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 درکارب ملدستورالع
 سد سازی  هترش د پایهحوا ایهب فهرست

 
، ) کاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل این،  شامل، شود  می  نامیده سد  اختصار فهرست بهای   بهسد سازی که   رشته  واحد پایه  بهای فهرست. 1

 :  زیر است شرح  به،  بها  فهرست  و پیوستهایها  ردیف واحد   و بهای شرح،  فصلها مقدمه،  کلیات
 . کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .   باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)2  پیوست
 .  ای  منطقه  ضریب)3  پیوست
 .   کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)4  پیوست
 اند بها منعقد شده  این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس )5  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2
های  های جانبی شامل سیستم جرای انواع سدهای بتنی، خاکی و سازه ا  که  است  شده  تهیه نحوی به، بها  فهرست  این یها  ردیف  شرح. 1ـ2

 ین ارد. دهد می قرار   پوششتحترا  ها و آبیاری  های انتقال آب برای نیروگاه ع سرریزها، تونلهای تخلیه کننده، انوا انحراف آب، سیستم
در . بخشی سدها الزامی نیست  و همچنین استفاده از این فهرست بها در طرحهای عالجتاس هدنشی ین بشی پسده ایروگ نارهایکه وعجمم

  شرح،  نکند  بها تطبیق  فهرست  این یها  ردیف   با شرح  آن  کارهای  اقالم که، نیاز کار باشد مورد  ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که مواردی
   شده  مشخص  ستاره با عالمتها،   ردیف  این. شود  می  جدید درج  ردیف با شماره،   مربوط  گروه  ودر انتهای تهیه،   اقالم  آن  برای  مناسب ردیف
   مورد نظر درج  و در برابر ردیف محاسبه،   قیمت  تجزیه با روش، دار  ستاره یها  ردیف واحد  بهای. شوند  می ار نامیدهد  ستاره  ردیف عنوان و به
  جدید  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم متن، دار مورد نیاز باشد  ستاره یها  ردیف   پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه. شود می

 . شود  می اضافه
 با   هر فصل یها  ، ردیف  جدید در آینده یها  ردیف   درج  مورد نیاز و امکان یها  ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به،  بها  فهرست در این. 2ـ2

   رقم  شش شامل، بها  فهرست یها  فردی  شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یا زیر فصلهای به،  آنها ماهیت  به توجه
 در هر   ردیف شماره به،  آخر و دو رقم،   یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدی دو رقم،   فصل  شماره  اول دو رقم،   چپ  از سمت ترتیب  به  که است
 .   است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل گروه

،  دیگر یا روش،  ییها  ردیف یا   واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به بهای،  فصلها یا مقدمه   در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای. 3ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه باید ردیف،   است  شده تعیین

 . شوند  می  محسوب  پایه یها  ردیف   اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف در مقابل، گردد  می محاسبه
  تعیین، 1ـ2 در بند   شده  درج روش به،  واحد هستند  بهای اما بدون،   بها موجود است  فهرست  آنها در این    شرح   که  ییها    ردیف واحد    بهای. 2-4
 . شوند  می دار محسوب  ستاره یها  ردیف نیز   اقالم شوند و این می

  باید هنگـام ،  4ـ2 بند     موضوع   غیرپایۀ  یها    ردیف واحد    و بهای ،  )دار   ستاره  اقالم (1ـ2 بند     موضوع   غیرپایه  یها    ردیف واحد     و بهای   شرح. 2-5
 .  برسد  اجرایی  دستگاه تصویب به،  کار  اجرای  برآورد هزینه بررسی

  یهـا   ردیـف  بـرآورد    مبلـغ  جمـع   بـه  نسـبت ،  بهـا   فهرسـت   ضـریبهای   اعمال  بدون  غیرپایه یها  ردیف برآورد   مبلغ  جمع   که  در کارهایی . 2-6
  صـورت    کـار بـه      یا ارجاع    مناقصه   از انجام    باید قبل    اجرائی   باشد دستگاه   درصد 30بیشتر از      ضرایب   از اعمال   قبل)   و غیرپایه   پایه(بها    فهرست

در ،    فنـی    عالی   شورای به دبیرخانه ،    مربوط   قیمت   با تجزیه   همراه،   را   رشته   در آن    یاد شده   یها    ردیف   واحد مصوب    و بهای   شرح،    مناقصه  ترک
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 .  قرار گیرد  عمل مالک،   فنی  عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت سازمان

  طبـق ،   زیـر   هـای   ضریبها و هزینـه   ،   آن   به   مربوط   غیر پایۀ   یها    ردیف بها و      فهرست   این  یها    ردیف واحد     بهای  جمع  به،   برآورد   تهیه  هنگام. 7ـ2
 . شود  می اعمال، 8ـ2 در بند   شده  تعیین روش

 . 30/1 ده است برابر با درج ش2ضریب باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پیوست . 1ـ7ـ2
 . 3   پیوست مطابق،  ای  منطقه ضریب. 2ـ7ـ2
 . 4   پیوست ، مطابق هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه. 3ـ7ـ2
 اهـ ب تسفهر  این یها    ردیفحسب  رب و،  نیت ف مشخصا و   ییااجری  ها    قشه ن اسسبرا،  نآ قالم ا دیرامق،  کارر  ه رایجا زینه ه وردرآب برای. 2-8

 . شود می تهیه، تس اها  ردیف و مبلغ دارقم، دحوا ایهب، دحوا، حرش، رهاشامل شم ه کتیسهرف. شود می ینمحاسبه و تعی
، و   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این
،   و باالسری ای  منطقه ، صعوبت  مورد ضریبهای حسب. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع

 کار   اجرای ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  ردیفها به  مبلغ جمع به
 بها و مقادیرکار، یا   فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه5، 4، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به. ودخواهدب

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای برآورد هزینۀ
  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست یه ته ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره

 .  است ، بالمانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای
   بها و مقادیر یا بـرآورد هزینـه       فهرست،    است  مورد نیاز    پایه   بهای   فهرست   رشته   از یک   بیش،   آنها   اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی . 3

. شـود    مـی    تهیـه   طور جداگانه    به   مربوط   رشته   پایه   بهای   کاربرد فهرست    دستورالعمل  طبق،    است   رشته  یک   به   مربوط   از کار که     هر بخش   اجرای
 بـرآورد    بـرآورد کـه    خالصه  با برگ همراه،  شود   می   کار تهیه    مختلف   بخشهای   برای   ترتیب  این   به   اجرا که    بها و مقادیر یا برآورد هزینه       فهرست
یکدیگر   به،   کار   اجرای   بها و مقادیر یا برآورد هزینه        فهرست  عنوان  به،    است   منعکس   نیز در آن     جمع  صورت   و به   تفکیک   کار به    مختلف  بخشهای
 . شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه هیز و برچیدن تج  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

ـ  جرایـی  ا اهگسـت  د وی سـ  از ده شـ  ابخـ نت ا  بـه روش   هتوج با. 4 ت اجهیـز  تو) ابـزار دقیـق  ( یـری ه گ و انـداز   کنتـرل  یاگاههتدسـ  هیـ ته رای ب
و مـدارک   ناد  سـ  ا درر  با توجه به نکات زیـ      هانویل آ حت و لمح،  دیخر هومورد نح  درر  اکپیمانرایی و   ج ا ستگاه د داتهتع باید،  نیکالاهیدرومک

 . دشوی  بینیش پنمایپ
قالـب یـک    دری مانتاخ سـ کـار ا ب راههم و تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق لنیکاازات هیدرومکیجه تنصب ه تهیه و  ک یردموا در -

 . شود ن فهرست بها می ضمیمه ایمربوطفهرست بهای کارهای ، شود می واگذارر کانپیماه بن پیما
به  ونصبی  اختمان س اهنگی کارهای مه ماتدخ نهیهز،  دوش جاعرا دیگری انرکانپیما یار  کانپیما بهیاد شده   زات  یجه ت نصب  که یدر صورت  -

 نصب انرکانپیما ایار یمانک پراتیخا در ا ررگاهاکز تجهی ازی اناتکام بایدر یمانکا پچهنناچ. شود میی بین  متفرقه پیشلف در فصیصورت یک رد
طـی ردیـف     ارگـاه ن ک و برچیـد   هیـز جت زینـه  ه دربـرآو ر  د بـوط رزینـه م   ه وی  بین شیپ مانیو مدارک پ  د  ناسا ر د آنح  شر،  دده زات قرار یتجه

 . شود می هترف گنظر ردای  جداگانه
با استفاده از فهرسـت بهـای پایـه    ، شودیم هترف گنظر ر داریدبر هربه هرای دورب کهد  س ت عمومی او تاسیس ا  ههرا،  هاختماناس هزینه احداث . 5

ضـمیمه اسـناد     برآورد شده و به عنـوان یـک فهرسـت بهـای جداگانـه             ) . . . . ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و      ،  راه و باند فرودگاه   (مربوط
 . شود می
ی عاتطال ا وع ن لی هر  ک طوره  ب اوهآن هیه ت بعمن وا  ههو دستگا  وازمل،  لحامص امل ک خصاتشم،  اید ب ردورآبه  دکنن هی واحد ته  ااور ی شم مهندس. 6
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و د  اناسـ  ر د و یـه هت،  شـد اب شتهادی  اهگآ به آن  تبنس شنهاد قیمت یپ ائهاربرای  ر  نکااپیمت  س ا زم ال و هدبو رثموت  یم ق رظن ز ا که،  را نها آ درباره
 . کند مان درجیمدارک پ

ر هـ  لحامصـ  مجوح وسعت،  عیتقمو یداب اورشم ندسهم،  شنهاد قیمت یپ ائهرو امکان ا   لحامص عدن م تامشخص ازر  پیمانکا عالاطروظمنه  ب. 7
 . دیانم رجد ناپیم نی فتاخصشمر د ران آ صالحت مشخصا ممعدن و

تمهیـداتی ماننـد   ، )Care of Water(انحراف و هدایت آبهای زیرزمینی یا سـطحی  ، در مواردی که در عملیات در فضای باز بمنظورکنترل. 8
 وجـه تبا یـد اب اورشم ندسهم، دشبا زمال یعیبطن جریاا به تخلی پمپاژ یا Well Pointایجاد ، سپرکوبی، دیوار آب بند ،خاکریز، احداث زهکش

قـالم   ایـه و هت راب و هـدایت آ  رلتـ کن یابـر  زانیـ د مورح  طر،  راک رایجال  درمح تمالی آب حمیزان ا  وی  نیزمر زی طحی و س ات آبهای عال مط هب
ـ  ژامپ پ روش بهی  رزمینیز هایبدایت آ  ه وآوری  ع  مج گاهره. ایدمن رومنظ راک رایجا زینه ه درآوربر  د را ن آ رهایاک  نـه یهز،  دشـو ی  بینـ  شیپ
ـ  بینـی شـده در فصـول دیگـر           اضافه بهای پـیش    یها    ردیفتفرقه عالوه بر     م ایهار ک صل ف ر د ه شد ینبیش  ردیف پی  ده از ااستفا  ب پاژمپ  رآورد ب

 . شود می
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  تایلک
 

 رقابل تفکیک یغ مقدار و جمع کل اجزای    ،  بهای واحد ،  واحد،  شرح ردیف ،   شامل شماره ردیف   ها    ردیفو   لهاصف قدمهم،  اتیکل مفاد .1
 . ستند هیگردک یو مکمل

هـر   دحـ اوی ابهـ  کهلب، تکار نیس نی فخصاتشم ندهنک عیین تییتنها هب، و کلیات لهاصفه  قدم م رده د ج ش رد شرح و   ها    ردیف شرح .2
 یـن  ا در هدشـ  عیـین  ت تاصخمشا  ب و شده ماانج نیت ف شخصا م وه  نقشق  طب،  ار ک که ست ا اختدپر رصورتی قابل د ها    ردیف از یک
 . شداب اشته دقتبمطا اهب تسهرف

 در هدشـ  عیـین  ت شخصـات م،  نبـه پیمـا   م  منضـ عمـومی و خصوصـی       نی ف صاتخمش،  اهبت  س فهر ین ا در نی ف تامشخصز  ا منظور .3
 . رهاستکا رستون و دعمل سازندگادستورال، ییااجری ها  قشهن

ص شـخ  م هر مورد از آنها به طور     ل  شموم  عده  گر آنک  م شود میل  ام ش یز ن زیر را  یها    زینهه،  تسفهر  این یها    ردیفز  ا هر یک  بهای . 4
 . دباشه شد تصریح

  سانین ا نیرویتامین -
 بزار  او تالآ شین ماتامین -
 . اریدنگه یها  ینهزو ه زمالت دفعا زی بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگیری، فتا و ورریز دبات با احتساو تجهیز لحصام تهیه -
 . قتوم یلومان تح زتا هدش نجام ای کارهایرنگهدا وی ساتیتاس یها  سیستم جهیزات و تزیادنا راهو آزمایش  -
 . امین تجهیزات نقشه برداری و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداری پیمانکارت -
 . شود می ختااست پرده شدی بین شیپ  فصلهاهقدممدرص شخ مروط به ه کردیامو یابر انه تنهاگجدا لمح ینهزه )1 صرهتب

 هبحاسـ م،  و ر از این ،  است هدش ظورنم  مربوط یها    ردیفر  د از آن  جرخاری  مت 500ا  وت لنداخل تو ر  د حلمصا لمح ینهزه )2 تبصره
 ای از تونـل     نـه امتری بعداز خروج از ده     500 زا،  انه هستند گجدا لمح زینه ه داخترپل  شمو م حی که لامص رایب،  داماز لمح مسافت

 . شود می سبهاشود مح می مانج افرط آن ز اجرایی اتاه عملیک
 دهشن نظورز مو دورری الفتا نهیهز، تالآ ساخت و نصب آهن،  تهیهیها  ردیفو  انمسی  تهیهیها  ردیف دحبهای وار د )3 تبصره

برای تزریق به سیمان  مصرفه تجلسرصو وها و مشخصات فنی   بر اساس نقشهت آالو آهن فی مصرمانیس مقدارن رایبناب. تاس
برای ، صدرد 6مورد استفاده در بتن و کارهای بنایی انمسی رایز بو دورری الفتا نامیز. دوب واهدز خو دورری الفتا زانیمه عالو

زان یم (رااین مقد. دوش می هترف گدر نظر دصدر 3ت آالن ه آرای بو  درصد10زریق  درصد و برای سیمان ت25 بتن پاشیسیمان 
 . دوب دهخوا نیزل حم رای باختدپر الکم) مربوط الفتاه به عالو رفمص

ی کنـدگ اپر بتاب اییهب فهااضه  هیچ گون . است نیت ف شخصا م وه  نقشق  طب،  راک امجان ایرب تهای کاملی مقی،  اهب ترسه ف ینا یقیمتها .5
کـه   یگـر ت د کیفیـا  و یزانـدا راب،  لحمـ ،  ارگیریبحجم کار، انجام دستی کار،      ،  راخوس تعبیهشیب،  ،  عارتف ا ،قمع،  نیزم یتسخ،  کار
ـ قا،  اسـت ه  شـد  تعیـین  اهبه  ضاف ا ا ی آن بها ی  را ب ا به تسهر ف اینر  دت  صراح ه ب نچهآجز،  دنکص  مخصو ا ی رتشکل م را راکی  اجرا  لب
 . یست ناختدپر

م نضـ مبرآورد هزینه اجرای کار   دره  کی  صورت در،  ارگاهن ک و برچید  هیزجهزینه ت  ای و   ضریب منطقه ،  سریال با هزینهه  ب بوطرم مبالغ .6
 . ست ااختدپر لبقاد باش هدش ظورنمن به پیما

ای هـ متیق با ن آ هسمقایا  ی،  دیگری  هاتهرس ف با اهب تسفهر ین ا هسمقای یا،  رگکدییا   ب است به فهر ینای  اصله ف هساز مقای  رییگه  نتیج با .7
یـین  تعدر فهرست بهای منضم به قـرارداد        ت  به صراح ه  آنچ زجب یفاضا هجو،  یگر د سهیقا م عون هرا  ی،  متیقه  تجزی ه ب داستن ا یا روز
 . یست ناختدپر لبقا، است هدش

ـ  لـه حمر یاآن تنها بر   دامف،  استه  شد هرد داد وآبر هونح برای ملیعالرستو د که اهب تسهر ف ین ا ز ا شخب هر در .8 بـرای تهیـه    آورد و   رب
 . تاس فذناکننده اسناد مناقصه یا اسناد پیمان 



 کلیات
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی،  سال 

 
 

5 

ـ ش  فار س ازل  بق،  نی ف تامشخصا  ب قیطب ت از نظر  یداب،  زانی درمو تجهیزات وا  ههدستگا،  وازمل،  حلمصا وگ فنی لکاتاا  ی نمونه .9 د تائیـ ه  ب
 . سدرب اورشم ندسهم

، هـا   هسـ ل ج و صـورت   رهااک دستور،  ییااجر یها    قشه ن شده در  جرد دابع ا بقط،  هدش نجام ا رهایاک بعاد ا راساسب،  هارکا یری گ اندازه .10
 نیعیـ  ت بـه روش   یـری  گ ازهاند،  استه  شد تعیین اهب تسهر ف گیری در این   ازهدبرای ان ای    هیژ و روش کهی  واردمدر. گیرد می رتوص
 . شود می ماانج هدش

 مصـرف ،  ردگـ نصب میل ،  ها    کنیی  پ نندام،  تسنی سریم اًدبع اهآن امل ک زرسیاکان ب ما و   شود می دهیپوش راکم  جاناز  ا پس عملیاتی که  .11
بـا  ،  دن شـ  هدوشـی ز پ ا لبـ ق و راکـ  یااجـر  ینح،  رهااتور ک سد و نی ف مشخصات،  ییاجری ا ها    با نقشه  نها آ بقتامط باید … و انمسی

 . دنشو هسجل ورتص، اورشمس مهند
ـ بان  یزمـ  وعن،  دردان  می ز نوعه  ب گیتبس اهآن ایهبن  تعیی عملیاتی که  .12  و یـین عت،  رکـا نایمو پ  اورشـ مهنـدس م   ارفرمـا و   ک ضـور حاب دی

 . درقرار گی اختدپر مالک سپس و شودس صورتمجل
 نـدس همد  بـه تائیـ   د  ساز و تجهیزات حمل و ریختن بتن بای        بتن یاههستگا د و گینس الحصم تولید یارار دستگاهه قتسا لحنوع و م   .13

 . رفرما برسداو تصویب ک اورشم
 . تاس زمال جرهفمن دامون رد ببه کار خراج آنهاترای اس بکه تاسگی نس الحصم، ن ریزی و بتن پاشی برای بتیوه کسنگز ا منظور .14
 ساآن براسـ   یابهـ ،  دشـو  تهیـه ر  انکـا مپی توسط تسفرمارد کا عهدر ت  هانآن  تامی ه ک مصالحی،  کارانمی پ ق کارفرما و  فتوا بق ط چنانچه .15

ـ  الحصـ مه  زینـ  ه هب. شود می پرداخت،  السریاب نهیهز صدرد 14ه  وعال ا به مو کارفر  اورشم ندسهم یدئتا ردوم ینهزه سنادا ، شـده  دای
 . دباش می نزنیا به دیل آحادعمول تشم شود و مین مالعا بهای پیمانیضر

نـد  نما و شـیرها   وهـا   چهیر داطاق، )تهافش (چاهها، گالریها، لهانتو، اهب تسهر فاین ر دبسته یا زیرزمینی یا روبسته یافضاهز  ا منظور .16
 باشد مین می زریز ر دکه تسا نهایا

 یطشـرا ) اهتشـف (هـا هچا یابره  گر آنک  م شود میل  ام ش نیزا  ر )شفتها(اهچاه،  تاسه  فت ر به کار  لنژه تو اوه  ک ا ج هر اهب رست فه رایند .17
 . دباشه شدی ین بپیش ای نهاگادج

مـل  ح  ،بارگیری،  های تهیه  هزینه دشبا می  منفجره  خاکبرداری وحفاری که برای آنها نیاز به استفاده از مواد          یها    ردیفدر بهای واحد     .18
از جمله دینامیت و چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشریفات الزم در نظر گرفته شـده                ناریه  و تخلیه مواد    

جـره و نگهـداری در      منف امیون حمـل مـواد    کـ هزینه انجام کلیه تشریفات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت             . است
های چالزنی و انفجار برای رسیدن به  های ناشی از روش کلیه هزینهها   در این ردیف  همچنین  . انبارهای ویژه در نظر گرفته شده است      

های مربوط بـه اضـافه حفـاری         هزینه. گیری منظور شده است    های رگالژ و لق    هنهزیها و     های مشخص شده در نقشه      خطوط و شیب  
ی حفاری و انفجار و خطای نیروی انسانی و دستگاههای حفاری وغیره بـیش از حـدودی کـه طبـق مشخصـات و      ها  ناشی از روش 

حفاریهـا و احجـام       به عهده پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی برای انجام عملیات و پرکردن محل اضـافه               ها قابل پرداخت است    نقشه
 . باشد میبینی شده است قابل پرداخت نها و مشخصات ابالغ شده پیش  اضافه بر آنچه در نقشه

 انـه آب گجدا لمح هنهزی. استه شد رمنظو اهبرست فه  اینیها  ردیفر  ده  صلاف به هر ف  صر م لحم هن ب آل  حم وب  آ مینات هزینه .19
ی ترصـو  رد،  )مهفتل  فص (تنیی ب و کارها  )مرها چ فصلر  د  تزریق یها    ردیف (زریقت ت لیامع،  )اولل  فص (اکی خ یاتلعم یاا بر نهت
یـات  مل ع صـل فر  ه د شـد ی  بینـ ش  ردیف پـی   ده از ااستف تر با مکیلو 5ر  ب زادام فتامس ایرب،  تر باشد مکیلو 5ز  ا رتبیش لمحه  فاصله  ک

و پیمانکار   اورشم ندسهن م  بی تر باید م کیلو 5ر  ب داماز مل ح اختدپر ایرب یفمصرب  و فاصله حمل آ    راقدم. شود می سبهامح یخاک
 . برسد مارفراصورتجلسه و به تصویب ک

 ایـن  هـای   تقیمـ رد،  شـد ابشـده    اً ذکـر  تصـراح  ه ک دیراوم بجز،  و آبدار  وبطهای مر   حیط م در ار ک دهیزکاهش با ه  ب بوطرم هزینه .20
 کشخ رف و  ب ذوبا  ین  رااب از آب  یشنا حیطس ایهآب وذفنل  مقابر  د رهااکت  حفاظه  ب بوطرم هنهزی. است هدش رومنظ اهب ترسهف
 . است هدش نظورا مهمتدر قی، شده دایل  عوامازی ناش راک یااجرل محن درک
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 :ستمالز رفرما نیزاک ویبصت اورشمد تاییر ب هوعال ریزد روام در .21
  ،1 فصل ی درگیرسن غو یگسن نیزم صدرد تعیین -
 زمین در حفاری زیرزمینی، ع نوتعیین -
 ،ترمکیلو 5ر ب داماز مل حسبهابرای محب آ قدار مبرآورد  -
 ،اریهافح اضافه -
 . مصالح حاصل از حفاری و فواصل حمل مصالحمحل دپوی  -
 .  کارفرما برسدبیصولها که باید به تصفه مقدم وت لیا کشده در رکذ دمواردیگر  -

در مواردی که برداشت مصـالح مشـمول پرداخـت          ،  ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است        ،  هرست این ف  یها    ردیفدر   .22
 . باشد اخت این هزینه به عهده پیمانکار میپرد،  باشدجهزینه ارزش قبل از استخرا

 این فهرست بها در صورتی که فاصله محـل اجـرای عملیـات از نزدیکتـرین     فضای بسته در های اجرای کارهای مربوط به        در ردیف  .23
هـای    ردیـف  متر بوده و اضافه بها بابت انجـام کـار در فواصـل بیشـتر، از                  150دهانه دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر         

 . شود مربوط پرداخت می
 .نماید ها را مشخص می جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت .24

 
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت جدول مقدار سیمان در مالت
 

 1:3مالت ماسه سیمان  1:4مالت ماسه سیمان  1:5مالت ماسه سیمان  1:6مالت ماسه سیمان  شرح

 360 285 225 200 انمقدار سیم
 

 
 
 

 .  است  شده ، محاسبه1385   سال  چهارم  ماهه  سه های  قیمت  بها، بر مبنای  فهرست این .25
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  و تخریبملیات خاکیع. ل اولفص
 

 .  اسب بخار عملی باشد300به وسیله بولدوزر به قدرت تا ، زمینهای غیر سنگی زمینهائی هستند که ا نجام عملیات درآنها .1
فاده از ماشین آالت سنگین مانند بولدوزر با        تی سنگی زمینهایی هستند که برای کندن آن مصرف مواد ناریه ضروری بوده و یا اس               زمینها .2

 .باشد  می اسب بخار و استفاده از ریپر الزا300قدرت بیش ا ز 

 . جام عملیات به سهولت مقدور نباشدبه حدی در آن فرو رود که ان زمینهائی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود زمینهای لجنی .3
امل در محل عملیات بعلت کم بـودن اصـطکاک الزم و روان گرایـی بـاال       کزمینهای ماسه بادی زمینهائی هستند که عامل کار با استقرار          . 4

 . شودقادر به انجام عملیات نبوده و به اجبار از بیل مکانیکی بازو بلند استفاده 
جمع آوری مواد   ،  پی کنی و کانال کنی به طریق ماشینی یا دستی         ،  ع زمین در هر عمق اعم از گودبرداری       نظور از خاکبرداری کندن انوا    م .5

 . باشد میاز محل کنده شده جهت بارگیری و حمل ) به تشخیص پیمانکار(نها در کنار یا فاصله مناسبیآحاصله و توده کردن 
درصـورتیکه در مصـالح ریزشـی    . شـود  مـی  ریزش برداری پرداخـت  از ردیف در نظر گرفته شده برای، عملیات خاکی ریزش برداری   .6

حجـم قطعـاتی از   ، باشـد  وجود داشته باشد و خردکردن آنها اجتناب ناپذیر)  مترمکعب5/0بزرگتر از   ( قطعات سنگی غیرقابل بارگیری   
بـرداری پرداخـت    یـف ریـزش  شـود و از رد  مـی خاکبرداری در زمین سنگی محسوب ،  باشد  سنگ که خرد کردن آنها اجتناب ناپذیر می       

 . شود مین

 و غیره با رعایت کلیه الزامـات        رفیلت،  خرده سنگ ،  سنگ،  خاک،  منظور از خاکریزی کلیه کارهای خاکریزی با انواع مصالح شن و ماسه            .7
 . باشد میمربوط 

غییـر حجـم   تو  ه شـده دستور کارها و صورتمجلسها محاسب، براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات فنی، حجم عملیات خاکی  .8
 . در قیمتها منظور شده است، تورم یا افت مصالح، نشست، ناشی از کوبیدن

به تشخیص مهنـدس مشـاور بایـد مسـتقیماً از محـل      ، تمام مواد حاصل از خاکبرداری در انواع زمین که قابل مصرف در خاکریز است   .9
باید به محلهای انباشت مواد زاید که ، مواد قابل مصرف مازاد  یامواد غیرقابل مصرف. خاکبرداری به محل خاکریزی حمل و تخلیه شود

 . پخش و تسطیح شوند، تخلیه، حمل، شود میاز سوی مهندس مشاور تعیین 

 شامل عملیـات کنـدن زمـین در         ،ای یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ          و اجرای پوسته از مصالح رودخانه       تهیه مصالح  یها    ردیف .10
حاصله در کنار محل کنده شده یا فاصله مناسـبی           داتوده کردن مو  ،   و تنطیم دانه بندی    های درشت  دا کردن دانه  جو  شکستن  ،  فضای باز 

رطوبت زنـی و متـراکم کـردن آن طبـق           ،  تسطیح،  تنظیم دانه بندی  ،  پخش،  باراندازی،   متر 500حمل تا فاصله    ،  بارگیری،  اختالط،  از آن 
 پیش بینی شـده بـرای حمـل در ایـن            یها    ردیفهزینه حمل مازاد طبق     ،   بیشتر شود   متر 500اگر فاصله حمل از     ،  مشخصات فنی است  

 .  یاد شده هزینه خاکریزی خاک جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده استیها  ردیفدر . شود میفصل پرداخت 

ن مواد حاصل درکنار محل کنده شده یا فاصـله          توده کرد ،  شامل عملیات کندن زمین در فضای باز با هر وسیله         ،   خاکبرداری یها    ردیف .11
تخلیـه و تسـطیح    ،   متـر  500و تخلیه در محل انباشت مواد زاید شامل بارگیری و حمل تا              رگیری و حمل  ا ب یها    ردیفو  ،  مناسبی از آن  

ر این فصـل پرداخـت       پیش بینی شده برای حمل د      یها    ردیفهزینه حمل مازاد طبق     ،   متر بیشتر شود   500اگر فاصله حمل از     . باشد می
 . شود می

محیطـی و انجـام       های مربـوط بـه رعایـت ضـوابط ایمنـی و زیسـت               هزینه،  در بهای مربوط به عملیات خاکبرداری در زمینهای سنگی         .12
اگـر  ،  بهـای ردیـف خـاکبرداری در زمـین سـنگی بـا مصـرف مـواد منفجـره                  . منظور شده است  ،  انفجارهای آرام و کنترل شده معمول     

تنها در مواردی قابل پرداخت است که به تشخیص مهندس مشاور و            )010701ردیف  ( وش کنترل شده ویژه انجام شود     خاکبرداری به ر  
. باشـد   میالزا) ایمنی یا دیگر شرایط   (تایید کارفرما بکارگیری انفجار کنترل شده ویژه به علل وجود شرایط کنترل شده ویژه غیر معمول                 
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 به تایید مهندس مشاور و کارفرما برسـد و  استفاده از روش کنترل شده ویژه الزامی است باید قبالًای که در آن      برای این منظور محدوده   
پس از انجام عملیات نیز نتیجه کیفی مورد نظر بایستی به تایید مهندس مشاور برسد و مقدار عملیات انجـام شـده بـا مهنـدس مشـاور                            

 . شودصورتمجلس 

ی خاکبرداری بدون استفاده از مواد منفجره در درزها و شکافها در زمینهای سنگی کـه عـرض                  ها   هزینه،  ای  نهدر ردیف خاکبرداری دندا    .13
وام با هوای فشرده    تبه انضمام تمیز کردن فضای داخل درزها و شکافها به کمک آب             ،   متر است  5/0آنها قبل از شروع عملیات کمتر از        

 .  در هر مورد بامهندس مشاور استای نهاکبرداری دنداتشخیص ضرورت انجام خ. و با هر وسیله دیگر منظور شده است
عملیـات انجـام    ،  در مواردی که عملیات خاک برداری در زمینهای سنگی با استفاده از مواد منفجره و به روش پیش شکافتن اجرا شود                     .14

 . شود میرداخت پ، شود و بهای آن براساس صورتمجلس کار اجرا شده با مهندس مشاور می بریده محاسبه حشده برابر سط
برای تطبیق دادن شکل محل خاکبرداری بـا       ،  بدون استفاده از مواد منفجره    ،  برداشتن قشرهایی از خاک یا سنگ     ،  منظور از پروفیله کردن    .15

طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشـاور  ، کبرداری که باید پروفیله شوداضرورت سطوحی از خ. نقشه و مشخصات فنی است    
تعلـق  ،   شده اسـت   ای  نهردیف پروفیله کردن به سطوحی که خاکبرداری به صورت دندا         .  و باید به تصویب کارفرما برسد      شود میتعیین  

 .  دیده شده استهای خاکریزی مربوط ردیفبهای غیر از بدنه سد، در هایی  در محلپروفیله کردن سطوح برای خاکریزی . گیرد مین
به عبـارت   . شود مییف خاکبرداری در زمین غیرسنگی محاسبه و پرداخت         دطبق ر ها،       و ریشه  ها  هزینه برداشتن خاک نباتی توام با بوته       .16

 . گیرد می صورت نای نه پرداخت جداگاها  بابت کندن بوته و ریشه، دیگر
 نیـاز بـه  شـود و در صـورت    می این فصل پرداخت های ردیفطبق حسب مورد ، موقت و آزمایشی  ،  بهای اجرای خاکریزهای حفاظتی    .17

 . شود می خاکبرداری در زمینهای غیرسنگی پرداخت فبهای آن از ردی، برداشتن خاکریزهای یاد شده
 و) ابـزار دقیـق   (صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاههای کنترل و اندازه گیـری             ،   این فصل  یها    ردیفواحد  در بهای    .18

 . منظور شده استن خاکریزی های مربوط به حفاظت و نگهداری ابزار دقیق در زما هزینه
، طوح خـاکبرداری  سـ در   ایجاد پله :  و ایجاد شکلهای مختلف مانند     ، شیب ارتفاع،  ی مربوط به صعوبت عملیات خاکی در عمق       ها    هزینه .19

 .  خاکبرداری منظور گردیده استیها  ردیفدر 
بـین سـطوح سـازه بـا سـطوح          ای    ت فنـی فاصـله     و مشخصـا   ها    در نقشه ،  ی بتنی ها    چنانچه برای قالب بندی و عایقکاری سطوح سازه        .20

د خـاکبرداری در محلهـای      امیـزان مناسـبی بـه ابعـ       ،  در آن صورت براساس دستور کار مهندس مشـاور        ،  خاکبرداریها منظور نشده باشد   
س مشـاور پـر   این اضافه فاصله باید بعد از اتمام عملیات توسط پیمانکار با مصالح و روش مـورد تائیـد مهنـد                  . شود میپیشگفته اضافه   

 . شود در این فهرست بها محاسبه و پرداخت مربوط یها  ردیفبهای آن طبق و  کوبیده شود ،شده
عالوه بر عدم پرداخت هزینـه      ،  مشخصات فنی و دستور کارها انجام شود      ها،      ی درج شده در نقشه    ها    هزچنانچه خاکبرداری بیش از اندا     .21

قسمتهای اضافی طبق مشخصات فنی و دستور کار مهنـدس مشـاور بـه هزینـه پیمانکـار                پرکردن مجدد   ،  خاکبرداری اضافی به پیمانکار   
د که ناشی از شـرایط      یاضافه خاکبرداری پیش آ   ،  درصورتی که ضمن عملیات خاکبرداری    . شود میاست واز این بابت وجهی پرداخت ن      

ی هـا   دستور کار و نحوه جبران هزینـه    ،  ائید کارفرما مهندس مشاور با ت   . مراتب باید بی درنگ به اطالع مهندس مشاور برسد        ،  زمین باشد 
بصورت ریزش برداری قابل    ،  مربوطعملیات خاکی   ی  ها    زینهه  و کند میبه پیمانکار ابالغ    بها   های این فهرست    ردیفمربوط را براساس    

 . پرداخت است
ی محـل خـاک بـرداری       ها    طبق اندازه ،  حجم مصالح حمل شده   ،  شود میدر مواردی که مصالح حاصل ازخاک برداری به خاکریز حمل            .22

درنظـر  ،  )پـس از کوبیـده شـدن      (برابر حجم محل خاکریز     ،  شود میحجم مصالحی که از محل قرضه به خاکریز حمل          . شود میمحاسبه  
 . شود میگرفته 

هـای کنتـرل      اهکحفر چ شامل  ،  ی مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است        ها    ی که به صورت تهیه مصالح و اجرای الیه        یها    ردیف .23
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 متر و باراندازی و تسطیح خاک 500 سانتی متر و حمل تا فاصله  15برداشت خاک نامناسب رویه معدن قرضه به میزان         معدن و   مصالح  
بارگیری و حمل تا فاصله ، )برحسب مورد( رطوبت زنی یا رطوبت زدائی، الح و انباشت آن در محل معدن     صاستخراج م ،  نامناسب رویه 

در . متراکم کردن طبـق مشخصـات فنـی اسـت           و )برحسب مورد (رطوبت زنی   ،  تسطیح،  پخش،  اراندازی در محل مصرف    متر و ب   500
شکسـتن و   ،  اصـالح دانـه بنـدی     ،  هزینـه سـرندکردن   ،  شکسته و شستشـو شـود     ،  مورد مصالحی که طبق مشخصات فنی باید دانه بندی        

 مربـوط منظـور     یها    ردیفبارگیری و باراندازی مجدد نیز در       ،  صات فنی انجام آزمایشهای الزم برای انطباق دانه بندی با مشخ        ،  شستشو
 حمـل  یهـا     ردیفهزینه حمل مازاد طبق     ،   متر شود  500اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از             . شده است 

 . پرداخت شود
عدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضـه  های مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به م  این فصل هزینهیها    ردیفدر   . 24

 . یا معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است

 سانتی متر رویه بـرداری درنظـر گرفتـه شـده            15،  شود  میتامین  ) قرضه(برای خاکها و مصالحی که از معدن        ،   این فصل  یها    ردیفر  د .25
هزینـه برداشـت    ،   سانتی متر باشد   15ضخامت خاک نامناسب رویه معدن بیشتر از        ،  شاوردر صورتی که طبق تشخیص مهندس م      . است

 . شود میپرداخت ، حمل و تخلیه در محل انباشت مواد زاید، طبق ردیف خاکبرداری در زمین غیرسنگی، سانتی متر 15مازاد بر 
براسـاس حجـم محـل    ،  مربوطیها  ردیفود و بهای مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار مهندس مشاور انجام ش          .26

هزینـه بـارگیری و بارانـدازی مجـدد بـرای           ،  ز سوی مهندس مشاور پرداخـت شـود       او پس از تائید انجام آن       ) پس از کوبیدن  (مصرف  
 . شود می پرداخت 010902مخلوط کردن مصالح از ردیف 

   پرداخت هزینه حملبرایندازه گیری ا .27
به  )خاکبرداری انواع زمینها یا خاکبرداری خاکریزهای موقت و خاکریزهای حفاظتی         ( اد حاصل از خاکبرداری     در مواردی که مو   . 27-1

ی مصوب و دستور کارها اجـرا       ها    مربوط که طبق نقشه    حجم مواد حمل شده برابر حجم محل خاکبرداری       ،  گردند محل دپو حمل می   
 حمل مندرج در این فهرست بها ازدیاد حجم ناشی از تـورم             یها    ردیف واحد   به عبارت دیگر در بهای    . در نظر گرفته میشود   ،  گردیده

 .  صورت نخواهد گرفتای نهمواد حاصل از خاکبرداری در نظر گرفته شده و از این بابت پرداخت جداگا
 . ودمالک محاسبه هزینه حمل نیز خواهد ب، 22ر مورد هر نوع عملیات خاکریزی حجم محاسبه شده مطابق بند د. 27-2

 کوتـاهترین راه بـین  ، در مورد خاکهای مصرفی در خاکریزها از محل خاکبرداری یا پی کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مـواد                   . 27-3
 . مالک محاسبه پرداخت بهای حمل خواهد بود، داریرمرکز ثقل خاکریز و خاکب 
 در مـواردی کـه بنـا      . شـود   مـی هـا یـک بـار پرداخـت          بارگیری و حمل برای مـواد حاصـل از خـاکبرداری تن            یها    ردیفبهای  . 27-4
 الزمست مواد حاصل از خاکبرداری در محلی دپو شده و سپس به محـل انباشـت مـواد   ، به ضرورت کار طبق دستور مهندس مشاور       
 . شود  بارگیری و حمل پرداخت مییها  ردیفزاید یا دورریز بارگیری یا حمل شود بهای عملیات انجام شده از  
 فاصله واقعی حمل بین مبدا و مقصد در مسیرهای مـورد تاییـد مهنـدس مشـاور و کارفرمـا                    ،   حمل یها    ردیفحمل در    فاصله .27-5
، باشد  های جدیدی  فرما نیاز به احداث راه    دستور مهندس مشاور و تایید کار      ممکن است برای کوتاهتر کردن فاصله حمل به       . باشد  می 

 . خت خواهد شداتجهیز و برچیدن کارگاه پرد، 4در پیوست های سرویس و ارتباطی  داث راههای اح ردیف از ها آنهزینه احداث 
هـای     تنها برای آن بخش از مصالح سنگی که از معدن سنگ یا محـل              ر مت 500ردیف حمل مصالح سنگی برای مسافت مازاد بر          .27-6

د، پرداخت خواهـد شـد و       گرد ولید مصالح حمل می   دپو یا تاسیسات ت   محل   شده و تا محل مصرف،       تحفاری در زمین سنگی برداش    
و مصالح حاصل ) پس از تولید( زهکش، رس و مصالح سنگی بتن وای بدنه سد، فیلتر   رودخانههدر سایر موارد از جمله مصالح پوست

خواهـد  پرداخـت صـورت      متـر    500برای مسافت مـازاد بـر       از ردیف حمل مصالح غیر سنگی،       های غیر سنگی،      از حفاری در زمین   
 .گرفت
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 بهای کل

 )ریال(
 مقدار

 بهای واحد
 )ریال(

 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 5،130

خاکبرداری در زمین غیر سنگی و توده کردن مواد 
 .حاصله

 010101 

  

 مترمکعب 6،830
خاکبرداری در زمین ماسه بادی و توده کردن مواد 

 .حاصله
 010201 

  

 مترمکعب 13،400
نگی بدون مصرف مواد منفجره خاکبرداری در زمین س

 .و توده کردن مواد حاصله
 010301 

  

 مترمکعب 25،400
خاکبرداری در زمین سنگی با مصرف مواد منفجره و  

 .توده کردن مواد حاصله
 010302 

  

 مترمکعب  

های سنگی در صورتی که مصرف  خاکبرداری در زمین
دن مواد شیمیایی غیر انفجاری الزامی باشد و  توده کر

 .مواد حاصله

 010303 

  

 مترمکعب 16،400
خاکبرداری در زمین لجنی، حمل و  توده کردن مواد 

 .حاصله
 010401 

  

 مترمکعب 4،480

های  های خاکبرداری در زمین اضافه بها به  ردیف
سنگی با مصرف مواد منفجره، در صورتی که برای 
خرج گذاری استفاده از لوله پلیکا یا کیسه پالستیکی 

 .الزامی باشد

 010501 

  

 مترمکعب 3،350

های خاکبرداری در هر نوع زمین  اضافه بها به ردیف
درصورتی که خاکبرداری پایین تر از ) بجز لجنی(

 و آب  زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا شودرقوم آب
 .موجود به صورت ثقلی یا به وسیله پمپ تخلیه گردد

 010601 

  

 مترمکعب 47،100

در زمین سنگی با مصرف مواد منفجره اگر خاکبرداری 
خاکبرداری به روش انفجار کنترل شده ویژه انجام 

 .شود

 010701 

  

 مترمکعب 30،900
خاکبرداری در زمین سنگی بدون مصرف مواد منفجره 

 .ای انجام شود اگر خاکبرداری به صورت دندانه
 010801 

  

 مترمکعب 3،260

های   در زمینیخاکبرداربارگیری مصالح حاصل از 
 متر، ریختن و تسطیح 500ای، حمل تا  لجنی و ماسه

 .در محل انباشت

 010901 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 4،210

های   در زمینخاکبرداریبارگیری مصالح حاصل از 
 متر، ریختن و تسطیح در 500غیر سنگی حمل تا 

 .محل انباشت

 010902 

  

 مترمکعب 4،820

های  ر زمین دخاکبرداریبارگیری مصالح حاصل از 
 متر، ریختن و تسطیح در محل 500سنگی، حمل تا 

 .انباشت

 010903 

  

 مترمکعب 44،500

های بارگیری و بار اندازی هرگاه   اضافه بها به ردیف
استفاده از  تاور کرین یا جرثقیل و باکت برای 

 .بارگیری الزامی باشد

 010904 

  

 مترمکعب 4،430

یها در هر نوع زمین ریزش برداری ناشی از خاکبردار
 متر،  500خارج از قصور پیمانکار، بارگیری، حمل تا 

 .ریختن و تسطیح در محل انباشت

 011001 

  

 مترمربع 60،700
های سنگی به روش پیش  ایجاد شکاف در زمین

 .شکافتن
 011101 

  

 مترمربع 4،020
 شده خاکبرداریپروفیله کردن و آماده سازی سطوح 

 .نگی برای خاکریزی بدنه سدهای غیرس در زمین
 011201 

  

 مترمربع 7،870
 شده  خاکبرداریپروفیله کردن و آماده سازی سطوح 

 .های سنگی برای خاکریزی بدنه سد در زمین
 011202 

  

825 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

ای و لجنی، برای  حمل مصالح غیرسنگی و ماسه
 . متر500مسافت مازاد بر 

 011301 

  

1،110 
  -کعب مترم

 کیلومتر
 011302  . متر500حمل مصالح سنگی، برای مسافت مازاد بر 

  

 مترمربع 1،120
شخم زنی، آبپاشی، تسطیح و کو بیدن بستر غیرسنگی 

 .خاکریزها
 011401 

 011501  .ای تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترمکعب 16،300  
  

 مترمکعب -5،360
در صورتی که از مصالح ، 011501کسر بها به ردیف  

 . استفاده شودیا خاکبرداریحاصل از حفاری 
 011502 

  

 مترمکعب 47،300
تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل 

 ).Rock Fill(از معدن سنگ  
 011601 

  

 مترمکعب -25،300
 در صورتی که از مصالح 011601کسر بها به ردیف 

 . استفاده شودبردارییا خاکحاصل از حفاری 
 011602 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 23،200
 مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار تهیه

)Blanket  sloppy (در تماس با بستر سنگی سد. 
 011701 

  

 مترمکعب 25،900
تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر 

 .سنگی سد
 011702 

 011703  . رسی و بالنکت افقی سد هسته مصالح و اجرای  تهیه مترمکعب 19،600  
  

 مترمکعب 1،900
بندی و سایر تمهیدات الزم  برای عمل آوری  کرت
 .رس

 011704 

  

 مترمکعب 635

 در ،011703 تا 011701های  اضافه بها به ردیف
صورتی که برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر 

 . اسب بخار باشد250بولدوزر به قدرت بیش از 

 011705 

  

 مترمکعب 40،800
ریز دانه از مصالح ) رفیلت( مصالح و اجرای صافی  تهیه

 .متر  میلی15، با حد اکثر اندازه دانه ای رودخانه
 011801 

  

 مترمکعب 35،800
درشت دانه از ) فیلتر( مصالح و اجرای صافی  تهیه

 .متر  میلی25، با حد اکثر اندازه دانه ای مصالح رودخانه
 011802 

  

 مترمکعب 34،000
) Transition Zone( انتقالی  ناحیه اجرای و مصالح  تهیه

 .ای از مصالح رودخانه) زهکش قائم(
 011803 

  

 مترمکعب 29،700
 مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد  تهیه

 .ای از مصالح رودخانه) زهکش افقی(
 011804 

  

 مترمکعب  

در ) فیلتر(رای صافی اضافه بها به تهیه مصالح و اج
شرایطی که در مجاورت هسته آسفالتی به طور 

 .همزمان اجرا شود

 011805 

  

 مترمکعب -11،400

های  های تهیه مصالح و اجرای صافی کسر بها به ردیف
ریز دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش 

در صورتی که از مصالح  زهکش زیر پوسته سد 
 .استفاده شودکبرداری یا خاحاصل از حفاری 

 011806 

  

 مترمکعب 16،200

های تهیه مصالح و اجرای  اضافه بها به ردیف
های ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا  صافی

 اگر مصالح از سنگ  فرش زهکش زیر پوسته سد
 .کوهی تهیه شود

 011807 

  

 مترمکعب 43،400
 پوسته ای و اجرای تهیه مصالح از مخلوط رودخانه
 ).Rip-Rap(زهکش زیر پوشش خشکه چین 

 011901 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 59،200
تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش 

 ).Rip-Rap(زیر پوشش خشکه چین 
 011902 

  

 مترمکعب 89،700
تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه 

 ).Rip-Rap(چین 
 011903 

  

 مترمکعب 18،700

 500گیری و حمل خاک مناسب از فاصله  بار،تهیه
متری، آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت 

 .Back Fillهای بتنی  سازه

 012001 

  

 مترمکعب 3،000
مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح در محل قرضه یا 

 .انباشت
 012101 

  

 مترمکعب 4،730
مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح روی بستر 

 .خاکریز
 012201 

  

 مترمکعب 2،490

های  اضافه بها به ردیف های تهیه مصالح و اجرای الیه
مختلف سد خاکی هرگاه برداشت مصالح از داخل آب 
رودخانه که جریان آب در آن برقرار است الزامی 

 .باشد

 012301 

  

 اصله 1،170

کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن 
که محیط تنه درخت درخت از هر نوع، در صورتی 

 5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15در سطح زمین تا 
 سانتی متر به تناسب 5کسر (سانتی متر محیط تنه 

 .و حمل آن به خارج محل عملیات) شود محاسبه می

 012401 

  

 اصله 3،880

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 متر  سانتی30 تا 15درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 012402 

  

 اصله 6،840

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 60 تا 30درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 012403 

  

 اصله 10،800

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 90 تا 60طح زمین بیش از درخت در س

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 012404 

  

 اصله 1،460

 سانتی 10، به ازای هر 012404اضافه بها به ردیف 
 10کسر (متر که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود سانتی متر، به تناسب محاسبه می

 012405 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 اصله 6،910

ها به خارج از   و حمل ریشهها ریشه کن کردن درخت
 محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در

 . سانتی متر باشد30 تا 15سطح زمین بیش از 

 012501 

  

 اصله 19،100

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت 

 . سانتی متر باشد60 تا 30درسطح زمین بیش از 

 012502 

  

 اصله 32،000

ها و حمل ریشه به خارج از  ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 

 . سانتی متر باشد90 تا 60

 012503 

  

 اصله 3،840

 10، به ازای هر 012503اضافه بها به ردیـف 
 10کسر (سانتیمتر که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 .).شود ه تناسب محاسبه میسانتیمتر، ب

 012504 

  

 اصله 1،160

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
 15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر محیط تنه 5سانتی متر باشد به ازای هر 
 .). سانتیمتر، به تناسب محاسبه می شود5کسر (

 012601 

  

 اصله 5،760

دن جای ریشه با خاک مناسب در پر کردن و کوبی
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد30 تا 15

 012602 

  

 اصله 19،100

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد60 تا 30

 012603 

  

 اصله 30،500

ن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در پر کرد
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد90 تا 60

 012604 

  

 اصله 3،620

 سانتیمتر 10، به ازای هر 012604اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر (که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود به تناسـب محاسبه می

 012605 

 012701  .تخریـب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان مترمکعب 232،500  
  

 مترمکعب 302،000
تخریـب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 .گردها میل
 012702 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 38،800
های تخریب بتن غیر مسلح برای  اضافه بها به ردیف
 .کاردر فضای بسته

 012703 

  

 کعبمترم 50،500
اضافه بها به تخریب انواع بتن مسلح برای کاردر 

 .فضای بسته
 012704 

  

 مترمکعب  
اضافه بها به تخریب انواع بتن مسلح با مواد شیمیایی 

 .بارگیری و حمل مواد حاصل به هر فاصله
 012705 

  

925 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 012801  . کیلومتر5حمل آب مازاد بر 

 012901  .صالح و اجرای هسته آسفالتیتهیه م مترمکعب    
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 عملیات حفاری در فضای بسته. صل دومف
 مقدمه 

 
، کندن انواع زمین به هر روش اعم از دستی یا ماشـینی بـه منظـور ایجـاد تونـل     ،  این فصلیها  ردیفدر  در فضای بسته منظور از حفاری .1

به هر عمق به انضمام بارگیری مـواد حاصـله از حفـاری و    ، )فضای بسته(ن  مغار و مانند آنها در زیر زمی ، و اطاق شیر   )شفت(چاه  ،  گالری
سترسـی بـه   د  متری از نزدیکترین دهانه500حمل آنها به خارج از فضای حفاری شده در فضای باز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله 

 جـزء  شـود  مـی انجام  (Open-Cut)در فضای روبازعملیات حفاری مربوط به ورودی و خروجی تونلها و گالریها که  . مقطع حفاری است  
 . شود میعملیات خاکی به شمار آمده و بهای آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت 

پیمانکار که در آن مسیر حمل مصـالح         با توجه به روش اجرای مصوب      )عمق تونل ( فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه دسترسی         :بصرهت
 . باید به تایید مهندس مشاور برسد شود یبه خارج از تونل تعیین م

 حفاری تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه سختی کار در تونلهای شیب دار درصـورتیکه زاویـه محـور                        یها    ردیفدر بهای واحد     .2
 طبـق   بیشـتر  بـا شـیبهای       درجه رو به پایین یا رو به باال باشد اعمال گردیده است و بـرای تونلهـای                 5تونل نسبت به افق بیش از صفر تا         

 .  عمل خواهد شدمربوط یها  ردیف
 تعاریف .3

 . )A( بارتست از مساحت محاط در خط پروژهع: طح مقطع حفاریس

وده و بـ  که برای انجام عملیات حفاری در آن نیازی به نگهداری و پایدار سازی موقت ن       شود  میزمین پایدار به زمینی اطالق       : زمین پایدار 
 .  ادامه یابد،اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقتناشی از  ،ن وقفه کاریعملیات حفاری بدو

 که عملیات حفاری در آن به علت اجرای عملیات نگهداری و پایـدار سـازی         شود  میزمین نیمه پایدار به زمینی اطالق        : زمین نیمه پایدار  
 . موقت با وقفه انجام شود

 که پیشروی عملیات حفاری در آن بدون اجرای تمهیدات خـاص از جملـه اجـرای                 شود  میمینی اطالق   زمین ناپایدار به ز    : زمین ناپایدار 
 . عملیات پیش تزریق یا پیش مهاری یا تمهیدات ویژه دیگری از این قبیل عملی نباشد

عملیـات  به انجام همزمـان     منوط  ) 020801ردیف  (های نیمه پایدار      پرداخت کامل ردیف اضافه بهای پیش بینی شده برای زمین         : 1تبصره  
درصورت انجام هـر یـک از عملیـات فـوق          . باشد  پاشی، نصب شبکه فوالدی، اجرای هر نوع میل مهاری و اجرای قاب نگه دارنده می                بتن

درصورت انجـام   . شود که این درصد برای هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است                 این ردیف پرداخت می     واحد درصدی از بهای  
 .ی از عملیات، مجموع درصدهای مربوط به آن عملیات قابل پرداخت استترکیب

 020801 درصد از ردیف 25پاشی  درصورت انجام عملیات بتن -
 020801 درصد از ردیف 20) وایرمش( درصورت انجام عملیات اجرای شبکه فوالدی  -

 020801 درصد از ردیف 25درصورت انجام عملیات اجرای هر نوع میل مهاری  -

 020801 درصد از ردیف 30رت انجام عملیات اجرای هر نوع قاب نگه دارنده درصو -
 باشد که در حد فاصل محلهای حفاری و تحکیم اجرای عملیات نگهداری و ای نهچنانچه جبهه کاری در زمین نیمه پایدار به گو        : 2تبصره  

از حفاریها اضـافه بهـایی بابـت زمـین نیمـه پایـدار تعلـق        به این حجم ، پایدار سازی موقت تداخلی با عملیات حفاری تونل نداشته باشد      
اضافه بهای حفاری در زمینهای نیمه پایدار تنها به آن حجم از             و    گرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پایدار محسوب خواهد شد           نخواهد
 . ازی موقت با وقفه انجام شودها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاری در آن به علت اجرای عملیات نگهداری و پایدار س حفاری

بجـز قطعـاتی کـه جزئـی از     ای   نشان دهنده مرزی است که در داخل آن نبایـد هیچگونـه زایـده   ها  ین خط در نقشها: )Aخط (ط پروژه خ
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 . قرار گرفته باشد، پوشش دائمی است

. گیـرد   مـی پیمانکار مورد اسـتفاده قـرار        نشان دهنده حدی است که جهت متره و پرداخت به            ها    ین خط در نقشه   ا: )Bخط  (ط پرداخت خ
آیـد بـه اضـافه     مـی  بدسـت  4خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاری که از جـدول بنـد       بنابراین فاصله بین خط پروژه و     

 .  و دستور کارها مشخصات فنی،ها  ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشه
 :باشد میار طبق جدول زیر حداکثر اضافه حفاری قابل پرداخت به پیمانک . 4

 )اعداد بر حسب سانتیمتر                                                                                        (

 ناپایدار نیمه پایدار ایدارپ
 نوع زمین                    

 وش حفاریر

 چال و انفجار 20 15 10

 چکشهای هیدرولیکی 20 12 10

 کله گاوی 15 10 5
 

برداری    ریزش یها    ردیف حفاری و مازاد بر آن از        یها    ردیف سانتیمتر از    10الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا           حفاریهای فوق   اضافه
بـا بـتن یـا    الذکر و پر کردن آن فضـا    ی ناشی از اضافه حفاری بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوق             ها    زینهه. شود  میپرداخت  

 . مواد دیگر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است

 .  حفاری پیش بینی شده استیها  ردیفبهای لق گیری سنگ و صاف کردن قسمتهای برآمده و رگالژ در  .5

، )Geological Break( ین باشـد ریزشی مازاد بر اضافه حفاری مجاز بـه وجـود آیـد کـه ناشـی از شـرایط زمـ       ، هرگاه ضمن اجرای کار .6
دستور کار مقتضی برای جلـوگیری از  ، مهندس مشاور پس از رسیدگی. بی درنگ به اطالع مهندس مشاور برساند پیمانکار باید موضوع را   

پرکـردن  ی ریـزش بـرداری و       هـا     هزینه. کند میگسترش ریزش و چگونگی پرکردن فضاهای خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابالغ                
فضاهای خالی تنها در صورتی به پیمانکار پرداخت میشود که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و                        

 . رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهای ابالغی قابل پیشگیری نبوده باشد با اطالعات موجود و علی
 سانتیمتر قابل 10 جای آن به دلیل شرایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر پر کردن بهای اضافه حفاری در کف تونل و .7

هیچگونـه  ،  در صورتیکه اضافه حفاری ناشی از عمق بیش از حد چالهـای حفـاری شـده و یـا خرجگـذاری مـازاد باشـد                        . پرداخت است 
 . پرداختی جهت اضافه حفاری و پرکردن جای آن صورت نخواهد گرفت

هزینه خرد کردن و شکسـتن سـنگهای درشـت بـه هـر              ،   در هر نوع زمین    ،ریزشناشی از    مصالح   بارگیری هر نوع    ردیف  واحد   در بهای  .8
 500جمع آوری و بارگیری مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاری و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضای بـاز تـا فاصـله                            ،  روش

 . شود براساس دستور کار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام کار پرداخت می است ومتری از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده 

 ردیـف در   …تغییـر مقطـع و      هـا،       زانـوئی ،  هزینه صعوبت حفاریهای ناشی از اجرای شکلهای هندسی ویژه مانند محلهای تقاطع حفاریها             .9
 . منظور شده است، 020701

باید به محل خاکریز و    ،  یص مهندس مشاور قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند           مواد حاصل از حفاری در انواع زمینها که به تشخ          .10
باید به محلهای انباشت مواد زاید که از سـوی مهنـدس مشـاور              ،  مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد      . یا دپوی مصالح حمل و تخلیه شوند      

طبق فصـل عملیـات   ،  در فضای باز متر500هزینه حمل مازاد بر چگونگی پرداخت . تخلیه و پخش و تسطیح شوند    ،  حمل،  شود  میتعیین  
 . باشد میخاکی 

حجم خاکی کـه حمـل   ، )اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید    (در مورد حمل مواد حاصل از حفاری به خاکریزها یا به محل انباشت               .11
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 . شود میحجم محل حفاری مطابق خط پرداخت محاسبه با برابر ، شود می
 . در قیمتها منظور شده است،  همچنین تغییر حجم ناشی از تورمشود میبراساس خط پرداخت محاسبه ، حفاریحجم  .12
ی صورتمجلس شده با    ها    طبق اندازه ،  شود  میبرای برداشتن قسمتهای سست انجام      ،  هایی که طبق دستور کار مهندس مشاور       اضافه حفاری  .13

مشخصـات فنـی یـا دسـتور کـار          ،  هزینه پرکردن این محلها طبق نقشه     . شود  می پرداخت   حفاری یها    ردیفمهندس مشاور و با استفاده از       
 . شود می این فهرست بها پرداخت یها  ردیفمهندس مشاور بر اساس 

هزینه ناشی از دشواری کار در زمین آب دار و بکارگیری روشهای ویژه با یا بدون                ،   اضافه بهای حفاری در زمینهای آب دار       یها    ردیفدر   .14
 . استفاده از مواد منفجره در نظر گرفته شده است

به تشخیص مهنـدس مشـاور،       استفاده از پمپ     در صورت نیاز به   عملیات حفاری    نشت آبها و آبهای مصرفی در     ،   آبهای جاری  پمپاژ هزینه .15
  .نخواهد گرفتای صورت  و برای تخلیه ثقلی آب پرداخت جداگانه .شود می  ردیف فصل متفرقه پرداختازبه صورت جداگانه 

جمع آوری و هدایت آبهـای  ،  احداث کانالی مربوط بهها  هزینه )020501ردیف (زیرزمینی  آبهای زیر تراز در ردیف اضافه بهای حفاری       .16
چنانچه آبهای نفوذی بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی        . سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است            

ردیـف  ایـن   در  همچنـین   .  منظور شـده اسـت     این ردیف  هزینه هدایت آبهای سطحی تا محل استقرار پمپ در بهای واحد          ،  دندتخلیه نگر 
ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهای نفوذی جاری و غیرجاری و عملیـات زیـر        مربوطهزینه کاهش راندمان عوامل اجرای کار و تجهیزات         

 . ی از این بابت صورت نخواهد گرفتتراز آب منظور شده است و پرداخت دیگر
یـا   (.Shield T.B.M) سپردار (.T.B.M)تمام مقطع  شامل روشهای حفاری ماشینی با استفاده از دستگاههای حفار،  این فصلیها  ردیف .17

 . باشد مین )Raise Boaring(حفار شفت   و(.Open T.B.M)فاقد سپر
 . شود مییا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول پرداخت  )(Fore Polingهزینه عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی  .18
و برچیـدن  تجهیـز  ( 4پیوسـت   یهـا   ردیـف برداری و نگهداری از سیستمهای تهویه و روشـنایی از        بهره،  نصب،  های مربوط به تهیه     هزینه .19

 . شود پرداخت می) کارگاه

که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیات حفاری             ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است              .20
 بـه عهـده کارفرمـا    هزینه تهیه ابزار دقیق دیـده نشـده و        ،   نصب ابزار دقیق این فصل     یها    ردیفدر بهای واحد    . باشد  میدر فضای بسته الزا   

 . پیمانکار استبه  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداری به عهدههای مربوط  هزینهولی  است
 :ی ذیل نیز دیده شده است ها  نصب ابزار دقیق هزینههای  ردیفدر بهای واحد . الف

 محلهای مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمیندر  چال زنی - 
  انجام آزمایش نفوذ پذیری و تزریق اولیه و ثانویه- 
 د نیاز جهت نصبی مورها   آماده سازی ابزار و وسایل و مهاری- 
  تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل- 
 ی مورد نیازها   انجام کابل کشی- 
 ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل،  تهیه مصالح- 
 . مربوطای ابزار دقیق به همراه گزارشهای   قرائت دوره- 

 .  حفاری تونل دیده شده استیها  ردیفخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای هزینه تا. ب
 . شود میپرداخت  به صورت جداگانههزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداری مورد استفاده قرار خواهند گرفت . پ

. باشـد  قابـل پرداخـت مـی   فصـل  هـای ایـن    از ردیفهندس مشاور مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید م حفاری   هزینه .21
 مربوط در سایر فصول قابل پرداخت       یها    ردیفی مربوط به پر کردن فضای حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از               ها    همچنین هزینه 
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 متـر  250اجـرای کـار در فواصـل کمتـر از          متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی برای            250حداقل فاصله پذیرگاهها    . باشد  می
 . مبلغی پرداخت نخواهد شد احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها

بینی شده باشد که نیاز       مربوط به حفاری تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضای بسته متناسب بوده و به نحوی پیش                تجهیزات    :تبصره
چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمـان بـه روش و   . ری به حداقل ممکن کاهش دهد به احداث پذیرگاه را در عملیات حفا      

نیـاز بـه     ،تجهیـزات که بنا به تشخیص مهندس مشـاور در صـورت اسـتفاده از آن               ،  تجهیزات خاصی برای حفاری تونل اشاره شده باشد       
 . و پر کردن فضای آن پرداخت نخواهد شددر آن صورت هیچگونه پرداختی بابت حفاری پذیرگاه احداث پذیرگاه نباشد، 

در ) انفجـاری آرام و چکشـهای هیـدرولیکی و بـادی          ،  اعم از انفجـاری   (ی حفاری تونل به هر روش     ها    هزینه،   حفاری تونل  یها    ردیفدر   .22
ی شـده پرداخـت     بینـ    از ردیف پیش   مربوطگاوی اضافه بهای      قیمتهای واحد منظور گردیده است و فقط در صورت استفاده از دستگاه کله            

 .  متر محاسبه گردیده است150 حفاری برای تا عمق یها  ردیفهمچنین بهای . خواهد شد

 تـا   020101(بـرداری    ی اصلی حفـاری و ریـزش      ها    ردیفخواهد بود که فقط به      ای    به گونه . . .  و ناپایدار بودن و      شیب،  اضافه بهای عمق   .23
 . اعمال خواهد شد) 020201
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 303،500

، در  متر مربع7حفاری در فضای بسته به مقطع تا 
 .زمین پایدار

 020101 

  

 مترمکعب 194،000
 متر 20 و تا 7 مقطع بیش از حفاری در فضای بسته به

 .، در زمین پایدارمربع
 020102 

  

 بمترمکع 142،500
 50 و تا 20مقطع بیش از حفاری در فضای بسته به 

 .، در زمین پایدارمتر مربع
 020103 

  

 مترمکعب 96،500
،  متر مربع50بسته به مقطع بیش از حفاری در فضای 

 .در زمین پایدار
 020104 

  

 مترمکعب 7،930

بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع 
 قصور پیمانکار و حمل زمین در فضای بسته خارج از

 . متر از نزدیکترین دهانه ورودی500و تخلیه تا 

 020201 

  

 درصد 7

برداری در  های حفاری و ریزش اضافه بها به ردیف
فضای بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین 

 متر باشد، به ازای هر 150دهانه دسترسی بیش از 
 متر دوم دو 250 متر اول یکبار، 250برای .  متر250

 .های بیشتر بار، و به همین ترتیب برای طول

 020301 

  

 مترمکعب 64،500

، های حفاری در فضای بسته لیه ردیفاضافه بها به ک
) Road Header(هرگاه از دستگاه حفار کله گاوی 

 .استفاده شود

 020401 

  

 مترمکعب 4،790

 حفاری در فضای بسته هرگاه های اضافه بها به ردیف
 و آب های زیر زمینی انجام شود تراز آبفاری زیر ح

 .موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد

 020501 

  

 مترطول 5،950

حفاری در فضای بسته برای (تهیه و نصب لوله پلیکا 
 چنانچه در حین چالزنی از )با استفاده از مواد ناریه

گذاری از لوله  ها آب خارج شده و جهت خرج چال
به ازای هر متر طول لوله پلیکا ( ،استفاده گرددپلیکا 

 ).نصب شده

 020502 

  

 درصد 1

 حفاری در فضای بسته به هر های اضافه بها به ردیف
  5مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

 درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به 20و تا 
ار سمت باال انجام شود به ازای هر درجه شیب یک ب

 . درجه اول5مازاد بر 

 020601 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 درصد 2

 حفاری در فضای بسته در هر های اضافه بها به ردیف
 5مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از  

 درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به 20و تا 
سمت پایین انجام شود به ازای هر درجه شیب یک 

 . درجه اول5بار مازاد بر 

 020602 

  

 درصد 40

 حفاری در فضای بسته در هر های اضافه بها به ردیف
  20مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

 درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی 50و تا 
 .به سمت باال انجام شود

 020603 

  

 درصد 55

 حفاری در فضای بسته در هر های اضافه بها به ردیف
  20از فضای بسته که دارای بیش از مقطع برای طولی 

 درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی 50و تا 
 .به سمت پایین انجام شود

 020604 

  

 درصد 35

 حفاری در فضای بسته در هر های اضافه بها به ردیف
 50مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

ی به  درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشرو90و تا 
 .سمت باال انجام شود

 020605 

  

 درصد 45

 حفاری در فضای بسته در هر های اضافه بها به ردیف
 50مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

 درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به 90و تا 
 .سمت پایین انجام شود

 020606 

  

 مترمکعب 5،740

 فضای بسته برای طولی اضافه بها به ردیف حفاری در
از فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد 

ها و  ها، درافت تیوب ها، ترانزیشن مانند دو راهی(
 ).کند ای که ابعاد مقطع تونل تغییر می محدوده

 020701 

  

 مترمکعب 17،100

 چنانچه ،020104 تا 020101های  اضافه بها به ردیف
یمه پایدار انجام عملیات حفاری در هر نوع زمین ن

 .شود

 020801 

  

 مترمکعب 20،900
 چنانچه ،020104 تا 020101های  اضافه بها به ردیف

 .عملیات حفاری در هر نوع زمین ناپایدار انجام شود
 020802 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب  

اضافه بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع 
مین و  مترمربع، چنانچه به دلیل ناپایداری ز50بیش از 

 مرحله 3بزرگ بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 
 .الزامی باشد

 020901 

  

 مترمکعب 2،970

اضافه بها به ردیف حفاری در فضای بسته  چنانچه  
بنا به شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های 
بتن ریزی یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری 

مالحظات خاص گذاری محدود و ویژه و  با خرج
 .انجام گیرد

 021001 

  

 عدد 206،500

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق همگرا 
ای در فضای  سه نقطه) Convergence Meter(سنج 

 .بسته در حین عملیات حفاری

 021101 

  

 عدد 50،200
 به ازای نصب هر نقطه ،021101اضافه بها به ردیف 

 . نقطه اولهمگرایی سنج مازاد بر سه
 021102 

  

 مترطول 221،000

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب هر نوع ابزار دقیق 
فضای در هر نوع ) Extenso Meter(واگرا سنج 

 . متر5، برای طول تا بسته و در حین عملیات حفاری

 021103 

  

 مترطول 25،200
 به ازای هر متر افزایش ،021103اضافه بها به ردیف 

 . متر اول5د بر طول مازا
 021104 

  

 عدد 132،000

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق بار 
در هر نوع فضای بسته در حین ) Load Cell(سنج 

 . متر5، برای طول تا یعملیات حفار

 021105 

  

 مترطول 20،300
، به ازای هر متر افزایش 021105اضافه بها به ردیف 

 .ل متر او5طول مازاد بر 
 021106 

  

 عدد 89،900

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق فشار 
در هر نوع فضای بسته در ) Pressure Cell(سنج 

 .حین عملیات حفاری

 021107 
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 عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوح. فصل سوم
  مقدمه

 

 :ارد زیر در نظر گرفته شده استموز بجح مورد نیاز اجرای کار ی مربوط به تهیه کلیه مصالها  کلیه هزینه،  این فصلیها  ردیف رد .1
بـا   هـاری  و میـل م )Split Set( میل مهاری با پوسته شـکاف دار ، گوه ،پوسته باز شونده، صفحه زیرسری یا باربر، واشر، مهره، ردلگمی .1-1

 . این فصل اجرای میل مهار تنیده و ناتنیده یها  ردیف کلیه یبرا )Swellex(ونده  شسطنبپوسته م
 . و شاتکریت  اجرای میل مهار و کابل مهارکنندهیها  ردیف برای برای انیمس .1-2
 . )Wire Mesh(  اجرای شبکه فوالدییها  ردیفوالدی برای ف هکبش .1-3
 . میل مهارها و کابل مهارکننده و شاتکریترای  اجیها  ردیفتزریق در شیمیایی  افزودنی دموا . 1-4
 . ها  گهدارندهلح فوالدی الزم و ساخت ناصمیه ته .1-5
 ه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط تهی . 1-6

. پوسـته بـاز شـونده   ، صفحه زیرسری یا بـاربر ، واشر، مهره، ردلگمی اجرای شبکه فوالدی و      یها    ردیفهزینه تهیه شبکه فوالدی برای      : 1هصرتب
 انواع میل مهاری و مصالح فـوالدی  یبرا )Swellex(ونده  شطسنبهاری با پوسته م و میل م)Split Set( سته شکاف داروپ ری باهامیل م، گوه

 میـل مهـار و کابـل        یجراا یها    ردیفاده برای تزریق در     تفاسد  پنجم و هزینه سیمان مور    فصل   مربوط در    یها    ردیف از   ها    الزم برای نگهدارنده  
 . پرداخت خواهد شداز فصل چهارم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی  فصل هفتم یها  ردیفاز  هدر کننهام

به عهده پیمانکار گذاشـته شـود ردیـف تهیـه آنهـا             ،  در صورتی که در نظر باشد تهیه کابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط              :2ره  تبص
 . شود میبصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج 

تـا  ماسـه و مصـالح سـنگی شـاتکریت         (ل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه          حم و یارگیر ب ی مربوط به  ها     این فصل هزینه   یها    ردیف در .2
نگهـداری در کارگـاه و بـارگیری و         ) صلهار ف هآب و دیگر مصالح به      ،  ترومیل ک 30 سیمان و آهن آالت تا فاصله     ،  بنتونیت،   متر 500اصله  ف

 . است هدفته شگرحمل از محل نگهداری تا محل ساخت و مصرف و باراندازی در نظر 
 مربوط در فصل عملیـات خـاکی و هزینـه    یها  ردیفز یت اشاتکر) شن و ماسه( متر ماسه و مصالح سنگی  500حمل مازاد بر     هنیزه: 1هصرتب

 . شود میوط در فصل حمل محاسبه ب مریها  ردیفز  ابا استفاده سیمان و فوالد، کیلومتر بنتونیت 30 رب دازحمل ما
 25/1، اجـرا شـده  ریت شـاتک   متر مصالح سنگی شاتکریت بازای هـر یـک متـر مکعـب      500مل مازاد بر    ح ه هزین بهبه منظور محاس  : 2ه  صرتب

 متـر   500همچنـین هزینـه حمـل مـازاد بـر           . اتالف مصالح نیز در این مقدار منظور شده است        . شود  میمترمکعب مصالح سنگی در نظر گرفته       
 . شود پرداخت می متر بتن در فصل هفتم 500شاتکریت از ردیف حمل مازاد بر 

 فصـل   4 نـد اب اضافه حفاری استخراج شده از جـدول ب        با احتس  طوح عملیات انجام شده در تونلها و گالریها خط پروژه          س بهاسحنای م مب .3
 . دوخواهد ب دوم و ضخامت تحکیمات

 :ظر گرفته شده است ندر  ی ناشی از موارد زیر نیزها  هزینه، ف تمیز کاری و آماده سازی سطوحیدر رد . 4
، نیغو ردموا، رسوبات، لگ، هدمالتهای خشک ش،  خاکبرداری یا حفاری شده از خرده سنگها و سنگهای نامتراکمحوطردن سز کتمی. 4-1

 خار و خاشاک و سایر اجسام زاید، پوششهای قبلی
 میز شده  و مرطوب نگهداشتن سطوح تاافهکخارج کردن آب داخل درزها و ش،  با آب توام با هوای فشردهشویشست. 4-2

اجتنـاب  دی بعمیزکاری و انجام عملیات تین بدر صورتی که فاصله زمانی . شود آماده سازی سطوح فقط یک بار پرداخت می یفای ردبه .5
هنـدس مشـاور تمیزکـاری و       یـد م  د تنها با تای   شاب هتشذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد که تمیز کاری مجدد ضرورت دا              پان

 . صورت خواهد گرفتپرداخت مجدد 
 
)  بتن پاشی فیبه جز رد (ردیر زمینی در آنها جریان داز و یو توقف عملیات در سطوحی که آبهای سطح  بهای هر گونه سختی کار    فه  اضا .6
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یی کـه آب زیـر      ها    هددوحات بتن پاشی در م    یلمع هبهای مربوط   اضافه ب . در بهای واحد ردیف مربوط به عملیات اجرایی منظور شده است          
 . . شود می پرداخت 030501زمینی یا سطحی جاری باشد از ردیف 

به  باتوجه (overlap) اب همپوشانیستحبا انصب شده والدی  فهای س وزن تئوریک شبکهبراسا، (Wire Mesh)ی فوالدی ها   شبکهوزن .7
 . شود یم هبساح ممربوط و مشخصات فنی ویا دستور کار ها  نقشه

  :شود میی ناشی از موارد زیر را نیز شامل ها  هزینه، (Wire Mesh)ی ی فوالدها  جرای شبکهدیف ار .8
سنجاقی و هر نوع مالت سیمانی و سیمهای انتظار و یا میخهای فوالدی که بـه                (از  ین دی مور ها    هارکنندهم صبآماده سازی و ن   ،  هیهت. 8-1

 . )شود کمک تفنگ بادی نصب می
 ی مورد نیازها   شبکه فوالدی با سطوح حفاری شده توسط مهار کنندهمنطبق کردن و تثبیت نصب و،  کردنخم، دنیبر .8-2
 تی فوالدی نیاز به اجرای میـل مهـاری و متعلقـا   ها  جهت تثبیت شبکه ت اجراییورمهندس مشاور و بنا به ضر خیص  ا به تش   بن راگ. 8-3

 . هد شداوخ اجرای میل مهارهای ناتنیده پرداخت یها  ردیف باشد هزینه آن از مربوط
، اجرای قطعات بتن پاشـی آزمایشـی      ینه  زهو همچنین     اجرا ،حمل،  ساخت،  )بجز سیمان ( هزینه تهیه کلیه مصالح      بتن پاشی  یها    ردیفدر   .9

 . منظور شده است
در هـیچ یـک از        بنـابراین ضـخامت بـتن پاشـیده        باشد  میحد اقل ضخامت بتن پاشیده شده       ،  های بتن پاشی    در ردیف ظور از ضخامت    نم .10

هزینه بتن پاشیده شـده اضـافی بـرای         . کمتر باشد و دستور کارها     و مشخصات فنی     ها    یستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه      نبا قسمتها
قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتالفی و تمیز کـردن محـیط کـار از بـتن اتالفـی و             داپرکردن ناهمواریهای سطحی و تامین ح     

 .  بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفتهای ردیفواحد خارج کردن آن مواد در بهای 
 ناشـی از    انی مربوط به استهالک اضافی دستگاه بابت کاهش راندم        ها    ر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهای فلزی و پلیمری کلیه هزینه           د .11

 . استفاده از این مواد منظور شده است
در صورتی که طبق نظر مهنـدس مشـاور         ،  چسبندگی و انجام آزمایشهای مورد نیاز     ،   از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت      زه گیری بهای مغ  .12

 . شودمیت اخردربوط در فصل چهارم پم فیدر  ضروری باشد از)Core (انجام کرگیری
 . منظور شده استای  ویههزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زا، شی و اجرای وایرمشان پت بیها  ردیف واحد در بهای .13
  :تسای ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده ها  ار تنیده و ناتنیده سنگ هزینهمهل می اجرای یها  ردیفدر  .14
 مهار میل اجرایقاط  مورد نظر و پیاده کردن و برداشت ندهداری محدونقشه بر .14-1
 فشرده و شستشوی چال با آب توام با هوای ، ل به قطر و طول الزمفر چاح .14-2
، واشـر ، وسته بـاز شـونده  پ، هگو، شامل صفحه زیر سری یا بار بر(همراه کلیه ملحقات مورد نیاز میل مهاری      ه   ب ارکردن میل مه  ماده  آ .14-3

 ب برای نص)…رابط و ، رهمه
 قبل یا پس از جاگذاری میل مهاری در چال، گ تزریقنشیل  نصبوتهیه  .14-4
 )Spacer (ر نصب فاصله نگهداهیه وت .14-5
وه  گـ  و یا با پوسـته بـاز شـونده و          رگر با متعلقات الزم و تحکیم آن درچال به کمک مالت پرکننده سیمانی یا مواد دی               اه م لیصب م ن .14-6

  زندهطبق مشخصات فنی و دستورالعمل سا
  جهت صفحه زیر سری)مالت ماسه و سیمان(صالح و اجرای بالشتک بتنی هیه مت .14-7
  برای مالت تزریق شده و بالشتک بتنی)رنی یا دستور کا فاتخصمطابق مش(گیرش سیمان نتظارا .14-8
 کردن مهره م ر سری و واشر و بستن و محکیز ادن صفحهرار دق .14-9
   و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنیتیزاهمیل مهار با تجادن ش قرار دحت کشت .14-10
 تزریقات تکمیلی موردنیاز مانجا .14-11
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 ده مطابق مشخصات فنیش هزار مورد نیاز تا تناژ خواستآزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابنجام ا .14-12
 031401چنانچه عالوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشـد بهـای آن از ردیـف                          .14-13

 . شود پرداخت می
، مشخصـات فنـی  هـا،     نقشـه بـا ق طب مورد نیاز من چاللوط ساسبرا،  اندازه گیری، اجرای انواع میل مهارهای تنیده یا ناتنیده یها    ردیف در .15

 . شود می انجامدستور کارها و با توجه به صورتمجلسهای مربوط 
 .  میشودداخت پرمربوط میل مهار از نوع یها  ردیفطبق ، اجرای هر نوع میل مهار آزمایشیزینه ه .16
هزینـه تهیـه     و از ردیف حفاری کنترل شده در فصـل اول        در هر نوع زمین     ،  سنگبرداری و حفاری محدوده صفحه باربرکابل مهاری      زینه  ه .17

 شود میای در فصل هفتم پرداخت   از ردیف بتن سازه)لشتک بتنیاب(ی نربر بته بابتن و اجرای صفح
 . نظر گرفته شده است رد زیر نیز یها  نههزی، ر کننده سنگاهم لبا اجرای کیها  ردیفر د .18

 اده کردن و برداشت نقاط اجرای کابلهای مهاریرداری محدوده مورد نظر و پینقشه ب. 18-1
ی چـال بـا آب تـوام بـا هـوای       شستشـو و زم عمق الطر وبه ق )Down The Hole(از جمله ای   ضربههای  روشا انواع ل بفر چاح. 18-2

 فشرده 
 و تعیین انحراف چالنترل ک. 18-3
 )پیش تزریق( اولیه قیرتز. 18-4
  ی چال با آب توام با هوای فشردهتخلیه و شستشو، مجددفاری ح. 18-5
 با مشخصات و طول تعیین شده  مربوطقات  ملحکابل مهار کنند سنگ و گیره انتهایی باعبیه ت. 18-6
 ن یزر ای هر نوع دوغاب یا مالت سیمانا  بولمرحله ازریق ت. 18-7
  جهت گیرش سیماننتظارا. 18-8
 ها  نده رشتهی نگهدارها  واشر و گوه، ربرباصفحه عبیه ت. 18-9
 . زار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات الزمبو ا جهیزاتبا تای  یا دستهای  ش قرار دادن کابل به صورت رشتهحت کشت. 18-10
 )یق مرحله دومرزت(یمان یا رزین  ستمالهای تکمیلی هر نوع دوغاب یا زریقت. 18-11

 یهـا     ردیـف ای از     مابه التفاوت بهای روش حفاری دورانـی و ضـربه         ندس مشاور،   هبه دستور م  نی  استفاده از روش دورا   نیاز به    در صورت    :1تبصره  
 . فصل چهارم پرداخت خواهد شد

 . شود  فصل چهارم پرداخت مییها  ردیف از مربوطی ها  در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیری هزینه: 2تبصره 
نصـب در    ه نقشه برداری و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت          ب وطربم ه عملیات کلی )یزلف باق(زی  فلی  ها     واحد نگهدارنده  در بهای  .19

بـتن ریـزی   ، اتصاالت داخلی هر قاب فلزی و اتصاالت بین قابهای مجـاور   ،   آهن آالت  ع نو ری از ه   فلز هر شرایط شامل آماده سازی قاب     
، حمل داخل کارگـاه و تثبیـت آن در محـل توسـط پـیچ و مهـره                 ،  طباق آن با مقطع تونل    انی اجرایی و    ها    جاگذاری مطابق نقشه   ،پای قاب 

 . دیوار و سقف تونل منظور شده است، ی مجاور درکفها  دارندههگناتصال آن با ر و جوش و میل مها
مکان ا  که تاس سکویی یا   رسی دست طه از راه  قن راز متوسط نزدیکترین  ت،  مبنای تعیین ارتفاع   ،  032003 و 032002 ،032001 یها    ردیفدر   .20

ترسـی  سد لیاسـ به عنوان و  (لودر چرخ الستیکی و یا جرثقیل       ،  استقرار ماشین آالت چرخ زنجیری و چرخ الستیکی از جمله بیل مکانیکی           
عملیـات پایـدار سـازی و        رایجمکان ا که ا ابل پرداخت است     ق  فوق تنها زمانی   یها    ردیفبهای  ضافه  ا. جود داشته باشد   و آندر )به ارتفاع 

جرایـی قـادر بـه      ا لنسرپر به نحوی باشد که تجهیزات اصلی و         اک داری به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجرای        تحکیم و خاکبر  
 . تناسب با پیشروی عملیات خاکبرداری در ارتفاع نباشند مییجاجاب

واد افزودنـی تزریـق پرداخـت        فصل چهارم برای پرداخت م     مقدمهبهای مربوط به مواد افزودنی مورد استفاده در کارهای این فصل مطابق              .21
 . خواهد شد
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 1،600

تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات 
 .بتن پاشی

 030101 

  

 کیلوگرم 1،700

گرد  اجرای شبکه فوالدی در فضای باز از هر نوع میل
 و مهارهای مربوط برای ساده با هر نوع اتصاالت

 .حفاظت سطوح

 030201 

  

 مترمربع 7،340
 سانتیمتر 5اجرای الیه اول بتن پاشی به ضخامت تا 
 .در فضای باز  به ازای هر سانتیمتر ضخامت

 030301 

  

 مترمربع 6،540
های بعدی بتن پاشی در فضای باز  به ازای  اجرای الیه

 .هر سانتیمتر ضخامت
 030302 

  

 مترمربع 1،560

های اجرای بتن پاشی در فضای  اضافه بها به ردیف
 5بسته در صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از 

برای هر سانتیمتر ضخامت بتن پاشیده (متر مربع باشد 
 ).شده

 030401 

  

 مترمربع 2،260

اضافه بهای بتن پاشی در فضای بسته به هر ضخامت 
 و سطحی در برای محدوده ای که آبهای زیر زمینی

بها مستقل  این اضافه(محدوده بتن پاشی جاری باشد 
بوده و برای سطوح آبدار یکبار پاشی  بتناز ضخامت 
 ).شود پرداخت می

 030501 

  

 مترمربع 225

های اجرای بتن پاشی چنانچه در  اضافه بها به ردیف
بتن از مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده 

 ).تیمتر ضخامت بتن پاشیده شدهبرای هر سان(گردد 

 030601 

 030701  .تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی کیلوگرم    
 030702  .تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی کیلوگرم    
  

 مترطول 40،800
قطر  متر و به 3طول  سنگ به  اجرای میل مهار ناتنیده

 . میلیمتر و کمتر25
 030801 

  

 مترطول 43،500
 قطر  متر و به3طول اجرای میل مهار ناتنیده سنگ به 

 . میلیمتر30 میلیمتر و تا 25بیش از 
 030802 

  

 مترطول 57،000
 قطر  متر و به3طول  سنگ به  اجرای میل مهار ناتنیده

 . میلیمتر40 میلیمتر و تا 30بیش از 
 030803 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 58،100
 قطر  متر و به3طول  سنگ به  ناتنیدهاجرای میل مهار 

 . میلیمتر65 میلیمتر و تا 40بیش از 
 030804 

  

 درصد 35

کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه 
) Swellex(میل مهاری از نوع جداره منبسط شونده 

 .باشد

 031001 

  

 درصد 45

کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه 
) Split Set(هاری از نوع جداره شکاف دار میل م
 .باشد

 031002 

  

 مترطول 48،200
 قطر  متر و به3طول  سنگ به  اجرای میل مهار تنیده

 . تن25 میلیمتر و کمتر و با اعمال کشش اولیه تا 25
 031101 

  

 مترطول 52،300

 قطر  متر و به3طول  سنگ به  اجرای میل مهار تنیده
 میلیمتر و با اعمال کشش 30ر و تا  میلیمت25بیش از 
 . تن25اولیه تا 

 031102 

  

 مترطول 63،100

 قطر  متر و به3طول  سنگ به  اجرای میل مهار تنیده
 میلیمتر و با اعمال کشش 40 میلیمتر و تا 30بیش از 
 . تن25اولیه تا 

 031103 

  

 مترطول 64،200

طر  ق متر و به3طول اجرای میل مهار تنیده سنگ به 
 میلیمتر و با اعمال کشش 65 میلیمتر و تا 40بیش از 
 . تن25اولیه تا 

 031104 

  

 درصد 4

  و030804 تا 030801 های اضافه بها به ردیف
 متر، به 3، برای طول مازاد بر 031104 تا 031101

 . متر یکبار3ازای هر متر مازاد بر 

 031201 

  

 مترطول 4،080

ی  تنیده و ناتنیده سنگ،  اضافه بهای اجرای میل مهار
 درجه نسبت به 180چنانچه  عملیات در امتداد 

های  شاقول انجام شود، برای اجرای عملیات با زاویه
 درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه 180کمتر از 

 .شود پرداخت می

 031301 

  

 دفعه 13،600

 تن به میل مهارهای تنیده 25اعمال کشش مازاد بر 
 تن 10کسر ( تن کشش مازاد یکبار 10 به ازای هر

 ). تن در نظر گرفته شود10معادل 

 031401 

  

 مترطول 1،417،000
ای و کمتر در هر نوع  اجرای کابل مهاری سه رشته

 .زمین
 031501 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 031502  . رشته در هر نوع زمین5 یا 4اجرای کابل مهاری   مترطول 1،497،000  
 031503  . رشته در هر نوع زمین7 یا 6 مهاری  اجرای کابل مترطول 1،645،000  
  

 درصد 8

، برای 031503 تا 031501های  اضافه بها به ردیف
متر 10متر، به ازای هر متر مازاد بر 10طول مازاد بر 

 .یکبار

 031601 

  

 مترطول 131،000

اضافه بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ  چنانچه  
بت به شاقول انجام  درجه نس180عملیات در امتداد 

 180های کمتر از  شود، برای اجرای عملیات با زاویه
 .شود درجه نسبت به شاقول، به تناسب پرداخت می

 031701 

  

 درصد 20

 در صورتی که این فصلهای  اضافه بها به کلیه ردیف
 متر از 150 و تا فاصله عملیات در هر نوع فضای بسته

 .یرد انجام گترین دهانه دسترسی نزدیک

 031801 

  

 درصد 6

های اجرای شبکه فوالدی، بتن  اضافه بها به ردیف
پاشی، میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، 
هرگاه عملیات در فضای بسته و در فاصله  بیش از 

به .  متر از نزدیکترین دهانه دسترسی انجام شود150
 متر 250 متر اول یکبار، 250 متر برای 250ازای هر 

 .های بیشتر وم دو بار و به همین ترتیب برای طولد

 031802 

  

 کیلوگرم 2،110
با کلیه ملحقات ) قاب فلزی(اجرای نگهدارنده فلزی 

 .های مربوط در فضای بسته و اتصاالت و مهاری
 031901 

  

 درصد 5

های اجرای شبکه فوالدی، بتن  اضافه بها به ردیف
 فلزی پاشی، میل مهاری، کابل مهاری و قاب

 متر و 2ای که اجرای کار در ارتفاع بیش از  محدوده
 متر نسبت به تراز نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی 5تا 

 .دسترسی انجام شود

 032001 

  

 درصد 15

های اجرای شبکه فوالدی، بتن  اضافه بها به ردیف
پاشی،  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی 

 متر و 5فاع بیش از  ای که اجرای کار در ارت محدوده
متر نسبت به تراز نزدیکترین نقطه راه  یا   10تا 

 .سکوی دسترسی انجام شود

 032002 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 درصد 25

های اجرای شبکه فوالدی، بتن  اضافه بها به ردیف
پاشی،  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی 

متر و  10ای که اجرای کار در ارتفاع بیش از  محدوده
ت به تراز نزدیکترین نقطه راه  یا  متر نسب25تا 

 .شود سکوی دسترسی انجام می

 032003 
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 ار آب بند دیو ، یقتزر ، چالزنی. هارمچصل ف
  مهقدم
 
 کلیات و دیگر    19آب طبق بند    ،   متر 500ماسه تا   ،   کیلومتر 30سیمان و بنتونیت تا     (حمل  ،  هزینه بارگیری مصالح  ،   این فصل  یها    ردیفدر   .1

سـب  برح ، بهـای حمـل مـازاد   ،  شودریشتبی منظور شده ها  اگر مسافت حمل از اندازه   .  و باراندازی منظور شده است     )صلهمصالح به هر فا   
بارانـدازی وحمـل کلیـه      ،  بـارگیری ،  هزینـه نگهـداری   . شود  می حمل از فصل حمل وفصل عملیات خاکی پرداخت          یها    ردیفمورد طبق   

 از محل دپو در کارگاه تا محل تهیه دوغاب و یا محل حوضچه بنتونیت و یا محل اجـرای                    )مواد افزودنی و سایر   ،  سیماناز جمله   (مصالح  
 .  این فصل منظور شده استیها  ردیفی مصالح در داخل کارگاه در بهای واحد ها  بطور کلی کلیه جابجایی ور کا

 . منظور شده استزکاری محیط کار و مصالح حاصل از حفاری و تمی حفاری و تزریق هزینه تخلیه پساب یها  ردیفدر کلیه  .2

 . شود میی زیر را نیز شامل ها  هزینه  استقرار دستگاه چال زنی درمحل چالدیفر .3
 )به استثنای تهیه و بستن و بازکردن داربست(حل چال مدر  ه کردن سکوی کارادآم -
 تقرار و آماده کردن آن سا، تقل کردن دستگاه چال زنیمن -
  دیگر اقدامهای الزم و ایجاد آمادگی برای شروع چال زنی انشعابها و، م لوله کشیجاان -
 . یگر لوازم کار پس از خاتمه عملیاتدمواد زاید در محل سکوی چال و  آوریع جم -
عمالً از یک بار استقرار دستگاه چـالزنی  ، واردی که بدون انتقال دستگاه چالزنی   م در. شود  میردیف استقرار برای هر گمانه یکبار پرداخت         . 4

 یـک   ها    ردیف استقرار دستگاه چال زنی برای آن گمانه       ،  استفاده شود  )زوایای مختلف (گمانه در امتدادهای مختلف      دن چ ید برای چالزن  بای
هـا در یکـدیگر ضـرب      های مبنا اعمال شده و درصدهای آن        های اضافه بها مندرج در این فصل فقط به ردیف           ردیف. شود  میبار پرداخت   
 .نخواهد شد

جـز  ب (ها در یکـدیگر ضـرب نخواهـد شـد     های مبنا اعمال شده ودرصدهای آن   اضافه بهای مندرج در این فصل فقط به ردیف        های    ردیف .5
نمونه گیـری   به همراه   ه و   یوا با ز  ای  نهرای مثال چنانچه گما   ب. )شود  میاعمال   ها    ردیفردیف اضافه بهای مربوط به فضای بسته که به همه           

 . مونه گیری و زاویه دار بودن در هم ضرب نخواهند شدچالزنی شود ضرایب مربوط به ن
 سنگهای خرد شده تـا ضـخامت      ،  قشرهایی از آبرفت تا ضخامت یک متر      ،  ینهای سنگی مه در قسمتهایی از مسیر چالزنی در ز       ک یورت ص در .6

در صـورتیکه ضـخامت قشـرهای    . شـود  مـی  گرفتـه    ر نظ رزنی در زمین سنگی د    لچا ،  الزنی در این قشرها   چ،  مانند آن باشد   بتن و ،  یک متر 
.  متناظر با نوع زمین آن قشر پرداخت خواهـد شـد           یها    ردیف از   مربوططول  ،   بیش از یک متر باشد     )آبرفت و سنگهای خرد شده    ( نامبرده

قطـع  با هر سـطح م    (بهای چالزنی در بتن مسلح      . شود  می چالزنی در زمین سنگی پرداخت       یها    ردیفطبق  ،  چالزنی در بتن غیرمسلح    هایب
 .  پرداخت خواهد شدمربوط ردیف طبق ، )آرماتور

 . باشد میقطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی ، صل این فیها  ردیفظور از قطر در من .7

 :ی ناشی از موارد زیر ها  برای جبران هزینه .8
 )041201موضوع ردیف شماره (حفاری در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ : الف
موضـوع ردیـف شـماره    (. . . .  سیلیسـی و یکوارتزیت و دارای اجزا   ،  موریونیت،  دیوریت،  مانند گابرو ،  ی در سنگهای سخت آذرین    حفار: ب

041202( 
 )041203موضوع ردیف شماره (حفاری در سنگهای با خردشدگی باال : ج

 را مهندس مشاور یا واحد بـرآورد  ها  ردیف از این  درصد مربوط به هریک   . ی بصورت اضافه بها با واحد درصد پیش بینی شده است          یها    ردیف
 و  هـا     بر اساس اطالعات اخذ شده از مطالعات طرح بـه نسـبت وزنـی هریـک از مـوارد فـوق نسـبت بـه کـل حفـاری                            در زمان برآورد    کننده  
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حین کار تغییر نخواهد کرد و در ده و ثابت بوبنابر این درصد قید شده . نمودخواهد ی متناظر برآورد و در فهرست مقادیر و بها درج ها چالزنی
 .  اعمال خواهد شد زمینجنس  و فارغ از نوعی متناظرها   و چالزنیها   اضافه بها به کل حفارییها  ردیفاین هریک از 

تهیـه  ،  مـداوم ه گیری بـه مقـدار الزم و بـه طـور پیوسـته و                مغز  ،  ریگشامل به کارگیری مغزه     ،   اضافه بهای مربوط به نمونه گیری      یها    ردیف  .9
حمـل  ،  ی مخصوص با دیوار جـدا کننـده       ها    بهعر ج د ها    هغزتهیه عکسهای رنگی و شماره گذاری و بسته بندی م         ها،      گزارش پیمایش گمانه  

 . باشد می تا محل انبار و نگهداری تا زمان تحویل موقت و درپوش نیز ها  نمونه
بـا    چـالزنی یها  ردیفطبق ، Top Hammer  وDTHهای   و دستگاهفشار هوا باتخلیه چال   دورانی و-ای   دستگاه ضربهای بن چالزایبه .10

 . شود میمحاسبه ای  دستگاه ضربه
 که مطابق با مشخصات فنی       در صورتی . هزینه خارج کردن غالف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده است           ،   غالف گذاری  یها    ردیف در .11

، همچنـین   شـود    پرداخت مـی    041404 اضافه بهای ردیف     باشد  می در کار الزا    فوالدی و بنا به تشخیص مهندس مشاور باقی ماندن غالف        
ای    ودر صورت باقی ماندن غالف پی وی سی در کار، پرداخت اضـافه              منظور شده است   041405سی در ردیف    . وی. هزینه تهیه لوله پی   

 .گیرد صورت نمی

به علت عدم ایجاد شرایط برای تـداوم کـار ناشـی از    ، خوری استاندارددر صورتی که عملیات تزریق گمانه پیش از حصول حد دوغاب نا         .12
 . ر کردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شدپبهای چالزنی و تزریق و ، متوقف شود، قصور پیمانکار

ود نسبت بـه رفـع      پیمانکار باید به هزینه خ    ،  ی تعبیه شده مسدود شوند    ها    هلول ده یا  ش چالهای حفر ،  ورتی که به علت قصور پیمانکار      ص در .13
 . د و حفر مجدد چالها اقدام کنها  انسداد لوله

 . شود میتنها یک بار پرداخت ،  هر قطعه ازچال که طول آن طبق مشخصات تعیین میشودیبرا، ذیریذپ آزمایش نفویها  ردیف .14
 آزمـایش نفوذپـذیری منظـور    یها  فردیایل در سآماده کردن چال برای آزمایش و برچیدن و ،  نفوذپذیری شیی نصب وسایل آزما   ها    هینهز .15

 . شده است
 . شود میده دقیقه در نظر گرفته ، ر ده دقیقهسک، یذپذیرفو اضافه بها برای آزمایش نیها  ردیف در .16

 .  مربوط به آزمایشهای نفوذپذیری منظور شده استیها  ردیفزمان اشباع در هر پله فشار در قیمتهای  .17
ی تجهیز و برچیـدن کارگـاه پـیش بینـی       ها    ق در هزینه  یرزسیسات مرکزی برای آماده سازی مصالح ت      و استقرار تا   ه احداث پی و سکو    ینهز .18

 .  استهشد
 . باشد میی زیر نیز ها  هزینهشامل و  آماده کردن چال برای تزریق برای هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده است یفرد .19
 ل ال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنها در محل چاتقنا -
 زمال و انشعابهای ها  م لوله کشیجاان -

های تزریق بـرای      شود قابل پرداخت نیست، ولی برای گمانه         آماده کردن چال برای تزریق در مورد چالهایی که با مالت پرکننده پر می               ردیف   
 . هر گمانه یک بار پرداخت خواهد شد

رتی کـه بعـد از شستشـوی چـال          صـو ر  د. یه در نظر گرفته شده است     بهای واحد ردیف شستشوی چال برای انجام آن در هر عمق و زاو             .20
 . پیمانکار باید به هزینه خود دوباره چال را شستشو کند، انجام شود) مطابق مشخصات( بیش از حد مجاز تاخیری

 های زیر نیز پیش بینی شده است ها با مواد پر کننده، هزینه های تزریق و پرکردن چال در ردیف .21
 کردن دوغاب تزریقساخت و آماده  -

 زه گیری فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزریقدا ان -
 فشار تزریق روی نمودارهای مربوط در تزریق  یریگزه اندا -
  یلم و نشت بندی محل سوراخها در تزریق تحکیمی و اتصامیتر -
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 . شود د مربوط به تزریق و پرکردن چالها نمیموجب کاهش در بهای واح، عدم نیاز به انجام عملیات هر یک از این بند: تبصره 
 از ردیـف  ایـن هزینـه جداگانـه   ،  تزریـق منظـور نشـده اسـت    یهـا    ردیفوششهای بتنی در    پدر   ی پی وی سی   ها     تهیه و نصب لوله    هینزه .22

 . شود  پرداخت می 043701
به ازای هر یک ساعت تـاخیر مـازاد         ،   ساعت انجام شود   4مواردی که تخلیه گمانه با تاخیر بیش از         در    ،   به پائین  زریق به روش از باال     ت در .23

 . شود می پرداخت 042701 از ردیف  هزینه توقف ساعت4بر 

 . شود یک سوم زمان الزم برای گیرش سیمان در ساعات تعطیل کارگاه محاسبه می،  042701 در محاسبه زمان موضوع ردیف -
 در. ته اسـ مـد  انجام آزمایش نفوذپذیری در مقطع بعدی که در مشخصات فنی آک مقطع ویه توقف عملیات در فاصله زمانی تزریق  ینهز . 24

 . منظور شده است، ردیف تزریق از پائین به باال
ای نفوذپذیری و عملیات تزریق و تهیه گزارشـهای مربـوط برحسـب             هشیآزما،  ی ثبت آمار و اطالعات مربوط به عملیات چالزنی        ها    هینهز .25

 . این فصل پیش بینی شده است یها  ردیفمورد در بهای واحد 
 تزریق و ایجـاد دیـوار آب        یها    ردیفصالح تزریق مطابق مشخصات فنی در بهای واحد         م و   بدوغات  ه انجام آزمایشهای کنترل کیفی    ینهز .26

 . بند پیش بینی شده است
 رسبه مصـالح دوغـاب تلـف شـده د    ساس مقدار مصالحی که عمالً تزریق شده است با محا     ارب تهیه مصالح    یها    ردیف تزریق و    یها    ردیف .27

بابـت تلـف شـدن    . گیـرد  می ر قراختبا مهندس مشاور صورتمجلس شده و مالک پردا    ،  مخزن دستگاه همزن و مسیر خط لوله تا سرچال        
ی از نشـت مخلـوط یـا مخلـوط     ریگ و اتصاالت یا عدم اقدام سریع و موثر برای جلو  ها    مخلوط تزریق به علت عدم مهاربندی درست لوله       

 . گیرد میورت نصپرداختی ،  مشخصات رد شده از سوی مهندس مشاور ازرجخا
 برآورد کننده در ایـن فصـل         واحد  الزم از سوی   یها    ردیفردیف یا   ،  د نیاز ر مو یت فن صابا توجه به مشخ   ،   تهیه مواد افزودنی تزریق    ایبر . 28

پـس از اسـتعالم قیمـت حـداقل از سـه            ،  یه مواد یاد شـده    ارد وهزینه قطعی ته   د د پیش بینی شده جنبه برآور     یها    ردیف شود  میپیش بینی   
 درصد آن به عنوان هزینـه       15اضافه   ه ب دسر می ن محصوالت طبق اسناد خرید وحمل که به تائید مهندس مشاور و کارفرما            یعرضه کننده ا  

کیفیـت  . شـود   میتعدیل آحاد بها ن   های پیمان و    بیرمشمول ض . شود  میاقالمی که بدین گونه هزینه آن پرداخت        . شود  میباالسری پرداخت   
 . برسد مشاور  مهندس تائیدبه باید و میزان مصرفمحصول 

د رل مـو  محـ قراردادن مسدود کننـده در      ،  و اتصاالت روی آن    نصب مسدود کننده  ،  ردن راد چالزنی  کاری مسدود کننده شامل خارج      گذجا .29
 . باشد میر و آب بندی آن و بیرون آوردن مسدود کننده از چال ظن

تعبیه در پوش فلزی همراه با فشار سـنج و متعلقـات مربـوط              ،  ردن لوله در سنگ   ک ری مها ها    نههزی  ،  دیف تعبیه در پوش چال زهکشی      ر در .30
 . ظور شده استنم

واحد ایـن  دربهای . مانند می که در کار باقی گیرد می و اتصاالتی تعلق ها  لهوه لبفقط ، ی فوالدی تزریق و تخلیه هوا  ها     جاگذاری لوله  یفرد .31
 نظر  ر و در پوشها و اتصاالت نیز د       ها    نصب و تثبیت لوله   ،  ایجاد شیار یا سوراخ   ،  ندرکحدیده  ،  خم کردن ،  ی ناشی از بریدن   ها    ردیف هزینه 

 . گرفته شده است
 . شود خت میاین هزینه جداگانه پردا، تهیه مصالح زهکشی منظور نشده است ینهزه، یکشدیف پرکردن چالهای زهکشی با مصالح زه ردر .32
 :ی زیر نیز در نظر گرفته شده است ها  هنیهز، دیف تهیه و جاگذاری دریچه یا شیر تزریق ردر .33

 تهیه دریچه یا شیر تزریق -
 دریچه یا شیر تزریق ب نص -
 و تنظیم دریچه طبق مشخصات  یشماآز -
 بتن ریزی  گامندر هق ظت و مراقبت از دریچه یا شیر تزریفمحا -
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 :ی زیر نیز در نظر گرفته شده استها  هزینه، بین بلوکهای بتنی سددیف تزریق درزهای  ردر . 34
 کشی و انشعابهای الزم به انضمام پمپهای الزم  هلم لوجاان -
 آنها  وی درزها و تخلیه هوایتششس -
 ه ساختن دوغاب مخصوص تزریق به هر غلظت ادآم -
 ریق زب تا دوغباق درزها ریتز -
  مرحله تزریق  و تجهیزات در پایان هرها  وی لولهتششس -
 ده ش د و مجاری مسدوها   کردن گالریها و بازکردن لولهیزتم -
 . جرثقیل و سکوی کار به طور موقت، البرا کردن سطوح نمایان پای آب و سرآب سد منجمله ایجاد و به کارگیری بیزتم -
 نمای سرآب و پایاب سد   درویها لربندی درزها در داخل گات نش -
  شده  گزارش عملیات انجامیهته -
 . شود می داخل بتن نیز براساس این ردیف محاسبه و پرداخت یلای خها  ی سردکننده بتن و پرکردن حفرهها   پرکردن لولهنهزیه -
و بازکردن مجـاری مسـدود      ،   مسدود شوند  قزریتی  ها    هی شستشو و یا لول    ها    لوله،  ی هوا ها    لوله،  ه علت عدم مراقبت پیمانکار    بچنانچه  :  رهبصت

ن عملیات به عهده    ای  نههزی. گری اقدام به تزریق درزها کند     ید در آن صورت پیمانکار باید به روش قابل قبول        ،  ی پیمانکار مقدور نباشد   شده برا 
 . پیمانکار است

بابت ، از این رو، شود می و مشخصات فنی اندازه گیری      ها    هشر نق  د بر طبق ابعاد تعیین شده    ،   آن اجرایحفاری محل دیوار آب بند و       م  حج .35
تهیـه بنتونیـت    ولـی هزینـه   ،شود می پرداخت نای نههزینه جداگا، غابود اضافه حفاری و پرکردن آن با دوغاب جایگزین برای افت سطح 

 عیـار دوغـاب   سااسـ ربکه ن واقعی مصرف شده برای حفاری و اجرای دیوار آب بند و هزینه تهیه سیما تهیه گل حفاری طبق مقدار    برای  
 . شود میجداگانه پرداخت ،  که به تائید مهندس مشاور میرسدها   نقشهبرای حجم دیوار طبق

 طبـق نظـر     مربـوط ی  هـا     اضافه حفاری ناشی از عدم قصور پیمانکار بوجود آید هزینه         ،  رغم به کارگیری تمهیدات ویژه      در صورتی که علی   
 . مهندس مشاور پرداخت خواهد شد

 . شود میله محاسبه وسب سطح خارجی لحبر، )Stop End(ار آب بند ی فوالدی بین قطعات دیوها  ی لولهراذ جاگیفرد .36
 متناظر یها  ردیفحسب مورد از ،  برای ایجاد دیوار آب بند)Guide Wall(دی ها  یکهاردیواو هزینه مربوط به تهیه مصالح و ایجاد سکو  .37

 . در فصول این فهرست بها پرداخت خواهد شد
در  ، شـود  مـی  برداشـته ،  بـین دو پانـل  ، ازاجرا شده قطعات دیوار آب بند که ضمن حفاری هر پانل کیته ریختن و برداشتن بتن پالس    ینهز .38

تهیـه گزارشـهای    ،  هزینه اندازه گیریهای حین حفـاری      بند  آب ای دیواره یها    ردیفدر  .  منظور شده است   اجرای بتن پالستیک   یها    ردیف
 . حفاری و بتن ریزی نیز منظور شده است

فصـل عملیـات    از    ،  رطبق دستور کار مهندس مشاو    ،   متر 500 حاصل از حفاری دیوار آب بند اضافه بر          داو و تخلیه م   حمل  ،  ه بارگیری ینهز .39
 . شود میخاکی پرداخت 

، ه تهیـه سـیمان  نهزی. بنتونیت پیش بینی نشده است      و ی تهیه سیمان  ها    هزینه،  ر آب بند و ایجاد آن     ادیو محلی  حفار،   تزریق یها    ردیف در .40
های تزریق هزینه تهیـه و مصـرف           همچنین در ردیف   شود  می این فصل پرداخت     یها    ردیفاز    ،  ی و هزینه تهیه بنتونیت    نتبکارهای  ازفصل  

 . شود ماسه پیش بینی نشده است و هزینه آن جداگانه پرداخت می
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 040101  .ه چالزنی در محل چالاستقرار دستگا دفعه 172،500  
  

 درصد 10

 هرگاه شیب محل ،040101اضافه بها به ردیف 
 درجه 10 درجه باشد، به ازای هر 10استقرار بیش از 

کسر ده درجه، ده  (، درجه اول، یکبار10اضافه بر 
 ).شود درجه منظور می

 040102 

  

 درصد 10

 برای جبران کاهش ،040101اضافه بها به ردیف 
اندمان نیروهای انسانی در  گمانه هایی که به علت ر

شیب زیاد محل چال برای استقرار دستگاه از داربست 
هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و .  (استفاده می شود

تمهیدات الزم و بستن و باز کردن داربست در تجهیز 
 ).کارگاه

 040103 

  

 مترطول 50،000
ای به قطر تا  ربهچالزنی در زمین آبرفتی به روش ض

 . متر10 میلیمتر و عمق تا 76
 040201 

  

 مترطول 57،700

ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 25 متر و تا عمق 10 میلیمتر برای عمق مازاد بر  76
 .متر

 040202 

  

 مترطول 73،700

ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 عمق 50 متر و تا 25ای عمق مازاد بر   میلیمتر بر76
 .متر

 040203 

  

 مترطول 94،900

ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 75 متر و تا عمق 50 میلیمتر برای عمق مازاد بر  76
 .متر

 040204 

  

 مترطول 138،500

ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 100 متر و تاعمق 75 مازاد بر   میلیمتر و عمق76
 .متر

 040205 

  

 مترطول 75،700
چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 .متر10 میلیمتر و عمق  تا 76
 040301 

  

 مترطول 96،600
 76چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 .ر مت25 متر  تا عمق  10میلیمتر برای عمق  مازاد بر
 040302 

  

 مترطول 121،000

چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 50 متر و تا عمق 25 میلیمتر برای عمق مازاد بر 76
 .متر

 040303 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 160،500

چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 75  متر و تا عمق 50 میلیمتر برای عمق مازاد بر 76
 .متر

 040304 

  

 مترطول 203،500

چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 100عمق   متر و تا75 میلیمتر برای عمق مازاد بر  76
 .متر

 040305 

  

 مترطول 296،500

چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 150عمق  متر و تا100 میلیمتر برای عمق مازاد بر  76
 .متر

 040306 

  

 مترطول 590،500

چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 متر و تا عمق 150 میلیمتر برای عمق مازاد بر  76
 . متر200

 040307 

  

 مترطول 40،300
ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 . متر10 میلیمتر و عمق  تا 56
 040401 

  

 مترطول 47،800

ای به قطر تا  زنی در زمین سنگی به روش ضربهچال
 25 متر و تاعمق 10 میلیمتر برای عمق  مازاد بر 56
 .متر

 040402 

  

 مترطول 58،200

ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه
 50 متر و تا عمق 25 میلیمتر برای عمق  مازاد بر 56
 .متر

 040403 

  

 مترطول 62،800

ای به قطر تا  ین سنگی به روش ضربهچالزنی در زم
 75 متر و تا عمق 50 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 .متر

 040404 

  

 مترطول 67،600

ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه
 متر و تا عمق 75 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 .متر100

 040405 

  

 مترطول 106،500
 56ه روش دورانی به قطر تا چالزنی در زمین سنگی ب

 . متر10میلیمتر و عمق تا 
 040501 

  

 مترطول 141،000

چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 25 متر و تا عمق 10 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 .متر

 040502 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 178،000

چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 50 متر  و تا عمق 25 برای عمق مازاد بر  میلیمتر56
 .متر

 040503 

  

 مترطول 242،500

چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 75 متر  و تا عمق 50 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 .متر

 040504 

  

 مترطول 308،000

چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر  و تا عمق 75عمق مازاد بر  میلیمتر برای 56
 .متر100

 040505 

  

 مترطول 405،500

چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر و تا عمق 100 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 .متر150

 040506 

  

 مترطول 523،500

چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر و تا عمق 150 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 . متر200

 040507 

  

 مترطول 667،500
چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 . متر200 میلیمتر برای عمق مازاد بر 56
 040508 

  

 مترطول 354،500
 میلیمتر به هر 56 قطر تا  چالزنی در بتن مسلح به

 .عمق
 040601 

  

 مترطول 64،900
چالزنی با چکش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، 

 .قطر و زاویه
 040701 

  

 درصد 0
، به ازای 040601 تا 040201های  اضافه بها به ردیف

 .هر یک میلیمتر که به قطر حفاری اضافه شود
 040801 

  

 درصد 0

، در 040601 تا 040201های  فاضافه بها به ردی
صورتی که زاویه حفاری چال نسبت به شاقول بیش 

 درجه باشد به ازای هر درجه مازاد بر 180 و تا 5از 
 . درجه5

 040901 

  

 درصد 40

 و 040307 تا 040301های  اضافه بها به ردیف
، برای طولی از چال که در آن با 040601 تا 040501

 . جداره نمونه گیری انجام گیرداستفاده از مغزه گیر دو

 041001 
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 درصد 25

 و 040307 تا 040301های  اضافه بها به ردیف
، برای طولی از چال که در آن 040601 تا 040501

نمونه گیری با استفاده از مغزه گیر یک جداره و غیر 
 .از دو جداره نمونه گیری انجام گیرد

 041002 

  

 درصد  

ی چالزنی  به هر روش، چنانچه ها اضافه بها به ردیف
ای  گمانه آرتزین بوده و برای چالزنی تمهیدات ویژه

 .الزم باشد

 041101 

  

 درصد  

های  های چالزنی در زمین اضافه بها نسبت به ردیف
آبرفتی چنانچه زمین آبرفت از جنس آبرفت درشت 

 . قلوه سنگ باشد ودانه مانند قطعه سنگ

 041201 

  

 درصد  

های چالزنی در سنگ  ها نسبت به ردیفاضافه ب
چنانچه جنس زمین از جنس  آذرین سخت مانند 

دیوریت  و -گابرو، دیوریت، موریونیت، کوارتزیت
همراه با اجزای سیلیسی بوده و یا جنس سنگ رسوبی 

 .یا دگرگونی باشد

 041202 

  

 درصد  
های چالزنی در سنگ  اضافه بها نسبت به ردیف

 .شدگی زیاد داشته باشدچنانچه سنگ، خرد 
 041203 

  

 مترطول  
حفاری چاه پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر 

 .نوع زمین و بتن مسلح و غیر مسلح
 041301 

  

 مترطول 58،700
 فوالدی هم زمان با حفاری در  غالف گذاری با لوله

 .هر عمق
 041401 

  

 درصد 1

دی اضافه بها به ردیف غالف گذاری با لوله فوال
 میلیمتر به 152همزمان با حفاری برای قطرهای تا 

 .ازای هر یک میلیمتر اضافه قطر

 041402 

  

 مترطول 44،900
 فوالدی بعد از حفاری در هر  غالف گذاری با لوله

 .عمق
 041403 

  

 مترطول 51،700

ی فوالدی با  اضافه بها به ردیف غالف گذاری با لوله
  مطابق دستور کارلولههر قطر و در هر عمق، هرگاه 

 . باقی بماندگمانهدر 

 041404 

  

 مترطول 42،600
بعد از ) P.V.C(ی  پی وی سی  غالف گذاری با لوله
 . و به هر قطرحفاری در هر عمق

 041405 

 041501  .تهیه کلیه تجهیزات و لوازم و انجام شستشوی چال مترطول    



 بند یوار آبچالزنی،  تزریق،  د. فصل چهارم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی،  سال 

 
 

38 

 بهای کل
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 )ریال(
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 دفعه 79،600

 ثابت در هر قطعه از باال آزمایش نفوذ پذیری با فشار
ساده، ) Packer(به پایین با استفاده از مسدود کننده 

 . فشار به مدت الزم طبق مشخصات برای نخستین پله

 041601 

  

 دفعه 65،100

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از 
پایین به باال با استفاده از مسدود کننده ساده، برای 

 . به مدت الزم طبق مشخصات فشار نخستین پله

 041602 

  

 دفعه 136،500

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه با 
استفاده از مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله 

 .فشار به مدت الزم طبق مشخصات

 041701 

  

 دفعه 21،400

های آزمایش نفوذ پذیری با فشار  اضافه بها به ردیف
 دقیقه و 10 پله فشار باالتر به مدت ثابت به ازای هر
 دقیقه افزایش مدت بار گذاری در 10یا به ازای هر 

 ).غیر از پله فشار نخست(همان فشار 

 041801 

  

 قطعه 111،000

برای ) لوفران(های نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر  آزمایش
 دقیقه برای هر 10هر قطعه از باال به پایین به مدت تا 

 .ریمرحله بارگذا

 041901 

  

 قطعه 21،300
اضافه بها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری با ارتفاع 

 . دقیقه افزایش مدت بارگذاری10متغیر برای هر 
 042001 

 042101  .آماده سازی چال با عمقهای گوناگون برای تزریق چال 91،100  
 042201  .جا گذاری مسدود کننده ساده، برای تزریق سیمان دفعه 30،300  
 042202  .جا گذاری مسدود کننده دوتایی، برای تزریق سیمان دفعه 139،000  
  

 دفعه 9،950

های جاگذاری مسدود کننده ها اگر  اضافه بها به ردیف
 متر 10 متر باشد به ازای هر50عمق آنها بیشتر از 

 متر 10 متر اول یکبار، 10 متر اول، برای 50اضافه بر 
 .ترتیبدوم دوبار و به همین 

 042301 

  

 درصد 1

های جاگذاری مسدود  اضافه بها نسبت به ردیف
 5ها در صورتیکه زاویه چال نسبت به شاقول از  کننده

 درجه باشد، به ازای هر یک درجه افزایش  180تا 
 .نسبت به شاقول

 042302 

  

 ساعت 120،000
تزریق هر قطعه چال به روش از پایین  به باال در 

 .اگون و با هر زاویه انحرافهای گون عمق
 042401 



 بند یوار آبچالزنی،  تزریق،  د. فصل چهارم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی،  سال 

 
 

39 

 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 ساعت 129،500
تزریق هر قطعه چال به روش از باال به پایین در 

 .های گوناگون و با هر زاویه انحراف عمق
 042402 

  

 مترطول  
در هر نوع زمین ) Jet Grouting(تزریق با فشار باال 

 .آبرفتی و به هر زاویه و عمق
 042403 

  

 مترطول  
در ) Manchiet Tube( به روش لوله گذاری تزریق

 .هر نوع زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق
 042404 

  

 کیلوگرم 1،910
افزودنی شیمیایی نگهداری، اختالط و مصرف مواد 

 ).بجز بنتونیت (تزریق
 042501 

  

 مترطول 91،500

 گمانه به هر ترتیب در تزریق از باال به پایین،  تخلیه
چهار ساعت باشد، تا تاخیر پس از تزریق هرگاه زمان 
 . متر40های تا عمق  برای گمانه

 042601 

  

 درصد 15

های بیش از   عمقبرای 042601اضافه بها به ردیف 
 متر 20 متر اضافه عمق، برای 20 متر به ازای هر 40

 متر دوم دو بار و به همین ترتیب 20اول یک بار، 
 .های بیشتر برای عمق

 042602 

  

 ساعت 74،600
توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد 

 . ساعت در هر قطعه4بر 
 042701 

  

207،000 
مترمکعب 
 مالت

 042801  .پر کردن چال با مالت در هر عمق و با هر زاویه

 042802  .پر کردن چالهای زهکشی با مصالح زهکشی مترمکعب 68،800  
 042901  . درپوش چال زهکش تعبیهتهیه مصالح و  عدد 60،200  
  

 کیلوگرم 8،240
های فوالدی تزریق و تخلیه هوا  تهیه و جاگذاری لوله

 . سد در بتن بدنه
 043001 

  

 عدد 66،300
یا شیر تزریق روی ) کالپه(ه و جا گذاری دریچه یته

 .های فوالدی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد لوله
 043002 

  

 ساعت 141،500
یق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان تزر

 .کارکرد پمپ تزریق
 043101 

  

 مترمکعب 360،000
 20 تا عمق مئحفاری محل دیوار آب بند به طور قا

 . متر500 و حمل مواد حاصل تا فاصله متر
 043201 
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 مترمکعب 63،700

اضافه بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر 
 متر 5 متر باشد، به ازای هر 20 از عمق حفاری بیش

 متر 5 متر اول یکبار، 5 متر اول، برای 20مازاد بر 
 .دوم دوبار و به همین ترتیب

 043202 

  

 مترمکعب 140،500

اضافه بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای 
) ترپان(آن قسمت از محل حفاری که استفاده از وزنه 

 .ناگزیر شود

 043203 

  

 مترمکعب 48،300

اضافه بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر 
مصرف گل حفاری، سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر 

این ردیف برای جبران کاهش راندمان و تهیه . باشد
مصالح و تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی 

 .باشد می

 043204 

 043301  . بتن پالستیکبتن ریزی در دیوار آب بند با مترمکعب 166،500  
  

 مترمربع 87،500

 لوله در درزهای میان قطعات گوناگون  تهیه و تعبیه
. دیوار آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی

 ).بر اساس سطح خارجی لوله(

 043401 

  

 تن 603،500
 ،گهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیتتهیه، ن

 ).برحسب وزن بنتونیت خشک(
 043501 

  

 تن 53،400
برای ) شن و ماسه(تهیه و مصرف مصالح سنگی 

 .تزریق یا پر کردن چال
 043601 

  

 تن  
ها  به   چنانچه اندازه دانه043601اضافه بها به ردیف 

 . میلیمتر محدود شود2
 043602 

  

 مترطول 32،000
تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی سی در داخل 

 .ه هر قطربتن قبل از ریخته شدن بتن ب
 043701 

  

 درصد 20

فصل برای های انجام عملیات این  اضافه بها به ردیف
 متر از 150فاصله  تا ه وعملیاتی که در فضای بست

 .شود  انجام می دهانه دسترسینزدیکترین

 043801 

  

 درصد 5

های انجام عملیات این فصل برای  اضافه بها به ردیف
ی که در فاصله مازاد کار در فضای بسته و برای عملیات

شود، به  متر از نزدیکترین ورودی انجام می150بر 
 متر 250 متر اول یکبار، 250  برای متر،250ازای هر 

 .های بیشتر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله

 043802 
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  الدیوف رهایکا. جمنپ لفص
  دمهقم
 

ـ  بـوط رم تانداردسـ ا ولهایدج خذامه  و ب  رتجلساتوو ص  رهااک تورسد،  ینف خصاتشم،  ها    شهقنر  د هدش جرد عادبا قبط،  رفیصم الدوف نزو .1 ا ی
 . شود می اسبهحم زندهاس رخانهاک ولهایدج

، جوشکاری،  شکاریرو ب  رههو م  چیو پ  چرپ،  کترودلا،  ماتوربندیرآ میس نندام زمال الحصم یههت ایهب،  ردوم حسبرب،  لصف نیا یها    ردیفدر   .2
 . تسا هدش نییب شیپ ماتوربندیرآ میس تنسو ب ، رزوه نمودن، شیارزنی و خم کردنندز گنس، چکاریرپ، رهه مو چیپ تنسب، راخکاریوس

چنانچه طبق مشخصات فنی استفاده از الکتـرود خـارجی الزامـی            . بهای واحد ردیفهای این فصل با استفاده از الکترودهای تولید داخل است            .3
 .ه داری با عنوان اضافه بهای استفاده از الکترود خارجی در ردیفهای این فصل پیش بینی شودباشد، هنگام تهیه برآورد باید ردیف ستار

ـ م می قیاب نتبر و د دور می راکه ب لگردهایم بیتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ایربه ک هدارندهگن لگردهاییو م کهارخ بصو ن  یههت ینههز . 4 ، دان
 . شود می داخترپ، رفصم رتجلسهو صو اس نقشه کارگاهی مورد تایید مهندس مشاورسار ب

 . تسا هدش ظورنم لصف نیا یها  ردیفر د قتوم ارهایهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ینههز .5
 . گیرد ای صورت نمی های این فصل در نظر گرفته شده است و از این بابت پرداخت جداگانه در ریف الدوف اییدز گنو ز یزکاریمت هزینه .6
 دیگر یها  لصفر د لیاتمع رایجا ینهزه، تسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم یههت به صورت  شرح آنهاهک لصف نیاز ا ییها  ردیفدر  .7

 . تسا هدش نییب شیپ

، قطعـات در کارگـاه تحویـل        باشد  در صورتی قابل پرداخت است که تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پیمانکار می                050401ردیف   .8
 . شود پیمانکار می
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 050101  .تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد ساده کیلوگرم 7،740  
  

 کیلوگرم 7،200
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 

 .AIIIاز نوع 
 050102 

  

 کیلوگرم 7،040
ستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تهیه، خم و برش، ب

 .AIIاز نوع 
 050103 

  

 کیلوگرم 10،600

تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع 
میلگرد با واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و گیره 
انتهایی به هر شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در 

 .محلهای الزم قبل از بتن ریزی

 050201 

  

 گرمکیلو 9،550

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فوالدی مدفون 
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع  در بتن، دریچه

آهن آالت با جا سازی و نصب یراق آالت، همراه با 
 .رنگ ضد زنگ

 050301 

 050401  .نصب قطعات فوالدی مدفون در بتن کیلوگرم 1،070  
 050501  .صب قطعات چدنیتهیه مصالح، ساخت و ن کیلوگرم 7،030  
  

 درصد 10

، عملیات 050501 تا 050101اضافه بها به ردیف های 
 متر از نزدیکترین 150در هر نوع فضای بسته و تا 

 .دهانه دسترسی انجام شود

 050601 

  

 درصد 4

، هرگاه 050501 تا 050101های  اضافه بها به ردیف
ل عملیات در فضای بسته انجام گیرد و فاصله مح

اجرای عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر  250برای  متر، 250به ازای هر باشد،  متر 150

متر دوم دو بار و به همین ترتیب  250اول یکبار، 
 . های بیشتر برای فاصله

 050602 

  

 درصد 2

، هرگاه 050501 تا 050101های  اضافه بها به ردیف
 درجه 10ازای هر  به ،عملیات در شیب انجام شود
 درجه اول برای فضای 3شیب نسبت به افق مازاد بر 

ها   درجه در ردیف3اضافه بهای شیب تا (باز و بسته 
 ).لحاظ شده است

 050701 
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 کیلوگرم 250

، در 050501 تا  050101های  اضافه بها به ردیف
 صورتی که عملیات در زیر تراز آب انجام شود

رای عملیات به روش ثقلی های اج وتخلیه آب از محل
 .یا پمپاژ انجام شود

 050702 

  

 کیلوگرم 7،410
تیر (فلزی ) قاب ( تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده

 ).مشبک از میلگرد یا پروفیل
 050801 

  

 کیلوگرم 6،550
تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده 

 .مربوط به فصل سوم از هر نوع
 050901 

 051001  .های فوالدی از هر نوع میلگرد در کارخانه تهیه شبکه کیلوگرم 6،960  
 051002  .های فوالدی از هر نوع میلگرد در کارگاه تهیه شبکه کیلوگرم 6،700  
  

 کیلوگرم 375
های فوالدی در  های تهیه شبکه اضافه بها به ردیف

 . میلیمتر باشد6صورتیکه قطر میلگرد شبکه کمتر از 
 051101 

  

 کیلوگرم 8،930

تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه 
منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد 

های تنیده و ناتنیده و  مشابه جهت نصب میل مهاری
 .های فوالدی فصل سوم شبکه

 051201 

  

 کیلوگرم 7،250

 تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر
های  اندازه و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری

 .های فوالدی فصل سوم تنیده و ناتنیده و شبکه

 051202 
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 ی بندب قال.  ششمفصل
  هممقد

 
ـ  وی فلـز ب ال ق یا یجخاره  د الی نچ ود  نراه  خت ت شده از  هتساخی  چوبب  قال عانو ا ز ا ک ی هر،  این فصل  یها    ردیف عوموض هایبقال .1 ا ی

ـ  و (Climbing Form) هدرون البا، (Slip Form) دهنلغز، لیومعم هایبقالت ور صه بز است کهفل وب و چاز بییرکت ا اجـر ، یلنوت
 . دونش می

 . است بهسمحاک مال، گیرد میر قراب ال قباس ما تر دها  هبق نقش طبتن کهح سطو، هایبندب قالی گیر دازهان در .2
 هـای بقالن  تسـ ب ون  دادت  حرکی  برام  الز لیاسو و   جک نیتام،  ستبدار،  چوب بست ،  ی پشت بند  ها    هنهزی،  این فصل  یها    ردیفدر   .3

 . شده است هتظر گرف نکار درل کام یارجا و آنن تسب ون دادت رک حیاب قال ردنکباز، کرمتح
گر و قطعات نصب شـده در بـتن بـرای قالـب        یکد ی از هابقال هلفاص ارندهدنگه لیب وسا صن وه  تهی هنهزی،  یبندب  قال یها    ردیف در . 4

 . شده است منظور بندی و تعبیه سوراخ
بـتن  ر  شـا  ف با لهبمقای  را ب که،  استه  رهم ور  واشه  زو ر ر س دوه  لیم و تیکیسال پ یای  ی فلز ها    هلول،  رهاایو د در اردنگه هلاص ف از رومنظ .5

 . گیرد میر قرا ادهفاستد مور
 . شده است رومنظ هاتیم قدر، یلز فیای چوبب قالن کردز یمت وی چوبب قالن کرده رند هنهزی .6
 هـا بقال عاانـو ی  بـرا ،  دور مـ  بهه  ست ب کهم  الزه  رهم پیچ و ،  میخ،  میس و   )آن دننام و ینروغ (ازسرهاه  مادی  بها،  این فصل  یها    ردیف در .7

 . شده است رومنظ هاتیم قدر، دنیرگ میر قرا ادهفاستد مور
 . شده است رواین فصل منظ هایتیم قدر، هابقاله وش گر دپخ داجای  نههزی .8
 . شود میکسر نی بندب طح قال ساز، عتر مرب م5/0 تا خاسطح سور، یبندب قال بهسحا مرد .9

 . شود می ختادرپ، 060401ف ردیی بها هفاضا. دنبمای ار باق کدرب قال، رومشا سدکار مهن روست دیاه بق نقش طکه اردیودرم .10

شـده   هتظر گرف  ن درا  آنهی  براف  دی ر ن آ است که  فیلختی م ها    هسازی  بندب  قالی  بها طسمتو،  یبندب  قال یها    ردیف ز ا ک ی هری  بها .11
 . است

 خـت ا پرد شـود   مـی  داایجـ ی  برشـ د  لی ک ن آ ر د که یرط سطح مؤث  قف،  بروی قال ی  برشد  کلی یارجا و حلمصاه  تهی 060201ف  دیردر   .12
 . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه  وشود می

بـا پرداخـت بهـای      . گیرد  مینق  تر تعل  م 40 بیش از  اهایی به شعاع  نحنه ا ب 060502  و 060501 یها    ردیف دری  بندب  قالی  بها هافاض .13
 .  پرداخت نخواهد شد060501بهای ردیف ، 060502ردیف 

 بندی شده به لحاظ کیفیت سطح بتن  طبقه بندی سطوح قالب .14
 و هـا   که در نقشـه ،  خاصبه جز برای بتن با نماهای   . شود  میطبقه بندی    F4  ،F3  ،F2  ،F1البها به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات         ق

هر طبقه فقط کارهای پرداختی تعیـین        برای تأمین ویژگیهای تعیین شده برای سطح بتن در        ،  مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد     
 و طبـق    مشـاور  مهنـدس در صورت وجود معایب جزیی در گستره محدودی از سطح بتن با موافقت              . شده برای آن طبقه مجاز است     
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نـوع  . باشـد   مـی  مهندس مشـاور  تشخیص جزیی بودن معایب با      . شود  می و به هزینه پیمانکار آن گستره تعمیر         مشخصات مورد تأیید  
 . ی اجرایی باشدها  سطح نمای بتن برای کارهای مختلف باید مطابق با مشخصات فنی و نقشه

 

 F1طبقه . 14-1
مانند سطوحی که پشت آنهـا خـاکریزی یـابتن ریـزی            ،  دین طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی است که در معرض دید قرار ندار              ا

رویه قالب برای این طبقه از کیفیـت سـطح بـتن            . شود  میها پوشیده   ن یا سطوح درزهای انبساط و انقباض یا سطوحی که روی آ           شود  می
اده شـده نبایـد شـیره بـتن در     ی کنار هم قرار دها  از درزهای بین تخته. ورق فوالد یا هر مصالح مناسب دیگری باشد   ،  تواند از چوب   می

سطح بتن  ،  ود بالفاصله پس از برداشتن قالب     شر صورتیکه قرار است روی سطح بتن اندود و یا کاشی            د. هنگام لرزانیدن آن خارج شود    
برای تأمین اتصال بین سطح بتن و اندود یا کاشی کاری برآمدگیهای سطح بتن بایـد کمتـر از نصـف ضـخامت                       . باید زخمی و زبر شود    

. یر خواهد شدمتعمهندس مشاور   رصورتیکه سطح بتن کرمو بوده یا صدمه دیده باشد مطابق نظر            د. اندود یا زیرسازی کاشی کاری باشد     
سـازد و یـا خـواص مثبـت      مـی کارها را خدشه دار ای   فقط برای حالتهای تورفتگی و یا فقط آنهائی که خواص سازه      ها    اصالح نامنظمی 

 میلی متـر    15ی ناگهانی و بیش از      ها     میلیمتر برای نامنظمی   10ی سطوح نباید بیش از      ها    نامنظمی. باشد  می الزم   دهد می را کاهش    ها    سازه
 . ی تدریجی باشدها  برای نامنظمی

 

 F2بقه ط. 14-2
 کیفیـت   مصالح رویه قالب برای ایـن طبقـه از        . شود  می برای سطوحی است که در معرض دید واقع          "معموال F2یفیت سطح بتن طبقه     ک

ه نمـای بدسـت   کـ  شـود  میصفحات کنار هم طوری قرار داده       . تخته کام و زبانه شده یا تخته چندالیی یا صفحه فلزی است           ،  سطح بتن 
، سـازد  می که سطح ظاهری نما را خدشه دار باشد می بوده و عاری از معایبی مهندس مشاورآمده دارای یک الگوی یکدست مورد تأیید      

ی هـا    میلی متر برای نامنظمی5ی سطوح نباید بیش از ها    امنظمین.  نما نباید نیاز به پرکردن تورفتگیها داشته باشد        این کیفیت سطح  . باشد
 . ی تدریجی باشدها   میلی متر برای نامنظمی8 بیش از وناگهانی 

 

 F3طبقه . 14-3
ص داشـته و یـا صـافی سـطح آنهـا از نظـر         برای سطوحی است که یـا نمـای آنهـا اهمیـت خـا              "ین طبقه از کیفیت سطح بتن معموال      ا

 به ابعاد بـزرگ یـا ورقهـای فلـزی بـزرگ             برای دستیابی به این سطح از کیفیت رویه قالب باید از تخته چندال            . هیدرولیکی اهمیت دارد  
امکان درزهـا بایـد     در صورت   .  کنار هم قرار داده شود     مهندس مشاور ورقهای تخته چندال یا فلزی باید مطابق الگویی مورد تأیید           . باشد

 .  میلی متر بیشتر باشد5درز و اختالف سطح دو صفحه کنار هم نباید به ترتیب از . فقط افقی و قائم باشد
ی هـا      نـامنظمی  " میلـی متـر بـرای        6 و از    "ی ناگهانی ها     نامنظمی " میلی متر برای     3ی سطوح در جهت جریان آب نباید از         ها    نظمیمان

 در امتـداد    20 عمود بـر امتـداد جریـان بـه           1ی ناگهانی عمود بر جهت جریان آب باید با شیب مالیم            ها    نظمیامن.  بیشتر باشد  "تدریجی
.  افقی بـا سـاییدن تـرمیم شـود         10 قائم به    1ی ناگهانی در جهت جریان آب باید با شیب مالیم           ها    نامنظمی. جریان با ساییدن ترمیم شود    

 متر را دارا باشـد و شـیارها نبایـد نسـبت بـه خطـوط       5/1 میلی متر در 3ف شیب بیش از  نباید اختالها    سطوح مجاور شیارهای دریچه   



 قالب بندی. فصل ششم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی،  سال 

 
 

46 

 . تئوری تفاوت داشته باشد
 

 F4طبقه . 14-4
بتن برای سطوحی است که در تماس با جریان آزاد آب بوده صـافی سـطح بـتن بیشـترین اهمیـت را از نظـر              ین طبقه از کیفیت سطح    ا

این طبقه از کیفیت سـطح بـتن بایـد الزامـات            . اید در مقابل قدرت مخرب جریان آب مقاومت نماید        هیدرولیکی داراست و سطح بتن ب     
نی سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جریـان آب بایـد تارسـیدن بـه شـیب                    ای ناگهـ  ها    عالوه برآن نامنظمی  . را برآورده نماید   F3طبقه  

 .  در امتداد جریان سائیده شود50عمودبرامتداد جریان به 1
 . سائیده شود F3 میلیمتر در جهت جریان آب نیز بایستی تا رسیدن به شیبهای تعیین شده برای طبقه 3ی بزرگتر از ها  ظمیامنن
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 1F.  060101 مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 55،600  
 2F.  060102 مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 75،700  
 3F.  060103  مصالح و قالب بندی از نوع تهیه مترمربع 113،000  
 4F.  060104 مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 128،000  
  

 مترمربع 46،600
 مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب برای  تهیه

 .سطح کلید برشی
 060201 

  

 مترمربع 12،200
های قالب بندی برای عایق کاری  اضافه بها به ردیف

 .روی قالب
 060301 

  

 مترمربع 22،600
های قالب بندی، اگر قالب ناگزیر  اضافه بها به ردیف
 .در کار باقی بماند

 060401 

  

 مترمربع 26،200
های قالب بندی، اگر سطح قالب  اضافه بها به ردیف

 . محور دارای انحنا باشددر یک
 060501 

  

 مترمربع 32،000
های قالب بندی، اگر سطح قالب  اضافه بها به ردیف

 .در بیش از یک محور دارای انحنا باشد
 060502 

  

 مترمربع 31،000

های قالب بندی در صورتی که  اضافه بها به ردیف
مانند ( هایی با شکلهای خاص  برای اجرای سازه

های آبگیر و  ، دیوارهای میانی سرریز، برجها ترانزیشن
های چوبی با قطعاتی با عرض  استفاده از قالب....) 

 . سانتیمتر الزامی باشد10کمتر از 

 060601 

  

 درصد 15

های قالب بندی در صورتی که  اضافه بها به ردیف
 متر از 150 فاصلهقالب بندی در فضای بسته و تا 

 .م شودنزدیکترین دهانه دسترسی انجا

 060701 

  

 درصد 5

های قالب بندی در صورتی که  اضافه بها به ردیف
قالب بندی در فضای بسته انجام شده  و فاصله محل 
انجام عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

 متر اول 250برای  متر، 250 متر باشد به ازای هر150
ی  متر دوم دو بار و به همین ترتیب برا250یک بار، 

 .های بیشتر فاصله

 060702 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 درصد 3

های قالب بندی در صورتی که  اضافه بها به ردیف
 درجه 10قالب بندی در شیب انجام شود به ازای هر 

 درجه اول برای فضای 3شیب نسبت به افق مازاد بر 
 درجه در بهای 3اضافه بهای شیب تا (باز و بسته 
 ).ها لحاظ شده است واحد ردیف

 060801 

  

 مترمربع 3،870

های قالب بندی در صورتی که  اضافه بها به ردیف
قالب بندی پائین تر از رقوم آب زیر زمینی اجرا شود 

بندی نیاز به هدایت آب به خارج از  و برای قالب
 .محدوده به صورت ثقلی یا با استفاده از پمپ باشد

 060901 

  

 مترمربع 8،820

 در درزهای 1Fنوع اضافه بها به ردیف قالب بندی از 
ساختمانی در صورتی که آرماتورهای طولی از داخل 

 .قالب عبور داده شود

 061001 
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 نی بتارهای ک. ل هفتمفص 
 قدمه م

 متر از مرکز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و 500و حمل تا فاصله ، بارگیری، تهیه مصالح سنگی، ی این فصلها  ردیفر د .1
ی ها  ردیفبرحسب مورد طبق ، بهای حمل مازاد،  متر بیشتر شود500هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از .  استباراندازی منظور شده

 . حجم مصالح برای محاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. شود می تز فصل عملیات خاکی پرداخحمل ا
ی تهیه سیمان منظور شده است ها  ردیف در هارگاکر د اری سیمانباراندازی و نگهد ، کیلومتر30گیری و حمل تا فاصله ارزینه به .2

 . شود میی مربوطه از فصل حمل پرداخت ها  ردیف کیلومتر طبق 30وهزینه مازاد بر 
هزینه برداشت مصالح . ن از نوع مصالح قابل برداشت از رودخانه استتب ی تهیه و اجرایها  ردیفشده در فته ی در نظر گرنگصالح سم .3

در . ی بتن ریزی منظور شده استها  ردیفدانه بندی و شستشو در بهای واحد ، شکستن،  متر500ات و حمل یبارگیر، ل قرضهاز مح
ضافه بهای مصرف سنگ کوهی یا ا، ح سنگی کوهی به کار برده شودمصال، صورتیکه طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور

اضافه بهای مذکور قابل ،  به عنوان مصالح سنگی بتن استفاده شودها  الح حاصل از حفاریچنانچه از مص. گردد میقرضه سنگی پرداخت 
 . پرداخت نیست

وزن سیمان بدست آمده مطابق هزینه سیمان مصرفی بر مبنای ، هیه سیمان منظور نشده استزینه ته، نتاجرای ب ی تهیه وها  ردیفر د .4
پیمانکار باید قبل از ، شود میتهیه سیمان پرداخت ی ها  ردیفدورریز محاسبه و طبق  درصد بابت افت و6 به اضافه  این فصل 6با بند 

 اختالط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس یاهتبنس، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایشهای الزم، شروع بتن ریزی
 رد ربوط و تعیین نسبت اختالطای مهزینه انجام آزمایشه. دمشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور مالک عمل قرار گیر

 . قیمتها منظور شده است
 : و مشخصات فنی به شرح جدول زیر استها  نقشه رد هدشن ییبرای پرداخت بر اساس مشخصات تع ی در نظر گرفته شدهها  هدر .5

fc سانتیمتر بر حسب مگا پاسکال در سن مقرر در 30×15ای  ی استوانهها  عبارتست از مقاومت فشاری مشخصه بتن بر اساس آزمونه 
 . مشخصات فنی خصوصی

 

پرداختی  هدر
 یا بزرگتر fc بتن

 از مساوی
 رثکادح

 )cm(اسالمپ
نسبت آب حداکثر 

 اتMSA  )درصد(به سیمان
 *ردربکا ازمواردی  )ترمیلیم(

 سیمان قلداح
پرداختی 

 )کیلوگرم(
 سیمان رثکادح

 )کیلوگرم(پرداختی 

I 30 10 0/45 38 
رریز و حوضچه  سیهرو

 10fc+50 10fc+100 آرامش

II 25 5 0/5 76 
یم رویه باالدست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30 پایین دست بدنه سد

III 25 10 0/5 38 10 ی سازه ایها  نبتfc+10 10fc+60 

IV 20 5 0/6 150 9 م بدنه سد و سرریزیحج نبتfc 9fc+35 

V 25 13 0/5 38 10 لهاشش تونپون بتfc+20 10fc+70 

VI 20 8 0/55 38 10 کنندهپرن بتfc+10 10fc+60 

VII 12 - 0/6 38 10 فتنظا بتنfc+30 10fc+80 

VIII 25 8 0/45 38 10 ش ساختهپین بتfc 10fc+50 

IX 12 - 7/0 76 10  غلتکی مغزه بدنه سدبتنfc+30 10fc+60 

X 20 - 55/0 76 10  غلتکی رویه بدنه سدبتنfc-20 10fc+30 

 . استها   مشخصات فنی و نقشه، جنبه راهنمایی داشته و مالک طبقه بندی بتن»مواردی از کاربرد«ستون *
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MSA عبارتست از قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن بر حسب میلیمتر . 
             ح اخـتالط از حـداکثر سـیمان         به تایید مهندس مشاور برسد و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طر               یستیختالط بتن با   ا رحط  .6

ر صورتی که وزن سیمان بدسـت آمـده از          د و   دتعیین شده در جدول فوق بیشتر باشد هزینه سیمان مازاد به عهده پیمانکار خواهد بو              
 . خت خواهد شدل تعیین شده به پیمانکار پردااقحدر اشد مقداول بدار حداقل تعیین شده در جدقز ما طرح اختالط کمتر

) بـه عنـوان مثـال سـیمان و پـوزوالن          ( مواد سیمانی به کار رفته در بـتن         وزن   مجموع    در طرح اختالط   سیمانوزن  منظور از   : هتبصر
 . ، در صورت مصرف دوده سیلیسی مقدار مواد سیمانی برابر است با مجموع وزن سیمان به عالوه دو برابر وزن دوده سیلیسیباشد می

فـوق   ،یـر زودگ ،دیرگیـر ، )کاهنده آب( روان کننده،  و مصرف مواد افزودنی هواسازلمح ،نه تهیهیزهی تهیه و اجرای بتن      ها    ردیف در  .7
 یهـا     هزینه مواد افزودنی دیگر به غیر از موارد فوق بـرای رسـیدن بـه کیفیـت                . روان کننده یا ترکیبی از این در نظر گرفته شده است          

 . شود میبه صورت جداگانه پرداخت دست نش قلیایی و مواردی از این کاوابر گری از قبیل مقاومت در برید
خصات فنی یا دستور کار مهنـدس       ه طبق مش  در صورتی ک   است ولی  ری بتن پیش بینی شده    دای نگه ها     این فصل هزینه   یها    ردیفر  د.  8

 . شود میپرداخت ه اناگنه آن جدهزی، ود شستفاده ا(Curing Compound) مشاور برای نگهداری از ماده عمل آورنده
 است از حجم   ترمکعبم 05/0 ازوی یا کمتر    سا و فضاهای خالی تعبیه شده در داخل بتن که حجم آنها م            ها    حفره،  نتبجم  محاسبه ح  رد .9

 . شود می نبتن کسر
یـن  ا یهـا   ردیـف در ، صرف آن در محل مهیلخت ور با هر وسیله تم 500حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا        و ارگیریب .10

از ردیـف حمـل بـتن پرداخـت         ،  ازاد مـ   حمـل  هزینه،  ر شود تمتر بیش  500 هرگاه فاصله حمل بتن از    .  شده است  رفتهفصل در نظر گ   
 . شود می

ح آن خنک یـا   که مصالا شدهرجان تمت از بسبر حسب حجم آن ق، بتن پیش از ساختمصالح نک کردن یا گرم کردن    ی خ ها    ردیف .11
، یا افزودن آب سرد و یخ به بـتن        ،  هزینه تمام تمهیدات الزم اعم از سرد کردن مصالح به هر روش           . شود  می پرداختست  گرم شده ا  

 . جهت رساندن دمای بتن به حد مجاز تعیین شده در مشخصات فنی در بهای واحد این ردیف ملحوظ گردیده است

 . شود میاست نخت سطوح بتنی شامل سطوحی که قالب بندی شده دا پریها  ردیف .12
 . نظور شده استتن م تهیه و اجرای بیها  ردیف در قیمت هندب یها  عش کردن بتن با ویبره یا بوسیله لرزانندهرتزینه مه .13
 . شود میاستفاده   که جهت پی سازیباشد میه با سیمان و آب بندی نشد نهدای سنگ ط مصالحولمختهیه ،  خاک و سیمانازمنظور  .14
 دی نشده  قالب بنطوحساخت ردپ .15

 " مشخصـا  هـا     به جز حاالتی کـه نقشـه      . شود  مییم   تقس U3 و   U1  ،U2 ات قالب بندی نشده به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبق          سطوح
 . شده باید مطابق مشخصات تعیین شده برای هر طبقه باشدن یکیفیت سطوح بتن قالب بند، کیفیت دیگری را تعیین کرده باشد

 )ه ایشمش( U1 هطبق. 16-1
همچنین کیفیت مرحله اول کار بـرای      . شود  میکیفیت سطح بتن برای سطوحی است که توسط بتن یا مصالح دیگر روی آن پوشیده                این  

سطح بتن باید تسطیح شـده و  ، برای رسیدن به این کیفیت از سطح بتن قالب بندی نشده   . باشد  می U1ه   طبق U3 و   U2سطوح با کیفیت    
 با بـتن بـا کیفیـت        "به جز مواردیکه بعدا   (این سطح   . ید آ  به وجود  ای  نهدندا کنواخت ساده یا  ا یک سطح ی   ود ت به نحوی شمشه کشی ش    

U2   یا U3 خمیـر سـیمان اضـافی      . طول مدت گیرش نهـایی آسـیب ببینـد         ردبه هیچ وجه نباید بعد از گیرش اولیه و          ) شود  مییده   پوش
ر مواردی که قرار اسـت بـتن        د.  بتن برداشته شود   حد از روی سط   ایب) (Finishingریبالفاصله بعد از متراکم شدن و قبل از پرداخت کا         

ی مصالح سنگی که خوب به      ها    انهد وشیره بتن   ،  باید هنگامی که هنوز بتن نگرفته است      ،  اتصالی روی این طبقه از سطح بتن ریخته شود        
 . بتن نچسبیده است از روی سطح بتن با وسیله مناسب برداشته شود
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 )ای ه مالهختت(  U2 هطبق. 16-2
ـ  زنی را   U3ولی مشخصات طبقه    ،  شود  می که در معرض دید واقع       است    طبقه از کیفیت برای سطوح بتن قالب بندی نشده ای         این   . داردن

 مثـل تونلهـای زهکـش و تونلهـای        ،  ندارنـد  را   U3این طبقه از کیفیت سطح بتن برای کف تونلهایی که نیاز به تأمین مشخصات طبقـه                 
 . شود میروی پلها و دالهای ورودی در فضای خارج از ساختمانها استفاده ، دیوارها، وی کانالهای برقر، بروهاسطوح آ، رسیدست
 از روش   "برای رسیدن بـه ایـن کیفیـت معمـوال         . رود میکار   به   3Uوان مرحله دوم پرداخت کاری برای طبقه        نع طبقه از کیفیت به    این

اسـتفاده  ) تخته ماله دستی یـا ماشـینی      (شناور کردن ممکن است از وسایل دستی یا ماشینی          رای  ب. شود  میتفاده  اس) Floating (شناوری
باید شـروع  ،  بالفاصله بعد از اینکه سطح شمشه کشی شده بتن به اندازه کافی سفت شده باشد         )شناور سازی (کار تخته ماله کشی     . شود

ر شمشه کشی عاری شده و سطحی با بافت یکنواخت به دست            ثا آ ت که سطح بتن از    سشده و این عملیات فقط به میزان حداقلی الزم ا         
شی باید آنقدر ادامه یابد تا مقدار کمـی مـالت بـدون آب              ک هد تخته مال   باش U3اگر قرار است سطح نهایی دارای مشخصات طبقه         . آید

 بعد از تخته مالـه کشـی بایـد بـه     ها  هپلی افقسطح به . اشدببه نحوی که آماده برای ماله کشی نهایی      ،  اضافی به سطح بتن باال آمده باشد      
 .  گرد شودها   بافت جارویی داده شود و بعد از آن لبه پلهها  موازات طول پله

 )ه ایمال( U3ه طبق. 16-3
 پوشش دیگری ها  آنکه قرار نیست روی  رود میطبقه از کیفیت جهت سطح بتن قالب بندی نشده برای کف سازی فضاهایی به کار این 
کـه دقـت در     ،  رود مـی  ین این طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی به کار          نهمچ. کاشی و سایر کفپوشها اجرا شود     ،  بیل موزائیک از ق 

 را  U3بقـه   طته ماله کاری سطوحی که باید رویه کـاری          خپس از ت  . صافی سطح و یا مقاومت در برابر اثر تخریبی جریان آب مهم باشد            
 زسفت شده باشد کـه مـواد ریـز دانـه اضـافی ا     ای  ن شد بعد از اینکه بتن به اندازه بیاU2 مربوط به طبقه   بند دارا باشد طبق آنچه که در     

تختـه  ای  ماله باید روی سطح بتن محکم و به نحوی فشار داده شود تا بافت ماسه. طح خارج نشود باید با ماله فوالدی ماله کشی شود س
 .  فراهم شودها  نواخت و عاری از آثار ماله و سایر ناصافیم یکیک سطح متراک  وده صاف ش"کامالای  ماله
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 I.  070101 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 192،500  
 II.  070201 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 153،000  
 III.  070301 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه ترمکعبم 161،000  
 IV.  070401 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 135،500  
 V.  070501 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 191،500  
 VI.  070601 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 96،700  
 VII.  070701و اجرای بتن  رده تهیه مصالح  مترمکعب 78،800  
  

 مترمکعب 322،000
بتن پیش ( VIII مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه

 .)ساخته با قالب
 070801 

 IX.  070901 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 100،000  
 X.  070902 مصالح و اجرای بتن  رده  تهیه مترمکعب 121،000  
 Soil Cement.(  071001(جرای خاک و سیمان اه مصالح وتهی مترمکعب 49،600  
 071101  .خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت مترمکعب    
 071102  .گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت مترمکعب    
 071201  .های فوالدی خنک کننده در بتن  لوله  و تعبیه تهیه کیلوگرم 6،490  
  

 رمکعبمت 13،500
 سد بتنی به مدت  خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه

 .الزم
 071301 

  

 مترمکعب 3،410

های تهیه و اجرای بتن در صورتی  اضافه بها به ردیف
ای شکسته و یا مصالح  که از شن و ماسه رودخانه

 .حاصل از حفاری به صورت شکسته استفاده شود

 071401 

  

 مترمکعب 20،800
های اجرای انواع بتن اگر مصالح  دیفاضافه بها به ر

 .سنگی بتن از شکستن سنگ کوهی تهیه شود
 071402 

  

 مترمکعب 11،500

های تهیه و اجرای بتن برای  اضافه بها به ردیف
تهیه و مصرف مواد افزودنی . (مصرف  دوده سیلیسی

اضافی ناشی از به کار گیری دوده سیلیسی لحاظ شده 
 ).است

 071501 

  

 مترمکعب 3،910
های تهیه و اجرای بتن برای  اضافه بها به ردیف

 .مصرف پوزوالن و خاکستر بادی
 071502 

  

 مترمکعب 2،610

های تهیه و اجرای بتن برای  اضافه بها به ردیف
 رده شن و ماسه به صورت مجزا 3استفاده از بیش از 

 .ساز به ازای هر رده اضافی یکبار در بتن

 071601 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 کعبمترم 5،220

های تهیه و اجرای بتن در صورتی  اضافه بها به ردیف
 تا MSA میلیمتر باشد برای 38 بزرگتر از MSAکه 
 150 بار و تا 2میلیمتر 120 میلیمتر یکبار، تا 76

 . بار3میلیمتر 

 071701 

  

 مترمکعب  

های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و  اضافه بها به ردیف
در 100ر از الک نمره مصرف فیلر به اندازه کوچکت

صورتی که برای تولید آن نیاز به خط تولید مجزایی 
 .باشد

 071801 

  

 درصد 15

های تهیه و اجرای بتن در صورتی  اضافه بها به ردیف
که بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و  فاصله 
محل اجرای عملیات تا نزدیکترین دهانه دسترسی 

 . متر باشد150

 071901 

  

 رصدد 5

های تهیه و اجرای بتن در صورتی  اضافه بها به ردیف
که بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله 
محل اجرای عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی 

 متر 250 متر، 250به ازای هرباشد،  متر 150بیش از 
 متر دوم دو بار و به همین ترتیب 250اول یک بار، 
 .های بیشتر برای فاصله

 071902 

  

 درصد 3

های تهیه و اجرای بتن در شیب  اضافه بها به ردیف
 درجه شیب نسبت به افق 10انجام شود به ازای هر 

اضافه ( درجه اول برای فضای باز و بسته 3مازاد بر 
ها لحاظ   درجه در بهای واحد ردیف3بهای شیب تا 

 ).شده است

 072001 

  

2،170 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به حمل بتن 
کسر (ازای هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول 

 ).شود کیلومتر به تناسب محاسبه می

 072101 

  

 مترمکعب 4،030
های تهیه و اجرای بتن در صورت  اضافه بها به ردیف

 .مصرف بتن در بتن مسلح
 072201 

  

 مترمکعب 23،100

 تهیه و اجرای بتن در صورت های اضافه بها به ردیف
هایی  ها، برای تیرها و ستون استفاده در تیرها و ستون
 . متر مکعب باشد2ها تا  که جمع واحد طول آن

 072301 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 12،700

های تهیه و اجرای بتن در صورت  اضافه بها به ردیف
 50های تا ضخامت  ها، برای سقف استفاده در سقف

 ).ونلبجز ت(سانتی متر بتن 

 072302 

  

 مترمکعب 34،100
های تهیه و اجرای بتن برای انتقال  اضافه بها به ردیف

 .بتن با پمپ
 072401 

  

 مترمکعب  
های تهیه و اجرای بتن برای انتقال  اضافه بها به ردیف
 .بتن با جرثقیل برجی

 072402 

  

 مترمکعب  
ال های تهیه و اجرای بتن برای انتق اضافه بها به ردیف
 .بتن با جرثقیل کابلی

 072403 

  

 مترمکعب 5،250

های تهیه و اجرای بتن درصورتی  اضافه بها به ردیف
که بتن ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر 
سطحی اجرا شود و هدایت آب به خارج از محدوده 
بتن ریزی به صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام 

 .شود

 072501 

 072601  .تهیه سیمان نوع یک تن 382،000  
 072602  .تهیه سیمان نوع دو تن 397،000  
 072603  .تهیه سیمان نوع پنج تن 412،000  
 072604  ).4000با بلین بیش از . (تهیه سیمان ریز دانه تن 622،000  
 072605  ). درصد پوزوالن15تا (تهیه سیمان پوزوالنی  تن 397،000  
  

 تن  
 درصد 15بیش از (ه سیمان پوزوالنی ویژه تهی

 ).پوزوالن
 072606 

 1U.  072701 پرداخت سطوح بتنی از نوع مترمربع 3،530  
 2U.  072702 پرداخت سطوح بتنی از نوع مترمربع 4،610  
 3U.  072703پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع 12،500  
  

 مترمربع 2،760
سطوح حفاری شده برای تمیز کردن و آماده سازی 

 .بتن ریزی
 072801 

 072901  .تهیه و حمل دوده سیلیسی کیلوگرم    
 072902  .تهیه و حمل خاکستر بادی کیلوگرم    
 072903  .تهیه و حمل پوزوالن تن    
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 ملیات بنایی با سنگ ع. ل هشتمفص
 قدمه م
 

 کیلومتر   یک فاصله  تا  وحمل بارگیری  و آب،  سیمان،  ماسه،  مانند سنگ،   مصالح  تمام  تهیه هزینه،   فصل  این یها  ردیف واحد  قیمتهای در .1
  هزینه،   در مورد سیمان ولی،   است در قیمتها منظور شده،  باراندازی  و  مصرف محل  تا  برداشت ثقل مرکز از)   سیمان  حمل استثنای به(

   اضافی  حمل هزینه،  کیلومتر تجاوز کند  از یک  یاد شده  مصالح  حمل  فاصله هرگاه.   است ه کیلومتر منظور شد30 تا   تهیه  از محل حمل
 کیلومتر 30 مازاد بر   حمل هزینه. شود  می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب ازای به،   دهنده  تشکیل  از اجزای  هر یک برای، 011302   ردیفاز 

 . شود  می  و پرداخت محاسبه   حمل  در فصل  شده  درج یها  ردیف  بر اساس،  رگاه کا  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل سیمان

 . باشد  شده  نما چیده صورت  به گیرد که  می  از دیوار تعلق سطحی تنها به،   سنگی  دیوارهای  نماسازی  بهای  و اضافه  نماسازی یها  ردیف .2

  یها  ردیفشود و   می  پرداخت  مربوط یها  ردیفاز ،  نما  سنگهای  نمودن  با محسوب ی سنگ  بنایی حجم،  نمادار  سنگی  بنایی در عملیات .3
 . گردد  می  پرداخت  مورد جداگانه بر حسب،  نیز  سنگی  نماسازی  بهای اضافه

   حجم  در تمام  که ست ا تراش  و تمام تراش نیم،   سرتراش سنگ  به  مربوط  ترتیب به، 080503 و 080502، 080501  یها  ردیف  بهای .4
 .  نخواهد شد  موارد پرداخت  در این  نماسازی  بهای اضافه،   یاد شده یها  ردیف   قیمتهای با پرداخت.  شود  انجام بنایی

 . شود  می رفته در نظر گ  ماسه  متر مکعب3/0،   بنایی  عملیات  متر مکعب در هر یک،   کیلومتر ماسه  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .5
و برای خشکه چینی    الشه  سنگ  متر مکعب3/1،   بنایی  عملیات  متر مکعب  در یک  کیلومتر سنگ  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .6

 .شود  متر مکعب سنگ در نظر گرفته می15/1معادل 
 . شود  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح بر حسب، 081101   ردیف بهای .7
 . شود  نمی  پرداخت080701  ردیف، 080601   ردیف با پرداخت .8
 .  است   نشده بینی  پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نمای  تراش هزینۀ، 080602  در دیف .9

 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی6:1   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .10
  در کلیات،   مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت در ضمن،   ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .   است  آمده  فهرست این
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 080101  ).درناژ(شکه چینی با قلوه سنـگ تهیه مصالح و خ مترمکعب 34،900  
 080102  ).درناژ(تهیه مصالح و خشکه چینی با سنـگ الشه  مترمکعب 76،400  
  

 مترمکعب 181،000
با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

 .سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ
 080103 

  

 مترمکعب 231،000
با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

 .سیمی گالوانیزه و سنـگ الشه
 080104 

 080201  . در پی1:5بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 174،500  
 080202  . در پی1:4بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 183،000  
 080203  . در پی1:3ن بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیما مترمکعب 193،500  
  

 مترمکعب 39،400
های بنایی با سنـگ الشه در پی،  اضافه بها به ردیف
 .برای بنایی در دیوار

 080301 

  

 مترمربع 26،500

های بنایی با سنـگ الشه، بابـت  اضافه بها به ردیف
نماسازی با سنـگ الشه موزاییکی همراه با بند کشی 

 .با مالت ماسه سیمان

 080401 

  

 مترمربع 55،000

های بنایی با سنـگ الشه، بابـت  اضافه بها به ردیف
، با ارتفاع مساوی در هر رگ  نماسازی با سنـگ بادبر

 .همراه با بند کشی با مالت ماسه سیمان

 080402 

  

 مترمربع 75،900

های بنایی با سنـگ الشه، بابـت  اضافه بها به ردیف
 با بند کشی با نماسازی با سنـگ سر تراش همراه

 .مالت ماسه سیمان

 080403 

  

 مترمکعب 392،000
 1:3بنایی باسنـگ سر تراش و مالت ماسه سیمان 

 .همراه با بند کشی با مالت ماسه سیمان
 080501 

  

 مترمکعب 415،000
 1:3بنایی با سنـگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان 

 .همراه با بند کشی با مالت ماسه سیمان
 080502 

  

 مترمکعب 491،500
 1:3بنایی با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان 

 .همراه با بند کشی با مالت ماسه سیمان
 080503 

  

 مترمکعب 25،800

های قوسی شکل  اضافه بها برای بنایی در طاق پل
این اضافه بها شامل بهای چوب بست پلهای قوسی (

 ). متر است10 متر و خود 10تا دهانه 

 080601 

  

 مترمکعب 24،900
اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در 

 .صورتی که بنایی در انحنا انجام شود
 080701 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 20،100

اضافه بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع 
این .  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود5بیـش از 

 متر 10 تا 5رتفاع اضافه بها برای حجم بنایی واقع در ا
 متر دو بار 15 تا 10یـک بار، برای حجم بنایی واقع در
های بیشتر پرداخت  و به همین ترتیـب برای ارتفاع

 .شود می

 080801 

  

 مترمکعب 7،260
اضافه بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی 

 .پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود
 080901 

  

 ترمکعبم -22،500

های بنایی با سنگ، در صورتی که از  کسر بها به ردیف
 بری ترانشه های  مصالح سنگ الشه حاصل از کوه

 .واقع در مسیر استفاده شود

 081001 

  

 مترمربع 26،500
های سنگی، با تمام عملیات  تعبیه درز انقطاع در بنایی

 .الزم و به هر شکل
 081101 

  

 درصد 15
های این فصل برای اجرای کار در  اضافه بها به ردیف

 . متر150فضای بسته و عمق تا 
081201 

  

 درصد 4

های این فصل، هرگاه فاصله محل  اضافه بها به ردیف
ترین دهانه دسترسی بیش از   اجرای کار تا نزدیک

 متر 250 متر، برای 250 متر باشد، به ازای هر 150
ترتیـب و به همین  متر دوم دو بار 250اول یک بار، 

 .شود  بیشتر پرداخت میهای فاصلهبرای 

081202 
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 ارهای متفرقه ک. ل نهمفص
 قدمه م
 
 . هزینه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است،  این فصلیها  ردیفدر  .1
 . تهیه مواد آب بندی و پرکردن درز انبساط باید طبق نقشه و مشخصات یا دستور کار مهندس مشاور انجام شود .2
ی هـا     ی مربوط به اجرای قشـرهای محـافظ زیـر و روی ورقـه             ها    هزینه. هزینه همپوشانی منظور شده است    ،  پوشش ژئوتکستایل در ردیف    .3

 . شود می فصل عملیات خاکی پرداخت یها  ردیفطبق ، برحسب مورد، ژئوتکستایل
ینی واقع شـده و تخلیـه آن بـه روش پمپـاژ             ردیف تخلیه آب بوسیله پمپ برای آبکشی از محل اجرای کارهایی که زیر تراز آبهای زیرزم                .4

ایـن  . این ردیف برای تمام عملیات مربوط به فصلهای مختلف این فهرست بها در نظر گرفته شـده اسـت                  . شود  میبرآورد  ،  باشد  میالزامی  
س مشـاور و کارفرمـا       که به تائید مهنـد     )و قدرت مؤثر آنها    نحوه استقرار ،  مشخصات پمپها (با توجه به طرح آبکشی بوسیله پمپ        ،  ردیف

 و مبنـای    شـود   مـی مهنـدس مشـاور و کارفرمـا صورتجلسـه          ،  اندازه گیری و با امضای پیمانکار     ،  رسیده باشد و عملکرد دستگاههای پمپاژ     
ین ها، تـام    ، لوله کشی  هزینه مصرف برق  . تواند با انجام آزمایشهای الزم قدرت مؤثر را تعیین کند          میمهندس مشاور   . گیرد  میپرداخت قرار   

های مورد نیـاز و نیـروی انسـانی الزم در             حوضچهساخت   حفر کانال و گودال برای هدایت آب و آماده سازی محل نصب پمپ و                ،پمپ
 .  منظور شده استبهای واحد

، ر بولـت تعبیه انکـ ، ی مربوط به حفاری و احداث سکوها   مربوط به تهیه مصالح و اجرای پیالرهای نقشه برداری کلیه هزینه      یها    ردیفدر   .5
 .  در نظر گرفته شده استها  تا رنگ آمیزی لوله. . . . تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و

 . ها چنانچه عملیات خاکی مورد نیاز باشد هزینه آن از فصل عملیات خاکی قابل پرداخت است  مربوط به زهکشیها  ردیفدر  . 6
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 بهای کل

 )ریال(
 مقدار

 بهای واحد
 )ریال(

 شماره شرح واحد

  

 مترطول 62،500

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع تخت دندانه 
 . سانتیمتر22به عرض ) Flat Ribbed(دار 

 090101 

  

 مترطول  
تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع دمبلی 

)Dumb Bell ( سانتیمتر22به عرض . 
 090102 

  

 مترطول  
ند الستیکی از نوع سه پری تهیه و نصب نوار آب ب

)Retro Fit ( سانتیمتر22به عرض . 
 090103 

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع تخت دندانه 
به عرض ) Ribbed Center Bulb(دار و حفره دار 

 . سانتیمتر22

 090104 

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع تخت دندانه 
 22به عرض ) Split Rib(حفره دار و شکاف دار دار، 

 .سانتیمتر

 090105 

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع دمبلی 
 22به عرض ) Split Dumbbell(شکاف دار 

 .سانتیمتر

 090106 

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع دمبلی حفره 
 22به عرض ) Dumbbell with Center Bulb(دار 

 .سانتیمتر

 090107 

  

 مترطول 49،400
تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع تخت 

 . سانتیمتر22به عرض ) Flat Ribbed(دندانه دار 
 090201 

  

 مترطول  
تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع دمبلی 

)Dumbbell  ( سانتیمتر22به عرض . 
 090202 

  

 مترطول  
تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع سه پری 

)Retro Fit ( سانتیمتر22به عرض . 
 090203 

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع تخت 
به ) Ribbed Center Bulb(دندانه دار و حفره دار 

 . سانتیمتر22عرض 

 090204 

  

 مترطول  

 از نوع تخت تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی
به ) Split Rib(دندانه دار، حفره دار و شکاف دار 

 . سانتیمتر22عرض 

 090205 
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع دمبلی 
 22به عرض ) Split Dumbbell(شکاف دار 

 .سانتیمتر

 090206 

  

 مترطول  

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع دمبلی 
به ) Dumbbell with Center Bulb( دار حفره

 . سانتیمتر22عرض 

 090207 

  

 درصد 4
،  برای هر 090207 تا 090101های  اضافه بها به ردیف

 .یک سانتیمتر عرض اضافی
 090211 

 090301  .تهیه و نصب انواع آب بند مسی کیلوگرم 61،300  
  

 مترطول 15،400
شبک به قطر  مP.V.Cتهیه و اجرای زهکش با لوله 

 . میلیمتر200تا 
 090401 

  

 مترطول 7،190
تهیه و اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر 

 . میلیمتر200تا 
 090402 

  

 مترمکعب 42،900
های  و پوشش اطراف لوله) فیلتر( مصالح سنگی  تهیه

 .زهکش با آن
 090403 

  

 دسیمتر مکعب 1،520
درزهای بتن با ماسه  مصالح، آب بندی و پرکردن  تهیه

 .آسفالت
 090501 

  

 دسیمتر مکعب 36،300
 مصالح، آببندی و پرکردن درزهای بتن با  تهیه

 .ها آیروالستیک و الستیک متراکم شونده و یا مشابه آن
 090502 

  

 دسیمتر مکعب 5،620
 مصالح، اندود پرایمر و پرکردن درزهای بتن با  تهیه

 .مانند پالستوفومآیروالستیک و مواد پر کننده 
 090503 

  

 کیلوگرم 4،960
 مواد قیری و اندود درزهای انقطاع، ساختمانی و  تهیه

 .کنترلی
 090601 

  

 مترمربع  
 انواع ژئو تکستایل و پوشش سطوح مختلف به  تهیه

 .هر شکل
 090701 

  

1،390 
کیلو وات 
 ساعت

 انواع پمپ  های اجرای کار به وسیله  آب از محل تخلیه
 .با هر توان

 090801 

 090901  .تهیه مصالح و اجرای پیالر نقشه برداری عدد    
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 حمل . دهمل صف
 مهمقد

  
مصـالح سـنگی و    ومتر، کیلـ 30 لهفاصـ   تادوال ف وان سیمونیت،بنت (گاه کارارانب  تایلمحل تحو  ازلح مصااندازیار ب حمل و  گیری، بار نههزی .1

 ر سـای  فهـای  ردی تقیمـ   در ف،محـل مصـر     تا گاه کار ارانب ز ا و) لهفاص هر  به لح مصا رای س  و اتکلی 19ق بند   طب  آب  و  متر 500 لهفاص  تا خاک
 ایـن   فهـای  ردی ساس برا د مور سب برح دوال ف  و ان سیم ونیت، بنت ی برا ا تنه اد، حمل ماز  نههزی.  شده است  تهنظر گرف   بها در  ست این فهر  هایفصل

ـ    لح، مصا ر سای یرا ب شود و    می اخت پرد ی خاک یاتفصل عمل   در وط مرب فهایآب  طبق ردی     و ح سنگی و خاک   ل مصا فصل و   نـه  هزی ه هـیچ گون
 .دگرد  نمیاختپرد ای گانهحمل جدا

 دیر مقـا .شود  میینشرح زیر تعی  بهد،گیر  میر قرافاده استد موراد، حمل مازنه هزیسبهمحا در  این فصل کهوع موضلحمصا از یک  هر دیرمقا .2
 .ت نیسرد موارسای  یالح مصادیر مقاسبه محای براناد استلاب ق های حمل است ونه هزیسبها محی براا شده تنهینتعی
  انم سی.2-1
 ) :ستیکبتن پال(بند   آبارتن دیو بو  هاه بتن سازایجر ا وه تهیی براانم سی.2-1-1

 . شودور منظان سیمف اتالی براد درص6 فهاضا  به،بتن  دران سیمر عیاساس براان، سیمارمقد
 :ی بتن پاشی براان سیم .2-1-2

  شودور منظان سیمف اتالیبرا د درص25 فهاضا ه ب،یبتن پاش  دران سیمر عیاساس براان، سیمارمقد
  یق تزری براانم سی.2-1-3

 .شود  درصد برای اتالف درنظر گرفته می10ف و حداکثر  مصره جلست طبق صوریق، تزری براان سیمارمقد
  :ی سنگیی بناهای کارتال مه تهیی براانم سی.2-1-4

 درصـد   30شده و حجم مالت در کارهای بنایی         سبه محا ان، سیم ف اتال ی برا د درص 6 فهاضا  به الت، درم ان سیم رعیا  به وجه بات ان، سیم ارمقد
 .شود حجم کل کارهای بنایی منظور می

 :بند  آباریو د ویق تزری براونیتت بن.2-2
 .شود  میمحاسبه اتالف  درصد برای10به عالوه  تجلسه طبق صورونیت بنتارمقد

 دال فو.2-3
ـ  ی، سـپر  ی، نبشـ  دانی، نـاو  آهن، تیر اع انو ند مان اول، متد فیلهایرو پ  و گردمیل  از فی، مصر د فوال ساسا  بر د فوال اردقم   و یتی تقـو  هـای رق و  و ه لول
 . شودور منظد فوالف اتالی براد درص3 فهاضا شود به  میص مشخایی های اجرهقش ن فنی وصات مشخساسبرا  کهالیتصا

 :شود  میینشرح زیر تعی  به، حملنه هزیاخت پردی براان، حمل سیمامبد .3
 د محل خریـ   تاین حال   در . است وط مرب خانه محل کار  ، حمل ا مبد ، شود داری خری لی های داخ  خانهکار  از قیماً مست انسیم  که ورتی درص .3-1
 .د برسفرما کاریبصو ت وور مشادس مهنیدتائ  به قبالًدبای
 انسـیم   کـه لـی  داخان سـیم خانـه  کار یکترین محل نزد  ، حمل ا مبد د، نشو داری خری لی های داخ  خانهکار  از قیماً مست ان سیم تیکهصور در   .3-2

 .دباش  می،کند  میید تولد خرینزما در  نظر رادمور
 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای فوالد  مبدأ حمل .4
   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فوالد   که در صورتی .1ـ4

 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس به
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   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلیتولید کنندگان مسقیماً از فوالد    که در صورتی .2ـ4
  .شوند  نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب میهای کارخانه .کند نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

 یاد شده رچهدفت در  کههای راه وردرم د  است و  بریرا ت  راه و  رت وزا فت مسا رچه دفت ین راه طبق آخر   یکترین نزد ، حمل فت مسا ین تعی ایمبن .5
 .ود میشین تعیا آنهلهفاص ور، مشادس طبق نظر مهنله فاصاهترین کوتتننظر گرف در  با، استه نشدین تعیا آنهی برافتیمسا

 اخـت  پرد د، درصـ  30 فهاضـا   این فصل به   فهای ردی ی بها د، مور سب برح ، شود امنی انج  ش  و ی خاک هایراه  در لححمل مصا   که تیصور در .6
 .شود می
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

   کیلومتر-تن  425

 75 کیلومتر تا فاصله 30ان فله مازاد بر حمل سیم
 .کیلومتر

 100101 

  

   کیلومتر-تن  285
 150 کیلومتر تا فاصله 75حمل سیمان فله مازاد بر 

 .کیلومتر
 100102 

  

   کیلومتر-تن  180
 300 کیلومتر تا فاصله 150حمل سیمان فله مازاد بر 

 .کیلومتر
 100103 

  

   کیلومتر-تن  150
 450 کیلومتر تا فاصله 300ن فله مازاد بر حمل سیما

 .کیلومتر
 100104 

  

   کیلومتر-تن  125
 750 کیلومتر تا فاصله 450حمل سیمان فله مازاد بر 

 .کیلومتر
 100105 

 100106  . کیلومتر750حمل سیمان فله مازاد بر    کیلومتر-تن  105  
  

   کیلومتر-تن  280
 آهن آالت مازاد بر حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و

 . کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30
 100201 

  

   کیلومتر-تن  190
حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آالت مازاد بر  

 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75
 100202 

  

   کیلومتر-تن  120
حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آالت مازاد بر 

 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150
 100203 

  

   کیلومتر-تن  99
حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آالت مازاد بر 

 . کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300
 100204 

  

   کیلومتر-تن  85
حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آالت مازاد بر 

 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450
 100205 

  

   کیلومتر-تن  71
حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آالت مازاد بر 

 . کیلومتر750
 100206 



 کار مصالح پای. 1پیوست 
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی،  سال 

 
 

64 

  پای کارلحمصا. 1 ستویپ
 

  مهمقد
 
طبق ،   کار ای اجر ی بند نزمابه برنامه    وجهت ا ب و،  د باش ز نیا دمور،  ان پیم وع موض ای اجر یبرا  که شود  می ق اطال لحیمصا به،   پای کار  لحمصا. 1

 لح مصا د ورو امهنگ. د باش رششما  یا ی گیر ازه اند لقاب  شود که  ار انب یشکل  به بطور مرت   به گاهکار ر د  و ه تهی انکار پیم طتوس،   فنی صاتمشخ
 .  شودیم تنظور مشادس مهنضورباح،  شده استص مشخد وروریختا  وارمقد، نوع، آن در  کهد وروه جلستصور، د بایگاهکار به
 ف ردیرتبصو، ورد برآ ه تهی امهنگ،   شود ور پای کار منظ   لح است جزو مصا   مز ال است و  ه درج نشد  ست پیو ستفهر  در انام آنه   که لحیامص. 2

 . شود می فه یاد شده اضاستفهر  دار بهرهستا
ـ  هایفصـل ی  هـا     ردیف مهمقد  شده در  ی پیش بین  لهفاص حمل تا ،  گیری بار نههزی،  مه ضمی ست فهر یها    ردیف تقیم در. 3  انـدازی ار ب  و وط مرب

  درج شـده در    رد مـوا  ثنایاسـت  بـه ،  لح مصـا  اد حمل ماز  ی برا اختی پرد گونهیچ ه  شده است و   تهنظر گرف  در،  م منظ ترصو  به گاهکار  در لحمصا
 . شود می نامانج، ها فصلمهمقد
 لح مصـا  ی بها د درص 70،  انکار پیم ی مال ه بنی یت تقو یرا ب  و شود  می ی گیر ازهندا،   پای کار  لح مصا ارمقد،  ت موق یت وضع ت صور ه تهی امگهن. 4

 نهادییشـ  پ  و سـری  باال نههزی،  ای  های منطقه   ضریب ساباحت اب،  )دشون می اد حمل ماز  نه هزی ولمشم  که لحی مصا یبرا( حمل   نهزی ه ر و پای کا 
 . شود می ور منظیتها وضعتصور در، انکارپیم
 گـاه  کار طهمحو از  را اه آن ن کرد جخار  حق انکاریم پ  و فرماستکار  به لقمتع،  یت وضع تصور  شدن در  ورمنظ از پس،   پای کار  لح مصا ماتم. 5
 در نچهچنا (یت وضع تصور از کسر آن  از پس،  تصور ا ین  درکه  . د باش شته ندا رتی ضرو ان پیم وع موض ای اجر یبرا  که لحیمگر مصا ،  ردندا

 .  کندج خارگاهکار از  رااآنه، فرما کارفقتوا م وور مشادس مهننهادپیش  باندتوا می انکاریمپ، )د شده باشور منظیت وضعتصور
 بـل مقا در  کـه  سـبی محل منا  در  را ا آنه د بای انکاریم پ  است و  انکار پیم هعهد به،  انمدت پیم  در،   پای کار  لح مصا داریگه ن  حفظ و  ولیتمسئ. 6
 .  کندارانب، د باشن مصومل عوارای س جوی وملعوا
 شـده  تـه نظـر گرف   درت موقـ یتهای وضعتصور  پای کار درلح مصا ی بها سبه محا ی پای کار برا   لح مصا ستفهر  شده در  ین تعی لحنرخ مصا . 7

 . است
.  شـود  ور پای کـار منظـ     لح هیچ نوع مصا   یدنبا،  ی قطع یت وضع ت صور نینمچ ه و،  ت موق یلتحو از  پس ت موق یت وضع ت صور خرینآدر. 8

 .  شودج خارگاهکار  ازانکار پیمط توسدبای،  استانکارپیم  بهلقتع م وده مانی باقارگاهدرک  کهفمصر  براد مازلحمصا
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 بهای کل
 )ریال(

 مقدار
 بهای واحد

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 410101  . ماسه شسته مترمکعب 35،100  
 410102  . شن شسته مترمکعب 33،700  
 410201  .ای مصالح پوسته از مخلوط رودخانه مترمکعب 13،300  
 410202  .مصالح پوسته از سنگ کوهی مترمکعب 30،500  
  

 مترمکعب 25،800
 تولید شده از مخلوط لتر، زهکش و انتقالیمصالح فی
 .ای رودخانه

 410203 

  

 مترمکعب 38،800
 تولید شده  از سنگ لتر، زهکش و انتقالیمصالح فی

 .کوهی
 410204 

 410301  .سنگ بادبر مترمکعب 145،500  
 410302  .سنگ سر تراش مترمکعب 218،000  
 410303  .یم تراشسنگ ن مترمکعب 241،000  
 410304  .سنگ تما م تراش مترمکعب 317،500  
 410401  .سیمان پر تلند نوع یک تن 384،500  
 410402  .سیمان پرتلند نوع دو تن 399،500  
 410403  .سیمان پرتلند نوع پنج تن 414،500  
 410501  .دینامیت کیلوگرم 28،300  
 410502  .انواع فتیله مترطول 2،610  
 410503  .انواع چاشنی عدد 6،070  
 410504 آنفو کیلوگرم    
 410601  .انواع تیر آهن کیلوگرم 7،910  
 410602  .انواع ناودانی کیلوگرم 7،610  
 410603  .انواع نبشی کیلوگرم 6،670  
 410604  .انواع تسمه کیلوگرم 5،560  
 410605  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 5،560  
 410701  .انواع میل گرد ساده کیلوگرم 6،720  
 410702  .انواع میل گرد آجدار کیلوگرم 6،140  
 410703  .های فوالدی انواع لوله کیلوگرم    
 410801  .انواع الکترود کیلوگرم 9،410  
 410901  .بنتونیت تن 525،000  
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  السریاب یها  ینهزه المقا حرش. 2 وستپی
 

  دمهقم
 

 . شود می رتفکیکیز حرشه ب، راک السریاب ینهزو ه ومیمع السریاب ینهزهه ب یلک روطه ب، السریاب ینههز
  ومیمع السریاب ینهزه. 1
  :ریزر د هدش جرد یها  ینهزه نندام، درک بوطرم خصیشم راکه با ر هانآ انوت مینه ک تسا یها  ینهزه عونز ا ینهزه نای
  ماتدو خ ارکاتدت، لیاو م اریدا ورما، ینف ترفد، کترش یریتدم سانینا رویین ملاش، کزیرم ترفد سانینا ویرین تمزدسد ینهزه. 1-1
  کزیرم ترفد رکناناک کارییب مهیب ینهزه ضمامناه ب، )رفرمااک مهس (کزیرم ترفد رکناناک مهیبق و ح ومیمع یها  مهیب ینههز. 1-2
 . شود می جامنا ومیمع لیهقن ایلسوا ب، یراندما ی رمنداناک سطوته ک ابهو ذ ابیا یها  ینهزو ه کزیرم ترفد لیهقن ایلسو ینهزه. 1-3
  کزیرم ترفد لحم ارهجاا ی اریذگ مایهرس ینههز. 1-4
  کزیرم ترفد هداریگن ینهزه. 1-5
  کزیرم ترفد تریفد ایلسو تهالکسا ینهزه. 1-6
  کزیرم ترفد ختوو س زاگ، قرب، بآ ینهزه. 1-7
  کزیرم ترفد تسو پ ابراتخم ینهزه. 1-8
  کزیرم ترفد نهاخ داربو آ یراییذپ ینهزه. 1-9
  کزیرم ترفد زوماتلو م تحریرلا ازمول ینههز. 1-10
  کزیرم ترفدر د شهقن اپچو وکپیتف ینهزه. 1-11
 ها  اقصهنمر د کترش ایرب، نادسا یههت ینهزه. 1-12
 اه  اقصهنمر د کترش مهان انتمض ینهزه. 1-13
  هانآ ننداو م، مجامعرد ویتضع، ریاتشن، اییضو ق وقیقح یها  ینهزه ملاش، فرقهتم یها  ینهزه. 1-14
  کزیرم ترفد ایرب رداریهش ارضوع ینهزه. 1-15
  کزیرم بارناز ا داریرب رههو ب هداریگن ینهزو ه ارهجاا ی اریذگ مایهرس ینهزه. 1-16
  راک یرالساب ینهزه. 2
 :ریزر د هدش جرد یها  ینهزه نندام، درک بوطرم خصیشم راکه با رن آ انوت میه ک تسا ییها  ینهزه عونز ا، ینهزه نای
  :تسا ریز اردوم ملاشه ک اریذگ مایهرس یها  ینهزه . 2-1
 . تسا مانکاریپ دزنه ک داخترپ شیپ وهجوه ب جهوتا ب، مانکاریپ گردشرد خواهنت ینهزه. 2-1-1
  رفرماستاک دزنه ک راک جامنا نسحز ا متسقن آ دیقن هوجوز ا شیان ینههز. 2-1-2
 :تسا ریز اردوم ملاشه ک، ها  مهان انتمض ینهزه. 2-2
  هداتعت جامنا مهان انتمض ینهزه. 2-2-1
  داخترپ شیپ مهان انتمض ینههز. 2-2-2
  راک رایجا نسح وهجو مهان انتمض ینههز. 2-2-3
  لیاتام ینهزه. 2-3
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  رآموزیاک دوقنص ینهزه. 2-4
  مانکاریپ دوس. 2-5
  :تسا ریز اردوم ملاش هک، رگاهاک تمرسم یها  ینهزه. 2-6
 تمزدسـ د ینـه زه،  چنینمه. ماتدو خ  نتیناو ک  پمک،  ارکاتدو ت  لیام،  اریدا،  رگاهاک ومیمع پرستیرس سانینا رویین تمزدسد ینههز. 2-6-1
 . تسا دهشن ظورنم، رگاهاک چیدنرو ب هیزجت نهیزو ه اهب رستهف یها  ردیف متیقر ده ک رگاهاک املوع یراس
  بوطرم راک ایرب، اطقن یراو س رگاهاکه ب کزیرم ترفد رکناناو ک یراندم رفس ینههز. 2-6-2
  مانیپ دارکمو نادسا افیضا یها  خهسن یههت ینههز. 2-6-3
  مانکاریپ رمنداناو ک رکناناک ایذغ ینههز. 2-6-4
  رگاهاک یراییذپ ینههز. 2-6-5
  فرقهتم یها  ینهزو ه رگاهاک ئوالنسم رفس، تسپ یها  ینههز. 2-6-6
  رگاهاک ارکاتدت لیهقن یلهسو و رگاهاک اب داخلهو ذ ابیا یلهسو مینات ینههز. 2-6-7
  زوماتلو م تحریرلا لوازم، پاچ، وکپیتف ینههز. 2-6-8
  راک ویلحو ت ینف ارکدم یههت یها  ینهزه. 2-7
  لمیو ف سکع یههت یها  ینهزه. 2-7-1
 (Shop Drawings) رگاهیاک یها  شهقن یههت ینههز. 2-7-2
 (As Built Drawings) ختاس چونمه یها  شهقن یههت ینههز. 2-7-3
  عیطق ویلحو ت قتوم ویلحت ورماه ب بوطرم یها  ینههز. 2-7-4
 بـت اب نیاز  و ا  تسا هدش نییب شیپ تالآ شینام عتیاس نهیزه وزج،  تالآ شینام میرگاهعتر  د غلاش سانینا رویین تمزدسد ینهزه )1 ضیحوت
 . تسا دهشن فتهرگ رظنر د السریاب یها  ینهزهر د ای ینهزه
   شهرداری  عوارض  هزینۀ  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 ضیحوت
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول ی پیمانها برای(

 .  است نشده
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 ای  ضریب منطقه. 3وست پی
 

 ای  منطقه جدول ضریب
 

 ضریب نام مناطق ردیف
 10/1 .  و قم اصفهان،های تهران استان 1
 15/1 . قزوین و خراسان رضوی،  مرکزی، ی سمنانها استان 2

3 
، کردستان، یزد، کرمان، لرستان، همدان، زنجان، اردبیل، غربیآذربایجان ، های آذربایجان شرقی استان

 .  گیالن، مازندران، ایالم، گلستان و فارسکرمانشاه،
20/1 

 25/1  .ارمحال بختیاری و خراسان شمالییلویه و بویراحمد، چهگخوزستان، بوشهر، هرمزگان، کههای  استان 4
 30/1  . سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبیهای استان 5

 
ی این ها  ردیفبه برآورد هزینه که بر اساس ، هنگام تهیه برآورد بر حسب محل اجرای پروژه، ای به شرح جدول باال ضریب منطقه

 . شود فهرست بها تعیین شده اعمال می
  در هر منطقه  کار واقع  ریالی  اوزان از متوسط، ای  منطقه ضریب، د باش  منطقه  از یک  کار در بیش  اجرای حل م که در صورتی

 . شود  و در برآورد منظور میآید  می  دست به
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 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه . 4پیوست 
 

 عاریف ت . 1
تـا آغـاز و انجـام دادن عملیـات     ، که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شودعبارت از اقدامها و تدارکاتی است    ،  جهیز کارگاه ت. 1-1

 . میسر شود، طبق اسناد و مدارک پیمان، موضوع پیمان
ماننـد  ،  گیرنـد  مـی مـورد بهـره بـرداری قـرار         ،   که برای پشتیبانی عملیات اجرایـی      شود  میبه ساختمانهایی اطالق    ،  اختمانهای پشتیبانی س. 1-2

سـاخت قطعـات پـیش    ، نقاشی، صافکاری، باطری سازی، آرماتوربندی، نجاری، آهنگری، شامل کارگاههای تاسیساتی، ی سر پوشیده  کارگاهها
اطـاق محـل ترانسـفورماتورها ومولـدهای        ،  آزمایشگاه پیمانکار ،  انبارهای سرپوشیده ،  ن آالت یتعمیرگاههای سرپوشیده ماش  ،  ساخته و مانند آن   

 . برق
، مورد اسـتفاده قـرار گیـرد      ،   که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها           شود  میبه ساختمانهایی اطالق    ،  مومیاختمانهای ع س. 1-3

، رختشـویخانه ، درمانگـاه ،  فروشـگاه ،  نـانوایی ،  آشـپزخانه ،  غـذاخوری ،  ساختمانهای مسـکونی  ،  مهمانسرای پیمانکار ،  انهخنماز،  مانند دفاتر کار  
 پارکینگهای سرپوشیده ، نخانهتلف، سرویسهای بهداشتی

ایجـاد خـاکریز و کانالهـای هـدایت آب و      ،  سیستم جمع آوری و دفـع آبهـای سـطحی و فاضـالب            ،  شامل خیابان بندی  ،  حوطه سازی م. 1-4
ای زمینهـ ، انبارهـای روبـاز   ،  فضـای سـبز   ،  )ی اصـلی در برابـر سـیل       ها     سازه  حفاظت بجز(اظت کارگاه در مقابل سیل      فتمهیدات دیگر برای ح   

 . تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است، تامین روشنایی محوطه، حصار کشی، پارکینگهای روباز، ورزشی
از سـوی کارفرمـا   ، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کـار ، برق، آب، ر آن دمحل یامحلهایی از کارگاه است که       ،  نظور از ورودی کارگاه   م. 1-5

 . شود میاسناد و مدارک پیمان تعیین  در، مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر یک از نیازهای پیشگفته. شود میتامین و تحویل پیمانکار 
نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیـزات        برای،  نمایی تجهیز کارگاه  امحل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح ج           ،  نبار کارگاه ا. 1-6

 . شود میاز آنها استفاده ، با رعایت دستورالعملهای مربوط
پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهای پایه راه و          . راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل کند            ،  اه دسترسی ر. 1-7

 . شود میباند فرودگاه انجام 
 . شود میاحداث ، ت اجرای عملیاهای  یا محلراههایی هستند که برای دسترسی به محل، اههای سرویسر. 1-8
به طـور مسـتقیم یـا بـا واسـطه           ،  انبار مواد سوزا و مانند آن را      ،  محل قرضه ،  منابع آب ،  راههایی است که معادن مصالح    ،  اههای ارتباطی ر. 1-9

 . کند می اجرای عملیات متصل های یا محل محل به راههای دیگر یا، راههای دیگر
امـا بـه علـت انجـام عملیـات          ،  شد میقبالً از مسیر موجود انجام       ین تردد وسایل نقلیه عمومی که     که برای تام  ،  راهی است ،  اه انحرافی ر. 1-10

 . احداث شود، موضوع پیمان قطع شده است
تاسیسـات و ماشـین آالت بـه روش احـداث یـا           ،  فراهم کردن ساختمانها  ،   تجهیز و برچیدن کارگاه    یها    ردیفتامین در شرح     نظور از م. 1-11

بهـره   به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهای مربوط به نگهداری و           ،  انات موجود درمحل  ک یا در اختیار گرفتن آنها از ام       نصب در کارگاه  
 . برداری ازآنهاست

و دیگـر  ، تجهیزات و ماشین آالت، خارج کردن مصالح، تاسیسات و ساختمانهای موقت  ،  مصالح عبارت از جمع آوری   ،  رچیدن کارگاه ب. 1-12
در . طبـق نظـر کارفرماسـت     ،  ز کردن و به شکل اول برگرداندن زمینهـا و محلهـای تحـویلی کارفرمـا               یتم،  تسطیح،  پیمانکار از کارگاه  تدارکات  

به شکل اول برگرداندن محـدود بـه پاکسـازی از زوایـد و تسـطیح                ،  صورتی که توپوگرافی زمین به علت نیاز در زمان تجهیز تغییر یافته است            
 . الزم نیست توپوگرافی عینا به شکل اول برگردانده شود و باشد مینسبی زمین 
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 وش تهیه برآوردر. 2
، روش انتخـاب شـده بـرای اجـرای آن         ،  باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین         ،  هندس مشاور یا واحد تهیه کننده فهرست بها       م. 2-1

 پیش بینـی شـده در فهرسـت تجهیـز و            یها    ردیفی مربوط را طبق     ها    نههزی،  جهیز کارگاه تعیین و بر مبنای آن      تاقتصادی ترین روش را برای      
برآورد کرده و در برابر      ) غیر مقطوع  یها    ردیفبه جز   (بر حسب قیمتهای محل اجرای عملیات به صورت مقطوع          ،  برچیدن کارگاه این پیوست   

پـیش  ،  آن را در اسناد مناقصه و پیمان      ،   کارگاه الزم باشد   برای تجهیز و برچیدن   ای    درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه     ،   مورد نظر  یها    ردیف
بـه عنـوان بـرآورد آنهـا منظـور          ،  از هزینه احداث کسر شده وحاصل     ،  ارزش مصالح بازیافتی  ،  شود  میبرای ساختمانهایی که احداث     . بینی کند 

استهالک ، هزینه حمل و نصب، مانند قابهای فلزی، مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، در مورد ساختمانهای پیش ساخته. شود  می
در پیمانهایی که از چنـد  . شود میمنظور ، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، و سرمایه گذاری آنها   

 . شود میار تهیه تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل ک، شود میرشته فهرست بهای واحد استفاده 
به صورت موقت و برای دوره اجرا در ، شود میی تجهیز و برچیدن کارگاه منظور ها    و راههایی که در برآورد هزینه      تاسیسات،  اختمانهاس. 2-2

که درطـرح بـرای دوره      باید با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیربنایی           ،  ی تجهیز کارگاه  ها    به منظور تقلیل هزینه   . شود  مینظر گرفته   
از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه اسـتفاده شـود و ایـن               ،  بهره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود             

. شـود   مـی  منظـور     به صورت جداگانه در فهرست بهای پایه مربـوط         هزینه احداث ،  در این حالت  . موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود       
از ، پشـتیبانی وعمـومی یـا سـایر مـوارد     ، اداری، انهای مسـکونی ممخابرات و راههای کارگاه یا تامین ساخت ،  گاز،  برق،  چنانچه برای تامین آب   

 داگانهبه صورت ج  باتوجه به اینکه هزینه آنها      ،  شود استفاده   شود  میتاسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیش بینی              
 و صـرفاً هزینـه نگهـداری و بهـره           شـود   مـی تجهیز و برچیدن کارگاه منظور ن       برای ایجاد تاسیسات یاد شده در      ای  نههزی ،پیش بینی شده است   

 . شود میمنظور ، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، برداری آنها در دوران اجرا
، بـرق ،  چنانچه برای انتقال آب   . مشخص شود ،  باید در اسناد و مدارک پیمان     ،  اجراگاز ومخابرات کارگاه در دوره      ،  برق،   آب نحوه تامی ن. 2-3

، برای دوره اجرا الزم باشد، کانال کشی و کابل کشی، لوله کشی،  از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه       ،  گاز و برقراری ارتباط مخابراتی    
 . بینی شودپیش ، باید چگونگی انجام دادن آن در اسناد و مدارک پیمان

شـامل نصـب ترانسـفورماتور و       ،  کـه کارهـای آن    ،  نانچه کارفرما در نظر دارد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیـرد               چ. 2-4
ی انشـعاب و  هـا   و هزینـه ) دیمانـد (بت برق ای ثها    پرداخت تعرفه ،  کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه       ،  نصب تیرهای برق  ،  متعلقات آن 

 از  ای  نـه  و هزی  شود  میبه طور مشخص در اسناد و مدارک پیمان درج          ،  تعهدات کارفرما در این زمینه    ،  اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است      
هزینه آن برآورد و پس از      ،  چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد         . شود  میمنظور ن ،  این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه      

 . شود پیش بینی می ی تجهیز و برچیدن کارگاه و در ردیف متناظر این فصلها  باقیمانده جزو هزینه، ی قابل برگشت در پایان کارها  سر هزینهک
از شـبکه   در حالت اسـتفاده ، ر صورتیکه کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد  د. 2-5
ی اشـتراک و انشـعاب آب و سـایر    هـا   پرداخـت هزینـه  ، شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، له کشی آب که کارهای آن   لو

در اسـناد و مـدارک   ، تعهدات کارفرما در این زمینه، ی برداشت آبها  با احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه ،  کارهای مشابه است  
نانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث         چ. شود  می از این بابت درتجهیز و برچیدن کارگاه منظور ن         ای  نهو هزی . شود میپیمان درج   

منظـور  ،  ی تجهیز و برچیدن کارگاه    ها    جزو هزینه ،  ی قابل برگشت در پایان کار     ها    هزینه آن پس از کسر هزینه     ،  به عهده کارفرما نباشد   ،  چاه آب 
 . شود می
تمام ،  چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد     ،  تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست       ،  ا وجود این که در شرایط عمومی پیمان       ب. 2-6

. پـیش بینـی نمایـد   ، باید تامین زمین از سوی پیمانکار را در اسناد و مدارک پیمـان  ،  یا قسمتی از زمین تجهیزکارگاه توسط پیمانکار تامین شود        
را انجـام    پیمانکـار اقـدامات الزم    ،  در صورت نیاز برای خرید زمین     . زینه خرید یا اجاره آن را در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید             ه
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مالکیت تمام زمینهـای خریـداری      ،  شود  میبا توجه به اینکه بهای خرید زمین در این فصل پیش بینی             . نماید میداده و اقدام به خریداری زمین       
 . ه از ابتدا با کارفرما خواهد بودشد
هـر نـوع   ، ه استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده اسـت      ب. 2-7

 .  مدارک پیمان پیش بینی شودباید در اسناد و،  اختیار پیمانکار قرار دهدرتسهیالت دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیزکارگاه د
، نجـاری ،  آهنگـری ،  بهره برداری و نگهداری تجهیـزات مـورد نیـاز در کارگاههـایی ماننـد تاسیسـات                ،  استهالک،  زینه سرمایه گذاری  ه. 2-8

ـ در  ،  گنجانده شده اسـت و از ایـن بابـت         ،   فصلهای مربوط  یها    ردیفدر بهای واحد    ،  آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته       یهـا     فردی
 . شود می منظور نای نههزی، چیدن کارگاهرتجهیز و ب

 فصلهای مربوط در نظر گرفته شده است و از ایـن            یها    ردیفدر  ،  زینه تجهیز تعمیرگاههای ماشین آالت در هزینه ساعتی ماشین آالت         ه. 2-9
 . شود می تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نیها  ردیف در ای نههزی، بابت

 ای نههزی، محاسبه شده است و از این بابت،  در فصلهای مربوطها    ردیفدر بهای واحد    ،  آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات      زینه  ه. 2-10
  شود میمنظور ن،  تجهیز و برچیدن کارگاهیها  ردیفدر 
 و هزینه نیروی انسانی در )مستمرکارگاهی ها  هزینه(در هزینه باالسری   حسب مورد،زینه غذای کارکنان و کارگران پیمانکار در کارگاهه. 2-11

 آنچه مقررات و قانون الزام ز برای تامین غذای کارگران بیش اتسهیالتی که الزم است پیمانکار    یرکارهاید.  پیش بینی شده است    ها  بهای ردیف 
 . شود میی تجهیز و برچیدن کارگاه منظور ها  این هزینه جزو هزینه، فراهم نمایدکند  می
شـمار اسـتفاده کننـده از غـذا در          در کارگاه ضروری اسـت      ،  مهندس مشاور و آزمایشگاه   ،  ارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما     رکد. 2-12

 . شود های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد و جزء هزینه شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می اسناد و مدارک پیمان تعیین می
کـار مجـاز     در برآورد هزینه اجرای   ،  مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار     ،  نه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما      یش بینی هزی  پ. 2-13

 . نیست
 ،420607 ،420502 ،420204، 420203: شـامل  )( عالمـت دار  یهـا   ردیـف بجـز  ، ی تجهیـز و برچیـدن کارگـاه   هـا    مع هزینـه  ج. 2-14

نباید از ده درصد مبلغ برآورد هزینه اجـرای کـار            421501 و   421401 ،421301 ،421201 ،421101 ،421003 ،420702 ،420701 ،420608
ایـن  ،  د اسـتثنایی  اردر صورتی کـه در مـو        درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بیشتر شود        10های فوق نیز نبایستی از        ، جمع ردیف  بیشتر شود 

بـه دبیـر   ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصـه ، یز و برچیدن کارگاههزینه تجه، بیشتر باشد، هزینه از حد تعیین شده 
  . برای تصویب ارسال شودخانه شورای عالی فنی

 یفنس کشی و ساختمانها   ،  یف مربوط به تامین و تجهیز انبار ناریه شامل احداث ساختمان انبار مواد ناریه به انضمام محوطه سازی                 رد. 2-15
مواد ناریه و وسایط نقلیه مورد نیاز و سایر عوامل به عهـده پیمانکـار بـوده و ایـن امـر تحـت                         حفاظت از ،  باشد  میبی مثل نگهبانی و غیره      جن

 . نظارت عوامل حراست کارفرما و نیروی انتظامی خواهد بود
یک پمپ بنزین استاندارد بـا حـداقل دو پمـپ           ردیف تامین سوخت رسانی داخل کارگاه شامل احداث و نگهداری و بهره برداری از               . 2-16

در . رسـد  مـی  مهندس مشاور تجهیزات اطفای حریق و مخازن با ظرفیتی که به تایید           ،  ساختمان کنترل ،  سوله،  پمپ گازوئیل ،  پمپ بنزین  شامل
 مبلغ برآورد متناسبا کاهش      با ذکر تجهیزات ضروری    مربوطدر ردیف   ،  ی که به علت کوچک بودن طرح نیاز به همه این تجهیزات نباشد            تصور
 . شود میداده 

 :ی سرویس و ارتباطیها احداث و نگهداری راه. 2-17
 به هر مقدار در کارگـاه منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـی            سرویس و ارتباطی  احداث هرگونه راه    ،  با توجه به راههای موجود در کارگاه      . 2-17-1

 . باشد می کارفرما تصویبازمهندس مشاور و 
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 موقت کارگاه را با شرح جزئیات       ی راهها  این پیمانکار موظف است طرح تفصیلی     :  و ارتباطی  های سرویس  راحی و ساختمان راه   ط. 2-17-2
 . و درنظر گرفتن موارد زیر تهیه و بعد از تائید مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نماید

ت و چگونگی ترافیک مورد نظر و منـتج از برنامـه کارگـاه بـوده و در                  مشخصات هندسی این راهها باید متناسب با نوع ماشین آال         . 2-17-3
)  86دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه نشریه شماره            (حداقل مشخصات باید با معیارهای طرح هندسی راههای روستایی          

 . تطبیق نماید
 . مین و تائید مهندس مشاور باشد و خاکریزیها باید متناسب با جنس زها  شیب خاکبرداری. 2-17-4

 و آبروها باید متناسب با وضع جوی و آبهای منطقه و به لحاظ کمیت و کیفیت در حـدی باشـد کـه                        ها    ی کنار ترانشه  ها    طرح کانال . 2-17-5
 . شوددر برنامه زمانی طرح به لحاظ احتمال تخریب و قطع راه ناشی از سیل و بارانهای شدید ایجاد نای  هیچگونه وقفه

ی نگهـداری  هـا   در حد بهینه در رابطه با هزینـه ،  باید متناسب با سنگینی یا سبکی و مقدار ترافیک       به انتخاب پیمانکار   نوع روسازی . 2-17-6
 .  سانتیمتر رویه شنی داشته باشد20حداقل باید ، در هر صورت. راه و استهالک ماشین آالت باشد

در نقاط الزم طبـق نظـر مهنـدس مشـاور         ) مثل گارد ریل و جان پناه     (ی و رانندگی وسایل ایمنی راهها       تعداد و انواع عالئم راهنمای    . 2-17-7
 . خواهد بود

 و کاهش خطر پذیری     معیارهادوین  ت،  امور فنی  دفتر   101نشریه شماره   ( مشخصات فنی و عمومی راهها      ،  به لحاظ عملیات اجرایی   . 2-17-8
 . باید رعایت شود  )ریزی کشوره برناممدیریت و سازمان  ناشی از زلزله

در برنامـه   ای     در حدی که هیچگونـه وقفـه        دسترسی، انحرافی و ارتباطی     پیمانکار موظف به نگهداری راههای سرویس      -نگهداری  . 2-17-9
س مشاور و پیمانکـار  هیچنین این نگهداری باید در حدی باشد که ایمنی رفت و آمد عوامل کارفرما و مهند           . باشد می،  کاری طرح ایجاد ننماید   

 . را در راههای مورد نظر تامین نماید
  :باشد می )ولی نه محدود به آنها( نگهداری راهها شامل کارهای زیر 

ی صـدمه   هـا     و یا تعـویض سـازه      ترمیم و اصالح  . ترمیم ناهمواریهای سطحی راه ناشی از ترافیک و تجمع آب و یا عبور آب و سایر عوامل                 -
 . فیک و اوضاع جویدیده ناشی از ترا

 . راه برای بهبود شرایط ترافیکای   شکل دادن و پروفیله کردن مرتب و دوره-
 .  و یا ترمیم شیب خاکریزیهاها   ریزش برداری شیب ترانشه-
 . ها  مشرف بر ترانشه  و کانالهای زهکشیها  الیروبی آبروها و تمیز کردن و شکل دادن کانالهای کنار ترانشه -
 . پوشش کانالهای پوشش شده و تمیز کردن آنهاترمیم  -
 .  تعویض یا تعمیر و یا تکمیل عالئم رانندگی و وسایل ایمنی راهها-
 . چاره جویی و اجرای کارهای الزم برای جلوگیری و یا کنترل گرد و خاک ناشی از ترافیک -

ما از پیمانکار بخواهد قسمتهای مشخصی از راههای سرویس موقـت           تواند در خاتمه کار با ارائه مصوبه کتبی کارفر         میمهندس مشاور   : تبصره  
ی ناشی از ایـن دسـتور طبـق    ها  در این صورت هزینه. اید تا به عنوان راههای زمان بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد نمایجاد شده را مرمت     

 . ت سایر ضوابط پیمان پرداخت خواهد شد با رعایریزی کشور برنامه  مدیریت وقیمتهای فهرست بهای راه و باند سازمان
  بینـی   پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن   احداث   باشد، باید چگونگی     دسترسی  راه   اجرا نیاز به     در دوره   کارگاه   به   دسترسی   برای  چنانچه .2-18

 تجهیـز و    در ردیفهـای   بابـت   از ایـن  ای رفرما باشد، هزینـه  کا عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس   که  در صورتی . شود
   رشـته    واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی    کارگاه  برچیدن

 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع تصور  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه



 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. 4پیوست 
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی،  سال 

 
 

73 

 رایط کلی ش. 3
 تهیه کرده و پس از تائیـد  1000/1مانکار موظف است حداکثر طی یک ماه پس از ابالغ پیمان طرح جانمایی تجهیز کارگاه را با مقیاس            پی. 3-1

نقشه کلیـه   پیمانکار موظف است قبل از آغاز اجرای ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه           .آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد      ،  مهندس مشاور 
ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز را با مقیاسهای مناسب مورد تایید مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندی و بر اساس مشخصات فنی عمـومی                        

  ریـزی    و برنامـه     مـدیریت    سـازمان    و کاهش خطر پذیری ناشـی از زلزلـه         معیارهان  تدوی،  امور فنی  دفتر   55   شماره  نشریه(کارهای ساختمانی   
 ایران تهیه   2800 شرایط عمومی پیمان و رعایت آیین نامه زلزله          23 و با رعایت مقررات بهداشت محیط زیست و محیط کار برابر ماده              )کشور

 . هندس مشاور خواهد بوداجرای عملیات منوط به تایید م. و به تایید مهندس مشاور برساند
پیمانکـار را بـه دسـتگاههای       ،  گاز و مخـابرات   ،  برق،  برای تامین آب  ،  اسناد و مدارک پیمان    ارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در        ک. 3-2

برای ،   موارد مشابه  گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و             ،  برق،  های دولتی برای گرفتن انشعاب آب     ناجرایی و سازما  
 . نماید میاستفاده موقت در دوره ساختمان معرفی 

در حد متعارف ، رایط منطقهشدر مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین ، عملیات تجهیز کارگاه را، یمانکار موظف است  پ. 3-3
 تجهیز و برچیدن کارگـاه در اسـناد ومـدارک پیمـان درج شـده      برای عملیات، در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای. به انجام برساند  

 . پیمانکار ملزم به رعایت آن است، باشد
تجهیـز  ،  شـود   مـی انجـام   ،  مدارک پیمان پیش بینی شده است      درحدی که دراسناد و   ،  تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه       . 3-4

انجـام  ،  و پرداخت اضافی از ایـن بابـت  باشد میبه هزینه پیمانکار ،  که مورد نیاز انجام کار استمازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده درپیمان      
 و  کنـد  مـی  مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییـر ن        یها    ردیفو در صورتی که طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان تغییر کند مبالغ               شود  مین

 .قابل پرداخت است) 5 پیوست 2ره بند تبص(هزینه تجهیز اضافی تنها برای قیمت جدید 
 موکـول بـه تـامین       ی مقطوع   ها    ردیفپرداخت کامل بهای کل      بوده و تغییر   و غیرقابل    پیش بینی شده بصورت مقطوع    ی  ها    ردیفبهای  . 3-5

 . . باشد میکامل نیازهای کار به تشخیص مهندس مشاور 

ماننـد آتـش   ، در برابـر حـوادث اتفـاقی   ، کند میاه را که برای تجهیز کارگاه احداث ختمانهای کارگایمانکار موظف است کلیه ابنیه و س   پ. 3-6
 .  پرداخت خواهد شدمربوطی مترتبه از ردیف ها  هزینه. بیمه کند، سوزی و سیل

صـالح بازیـافتی    تاسیسات و م  ،  تتجهیزا. باید پس از انجام کار برچیده شود      ،  تاسیسات و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه      ،  اختمانهاس. 3-7
چنانچـه  ،  بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـیش سـاخته            . متعلق به پیمانکار است   ،  )به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما      ( تجهیز کارگاه   

، تی آنهـا بهای مصـالح بازیـاف  ، موردنیاز کارفرما باشد، ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است    
به کارفرما منتقل ، مالکیت ساختمانها و تاسیسات یاد شده، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار

 . شود می
 سـاختمانهای   توانـد تمـام یـا قسـمتی از         میکارفرما  ،  یمان خاتمه داده شده یا فسخ شود      پ ،ر صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان      د. 3-8

در اختیار گرفته و ارزش آنها را براساس قیمـت تعیـین شـده    ، تجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که برای ادامه کار مورد نیاز است    
. ظور نماید ر من ابه حساب مطالبات پیمانک   ،  س از کسر وجوه پرداخت شده به پیمانکار بابت تجهیز کارگاه          پ ،توسط کارشناس منتخب دو طرف    

هزینه . باید تنها ارزش مصالح بازیافتی آنها را ارزیابی کنند        ،  در مورد تاسیسات و ساختمانهای موقت احداث شده در محلهای تحویلی کارفرما           
 . شود میبه پیمانکار پرداخت ن، برچیدن آن قسمت از کارگاه که برچیده نشده است

 حوه پرداخت ن. 4
 به شرح زیر قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود ،ها  ردیفبا انجام هریک از ،  تجهیز و برچیدن کارگاهیاه  ردیف یک از رزینه هه. 4-1
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 . شوند که در شرح ردیف نوع آن ردیف درج شده است  تقسیم می3 و 2 و 1 از نظر نحوه پرداخت به سه نوع پیوست این یها  ردیف. 4-2

 هـا     ردیـف بهای این   . شود  میانجام    برداری یا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پیمان           ری و بهره  که جنبه نگهدا  باشند میئی  ها    ردیف. نوع اول  
منظور از کارهای اصلی کلیه کارهای موضوع پیمـان بـه اسـتثنای کارهـای               . شود  میمتناسب با پیشرفت کارهای اصلی موضوع پیمان پرداخت         

 . باشد موضوع فصل تجهیز و برچیدن کارگاه می
 . باشد میکه پرداخت آنها به شرط انجام کار است ئی ها  ردیف. منوع دو 
 بـه   ء مجزا تشکیل شده باشد به نحوی که هـر جـز           ءدر صورتیکه ردیف از چند جز     . شود   پس از انجام آن کار پرداخت می       ها    ردیفبهای این    

 بهـای ردیـف     ء به هر جـز    مربوط قابل پرداخت است سهم      ءطور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر یک از آن اجزا مبلغ مربوط به آن جز                
 . شود توسط مهندس مشاور تعیین می

 هـا     ردیف درصد از بهای این      70برداری دارد     ئی که هم مستلزم ساخت و نصب تاسیسات بوده و هم جنبه نگهداری و بهره              ها    ردیف. نوع سوم 
بـرداری آن     هـای نگهـداری و بهـره        درصد باقیمانده به منظور جبـران هزینـه        30متناسب با پیشرفت عملیات احداث یا نصب پرداخت شده و           

 . شود ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت کارهای اصلی موضوع پیمان پرداخت می ساختمان

بـه تناسـب    ،چنانچه مربوط بـه بخشـی از کـار باشـد    ، شود میی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام یها  ردیف هزینه  )صرهتب
محاسـبه و  ، نبه تناسـب پیشـرفت عملیـات موضـوع پیمـا     ،   و در صورتی که به کل کار مربوط شود         شود  میپیشرفت آن بخش از کار محاسبه       

 . شود میپرداخت 
 . شود  وضعیتها منظور می در صورت،  پیمانکار  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب پس،   کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 3ـ4
 . شود میپرداخت در صورت وضعیت منظور و ، برچیدن کارگاهعملیات پس از اتمام ، کارگاه زینه برچیدنه. 4-4
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 ی تجهیز و برچیدن کارگاهها  ردیففهرست 
 شماره شرح واحد )ریال(مبلغ 

 مقطوع  

تامین وتجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 
 . )نوع سوم(

 420101 

 420102  . )نوع سوم(تامین وتجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار  مقطوع  
 420103  . )نوع سوم( و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین مقطوع  

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور و تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار

 . )نوع سوم(آزمایشگاه 
420201 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور و کارمسکونی امین و تجهیز ساختمانهای ت

 . )نوع سوم(آزمایشگاه 
420202 

 مقطوع  
تجهیز ساختمانهای دوره بهره برداری که در دوره ساخت مورد 

 . )نوع سوم(گیرند  استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار می
 420203 

 مقطوع  

ساختمانهای دوره بهره برداری که  بهره برداری، تعمیر و نگهداری 
در دوره ساخت مورد استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار 

 . )نوع اول (گیرند می

 420204 

 مقطوع  
 غذای کارگران مازاد بر ضوابط و مقررات تامینتسهیالت الزم برای 

 . )نوع اول( و قانون کار
 420301 

 420302  . )نوع اول(حفاظتی کارگران تامین لباس کار، کفش وکاله  مقطوع  

 مقطوع  
نوع (تامین غذای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 

 . )دوم
 420401 

 420501  ). نوع سوم(تامین و تجهیز ساختمانهای پشتیبانی  مقطوع  
 420502  ). نوع دوم(تامین وتجهیز انبار مواد منفجره  مقطوع  

 مقطوع  
های مسکونی،  بجز ساختمانتجهیز ساختمانهای عمومی تامین و

 ). نوع سوم(اداری و دفاتر کار 
 420503 

 420504  ). نوع سوم(محوطه سازی مقطوع  
 420601  ). نوع دوم(احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق  مقطوع  
 420602  ). نوع سوم(تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه  مقطوع  
 420603  ). نوع سوم(تامین برق کارگاه وشبکه برق رسانی داخل کارگاه مقطوع  
 420604  ). نوع سوم(تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه  مقطوع  
 420605  )نوع سوم(، . تامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه مقطوع  
 420606  ). نوع سوم(تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه  مقطوع  
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 شماره شرح واحد )ریال(مبلغ 

 مقطوع  

هزینه انتقال برق از نزدیکترین پست برق که اداره برق مشخص 
های الزم، تامین کلیه لوازم و   نماید، شامل انجام کلیه طراحی می

تجهیزات و نصب آنها و انجام کابل کشی تا کارگاه و نصب تابلوی 
 ).نوع دوم (برق و آماده نمودن برق برای مصرف

 420607 

 420608  ).نوع دوم ( زمین برای انجام تجهیز کارگاهخریدینه هز مقطوع  
 420609 ).نوع اول ( زمین برای انجام تجهیز کارگاهاجارههزینه  مقطوع 
 420701  ). نوع سوم(های سرویس   تامین راه مقطوع  
 420702  ). نوع سوم(های ارتباطی   تامین راه مقطوع  
 420703  ). نوع اول( کارگاه یها راهاز کلیه ری بهره برداری ونگهدا مقطوع  
 420801  ). نوع اول(تامین ایاب وذهاب کارگاه و آمبوالنس مقطوع  

 مقطوع  
تامین پی وسکو برای نصب ماشین آالت و تجهیزات سیستم تولید 

 ). نوع دوم(های برق ومانند آنها   مصالح، سیستم تولید بتن، مولد
 420901 

 مقطوع  
 ماشین آالت و تجهیزات وراه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه نصب

 ). نوع دوم(خرید خدمت یا خرید مصالح 
 420902 

 مقطوع  
نوع (بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آالت و تجهیزات به کارگاه 

 ). دوم
 420903 

 مقطوع  
تم برداری و نگهداری سیس تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 ). نوع سوم(روشنایی تونل
 420904 

 مقطوع  
برداری و نگهداری سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 ). نوع سوم(تهویه تونل
 420905 

 مقطوع  
های زراعی موجود در محدوده کارگاه   حفظ یا انحراف موقت نهر

 ). نوع سوم(
 421001 

 مقطوع  
و انجام کلیه تمهیدات و بستن و باز تامین کلیه تجهیزات و لوازم 

 ). نوع دوم (کردن داربست در محلهای مورد نیاز
 421002 

 مقطوع  

تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای 
و آماده نمودن محل برای نصب . . . . حفاری، بتن ریزی و تحکیم و

سیستم انتقال و نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا 
 ). نوع دوم (بتن بصورت تسمه نقاله

 421003 

 مقطوع 

تامین کادر فنی کارگاه شامل دفتر فنی، پرسنل فنی اجرا و تیم فنی 
 ).نوع اول (برداری نقشه

421101 

 مقطوع 

تامین نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما مشاور و 
 ).نوع اول (گیرد آزمایشگاه قرار می

421201 
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 شماره شرح واحد )ریال(مبلغ 

 مقطوع 

و ) تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل(هزینه تامین آزمایشگاه پیمانکار 
انجام کلیه آزمایشهای کنترل کیفیت کار که در مشخصات فنی به 
عهده پیمانکار گذاشته شده است و هزینه استقرار سیستم کنترل 

 ).نوع اول(کیفیت 

421301 

 421401 ).نوع اول (کنترل پروژهریزی و  هزینه استقرار سیستم برنامه مقطوع 
 421501 ).نوع اول (تامین ایمنی و بهداشت کارگاه مقطوع 
 421601  ). نوع دوم(بیمه تجهیز کارگاه  مقطوع  
 421701 . )نوع دوم (برچیدن کارگاه مقطوع  

 جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع 
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 اند بها منعقد شده ید پیمانهایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جد. 5پیوست 
 

 :شود برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می،  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود کارهای،   پیمان  موضوع در چارچوباگر 
د برای تعیین قیمت جدید مطابق بینی نشده باش شرح و قیمت واحد پیش، بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی فهرستدر چنانچه . 1

 . شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی. 2

پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ، ای منطقه، های باالسری  هزینهمانند(از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان " عینا
 قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا یها  ردیفدر این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ، شود استفاده می) ضریبهای مربوط

 .  درصد است25
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه تجهیزات، بند   این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

حداکثر ،   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می با پیمانکار توافق،  آنها  تجهیز و هزینه  اضافی در مورد اقالم،  نیاز باشد  پیمان در اسناد و مدارک
 .  شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن مقطوع  لغامبجمع  درصد 25تا 
 


