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 ارکان اصلی جهت اجرایی شدن یک پروژۀ ساختمانی چه عواملی هستند؟
 مرحله بندی کارهای ساختمانی و فعالیت های اجرایی آن بر چه مبنایی دسته بندی شده و ترتیب اجرایی 

آنها چگونه است؟
 مصالح و منابع )نیروی انسانی و تجهیزات( موردنیاز برای اجرای یک پروژۀ ساختمانی چه مقدار می باشد؟

 هزینۀ مالی پروژه برای تهیۀ مصالح و اجرای کامل طرح چه مقدار خواهد بود؟

پس از اتمام این پودمان هنرجو قادر خواهد بود مراحل مختلف اجرای کارهای معماری داخلی ساختمان را 
از هم تفکیک کرده و میزان مصالح موردنیاز آن مراحل را محاسبه نماید. همچنین بر مبنای مصالح موردنیاز 

می تواند برآورد هزینه هر مرحله کاری را محاسبه نماید.

هدف این بخش از کتاب با عنوان »نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی مسکونی«، آشنا نمودن هنرجویان با 
نحوۀ برآورد مقادیر مصالح موردنیاز در یک ساختمان و اطالع از هزینۀ تهیه و اجرای آن مصالح می باشد. برای 
رسیدن به این هدف، الزم است ابتدا مفاهیم اولیه و اصطالحات تخصصی این حوزه معرفی گردد. از جمله 
معرفی عوامل انسانی اصلی مرتبط با یک پروژه ساختمانی که در تصمیم گیری ها، تأمین هزینه، طراحی و 

اجرای یک پروژه دخالت دارند. همچنین مسئولیت ها و حوزه کاری هر یک از این عوامل تعریف گردد.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 6 

 ارائه نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی مسکونی

استاندارد عملکرد
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ارکان اصلی پروژه ساختمانی

براي انجام هرگونه فعالیت ساختمانی حداقل سه عامل اصلی انسانی در روند پروژه مشارکت خواهند داشت. 
این سه رکن اصلی در روند اجرایی یک پروژه ساختمانی »کارفرما«، »مشاور« و »پیمانکار« هستند. هر یک 
از این عوامل می توانند به صورت یک فرد )یا افراد( حقیقی و یا یک نهاد حقوقی )شرکت،سازمان،ارگان یا ....( 

فعالیت نمایند.
1 کارفرما

یا بهره بردار یک پروژه که هزینه های اجرای پروژه و  کارفرما به معنای سفارش دهنده کار می باشد. مالک 
تعیین عوامل طراحی و اجرایی آن را برعهده می گیرد، »کارفرما« محسوب می شود.

افراد حقیقی )اشخاص عادی(  کارفرما شخصیت حقوقی )سازمان های دولتی یا شرکت های خصوصی( و یا 
است که اجرای عملیات موضوع پیمان )پروژه ساختمانی( را بر اساس اسناد و مدارک معین )نظیر نقشه های 
اجرایی و متره برآورد اولیه پروژه( به پیمانکار واگذار می نماید. کارفرما امضا کنندۀ یک طرف قرارداد ساخت 

پروژه بوده و نمایندگان و جانشین های قانونی او )نظیر مدیر طرح( در حکم کارفرما هستند.1
2 مشاور )مهندس مشاور(

مهندس مشاور )فرد حقیقی( یا مهندسین مشاور )شرکت های حقوقی( رکن دوم پیشبرد یک پروژه ساختمانی 
محسوب می شوند. مهندس مشاور یک پروژه دارای تخصص های حرفه ای در زمینۀ معماری، سازه یا تأسیسات 

ساختمان بوده و می تواند در دو سطح )مرحله( به کارفرمای پروژه خدمات ارائه دهد.
الف( مهندس مشاور طراح: در این حوزه، گروه مهندسین مشاور با سفارش کارفرما انجام مطالعات اولیه 

)فاز صفر(، نقشه های مقدماتی مرحله اول )فاز یک( و نقشه های اجرایی پروژه )فاز دوم( را برعهده می گیرد.
ب( مهندسین مشاور ناظر: هر گاه پس از تهیۀ نقشه های اجرایی و انتخاب پیمانکار اجرایی پروژه، کارفرما 
بخواهد نظارت فنی و مالی پروژه را برعهدۀ یک مهندس مشاور )یا شرکت مهندسین مشاور( واگذار نماید، از 

آن به عنوان »ناظر« پروژه یاد می شود.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند در صورت صالحیت فنی گروه مشاورین، کلیه مراحل طراحی )فاز صفر، 
یک و دو طراحی( و نظارت )فاز سه( را به یک شرکت واگذار کند. و یا هر مرحله از کار طراحی و نظارت را با 

توجه به صالحیت های متفاوت مشاورین به افراد یا شرکت های جداگانه سفارش دهد.
دستگاه نظارت: عبارت است از یک شخص حقیقی و یا حقوقی که از جانب کارفرما به منظور کسب اطمینان 
از حسن اجرای کارها انتخاب و در چهارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار 

معرفی می گردد. 
3  پیمانکار

یا  فرد  انتخاب  به  نسبت  کارفرما  گردید،  تهیه  مشاور طراح  توسط  پروژه  اجرایی  مدارک  کلیۀ  آنکه  از  پس 
شرکت تخصصی حوزۀ ساختمان،جهت اجرای پروژه اقدام می نماید. انتخاب پیمانکار اجرایی یک پروژه برحسب 

1ـ تعاریف حقوقی کارفرما،مشاورو پیمانکار بر اساس نشریه شرایط عمومی پیمان که شامل مجموعه قوانینی است که به صورت یکسان، توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و ضمیمه کلیۀ قراردادهای پروژه های عمرانی باشد؛ارائه شده است. در این قوانین کلیه تعاریف و شرح 

وظایف ارکان یک پروژه ساختمانی )کارفرما، مشاور و پیمانکار( تشریح شده است.
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شرایط و مقیاس پروژه به صورت برگزاری مناقصه و یا انتخاب مستقیم کارفرما صورت می پذیرد1. بنابر تعریف 
»موافقت نامه و شرایط عمومی پیمان«، پیمانکار شخصیت حقوقی و یا حقیقی است که اجرای عملیات موضوع 
پیمان را بر اساس اسناد و مدارک معین به عهده گرفته و طرف دیگر پیمان است. نمایندگان و جانشین های 

قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند.
پیمانکار، شخصی را که تخصص و تجربۀ کار اجرایی در سرپرستی کارگاه ساختمانی داشته باشد، به کارفرما 

و مهندس ناظر معرفی می کند که به او »رئیس کارگاه« می گویند.

متره و برآورد
جهت انجام هر گونه عملیات ساختمانی، پس از تهیه نقشه های اجرایی طرح، دو مسئلۀ مهم برای 

مالک )کارفرما( و مجری )پیمانکار( پروژه مطرح می باشد:
الف( مصالح موردنیاز در طول اجرای پروژه چه مقدار می باشد؟ دانستن این مقدار به آنها کمک می کند 

تا در طول پروژه با توجه به برنامه زمان بندی نسبت به تهیۀ آنها یا سفارش مصالح اقدام نمایند.
ب( هزینۀ مالی پروژه برای تهیه مصالح و اجرای کامل طرح چقدر خواهد بود؟

پاسخ پرسش اول در مرحلۀ »متره« و پاسخ پرسش دوم با »برآورد« پروژه به دست می آید.
تعریف متره

مهندسی  علم  در  و  می باشد  گرفتن  اندازه  و  کردن  متر  آن  معنی  که  فرانسوی  است  واژه ای  متره2 
ساختمان به معنای » اندازه گیری و محاسبه مقادیر مصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه« می باشد. 
بنابراین تعریف، اگر در یک پروژه، کاشی کاری یک دیوار موردنظر باشد، باید بتوان میزان کاشی، مالت 

ماسه و سیمان )به تفکیک مقادیر مواد تشکیل دهنده( و نیروی انسانی موردنیاز را محاسبه نمود.
تعریف برآورد

اگر مقادیری که با توجه به واحدهای کاری موردنیاز در مرحلۀ متره به دست آمده است قیمت گذاری گردد، 
»برآورد قیمت پروژه« نامیده می شود.

بنابراین در »متره و برآورد« دو هدف اصلی دنبال می شود:
الف( تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی )با توجه به نوع تخصص( و تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز 

در پروژه؛
ب( تعیین هزینۀ اجرای پروژه و قیمت ریالی هر مرحله از کار.
متره و برآورد هر پروژه معموالً در دو مرحله صورت می گیرد:

الف( متره و برآورد اولیه )تقریبی( که مربوط به قبل از شروع ساخت می باشد. این متره و برآورد از روی 
نقشه های اجرایی جهت پیش بینی بودجۀ موردنیاز اجرای پروژه می باشد. این مرحله از متره و برآورد توسط 

مشاور طراح پروژه انجام می پذیرد تا مالک )کارفرما( از هزینۀ اجرای پروژه آگاه گردد.
ب( متره و برآورد حین ساخت و پایان ساخت که جهت محاسبه دقیق فعالیت های انجام شده و قیمت تمام شدۀ 

هر مرحله می باشد.
به مقایسه پیشنهادهای  با توجه  و  برآورد شده پروژه  بر اساس هزینه  1ـ در روش مناقصه )که حالت های مختلفی دارد( کارفرما می تواند 

پیمانکاران مختلف و سوابق اجرایی و فنی آنها نسبت به انتخاب پیمانکار برتر اقدام نماید.
metre ـ2
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به شخصی که عمل متره و برآورد را انجام می دهد، در اصطالح »مترور« می گویند. نکته

این متره و برآورد در روند اجرای پروژه توسط پیمانکار پروژه با تأیید ناظر پروژه و به صورت مرحله ای انجام 
شده و مبنای پرداخت هزینه ها از سوی کارفرما می باشد.1

انواع روش های متره و برآورد
با توجه به آنکه مصالح و فعالیت های اجرایی یک پروژه با چه واحدی و بر مبنای چه مرجعی محاسبه شده 

است، انواع متره مطرح می شود که عبارت اند از:
الف( برآورد قیمت از طریق متره باز )آنالیز بهاء(؛

ب( برآورد قیمت از طریق متره بسته )بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان(.
الف( برآورد از طریق متره باز 

در این روش، اجرای یک فعالیت ساختمانی به عناصر مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و ... تفکیک شده 
و قیمت هر یک از عناصر تفکیک شده بر اساس واقعیت روز بازار2 بررسی و محاسبه می گردد. در این روش 

معموالً سه رکن اجرایی یک فعالیت ساختمانی  باید مورد محاسبه قرار گیرد.
1  مصالح: اندازه گیری مقادیر مصالح موردنیاز از جدول متره و سپس اعمال قیمت به روز مصالح جهت تهیۀ 

)خرید و حمل به کارگاه( آنها انجام می پذیرد. 
2  نیروی انسانی: تشخیص نیروهای موردنیاز هر فعالیت اجرایی و دستمزد ساعتی یا روزانۀ آنها به صورت 

جداگانه محاسبه می شود. مجموع هزینه های حق الزحمۀ نیروی انسانی برای یک فعالیت ساختمانی به عنوان 
یک هزینۀ مجزا با هزینۀ تهیه و حمل مصالح جمع می گردد.

3 تجهیزات و ماشین آالت: در صورتی که اجرای یک فعالیت ساختمانی نیاز به تجهیزات و ماشین آالت 

خاصی داشته باشد؛ هزینۀ خرید و یا اجارۀ آنها به عنوان عامل سوم تجزیه بهای فعالیت، محاسبه شده و با 
هزینه های قبلی )هزینۀ تهیه مصالح و نیروی انسانی( جمع می گردد.3

 
ابتدا بر اساس شرایط تجربی اجرای دیوار و یا جداول آنالیز بهای شرکت های مهندسی، مقادیر مصالح مصرفی 
در یک مترمربع دیوار آجری را برآورد می نماییم. همچنین قیمت روز هر یک از مصالح را می توان از بازار 

مصالح ساختمانی استعالم نمود.

1ـ به این گزارش های متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی می گویند و در ادامۀ این بخش توضیح داده می شود.
2ـ منظور از واقعیت روز بازار، قیمت به روز مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی مطابق شرایط زمان برآورد پروژه می باشد.

3ـ الزم به ذکر است برآورد دستمزد نیروی انسانی و اجارۀ ماشین آالت مبنای تئوری خاصی نداشته و برمبنای تجربه و استعالم از بازار کسب وکار 
ساختمانی به دست می آید.

هزینۀ اجرای دیوار چینی داخلی در طبقۀ همکف به طول مجموع 40 متر و ارتفاع 2/5 متر به صورت یک 
آجره از آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد cm 5×11×22 را به روش متره باز )تجزیه بهاء( به دست آورید.

مثال
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جدول آنالیز بهای مصالح یک متر مربع دیوار آجری

قیمت در کل دیوار آجری )ریال(قیمت واحد )ریال(در هر یک متر مربع دیوارمورد

182000 = 140 * 13001300 140 عددآجر ماشینی

مالت ماسه 
سیمان 1:6

19200 = 0/08 * 240000240000 0/08 مترمکعب

560 = 0/04 * 1400014000 0/04 مترمکعبآب

201760مجموع

جدول آنالیز بهای نیروی انسانی اجرای یک متر مربع دیوار آجری

زمان الزم برای ساخت مورد
یک مترمکعب دیوار

هزینة دستمزد نیروی انسانی اجرای یک قیمت یک ساعت 
متر مربع دیوار آجری )ریال(

18000 = 0/1 * 180000180000 ریال0/1 ساعتسر بّنا

78000 = 0/6 * 130000130000 ریال0/6 ساعتبّنا

135000 = 1/5 * 9000090000 ریال1/5 ساعتکارگر

231000مجموع

اکنون که قیمت تهیۀ مصالح و مزد نیروی انسانی برای اجرای یک مترمربع دیوار آجری را محاسبه نمودیم. 
می توان مساحت کل دیوار مورد نظر را در قیمت تمام شدۀ هر متر مربع ضرب نمود تا مجموع هزینۀ تهیۀ 

مصالح و دستمزد نیروی انسانی به دست آید.
بر این اساس مساحت کل دیوار را بر اساس واحد متر مربع حساب می کنیم:  100 = 40 * 2/5 مساحت کل 

دیوار )مترمربع(
ریال 20176000 = 100 * 201760 قیمت کل مصالح موردنیاز 
ریال 23100000 = 100 * 231000 هزینۀ دستمزد نیروی انسانی 
ریال 43276000 = 20176000 + 23100000 کل هزینۀ اجرای 100 متر مربع دیوار آجری 

 از آنجا که اجرای دیوار نیاز به تجهیزات و وسایل ویژه ای ندارد، قیمت ابزار کار )بیل و ماله( در دستمزد 
نیروی انسانی لحاظ شده است.

تذکر
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ب( برآورد قیمت از طریق متره بسته
در متره بسته، مقادیر کارها و هزینۀ تمام شدۀ هر فعالیت ساختمانی بر اساس مجموعه ای که از طرف یک 

سازمان دارای  صالحیت مشخص و ارائه شده، محاسبه می گردد.
در کشور عزیز ما ایران اسالمی، این مجموعه ها به وسیلۀ »سازمان برنامه و بودجه کشور« در دفترچه هایی 
به نام »فهرست بها« در اختیار فعاالن رشته های مرتبط با ساخت وساز گذاشته می شود. در »فهرست بهای 
رایج  و  مرسوم  مصالح  و  ساختمانی  فعالیت های  کلیه  هزینۀ  صنعتی«،  ساختمان  ابنیۀ  و  رشته  پایۀ  واحد 
اجرای کامل هر کار  ابنیه،  بهای  است. در فهرست  ارائه شده  بندی های مجزا  در ساختمان سازی در فصل 
جمع  موزائیک،  فرش  سطح  سنگی،  قرنیز  اجرای  مثل   )... و  کار  اجرت  مصالح،  حمل  و  )تهیه  ساختمانی 
آجرچینی و ... بر حسب واحدهای مربوطه مشخص شده و مقادیر آن از روی نقشه های اجرایی یا کار ساخته 
شده استخراج و در جداول مربوطه وارد می شود. بدین ترتیب مقادیر مصالح و نیروی انسانی به صورت متره 
بسته به دست خواهد آمد. حال اگر هزینۀ اجرای هر فعالیت از دفترچۀ فهرست بها برداشت شده و در مقادیر 

کارها ضرب گردد، هزینۀ اجرای هر فعالیت ساختمانی به دست خواهد آمد.

فهرست بهاي ابنیه 

چنانچه گفته شد در تهیۀ فهرست بها، کلیۀ مراحل و فعالیت های ساختمانی به عنوان ردیف های مجزا توسط 
نهاد مربوطه1 به روش متره باز، تجزیه بها شده و قیمت واحد کار به دست آمده در مقابل ردیف کاری مربوطه 
قرارداده شده است. در محاسبۀ قیمت ها،متوسط هزینۀ اجرای کارهای مربوط به رشتۀ ساختمانی مربوطه 
شامل تهیه و حمل مصالح، هزینه های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت و ابزار در نظر گرفته 
شده است. به عنوان مثال وقتی در فهرست بهاي سال 96 در مقابل ردیف 210503 فرش کف با موزائیک 
ماشینی فرنگی قیمت هر مترمربع 232000 ریال درج شده است. به معنای آن است که کلیۀ هزینه های 
مربوط به خرید موزائیک، ماسه و سیمان، حمل مصالح، اجرت انجام کفپوش، پرت مصالح، استهالک ابزار و 

وسایل مربوطه و ... در قیمت کل 232000 ریال در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است که این قیمت ها متوسط هزینۀ اجرای کار در طبقۀ همکف یک ساختمان در شهر »تهران« 

فرض شده و در صورت تغییر شرایط مکانی با اعمال ضرایبی قابل افزایش یا کاهش می باشد.

1ـ فهرست بها توسط سازمان برنامه و بودجۀ کشور تهیه و ارائه می شود.

در مترۀ باز و بسته برای تعیین مقادیر کارهای ساختمانی باید از واحدهای خاص )متر طول، مترمربع، فعالیت
مترمکعب و...( هر فعالیت استفاده نمود تا در تعیین قیمت دچار اشکال نشویم. حال به کمک هنرآموز 
خود واحدهای اندازه گیری فعالیت های مختلف ساختمانی را در گروه بندی های مشترک معرفی نمایید.
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سرفصل های فهرست بهاي ابنیه
شرح ردیف های فهرست بهای ابنیه به نحوی تهیه شده که اقالم عمومی کارهای رشتة ابنیه را در فصل های 

مجزا پوشش دهد. فصول فهرست بهای ابنیه به شرح زیر می باشد:
فصل شانزدهم: کارهای فوالدی سبک فصل اول: عملیات تخریب 

فصل هفدهم: کارهای آلومینیومی فصل دوم: عملیات خاکی با دست 
فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین 

فصل نوزدهم: کارهای چوبی فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ 
فصل بیستم: کاشی و سرامیک کاری فصل پنجم: قالب بندی چوبی 

فصل بیست ویکم: فرش موزائیک فصل ششم: قالب بندی فلزی 
فصل بیست ودوم: کارهای سنگی با سنگ پالک فصل هفتم: کارهای فوالدی با میلگرد 
فصل بیست وسوم: کارهای پالستیکی و پلیمری فصل هشتم: بتن درجا 

فصل بیست وچهارم: برش و نصب شیشه فصل نهم: کارهای فوالدی سنگین 
فصل بیست وپنجم: رنگ آمیزی فصل دهم: سقف بتنی 

فصل بیست وششم: زیراساس و اساس فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی 
فصل بیست و هفتم: آسفالت فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوک چینی 

فصل بیست وهشتم: حمل و نقل فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی 
فصل بیست ونهم: کارهای دستمزدی فصل چهاردهم: عایق کاری حرارتی 

فصل پانزدهم: کارهای آزبست سیمانی1

استفاده کنندگان از فهرست بها باید قبل از استفاده از موارد مربوط به هر فصل، بخش کلیات فهرست بها و 
مقدمة هر فصل را به دقت مطالعه نموده تا در انجام برآورد قیمت دچار مشکل نشوند. در فهرست بها به منظور 
دسترسی راحت و سریع به ردیف های موردنیاز، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه یا زیر 

فصل های جداگانه ای با شمارة مشخص تفکیک شده اند.
شماره ردیف فهرست بها شامل شش رقم است که عبارت اند از:      

                                                                                            
                                                                                                                شمارۀ ردیف       شمارۀ زیرفصل          شمارۀ فصل

مثاًل شماره ردیف ۲۱۰۲۰۴ نشان دهندة ردیفی در فصل بیست و یکم، زیر فصل دوم و ردیف چهارم از این 
زیر فصل می باشد.

ردیف هاي ستاره دار
شرح ردیف هاي فهرست بها، به نحوي تهیه شده است که بیشتر کارهاي عمومی رشتة ساختمان و ابنیه را 
پوشش دهد. در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی ویژه اي در پروژه موردنیاز باشد ولی موضوع آن با شرح 
ردیف هاي موجود فهرست بها تطبیق نکند و یا در زمان انجام برآورد، مهندس مشاور به عملیاتی برخورد 
می کند که در فهرست بها شرح عملیات یا قیمت واحد ندارد؛ در این حالت مهندس مشاور قیمت واحد و 

۱ـ در سال های گذشته فصل پانزدهم مربوط به کارهای آزبست سیمانی بود اما به دلیل ایجاد مشکالت جدی برای سالمتی انسان و ممنوعیت 
استفاده از آن در ساختمان سازی، محتویات این فصل حذف گردید.
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هزینۀ آن عملیات را آنالیز می نماید و پس از تصویب کارفرما، در فهرست بهای منضم به مناقصه )قرارداد 
آینده( می گنجاند. این ردیف ها، با عالمت ستاره مشخص و به عنوان »ردیف هاي ستاره دار« نامیده می شوند. 
پایه  نام ردیف های غیر  به  را  پایه و موارد ستاره دار  نام ردیف های  به  را  بها  این رو موارد اصلی فهرست  از 

می شناسیم.

جداول متره و مالی پروژه
انجام متره و برآورد یک پروژۀ ساختمانی نیاز به وجود یک فرمت و جداول مشخص جهت درج اطالعات 
مقادیر کارها )متره( و هزینۀ مالی )برآورد( آنها دارد. مترورها چه بر اساس )متره باز( و چه بر پایۀ فهرست 
بهای ابنیه )متره بسته( عمل نمایند، باید اطالعات مقادیر فعالیت ها و احجام مصالح مورد استفاده در پروژه را 

بر اساس نقشه های اجرایی محاسبه کرده و در »جداول ریز متره« وارد کنند.
در جدول ریزمتره که یک نمونه از آن در صفحه بعد نشان داده شده است، مترور بر اساس نقشه های اجرایی، 
اطالعات مربوط به هر حوزۀ کاری را در ردیف های جدول درج می نماید. در انتها و پس از تکمیل جداول 
دسته بندی  را  آنها  ردیف ها،  از  زیادی  تعداد  بودن  مشابه  و  ریزمتره  برگه های  باالی  به دلیل حجم  ریزمتره 

می کنند و خالصۀ نتایج به دست آمده را در جدول هایی به نام »خالصه متره« وارد می نمایند.
در جدول خالصه متره، مجموع نهایی هر کدام از فعالیت های ساختمانی مشخص شده و آمادۀ برآورد مالی 
می شود. در این مرحله نتایج به دست آمده از خالصه متره به جدول »برگۀ مالی« انتقال می یابد و بر اساس 
شمارۀ فهرست بهای مربوطه، قیمت آن ردیف از عملیات مشخص و در عدد به دست آمده از خالصۀ متره 
ضرب می شود. از جمع این مقادیر هزینۀ کل عملیات اجرایی به دست می آید. می توان مجموع نهایی هر بخش 

از هزینه های حوزه های کاری )هر فصل فهرست بها( را در جدول خالصه مالی پروژه ارائه نمود.
صورت وضعیت نویسی

آنکه  برای  قرار می دهند،  پیمانکاران  برعهدۀ  را  آنها  دولتی ساخت  نهادهای  و  پروژه هایی که سازمان ها  در 
هزینه های جاری پیمانکاران تأمین گردد، باید به نسبت پیشرفت کار به پیمانکاران پول پرداخت شود. بدین 

لحاظ باید میزان کار انجام شده توسط پیمانکار هر ماه تعیین یا اصطالحاً »متره« شود.
به جداول متره که در آنها ریز محاسبات و نحوۀ اندازه گیری مقادیر کار طبق پیشرفت پروژه و محاسبۀ هزینۀ 

آنها )بر اساس فهرست بها( درج شده است، »صورت وضعیت« گفته می شود. 
هزینه های  ارائه صورت حساب  و  پروژه  پیشرفت  عملکرد  گزارش  ارائۀ  پروژه جهت  پیمانکار  اساس  این  بر 

فهرست بهای ابنیه شامل شش پیوست به شرح زیر می باشد. به کمک هنرآموز خود کارکرد هر یک از فعالیت
فصول را بررسی کرده و برای هم کالسی های خود توضیح دهید:

پیوست 1ـ مصالح پای کار؛
پیوست 2ـ ضریب طبقات و ضریب ارتفاع؛
پیوست 3ـ شرح اقالم هزینه های باالسری؛

پیوست 4ـ ضریب های منطقه ای؛
پیوست 5  ـ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه؛

پیوست 6ـ دستورالعمل نحوۀ استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید.
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انجام شده در مقاطع زمانی مشخص )معموالً یک ماهه(، متره و برآورد فعالیت های انجام شده در پروژه را 
تحت عنوان »صورت وضعیت موقت« به ناظر پروژه و پس از تأیید ناظر به کارفرما ارائه می دهد.

اولین صورت وضعیت هر پروژه، صورت وضعیت شماره 1 نامیده می شود. ماه بعد نیز صورت وضعیت شماره 2 تهیه 
و ارائه می گردد که جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه یا دوباره کاری، پروژه از اول متره می گردد.به عبارت 

دیگر صورت وضعیت هر ماه شامل مجموع کار انجام شده از ابتدا تا تاریخ تهیۀ صورت وضعیت می باشد.1
برنامة زمان بندی: بدیهی است تمامی فرایند های اجرایی در امور شخصی و شغلی افراد باید طبق یک 
پروژه های  ساخت  فرایند  در  پذیرد.  صورت  اجرایی  کارهای  اولویت های  به  متناسب  و  زمانی  برنامه ریزی 
ساختمانی نیز تعیین روند و ترتیب صحیح انجام فعالیت ها و زمان موردنیاز هر فعالیت از مهم ترین کارهایی 
است که الزم است قبل از شروع عملیات اجرایی صورت پذیرد. بنابراین »برنامه ریزی پروژه« بر اساس سه 
عامل مهم هرپروژه یعنی »زمان«، »منابع«2 و »هزینه« صورت می پذیرد. پیش بینی کلیۀ فعالیت های الزم 
برای تهیۀ اقالم موردنیاز، بودجه بندی پروژه، انجام کارهای اجرایی و زمان بندی هر یک از آن کارها بر اساس 
برنامۀ زمان بندی انجام می گیرد. همچنین بر اساس برنامۀ زمان بندی واقعی انجام شده، پرداخت های مالی به 

پیمانکار )صورت وضعیت ها( انجام می شود.

1ـ  در اصطالح به این گونه صورت وضعیت ها »صورت وضعیت تجمعی« گفته می شود.
2ـ منظور از منابع در پروژه های ساختمانی مصالح، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز می باشد.
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مطالعه آزاد
جدول زیرمتره

تاریخ: قسمت:  پروژه:  مشاور: 
صفحه: شمارۀ قرارداد:  پیمانکار: 

شماره 
ردیف

شمارۀ 
فهرست بها

شرح عملیات 
و جزئیات 

قسمت های کار

تعداد 
قسمت های 

مشابه
عرضطول

ارتفاع یا 
ضخامت یا 
وزن واحد

طول، 
سطح، 

حجم، یا 
وزن کل

مالحظات1

مشاور: پیمانکار:  کارفرما: 

1ـ درستون مالحظات جزئیات خاص و ضروری پروژه ترسیم می شود.
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مطالعه آزاد
خالصه متره

موقت  کارهای انجام شده قطعی   
صفحه: ..................   
ساختمان............... پروژه:  

 

شمارۀ ردیف
شرح عملیاتفهرست بها

نقل از متره
مالحظاتکلیواحد

صفحهردیف
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مطالعه آزاد
جدول برگة مالی

صورت وضعیت قطعی/ موقت شماره ................                           تاریخ تهیه وتنظیم ...................
از تاریخ ................... الی ................... نام و محل کارگاه...................................................... صفحه: ..............

شمارۀ 
ترتیب

شمارۀ 
بهای واحد به مقدار کارواحدشرح عملیاتفهرست بها

ریال
مبلغ کارکرد به 

ریال

نقل به صفحه ..........................................................................................

سرمهندس: پیمانکار:  مهندس ناظر: 
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دیاگرام ارتباطی عوامل اجرایی در پروژه های ساختمانی

تعریف پروژه و انتخاب مهندسین مشاور طراح

انتخاب عوامل اجرایی پروژه: )برگزاری مناقصه/ انتخاب مستقیم(

تهیه کلیه نقشه ها و مدارک ساختمان )معماری، 
سازه، برق، مکانیک(

انجام مراحل مختلف اجرایی ساختمان اجرایی  فعالیت های  انجام  بر  نظارت 
پیمانکار

بررسی فنی و مالی صورت وضعیت ها

بررسی نهایی صورت وضعیت و پرداخت حق الزحمه به پیمانکار

تهیه صورت وضعیت های اجرایی براساس 
پیشرفت کار

انجام متره و برآورد اولیه: تخمین هزینه ساخت 
پروژه

کارفرما

کارفرما

کارفرما

دستگاه نظارت 
)مهندسین

 مشاور ناظر(

مجری پروژه 
)پیمانکار اصلی(

مهندسین
 مشاور طراح
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سرفصل های فهرست بهاي ابنیة مرتبط با رشتة معماری داخلی
چنانچه گفته شد فهرست بهای ابنیه تقریباً کلیۀ فعالیت ها و عملیات ساختمانی را که از شروع یک پروژه 
تزئینات ساختمان  آنجا که در رشتۀ معماری داخلی و  از  اما  ساختمانی وجود خواهد داشت دربرمی گیرد. 
صرفاً برخی از فعالیت های اجرایی وجود خواهد داشت؛ لذا در این بخش به معرفی آن دسته از سرفصل های 
فهرست بها می پردازیم که در حین پروژه های معماری داخلی قابل استفاده خواهد بود. این دسته از فعالیت ها 
که در حوزۀ سفت کاری و نازک کاری ساختمان قرار دارند شامل فصل های یازدهم تا بیست و پنجم فهرست 

بهاي ابنیه هستند. 
جدول فصل های مربوط به سفت کاری و نازک کاری ساختمان در فهرست بهای ابنیه

فصل نوزدهم: کارهای چوبی فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی 
فصل بیستم: کاشی و سرامیک کاری فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوک چینی 

فصل بیست ویکم: فرش موزائیک فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی 
فصل بیست ودوم: کارهای سنگی با سنگ پالک فصل چهاردهم: عایق کاری حرارتی 
فصل بیست وسوم: کارهای پالستیکی و پلیمری فصل پانزدهم: کارهای آزبست سیمانی 

فصل بیست وچهارم: برش و نصب شیشه فصل شانزدهم: کارهای فوالدی سبک 
فصل بیست وپنجم: رنگ آمیزی فصل هفدهم: کارهای آلومینیومی 

فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی 

از آنجا که جهت شناخت دقیق فعالیت ها و مصالح مورد استفاده در پروژه ها و متره و برآورد آنها، شناخت 
ردیف های کاری فصل های مورد اشاره در فهرست بها و تعیین مشخصات فنی مصالح ضروری می باشد؛ لذا 
در بخش های پیش رو، مراحل اصلی فعالیت های سفت کاری و نازک کاری یک ساختمان در قالب فصل های 
فهرست بها معرفی شده و دسته بندی انواع ردیف های اصلی هر فصل و تعیین مشخصات فنی مصالح مورد 
اشاره معرفی می گردد. همچنین در پایان هر فصل با ارائۀ یک تمرین عملی از مسائل طرح شده در آن فصل، 
نسبت به متره و برآورد هزینۀ یک مرحله اجرایی از پروژه مسکونی نمونه )که در فصل قبل طراحی و تکمیل 

گردید( اقدام می گردد.

اجرای یک ساختمان را از ابتدا تا انتها معموالً به چهار مرحلۀ اصلی تقسیم می نمایند.فعالیت
4  اجرای نازک کاری 3  اجرای سفت کاری  2  اجرای اسکلت  1 تخریب و خاک برداری 

به کمک هنرآموز خود نسبت به تشریح هر یک از مراحل فوق اقدام نموده و فهرست فعالیت های مهم 
هر مرحله را ذکر نمایید.

در خصوص فصل های معرفی شده در فهرست بها که مرتبط با معماری داخلی هستند )فصل های 11 تا25 ( 
گفت وگو کنید وبگویید هر فصل در کدام مرحله )سفت کاری، نازک کاری و یا هر دو( قرار دارد.

بحث 
گروهی
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دیوار چینی و تیغه بندی داخلی ساختمان

اصلی ترین عملیات اجرایی در مرحلۀ سفت کاری یک پروژه ساختمانی، اجرای دیوار چینی پیرامونی یک 
عنوان  با  بها  فهرست  یازدهم  فصل  می باشد.  آن  فضاهای  داخلی  بندی  تیغه  و  طبقات  کلیۀ  در  ساختمان 
»آجر کاری و شفته ریزی« و فصل دوازدهم با عنوان »بتن پیش ساخته و بتن ریزی«، همۀ فعالیت های مرتبط 
با مرحلۀ دیوار چینی ساختمان را با مصالح گوناگون دسته بندی کرده اند. جهت شناخت بهتر و تشخیص فنی 
هر یک از ردیف های ذکر شده در این 2 فصل، فهرست بها ابتدا باید دسته بندی انواع دیوارها و مصالح مورد 

استفاده در دیوار چینی معرفی گردد.
انواع دیوارهای داخلی ساختمان را از سه منظر اصلی و بنیادین می توان دسته بندی کرد و مشخصات فنی هر 

یک را معرفی نمود.
                                                              انواع دیوارهای ساختمان

باربر )حمال(                                       دیوار خارجی                                      دیوار آجر ماشینی
غیر باربر )تیغه(                                    دیوار مشاعات                                     دیوار بلوک سیمانی

                                                       دیوار داخلی                                       دیوار پانل پیش ساخته
                                                                                                             سایر مصالح

 مصالح )سفت کاری(      موقعیتاز لحاظ سازه ای

شکل 2ـ4ـ اجراي دیوار چیني با بلوک سفاليشکل 1ـ4ـ ریسمان کشي جهت اجراي مستقیم دیوار
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شکل 7ـ4ـ اجراي دیوارداخلي با بلوک لیکا )بلوک سیمانی سبک با خاک رس منبسط شده(

شکل 3ـ4ـ اجراي دیوار خارجي با بلوک سفالي

شکل 5  ـ4ـ اجراي بلوک سفالي در امتداد ریسمان

شکل 4ـ4ـ تیغه چیني داخلي با بلوک سفالي

شکل 6  ـ4ـ مالت ماسه سیمان جهت اتصال بلوک ها
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در خصوص انواع دسته بندی های دیوارهای ذکر شده تحقیق کرده و خصوصیات فنی و کیفی هریک فعالیت
را به تفکیک در گزارشی در کالس ارائه دهید.

یا  باربر  به عنوان دیوار  به فصل آجرکاری و شفته ریزی که  از ردیف های مربوط  در جدول زیر شرح بعضی 
دیوارهای خارجی کاربرد دارد، آورده شده است تا در مثال ها و تمرین های این بخش مورد استفاده قرار گیرد1.

بهای واحد واحدشرح ردیفشماره
)ریال(

ماسه 110201 مالت  با  بیشتر،  و  آجر  نیم  و  یک  به ضخامت  فشاری  آجر  با  آجرکاری 
سیمان 6 :1

1715000مترمکعب

آجرکاری با بلوک سفالی )آجر تیغه ای( به ضخامت 12 تا 22 سانتی متر، با مالت 110402
ماسه سیمان 6 :1

1559000مترمربع

آجرکاری با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم 110501
آجر و بیشتر، با مالت ماسه سیمان 6 :1

1810000مترمکعب

دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری با مالت ماسه 110502
سیمان 6 :1

406500مترمربع

شده 121003 منبسط  رس  دانۀ  با  شده  تهیه  پر  کف  توخالی  سیمانی  بلوک  با  بّنایی 
به ضخامت 17 تا 20 سانتی متر با مالت ماسه سیمان 5 :1

423000مترمربع 

شکل 8  ـ4ـ نقشه دیوار با آجر ماشیني سوراخ دار
 

 300   cm  = ارتفاع دیوار
120   cm = ارتفاع پنجره

 

1ـ کلیه جداول شرح فعالیت و بهای واحد آنها از »   فهرست بهای ابنیه و کارهای ساختمانی« تدوین سال 1396 ارائه شده است.

با      )1:6( سیمان  ماسه  مالت  و  دار  سوراخ  ماشینی  آجر  با  آجره  یک  دیوار  یک  آجرکاری  هزینۀ 
مشخصات زیر را محاسبه کنید.

مثال



215

پودمان چهارم : انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی

در خصوص واحد مسکونی نمونۀ طراحی شده در فصل قبل، هزینۀ دیوار چینی دیوارهای خارجی با 
شرایط زیر را برآورد نمایید. 

تمرین

4/5×3 –  )1/5 ×1/2(  =  13/5 -1/8 =11/7 m2 مساحت آجر کاری
      

                                                     مساحت پنجره   مساحت کل دیوار
 

هزینۀ آجر کاری به ریال 4756050= 406500 × 11/7

بهای واحد واحدشرح ردیفشماره
)ریال(

208500مترمربعدیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 6 :1102081

ابعاد آجر فشاری با 110503 با آجر ماشین سوراخ دار به  دیوار نیم آجره 
مالت ماسه سیمان 6 :1

211000مترمربع

110401 11 cm آجر کاری با بلوک سفالی )آجر تیغه ای( به ضخامت 8 تا
و مالت ماسه سیمان

1623000مترمربع

بّنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک )بتون گازی( با 120801
مالت مخصوص یا مالت ماسه سیمان 1:5 به ضخامت 10 سانتی متر 

199000مترمربع

بّنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط 121001
شده به ضخامت تا 10 سانتی متر با مالت ماسه سیمان 5 :1

373500مترمربع 

در جدول ارائه شده بعضی از ردیف های مربوط به فصل آجرکاری و شفته ریزی که به عنوان دیوار غیرباربر یا 
دیوارهای داخلی کاربرد دارد، آورده شده است تا در مثال ها و تمرین های این بخش مورد استفاده قرار گیرد.

 کلیه دیوارهای خارجی از جنس بلوک لیکا )بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس 
منبسط شده( به ضخامت 20 سانتی متر می باشد.

  ارتفاع کلیۀ دیوارها )از روی کرسی چینی تا زیرسقف( 3 متر می باشد.
  ابعاد پنجره ها مطابق نقشه های ارائه شده در فصل قبل می باشد.
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عایق کاری رطوبتی ساختمان

عایق کاری رطوبتی در سه حوزۀکلی در ساختمان قابل دسته بندی می باشد.
1 عایق رطوبتی کف زیرزمین و دیوارهای آن جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت خاک؛ 

2 عایق رطوبتی دیوارهای خارجی در معرض بارش و بام جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت نزوالت جوی ؛

3 عایق رطوبتی کف و دیوارهای داخلی فضاهای خیس که امکان جاری شدن آب در آنها وجود دارد.

با توجه به هر یک از مواضعی که باید عایق گردد می توان از انواع عایق های رطوبتی موجود استفاده 
نمود. اما به طور عمده عایق هاي رطوبتی که در دیوارهای داخلی و کف ساختمان ها متداول است بر 

دو نوع اند:

0 1 2 3 4 5m

شکل 9ـ4ـ پالن اندازه گذاري ویالي مسکوني )طراحي شده در فصل قبل(
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1  عایق رطوبتی که در محل کارگاه تولید و اجرا می شود و شامل الیه هایی از قیر و گونی می باشد.

2  عایق رطوبتی پیش ساخته متشکل از قیر و الیاف پلی استر که به صورت رول های آماده از کارخانه 

خریداری شده و با حرارت دهی در محل نصب می گردد.

در اجرای عایق رطوبتی کف فضاها، مقداری از عایق رطوبتی بر روی دیوار باال رفته و آن را می پوشاند. 
میزان باال آمدن عایق رطوبتی بر روی دیوارهای فضاهای خیس بستگی به کاربری آن فضا و جزئیات 

اجرایی ارائه شده دارد و باید در محاسبۀ متره عایق مدنظر قرار گیرد.

با کمک هنرآموز خود موارد استفاده هر یک از انواع عایق های رطوبتی در معماری داخلی ساختمان را 
بررسی کرده و معایب و مزایاي هر یک از انواع یاد شده را با یکدیگر مقایسه کنید.

پرسش و 
پاسخ

شکل 11ـ4ـ اجراي قیرگوني کف فضاي داخليشکل 10ـ4ـ اجراي قیرگوني کف فضاي داخلي بر روي دیوار 

شکل 13ـ4ـ اجرای ایزوالسیون پیش ساخته بر روي دیوار جان پناه بام شکل 12ـ4ـ اجراي ایزوالسیون پیش ساخته بر روي کف بام
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در جدول زیر شرح برخی از ردیف های مربوط به عایق کاری رطوبتی از فهرست بهای ابنیه ارائه شده است.

بهای واحد )ریال(واحدشرح ردیفشماره

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی برای سطوح 130203
حمام ها، توالت ها و روی پی

199000مترمربع 

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونه برای سایر 130204
سطوح 

182500مترمربع 

عایق کاری رطوبتی با عایق پیش ساختۀ درجه یک، متشکل از قیر 130301
و الیاف و پلی استر و تی شو به ضخامت mm 3 به انضمام قشر آستر 

برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی 

106500مترمربع 

 
مترمربع 4/77 = 2/04 + 2/73 = ]0/3 × 2 × )1/3+2/1([ +1/3 × 2/1 

                                    سطح ایزوالسیون روي دیوار + مساحت کف

 
هزینۀ عایق کاری سرویس به ریال  949230 = 199000 × 4/77

هزینۀ عایق کاری رطوبتی کف یک سرویس بهداشتی پالن مسکوني نمونه را که طبق نقشه های 
اجرایی  باید عایق کاری در محل تماس با دیوار cm 30 به صورت قائم ادامه یابد، محاسبه کنید. 

با فرض آنکه عایق رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی می باشد.

مثال

هزینۀ عایق کاری رطوبتی فضای حمام های پالن مسکوني نمونه را با فرض آنکه میزان عایق کاری 
دیوارها تا ارتفاع cm 60 امتداد می یابد برآورد کنید. جنس عایق رطوبتی پیش ساختۀ درجۀ یک به 

ضخامت mm 3 می باشد.

تمرین

شکل 14ـ4ـ پالن اندازه گذاري سرویس بهداشتي
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شکل 15ـ4ـ پالن اندازه گذاري حمام ها

اندودکاری و بندکشی

اندودکاري در معماري داخلي عمدتاً مشتمل بر دو نوع اصلي اندود می باشد. 
الف( اندود هاي پایه گچي: این نوع از اندودها براي فضاهاي خشک داخلي مانند اندود گچ و خاک 
برای  فراواني دارد. همچنین  نازک کاري دیوارهاي داخلي و فضاهاي خشک کاربرد  براي زیرسازي 
اندود گچ سفیدکاري که براي پوشش بیشتر دیوارها و سقف هاي فضاهاي داخلي استفاده می شود، 

کاربرد دارد.
ب(  اندودهاي پایه سیماني:  این نوع از اندودها براي فضاهاي نمناک داخلي یا دیوارهاي خارجي 
ساختمان کاربرد دارد. به عنوان مثال اندود ماسه سیمان براي زیرسازي نازک کاري دیوارهاي فضاهاي 
خیس استفاده می شود. همچنین اندودهاي سیماني با رویه پرداخت شده که به عنوان نازک کاري سطح 
محسوب می شود، مانند اندود سیمان لیسه اي به عنوان پوشش نهایی فضاهاي کم اهمیت و نمناک 
)مثل انبار،  فضاهاي تأسیساتي( و نیز اندود سیمان لیسه اي و سیمان شسته در نماسازي دیوارهاي 

خارجي کاربرد دارد.

0 1 2 3 4 5m
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شکل 17ـ4ـ اندود گچ سفید کاري روي دیوارهاي داخلي

شکل 16ـ4ـ جزئیات نحوه ماله کشی و شمشه گیری اندودگچی دیوار

شکل 19ـ4ـ تزیینات بازشو ها و چفت هاي نازک کاري با شکل 18ـ4ـ اندود سیمان لیسه اي در نماي خارجي
اندود سیماني
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از آنجایی که انجام عملیات اندودکاری و بندکشی جزء کارهای پر جزئیات مرحله نازک کاری محسوب 
می شود، لذا تسلط بر ردیف های فصل هجدهم و مقدمۀ آن ضروری می  باشد. به عنوان مثال در خصوص 
برخی از فعالیت ها اضافه بهایی پرداخت نشده و هزینۀ اجرای آنها در قالب ردیف های اصلی گنجانده 

شده است. برخی از این فعالیت ها عبارت اند از:
اجرای  نبش ها،  گردی  یا  پخی  مشترک ها،  فصل  اجرای  سطح،  کردن  زخمی  مصالح،  تهیه  هزینۀ 

چفت ها، جاسازی عناصر تأسیساتی در سقف کاذب با مساحت کمتر از 0/25 مترمربع.

در جدول زیر شرح برخی از ردیف های مربوط به فصل اندودکاری و بندکشی ارائه شده است.

بهای واحد )ریال(واحدشرح ردیفشماره
24900مترمربع شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها با مالت گچ و خاک180201
71100مترمربع اندود گچ و خاک به ضخامت cm 2/5 روی سطوح قائم180202
96600مترمربع اندود گچ و خاک به ضخامت cm 2/5 برای زیر سقف ها180203
65400مترمربع سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته 180204
87700مترمربع سفیدکاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته 180205
22600مترمربع شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها با مالت ماسه سیمان 1803021:4

اندود سیمانی به ضخامت حدود cm 3 روی سطوح قائم با مالت ماسه 180305
109500مترمربع سیمان 1:4

223500مترمربع اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 1:4 به ضخامت حدود cm 3 برای زیر سقف 180313
  

شکل 21ـ4ـ اندود سیمان شسته موزائیکی در نماي داخليشکل 20ـ4ـ تزیینات اندود سیمان لیسه اي در نما

چنانچه اندود گچ و خاک یا سیمان بر روی سطوح سادۀ ورق رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل 
10 درصد و چنانچه در سطوح تزیینی1 انجام شود، اضافه بهایی معادل 30 درصد به بهای ردیف های 

مربوط به اندود اعمال می شود.

نکته

1ـ دکوراتیو
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 3 m ×4 m هزینه اجرای گچ و خاک و سپس سفیدکاری و پرداخت آن روی سقف یک اتاق به ابعاد
را برآورد نمایید.

مثال

3×4 = 12 m2                                                                         ،مساحت سقف
هزینه گچ و خاک سقف                                      ریال 1159200 = 96600 × 12 
هزینه شمشه گیری سقف                                      ریال 271200 = 22600 × 12 
هزینه سفیدکاری سقف با گچ کشته                      ریال 1052400 = 87700 × 12 
مجموع هزینه های اندود سقف                                                   ریال 2482800 

در خصوص پالن مسکوني نمونۀ ارائه شده، هزینۀ اجرای گچ و خاک و سپس سفیدکاری و پرداخت 
آن روی دیوارهای داخلی و سقف سالن پذیرایی و غذاخوری را برآورد نمایید.

تمرین

0 1 2 3 4 5m

شکل 22ـ4ـ پالن اندازه گذاري سالن غذاخوري و پذیرایي
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كارهاي چوبي
در  می تواند  که  می پردازد  ساختمان  با  مرتبط  چوبي  کارهاي  انواع  تشریح  به  بها  فهرست  نوزدهم  فصل 
پروژه هاي معماري داخلي مفید باشد. در نظر داشتن برخي از این نکات به شرح زیر در مقدمة این فصِل 

فهرست بها ضروري می باشد.
1  تمام چوب هاي مصرفی در این فصل، باید از نوع چوب هاي عمل آورده باشد و قبل از مصرف، به 

تأیید ناظر برسد.
2  منظور از چوب نَراد خارجی، چوب هاي روسی یا مشابه آن است . چوب هاي کاج وارداتی معروف به چوب 

روسی، اعم از اینکه چوب هاي یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آنها شبیه 
چوب روسی است، تخته نَراد خارجی نامیده می شود.

3 منظور از چوب داخلی در ردیف هاي این فصل، چوب هاي توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، ممرز، کاج 

و خانوادة صنوبر محصول داخل کشور است که به صورت خود رنگ استفاده نشود.
4  در تمام قیمت هاي ردیف هاي این فصل، بهاي چسب، پیچ، میخ، اسکوپ و سایرلوازم اتصال، منظور 

شده است.

بهای واحد )ریال(واحدشرح کارشماره

۱9۱۱۰5 ۱/5 cm به ضخامت حدود MDF تهیه و نصب قرنیز چوبي از جنس
که لبة آن ابزار خورده باشد.

69۰5۰۰مترمربع

۲۱۴5۰۰مترمربع تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نَراد خارجي روي زیرسازي چوبي۱9۱۴۰۱

۱365۰۰مترمربعنصب انواع پارکت چوبي روي سطوح آماده شده با ساب و الك ۱9۱5۰۱

با مرور و بازخوانی مطالب مرتبط با کارهای چوبي در کتاب های درسی گذشته و نیز به کمک هنرآموز 
خود، ویژگی ها، خصوصیات و مواضع پر مصرف هر یک از انواع کارهاي چوبي را تشریح نمایید. 

تحقیق

شکل 24ـ4ـ کاربرد چوب طبیعي در معماري داخليشکل 23ـ4ـ کاربرد چوب طبیعي در معماري داخلي
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فرش موزائیک

استفاده از انواع موزائیک بنابر خصوصیات آن در محوطه سازی، کف بام و نیز زیرسازی برخی کفپوش های 
داخلی )نظیر پارکت، موکت، لمینت( کاربرد دارد. در فصل 21 فهرست بها، چهار نوع موزائیک )از لحاظ نوع 

ساخت( تعریف شده است. 
1   موزائیک سیمانی ساده: موزائیکی که قشر رویۀ آن از جنس خود قشر زیرین موزائیک بوده و رویه آن 

صیقلی شده باشد.
2  موزائیک ایرانی: موزائیکی که قشر رویۀ آن از سیمان پرتلند معمولی و خرده سنگ معمولی )سیاه و 

سفید( تشکیل شده است.
3   موزائیک فرنگی: موزائیکی که قشر رویۀ آن از سیمان سفید یا رنگی و خرده سنگ های مرمر یا مرمریت 

نمرۀ 3 و 4 تشکیل شده است.
4  موزائیک ماشینی: موزائیکی که کلیۀ مراحل ساخت آن توسط ماشین های اتوماتیک در کارخانه انجام 

شده است. 
نوع مالت برای دوغاب ریزی و بندکشی در 4 نوع موزائیک معرفی شده، مالت سیمان و خاک سنگ به نسبت 
6 : 1 می  باشد. همچنین ضخامت مالت مصرفی برای فرش کردن موزائیک به طور متوسط cm 2/5 فرض شده 

و از نوع ماسه سیمان 5 : 1 می باشد.

مساحت  ابتدا  قبل(،   فصل  در  شده  )ارائه  مسکوني  ویالیي  ساختمان  گذاري  اندازه  پالن  با  مطابق 
قرنیز هاي MDF به کار رفته در فضاهاي خشک داخلي پروژه را حساب کرده و سپس بر اساس قیمت 

فهرست بها، هزینۀ اجراي آن را برآورد نمایید. ارتفاع قرنیز در کلیه فضاها 10 سانتي متر می باشد.

تمرین

شکل 26ـ4ـ تزیینات سقف کاذب چوبيشکل 25ـ4ـ سقف لمبه کوبي شده چوبي
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در جدول زیر شرح برخی از ردیف های مربوط به اجرای فرش موزائیک و قیمت های مربوط به آن 
جهت استفاده در تمرین ارائه شده است.

بهای واحدواحدشرح کارشماره
)ریال(

189000مترمربع فرش کف با موزائیک سیمانی ساده به ابعاد 30× 30 سانتی متر210104

204500مترمربع فرش کف با موزائیک ایرانی به ابعاد 30×30 سانتی متر 210203

فرش کف با موزائیک فرنگی با خرده سنگ های تا نمره 4 به ابعاد 30×30 210303
سانتی متر

224500مترمربع 

193000مترمربع فرش کف با موزائیک ماشینی ایرانی 210501

شکل 27ـ4ـ  اجراي کف موزائیک در داخل ساختمان

شکل30ـ4ـ نماي انواع موزائیک ایراني و فرنگي از نوع ماشیني

شکل 28ـ4ـ  اجراي کف پوش لمینت

شکل 29ـ4ـ  اجراي موزائیک ایراني به عنوان فرش بام

در خصوص تفاوت های فنی و کیفی هر چهار نوع موزائیک سیمانی ساده، ایرانی، فرنگی و ماشینی 
تحقیق کرده و به کمک هنرآموز خود براي موارد مصرف هر یک در ساختمان مثالي بزنید.

تحقیق
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3×4 = 12m2 مساحت کف اتاق 
ریال 2454000 = 204500 × 12  هزینۀ کف سازی با موزائیک ایرانی 

همچنین از آنجا که قیمت کفپوش لمینت در فهرست بهای ابنیه آورده نشده، با کمک هنرآموز خود و با 
استعالم از بازار هزینه تهیه لمینت ایرانی و اجرای آن را از بازار مصالح ساختمانی استعالم نموده و به عنوان 
یک ردیف ستاره دار، هزینه اجرای کفپوش لمینت ایرانی برای کف سالن پذیرایی و سالن غذاخوری را محاسبه 

نمایید.

کاشی و سرامیک کاری

چنانچه می دانیم جهت پوشش کف و دیوار برای فضاهای آبریزگاهی نظیر حمام، سرویس های بهداشتی و 
آشپزخانه از کاشی یا سرامیک استفاده می گردد. فصل بیستم فهرست بها، موارد مرتبط با اجرای کاشی و 
سرامیک بوده و ذکر نکات زیر جهت محاسبۀ متره و برآورد کاشی و سرامیک در ساختمان ضروری می باشد.
1  مبنای اندازه گیری سطوح در کارهای کاشی کاری و سرامیک، سطح کار پوشیده شده و نمایان خواهد بود. 

همچنین واحد اندازه گیری آن »مترمربع« می باشد.
2 کاشی های لعابی عمدتاً در پوشش دیوار و سرامیک ها در پوشش کف کاربرد دارند و از نوع درجه یک 

ایرانی فرض می گردد.
3  مالت نصب کاشی و سرامیک اعم از افقی یا قائم، مالت ماسه سیمان به نسبت 1:5 و مالت بندکشی آنها 

دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به عیار 400 کیلوگرم سیمان در متر مکعب است. بهای مالت زیر کاشی 
و نیز دوغاب ریزی پس از نصب آن در قیمت ردیف های فهرست بها اعمال شده است.

در جدول زیر شرح برخی از ردیف های کاشی کاری و سرامیک کاری و بهای واحد آن، جهت استفاده در تمرین 
ذکر شده است.

در صورتی که زیرسازی برای اجرای کفپوش موکت را با موزائیک ایرانی ساده به ابعاد 30×30 در نظر 
بگیریم، آنگاه هزینه اجرای این نوع موزائیک برای یک اتاق به ابعاد m  ×4 m 3 را برآورد نمایید.

مثال

در طراحی پالن ساختمان ویالیی مصالح کف سازی سالن پذیرایی و ناهارخوری کفپوش لمینت با 
اجرای  هزینه  برآورد  است.  شده  گرفته  نظر  در  ابعاد 30×30  به  ساده  سیمانی  موزائیک  زیرسازی 
موزائیک کف را حساب نمایید. شایان ذکر است نقشه پالن اندازه گذاري سالن غذاخوري و پذیرایي 

در تمرین مربوط به محاسبه اندود گچ کاري دیوار ها ارائه شده است.

تمرین
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هزینۀ کاشی کاری دیوار با مشخصات نقشۀ زیر با کاشی لعابی به ابعاد cm 30×30 تا ارتفاع m 3 را 
برآورد نمایید.

مثال

بهای واحد واحدشرح ردیفشماره
)ریال(

332000مترمربعکاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 9 و دسی مترمربع 200108

257500مترمربعتهیه و نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 6 تا 8 دسی متر مربع200305

278500مترمربع تهیه و نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 9 تا 11 دسی متر مربع 200307

 

11/7m2 = 1/8 - 13/5 = )1/2 × 1/5( مساحت پنجره - )3×4/5( مساحت دیوار 

cm2 = 30×30 cm 900 مساحت یک قطعه کاشي برابر 9 دسي متر مربع می باشد 
هزینۀ کاشی کاری دیوار به ریال 3884400 = 332000 ×11/7 
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شکل 32ـ4ـ  اجراي سرامیک کف با شکل 31ـ4ـ  نقشه یک دیوار نمونه از فضاي آبریزگاهي
چسب سرامیک

شکل 33ـ4ـ  اجراي کاشي دیوار با چسب 
کاشي

در پروژه ساختمان ویالیی نمونه، دو حمام وجود دارد که پوشش کف و دیوار آن با مشخصات زیر انجام 
می پذیرد. هزینۀ کل کاشی کاری کف و دیوارهای فضاهای مذکور را با مشخصات زیر برآورد نمایید. 
نقشه پالن اندازه گذاري حمام ها در تمرین مربوط به محاسبه عایق رطوبتي کف حمام ارائه شده است.

تمرین

کاشی لعابی دیواری به ابعاد cm 40×30 و سرامیک لعابدار جهت کف به ابعاد cm 25×25 موردنظر 
است.
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 شایستگی انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی

شاخص کار:  
مترۀ فضاهای داخلی یک واحد مسکونی، استفاده از دفترچۀ فهرست بها و یا استعالم قیمت ها از بازار و برآورد هزینه های اجرای 

طرح داخلی یک واحد مسکونی، 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 :
 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 واحد مسکونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان : کالس

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

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2انجام مترۀ طرح تهیه شده1

2انجام برآورد طرح تهیه شده2

2ارائۀ آلبوم مصالح به کار رفته در پروژه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

2

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


