح مورد نیاز  یکی از فاکتور ھای اساسی در پروژه ھای عمرانی و ساخت و ساز، تعیین و

 در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئلھ برای. مقادیر محاسبھ شده می باشد و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن
 :سی داردپروژه نقش اسا مجریان

زمان بندی نسبت بھ تھیھ آنھا یا  برنامھ مقدار مصالح مورد نیاز، در طول پروژه چقدر بوده تا با توجھ بھ) الف
 .سفارش مصالح اقدام نمایند

 ھزینھ مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواھد بود) ب
از طرف دیگر بحث ھزینھ  است وبنابراین در طرح ھای عمرانی، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح 

 .می گیرد قرار این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی. ھا
 

 :تعریف متره
پروژه یا محاسبھ مقادیر  یک متره عبارتست ا محاسبھ و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز برای اجرای

 .شده مصالح بھ کار رفتھ و مصرف شده در یک پروژه اجرا
جدول ھای صورت وضعیت  کھ ین نوع محاسبات و تحلیل ھا،در یک سری جداول خاص انجام می گیردمعموًال ا

افرادی . در مطالب بعدی این جداول نشان داده شده است نامیده می شود کھ...) جدول ریز متره، خالصھ متره و (
 .انجام می دھند مترور نامیده می شوند کھ این محاسبات را

 
 :تعریف برآورد

قیمت گذاری گردد، برآورد ریالی یا  مقادیری کھ با توجھ بھ واحد ھای مورد نیاز در قسمت متره بھ دست آمده اگر
 .برآورد قیمت پروژه نامیده می شود

 :بنابراین در متره برآورد دو ھدف اساسی دنبال می شود
آنھا و نیروی ماشین آالت با  تعداد تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجھ بھ نوع تخصص و) الف

  توجھ بھ نوع و تعداد و مدت آنھا در طول پروژه
  :گیرد تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه کھ معموًال در دو مرحلھ انجام می) ب

در مرحلھ حین اجرای پروژه  دومی یکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیش بینی بودجھ پروژه جھت اجرا و
 .در قالب صورت وضعیت مطرح می شود است کھ معموال

 :عبارتند از برای انجام متره و برآورد بھ اسناد و مدارکی نیاز است کھ مھمترین آنھا
مکانیکی، تاسیسات  تاسیسات یک سری کامل نقشھ ھای اجرایی شامل نقشھ ھای سازه ای، معماری،) الف

 الکتریکی و دتایل ھای الزم
 جدول صورت وضعیت) ب
 (پیمان فھرست بھاء منضم بھ(ای مصالح، نیروی انسانی، نیروی ماشینی قیمت ھ) ج
 شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم بھ پیمان) د

 
 :انواع متره

متره مطرح می شود کھ عبارتند  انواع با توجھ بھ این کھ مصالح با چھ واحدی و برای چھ نیازی محاسبھ می شود،
 :از

  متره بستھ) الف
 (تجزیھ بھاء یا آنالیز بھاء(از متره ب) ب
 

 :متره بستھ
روی نقشھ ھا و اسناد پیمان محاسبھ  در این روش، مقادیر و اوزان مصالح را با توجھ بھ واحد ھای مورد نیاز، از

سپس مقادیر بدست آمده را در قیمت ھای واحد پایھ . می نمایند وادر و برآورد نموده و در جدول ھای مخصوص
از . آیتم بھ دست آید ضرب نموده تا قیمت ھر) رست بھای واحد پایھ رشتھ مربوطھ استخراج می شودفھ معموال از(

ضریب (اگر بھ این قیمت ضرایب مربوطھ . شود روی جمع جبری قیمت آیتم ھا، قیمت خالص پروژه حاصل می



ضریب طبقات، پلوس یا مینوس ، ضریب منطقھ ای، ضریب ارتفاع،  ضریب باالسری، ضریب تجھیز کارگاه،
  .ضرب شود، قیمت کل پروژه بدست می آید (ضریب سختی کار

وقتی واحد مشخص شد، محاسبھ  ذز اینجا باید مشخص شود کھ ھر عملیات را با چھ واحدی باید محاسبھ نمود،
مترور بستگی دارد کھ بتواند بھ بھترین شکل محاسبات  شخصی مقادیر کار بھ توان ریاضی، مھندسی و تجربھ

 .بوطھ را انجام دھدمر
 

 (آنالیز بھا یا تجزیھ بھا(متره باز 
تجزیھ بھا امکان پذیر نیست و  برآورد ھزینھ اجرا و مدت زمان الزم برای اجرای یک پروژه، بدون استفاده از

نیروی انسانی و ماشین آالت مورد نیاز بھ واقعیت و شرایط  ھرچھ تجزیھ بھای مورد استفاده از نظر مصالح و
 .بود باشد، بھ ھمان میزان برآورد اولیھ یھ ھزینھ اجرایی پروژه نزدیک تر خواھد تر ی کار نزدیکاجرا

آالت از روی جدول متره ھا  در این روش، کلیھ مصالح مورد نیاز، نیروی انسانی و نیروی ماشینی و ابزار
محاسبھ خاصی نداشتھ بلکھ فقط لز نیروی ماشینی، مبنای تئوری و  محاسبھ می شودو البتھ برآورد نیروی انسانی و

واحد پایھ روز  کارگاه ھای مختلف محاسبھ و مورد استفاده قرار می گیرد، سپس مصالح در قیمت در روی تجربھ
قیمت واحد ساعتی و ابزار آالت در قیمت واحد  در منطقھ، نیروی انسانی در قیمت واحد نفر روز، نیروی ماشینی

جمع این ھزینھ ھا را بدست آورد و در آخر بھ قیمت بدست آمده ضرایب  دعددی آنھا ضرب شده و سپس بای
 .اعمال نمود تا فیمت کل یک واحد عملیات مورد تجزیھ بدست اید را مربوطھ

واحد بدست آمده برای آن عملیات  بنابراین برای تک تک عملیات ، تجزیھ بھا انجام داده و مقادیر را در قیمت
در این روش قیمت بدست امده نزدیک بھ واقعیت بوده و ترسی  .عملیات حاصل شود ضرب نموده تا قیمت اجرای

 . قیمت نیست بودن از کم یا زیاد
 .سازند، تجزیھ بھا می شوند معموًال در این روش عامل ھای اصلی و مواردی کھ درصد زیادی از قیمت را می

 
 انواع برآورد و صورت وضعیت

 
 :متره و برآورد اولیھ -١

رئوس کلی پروژه بھ صورت  روی عبارتست از محاسبھ و تعیین مقادیر مصالح مورد نیاز طرح ھای مقدماتی از
برای برآورد تخمینی بھ منظور تعیین و پیش بینی بودجھ  تقریبی، توسط مھندسان مشاور یا دستگاه ھای اجرایی

 .پروژه
 

 :متره و برآورد تقریبی -٢
توسط مھندسان مشاور مربوطھ  واقعی وژه، مقادیر مصالح مورد نیاز تا حدودیپس از تھیھ نقشھ ھای تفصیلی پر

  .استفاده در اسناد مناقصھ و مبلغ اولیھ پیمان استفاده می شود محاسبھ می شود کھ از این براورد مقدماتی برای
 

 :صورت وضعیت ھای موقت ماھانھ -٣
کلیھ کارھایی کھ از شروع  وضعیت شمسی، پیمانکاردر ھنگام اجرای عملیات پروژھف معموًال در آخر ھر ماه 

مصالح و تدارکات الزم برای اجرای پروژه کھ در پای کار  وضعیت پروژه تا اخر آن تاریخ انجام داده و ھمچنین
 .بر اساس نرخ ھای منضم بھ پیمان تقویم می نماید موجود است، تعیین و

نماینده پیمانکرا و مھندسان  م گردیده و دارای امضاءصورت وضعیت ھای موقت ماھیانھ کھ بدین ترتیب تنظی
کارفرما پس از رسیدگی و کسر کلیھ کسورات قانونی باقی  و مشائر است، پس از بررسی، بھ کارفرما تسلی شده

 .بھ پیمانکار پرداخت می کند مانده را بھ صورت چک
 : معموًال این کسورات قاونونی عبارتند از

 .ورت وضعیت ھای موقت ماھانھ قبلی پرداخت شده استجمع وجوھی کھ بایت ص -١
 (حسن انجام کار(ده درصد بابت کسور وجھ الضمان  -٢
 اقساط پیش پرداخت -٣
 علی الحساب بیمھ، مالیات، عوارض شھرداری و غیره -٤
 اقساط بھاء مصالح و لوازم تجھیزات تحویلی، از طرف کارفرما بھ پیمانکار -٥
  لی، طبق مفاد شرایط عمومی پیمانھرگونھ جرایم احتما -٦



 .است پیمانکرا کسور متفرقھ دیگر کھ بر اساس مفاد شربیط عمومی پیمان، بر عھده -٧
. عالوه مصالح پای کار می باش بناربراین صورت وضعیت موقت، شامل برآرود کارھای انجام شده تا آن تاریخ بھ

ساب داشتھ و مقدار واقعی آن، ئر صئرت وضعیت الح علی مقادیر گفتھ شده در صورت وضعیت موقت، جنبھ
 .ردیف گفتھ شده، جنبھ قطعی دارد نوع البتھ. قطعی مشخص می شو

 
 :صورت وضعیت ماقبل آخر -٤

انجامدف بنابراین برای  چون تھیھ صورت وضعیت قطعی و رسیدگی بھ آن، مدت زمان زیادی بھ طول می
وضعیت قطعی، یک صورت وضعیت تا حدودوی واقعی در  ز صورتدریافت ھزینھ عملیات باقی مانده، باید قبل ا

مبلغ ایت صورت وضعیت نزدیک بھ . عکلیاتف از اول تا آخر پروژه تھیھ شو کلیھ اواخر کارف شامل کارکرد
 .صورت وضعیت قطعی خواھد بود مبلغ

 
 :صورت وضعیت قطعی -٥

گیری و تھیھ صورت وضعیت قطعی  دام بھ اندازهبھ محض آنکھ تحویل موقت کلیھ کارھا انجام گرفتف پیمانکار اق
کھ در صورت وضعیت قطعی منظور می گردد، بھ تنھایی قاطع  راقامی مقادیر و. کارھای انجام شده خواھد کرد

در صورت  مأخذ تصفیھ قطعی پیمانکرا خواھد شد اگرچھ بین آنھا و مقادیر یا ارقامی کھ خواھد بود و یکی از
 .گردیده، اختالفاتی مجود داشتھ باشد وضعیت ھای موقت منظور

باید دقت کافی نمود کھ کلیھ  بنابراین .در این صورت وضعیت، اگر اشتباھی رخ دھد، غیرقابل برگشت خواھد بود
 .شود دستورکارھا و صورت جلسات، ضمیمھ صورت متره ھا

 
 :دستور کار و صورت جلسھ

 
 :دستور کار

. مھندسان مشاور یا کارفرما طرف روع اجرایی یا ابالغ کار جدیدی ازدستور کار، عبارتست از ابالغی برای ش
. تنظیم و بھ امضاء پیمانکار، مھندسان مشاور و کارفرما می رسد معموًال دستور کار در دو تا چھار نسخھ، تھیھ و

 .باید موضوع دستور کار، شماره و تاریخ مشخص شود کار، در دستور
 

 :صورت جلسھ
ابالغی یا طبق نقشھ ھا و  از تأییدیھ صحت و مقدار کارھای اجرا شده طبق دستور کار صورت جلسھ عبارتست

صورت جلسھ کھ . جنس و مقدرا، صورت جلسھ شود مشخصات، معموًال باید کلیھ عملیات خاکی، از نظر
 سان مشاور،تنظیم و بھ تأیید مھند مشخص شده است در دو تا چھار نسخھ تھیھ و دقیقًا موضوع، شماره و تاریخ آن
 .پیمانکار و کارفرما می رسد

 
 :شرایط عمومی پیمان

سازمان برنامھ و بودجھ تھیھ  دفترچھ شرایط عمومی پیمان شامل، مجموعھ قوانینی است کھ بھ صورت تیپ، توسط
تعاریف اولیھ اصطالحات عمرانی، تأییدات و تعھدات پیمانکار،  در این قوانین،. و منضم بھ اسناد پیمان است

طور کلی مشخص و در  بھ اختیارات مارفرما، امور مالی، حوادث قھری، فسخ، ختم و غیره پیمان ھا را عھدات وت
 .کلیھ طرح ھای عمرانی و ملی حاکم، بر قرار داد ھاست

 
 :شرایط خصوصی پیمان

کھ برای ھر پیمان تھیھ می شود  در ھر پیمان، عالوه بر شرایط عمومی پیمان، دفترچھ ای بھ نام شرایط خصوصی
شرایط خاص آن را از جملھ چگونگی اجرای کار، شکل پرداخت ،  پیمان مختص بھ ھمان پیمان بوده و در آنف

تھیھ و تنظیم می  معملوًال این شرایط با توافق طرفین قرارداد. پرداخت و غیره مشخص می شود مبلغ تعلیق، پیش
  .شود

  

 


