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   کلیات

 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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  . اول  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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    اتیلن پل-  های لوله با  گذاری لوله  عملیات.  مدو  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۱۰   
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    اتیلن پل-  های لوله با  گذاری لوله  عملیات.  مدو  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۱۱   

 
 

4�(�6 . 
�/  '��  #�	  
�/�V6 �% 20   ��110 ",�  
��� ��   �*��  �%�W���  *&* 1� 
�/  ",�  ',���  �  +�&P  "	5�  � B��  ���  ��� g!�7< .   1�

*&* 
�/  ",�  ',���  �  +�&P  ��� 
�  
�/�V6 �%  ��� %��  �%�W���   $%&�10 � �P�%  
���  0�%� 
�/  E&��  i� $  U�(K� 1�  E&��  �P�%  �   �7�

3JI� �� $  	�_� $%�&   "  .%&�  

5"B��-� �P�% .  7�8/  4�=!�  Y� �/  #���  1�   ���*&* 
��M>  *&* �� 
�/  ",�  ',��� � $  .��   �7�1�BI! $  �  #�  +��,(K U��@ �% $  2-1 H�%  

���  ��� � $  
���  ���%��  +�&P  
����)_�  �6&   �%�W��� %�&   "  ���6 .%��>  

  

����  2-1. ����� ����  �����  �����  ������  � !  "��#$ "��% &  � !  "�'  (��  )��*�   �% "�'�+,  ����� .  

���(�  
0�%�  

",� ) *&* �V6 (��   400-315  280-200  180 -110  90-20  

+��,(K .��  ���%�� #��6 �P�%  

1  ;%�� 8�(�  *&* ��I  
��M>  4�=!� �  
�/���  �-! 
��%��  419  7  5/8  10  5/11  

2  

��>���  #(� �  *&* "*���� � �/ #�  1� $�/  #�&��   � � �	��� 1�


1��!���� �7� cBL $1 -2  �-   
5/1  5/1  1  1  

3  �!��� �W�  25  25  23  17  

4  t�VI�  �%� � �  ;%��  0�  �!���  5/7  5/8  5/11  5/14  

5  ;%�%���6  *&* "*���� � �/ ;��% �/  �!���  J�! �  ��!�  5/18  5/14  11  5/9  

6  
8�����  F��L�  
�� �  *&*  ;��%  �!��� k�� �� $  
�!��  9  5/9  11  13  

7  a�� 1�  "\�*����/  j�  *&*  11  5/9  9  9  

8  aD�  � ;���&�  k��  
�!�� "���! 8����� $  � +��,(K  ",�(\�  5/20  23  5/23  5/24  

f(@  100  100  100  100  



    اتیلن پل-  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۸۳,۰۰۰

متر و  میل� ۵۰تا  ۲۰اتیلن، به قطر  پل�گذاری با لوله  لوله
 متر. ۰٫۷۵عمق ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۸۵,۳۰۰

متر و عمق  میل� ۶۳اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۰٫۷۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۸۷,۴۰۰

متر و عمق  میل� ۷۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۰٫۷۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۹۴,۰۰۰

متر و عمق  میل� ۹۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۱۰۲,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۱۱۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۵ 

  
 مترطول ۱۲۶,۰۰۰

متر و عمق  میل� ۱۲۵قطر  اتیلن، به گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۲۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۶ 

  
 مترطول ۱۴۰,۰۰۰

متر و عمق  میل� ۱۴۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۲۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۷ 

  
 مترطول ۱۴۷,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۱۶۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۲۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۸ 

  
 مترطول ۱۵۰,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۱۸۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۲۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۰۹ 

  
 مترطول ۱۵۷,۰۰۰

متر و عمق  میل� ۲۰۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۰ 

  
 مترطول ۱۶۹,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۲۲۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۱ 

  
 مترطول ۱۸۳,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۲۵۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۲ 

  
 مترطول ۲۰۸,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۲۸۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۳ 

  
 مترطول ۲۲۸,۰۰۰

متر و عمق  میل� ۳۱۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۴ 

  
 مترطول ۲۵۱,۵۰۰

متر و  میل� ۳۵۵یا  ۳۵۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۷۵عمق ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۵ 

  
 مترطول ۲۹۳,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۴۰۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۷۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۶ 



    اتیلن پل-  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۱۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۳۶۲,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۵۰۰اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۷۵ترانشه تا 

۰۲۰۱۱۷ 



     س-  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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     س-  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
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     س-  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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     س-  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۸۲,۳۰۰

متر  میل� ۷۵گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
 متر. ۰٫۷۵و عمق ترانشه تا 

۰۳۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۸۸,۵۰۰

متر  میل� ۹۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
 متر. ۱و عمق ترانشه تا 

۰۳۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۹۶,۷۰۰

 ۱۱۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۱۰۸,۰۰۰

 ۱۲۵گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۲۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۱۲۶,۵۰۰

 ۱۶۰پی وی س�، به قطر خارج�  گذاری با لوله لوله
� متر. ۱٫۲۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۰۵ 

  
 مترطول ۱۳۴,۵۰۰

 ۲۰۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۰۶ 

  
 مترطول ۱۴۵,۰۰۰

 ۲۲۵گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۵ترانشه تا متر و عمق  میل

۰۳۰۱۰۷ 

  
 مترطول ۱۵۹,۵۰۰

 ۲۵۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۰۸ 

  
 مترطول ۱۷۸,۵۰۰

 ۲۸۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۰۹ 

  
 مترطول ۱۹۵,۵۰۰

 ۳۱۵گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۱۰ 

  
 مترطول ۲۱۵,۵۰۰

 ۳۵۵یا  ۳۵۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۷۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۱۱ 

  
 مترطول ۲۴۹,۵۰۰

 ۴۰۰خارج� گذاری با لوله پی وی س�، به قطر  لوله
� متر. ۱٫۷۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۱۲ 

  
 مترطول ۳۲۳,۵۰۰

 ۴۵۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۷۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۱۳ 

  
 مترطول ۳۵۹,۵۰۰

 ۵۰۰گذاری با لوله پی وی س�، به قطر خارج�  لوله
� متر. ۱٫۷۵متر و عمق ترانشه تا  میل

۰۳۰۱۱۴ 



  شیرها  صب. ن چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۱۷   

 
 

  شیرها  . نصب چهارم  فصل
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  شیرها  . نصب چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۴۰۱۰۱ متر. میل� ۱۰۰تا  ۶۵حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۴۰۲,۵۰۰  

 ۰۴۰۱۰۲ متر. میل� ۲۵۰تا  ۱۵۰حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۵۳۵,۵۰۰  

 ۰۴۰۱۰۳ متر. میل� ۴۰۰تا  ۳۰۰حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۹۹۸,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۴ متر. میل� ۶۰۰تا  ۴۵۰حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۱,۴۰۱,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۱ متر. میل� ۲۵۰تا  ۱۲۵قطر حمل و نصب شیر پروانه ای به  عدد ۷۲۲,۵۰۰  

 ۰۴۰۲۰۲ متر. میل� ۴۰۰تا ۳۰۰حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر عدد ۹۶۲,۵۰۰  

 ۰۴۰۲۰۳ متر. میل� ۶۰۰تا ۴۵۰ای به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ۱,۶۵۹,۰۰۰  

 ۰۴۰۳۰۱ متر. میل� ۱۰۰تا  ۵۰حمل و نصب شیر هوا به قطر عدد ۵۵۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۳۰۲ متر. میل� ۲۰۰تا  ۱۵۰حمل و نصب شیرهوا به قطر عدد ۷۶۴,۵۰۰  

 ۰۴۰۴۰۱ متر. میل� ۱۰۰تا  ۶۵حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر  عدد ۳۴۵,۰۰۰  

 ۰۴۰۴۰۲ متر. میل� ۲۵۰تا ۱۵۰حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر  عدد ۴۵۹,۰۰۰  

  
 عدد ۴۶۰,۰۰۰

متر،  میل� ۱۰۰تا  ۶۵حمل و نصب شیر فشارش=ن به قطر 
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

۰۴۰۵۰۱ 

  
 عدد ۶۱۲,۰۰۰

متر،  میل� ۲۵۰تا ۱۵۰حمل و نصب شیر فشارش=ن به قطر
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

۰۴۰۵۰۲ 

  
 عدد ۱,۱۴۰,۰۰۰

متر،  میل� ۴۰۰تا ۳۰۰حمل و نصب شیرفشارش=ن به قطر 
 اجزای الزم.همراه با مانومترها و سایر 

۰۴۰۵۰۳ 

  
 عدد ۱,۵۸۸,۰۰۰

متر،  میل� ۶۰۰تا ۴۵۰حمل و نصب شیرفشارش=ن به قطر
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

۰۴۰۵۰۴ 



  گذاری مربوط به لوله  خاک-  . عملیاتپنجم  فصل
 ۱۳۹۷تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری 
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  گذاری مربوط به لوله  خاک-  . عملیاتپنجم  فصل
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  گذاری مربوط به لوله  خاک-  . عملیاتپنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم=عب ۵۲,۵۰۰

گذاری، درصورت� که  های لوله های فصل ردیف بها به  اضافه
استفاده از های نرم و خاکریزی،  برای حفر ترانشه در زمین

وسایل م=انی=� به علت موقعیت م=ان� مقدور نباشد و 
متر انجام  ۲عملیات خاک� با دست و حداکثر تا عمق 

 شود، بر حسب حجم محل حفاری.

۰۵۰۱۰۱ 

  

 مترم=عب ۱۴۰,۰۰۰

گذاری، درصورت� که  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
استفاده های سخت و خاکریزی،  برای حفر ترانشه در زمین

از وسایل م=انی=� به علت موقعیت م=ان� مقدور نباشد و 
متر انجام  ۲عملیات خاک� با دست و حداکثر تا عمق 

 شود، بر حسب حجم محل حفاری.

۰۵۰۱۰۲ 

  

 مترم=عب ۳۰۱,۰۰۰

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف  بها به اضافه
 های سنگ� با ها، در صورت� که حفاری در زمین حوضچه

 متر انجام شود. ۲هر وسیله و حداکثر تا عمق 

۰۵۰۱۰۳ 

  

 مترم=عب ۵۵,۴۰۰

، هرگاه عمق ۰۵۰۱۰۳تا  ۰۵۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر  ۴تا  ۲متر باشد، برای حجم واقع بین  ۲ترانشه بیش از 

متر دوبار و به همین  ۶تا ۴یX بار و برای حجم واقع بین 
 ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

۰۵۰۱۰۴ 

  
 مترم=عب ۲۰,۶۰۰

 ،�خاکبرداری اضاف� در زمینهای ریزش� با وسیله م=انی=
 به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.

۰۵۰۲۰۱ 

  

 مترم=عب ۱۷۸,۵۰۰

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش مصالح سنگ� طبیع� به جای استفاده از 

.� خاک سرند شده محل

۰۵۰۳۰۱ 

  

 مترم=عب ۱۶۷,۵۰۰

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
 ۱۹حمل و پخش مصالح سنگ� ش=سته با دانه بندی تا 

� متر به جای استفاده از خاک سرند شده محل�. میل

۰۵۰۳۰۲ 

  

 مترم=عب ۱۷۳,۰۰۰

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند حمل و 

.� شده محل

۰۵۰۳۰۴ 

  

 مترم=عب ۹۰,۷۰۰

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه خاکدار (کف�) به جای استفاده از 

.� خاک سرند شده محل

۰۵۰۳۰۵ 

  

 مترم=عب ۹۰,۷۰۰

گذاری، برای تهیه،  لولههای  های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

.� شده محل

۰۵۰۳۰۶ 



  گذاری مربوط به لوله  خاک-  . عملیاتپنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۲۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم=عب ۳۳,۴۰۰

گذاری، برای تهیه  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل 

متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر  ۵۰۰آن تا 
هایی که خاک کنده شده برای  های سنگ� و یا محل ترانشه

 استفاده مناسب نباشد.

۰۵۰۴۰۱ 

  
 مترم=عب ۳۲,۱۰۰

جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 
 متری و باراندازی آن. ۵۰۰

۰۵۰۴۰۲ 

  

۶,۰۰۰ 

  -مترم=عب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، 
های  متر (موضوع ردیف ۵۰۰چنانچه فاصله حمل بیش از

ازای هر یX   کیلومتر باشد، به ۱۰) تا ۰۵۰۴۰۲و  ۰۵۰۴۰۱
تناسب محاسبه  متر. کسر کیلومتر، به ۵۰۰کیلومتر اضافه بر 

� شود. م

۰۵۰۵۰۱ 

  

۵,۴۶۰ 

  -مترم=عب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
کیلومتر باشد،  ۳۰کیلومتر تا  ۱۰فاصله حمل بیش ازچنانچه 

کیلومتر. کسر کیلومتر،  ۱۰ازای هریX کیلومتر اضافه بر  به
 شود. تناسب محاسبه م�  به

۰۵۰۵۰۲ 

  

۴,۹۱۰ 

  -مترم=عب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، 
ازای هر   کیلومتر باشد، به ۳۰چنانچه فاصله حمل بیش از

تناسب  کیلومتر (کسر کیلومتر، به ۳۰یX کیلومتر اضافه بر 
� شود). محاسبه م

۰۵۰۵۰۳ 

  
 کیلومتر  - تن  ۱,۲۵۰

کیلومتر مصالح سنگ� موضوع  ۳۰حمل مازاد بر 
 کیلومتر. ۷۵، تا فاصله ۰۵۰۳۰۶تا  ۰۵۰۳۰۱های  ردیف

۰۵۰۵۲۱ 

  
 کیلومتر  - تن  ۸۴۵

کیلومتر تا فاصله  ۷۵بر حمل مصالح سنگ�، نسبت به مازاد 
 کیلومتر. ۱۵۰

۰۵۰۵۲۲ 

  
 مترم=عب ۶۹۸,۵۰۰

تخریب پوشش آسفالت� در مسیر لوله (بدون استفاده از 
 کاتر).

۰۵۰۶۰۱ 

 ۰۵۰۶۰۲ تخریب پوشش بتن� در مسیر لوله. مترم=عب ۱,۵۱۳,۰۰۰  

  
 مترم=عب ۵۹۷,۵۰۰

استثنای پوشش آسفالت و بتن  تخریب هر نوع پوشش، به
 مسیر لوله.در 

۰۵۰۶۰۳ 

  
 مترطول ۸,۰۳۰

گیری بر  متر (اندازه سانت� ۷عمق تا  برش آسفالت با کاتر به
 حسب طول هر خط برش).

۰۵۰۶۰۴ 

  

 مترطول ۱,۱۰۰

متر اضافه  ازای هر  سانت� به ۰۵۰۶۰۴ردیف  بها به  اضافه
گیری برحسب طول هر  متر (اندازه سانت� ۷عمق مازاد بر 

 خط برش).

۰۵۰۶۰۵ 



  گذاری مربوط به لوله  خاک-  . عملیاتپنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۲۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترم=عب ۴۱۹,۰۰۰

تخریب پوشش آسفالت� بین دو خط برش داده شده با کاتر 
 در مسیر لوله.

۰۵۰۶۰۶ 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق-

 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۲۳   

 
 

 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق-

  

�����  

  

1�(�6 . 7�8/ # �� � �%&� "6�� +�I���� 
�/��� 
��@� 7�8/ j�&�  $#�	 '�� 
�/ � � '� �� 
�/ '���  $"!�I!� 
���! 
��>���  ��8�� � +9�

'�	�> #�&�� � (k5� U�� � y�� $�*&� U�� $y> �7!� ) 1��!%�&  "	��  t*��  '� �� '�7g(/ �  �7� cBL �)   J�! %�&  +�8��=� � t*�� 

33 ����	 '�� +��,� � ��!� '� �� ��� "  # �� 8�! �� Y(! � U�e1 $m 9 $�7,> $"L&6 �7!�  
%��&  � $��� � �	��� ���K  $��� 
�� �% $(%&�

� � rt*��  F5�� $��>��� �% t*��  "��=��@ $J�! #�  �% t*��  
1��!���� � #(� $
��>���  a�� 1� 7�8/ .��� ��� # �� 
��@� ",� �&L

��� � 0�%� ���� 
��� �% $(%�&  JI���) `�G7� � 
1��!� a�� #�	 '�� 
�/ .��� ��� "7��  

2 �7� �% H��7  "7	 +��D�  $"6�� +�I���� 
�/��� 
��@� 
��� .8 ����	 '�� +��,�  "���@� � " &(K "7	 +��D�  �� ���(/ $���

���!) "!�(���� 
�/��� "6�� +�I����   ���(�110  4�G! �& �"7	 � �&�� @%&� �  �!�� ;� 1�� "���@�(.%��> ���6 #(K k5  ���� $  

30�%� �% .  
�/�*&� U�� ;%1 $J�! 
��� ���< ;%�� �%� � # �� "���@� +��,(K $��e��< J�! � E&��  `�� U���� � ���< J�! $�/  
�/

� 419  #�  .��� E&��  
�/  

4#��� +��,(K . #��� #�  � #��� #(� $1��! %�&  �1��!� �% #��� ;���� $��6�6 1� #��� ;%�� 1�� # �� "�� ��� '����!� $
1��!� ;%�� `\�  $#

��� � #��� ;%�� �D* $#��� m(,� �� �7,>�� &,��� � #��� ��� � &�,��� ;%1 $#��� 
�/  � ��*�7� �� � #��� U���� $&�,��� R�� $#��� 
�/

#��� ;%�� J��  .��� �/  

50�%� �% .  
�/060501  "*�060510 $("I  7�� J�! 
���) k5� U�� � y�� ��� $('� 1 U����) � .��� ��\!�(�� ���K  

6.��� 8��� � ��,� � |�� `�� U���� � "L&6 J�! $y> #(� � ��� # �� �/8��� � �/��,� J�! .  

7*&* J�! +��,(K . *&* ;���� # �� 
%9&	 
�/ U�� J�! � ��� $J��7  �1��!� �% �/  ��!����X! m(,� � +�-,)�  � +9���� J�! � k5�

.��� *&*  

8� J�! ..��� �*&� U�� 1� �%�W��� �� #�  �% &,��� ;%�� `\�  � 
8,	 �*&� U�� ��� # �� �/&,��  

90�%� �% .  
�/060901  �060902 � ���< '�� ��� #��% #��� '����!� $U�7� �� 0�%� 1&�	 J�! $��� `�I-� B)@ J�! # �� ��� 
��@� $

� `�I-� B)@ � 419 
��*���� 4�=!� $`�I-� B)@ U�7� �� 0�%� .��� �/  



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق-

 ۱۳۹۷پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۲۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۱۳۹,۵۰۰

با  روکار با قاب ساده یا رفل=توری  نصب چراغ فلورسنت
 وات. ۴۰دو یا سه عدد المپ فلورسنت 

۰۶۰۱۰۱ 

  
 عدد ۸۱,۶۰۰

ای کروی  نصب چراغ سقف� یا دیواری روکار با حباب شیشه
 وات. ۱۰۰یا  ۶۰یا چهار گوش با یX عدد المپ 

۰۶۰۱۰۲ 

  
 عدد ۲۹۵,۰۰۰

یا  ۲۵۰نصب چراغ صنعت� رفل=توری با یX عدد المپ 
 وات در هر ارتفاع. ۴۰۰

۰۶۰۱۰۳ 

  

 عدد ۱۲۰,۵۰۰

نصب چراغ خیابان� با بدنه آلومینیوم، رفل=توری و با حباب  
پشت� با یX  ای یا پالستی=� ضد حرارت از نوع الک شیشه

.� عدد المپ روی پایه فلزی یا بتن

۰۶۰۱۰۴ 

  

 مترطول ۵,۳۰۰

و یا   NYAانداختن سیم مس� با روکش پالستی=� از نوع 
NYNF   ۶و یا  ۴، ۲٫۵، ۱٫۵با مقطع �مترمربع در  میل

 های فوالدی یا پی وی س�. لوله

۰۶۰۲۰۱ 

  
 مترطول ۴۲,۲۰۰

و  ۴×۶، ۴×۴، ۱×۶۵، ۱×۷۰)، ۸تا۱۹×(۲٫۵کش� با کابل  کابل
۱۰×۴ � NYYمترمربع با روکش ترمو پالستیX از نوع  میل

۰۶۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۵۴,۶۰۰

، ۱×۱۵۰، ۳۰×۲٫۵، ۲۷×۲٫۵، ۲۱×۲٫۵کش� با کابل های  کابل
 ۳×۳۵+۱۶و  ۴×۲۵، ۴×۱۶، ۱×۳۰۰، ۱×۲۴۰، ۱×۱۸۵
� NYYمترمربع با روکش ترموپالستیX از نوع  میل

۰۶۰۳۰۲ 

  
 مترطول ۳۶,۶۰۰

 ۳×۴و  ۷×۲٫۵، ۳×۲٫۵، ۲×۲٫۵کش� با کابل  کابل
� NYYمترمربع با روکش ترموپالستیX از نوع  میل

۰۶۰۳۰۳ 

  
 مترطول ۶۴,۰۰۰

 ۳×۹۵+۵۰، ۳×۷۰+۳۵، ۳×۵۰+۲۵کش� با کابل  کابل
� NYYمترمربع با روکش ترموپالستیX از نوع  میل

۰۶۰۳۰۴ 

  
 مترطول ۷۴,۵۰۰

 ۳×۱۸۵+۹۵و  ۳×۱۵۰+۷۰، ۳×۱۲۰+۷۰کش� با کابل  کابل
� NYYمترمربع با روکش پالستی=� از نوع  میل

۰۶۰۳۰۵ 

  

 مترطول ۲۱۹,۰۰۰

سین� کابل (براکت) با رول بولت فلزی نصب نگهدارنده 
به دیوار ترانشه و نصب سین� کابل با پیچ و مهره به  ۱۲×۶۰

 متر. سانت� ۶۰تا  ۴۰براکت برای سین� کابل با عرض 

۰۶۰۴۰۱ 

  
 مترطول ۱۸,۹۰۰

 ۹۵یا  ۵۰، ۳۵اندازی کابل اتصال زمین با مقطع  سیم
� مترمربع در ترانشه. میل

۰۶۰۵۰۱ 

  

 عدد ۹۷,۵۰۰

جوش مس� دو راه� یا سه راه� یا جوش سیم مس� به 
 Weld Cad  و Mouldبا  ۹۵اتصال زمین برای سیم 

 مناسب.

۰۶۰۵۰۲ 

  
 عدد 

متر  میل� ۵۰و  ۳۵پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع  
.� و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مس

۰۶۰۵۰۳ 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق-

 ۱۳۹۷پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۲۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد 

مترمربع و  میل� ۹۵با مقطع پرس کابلشو به سیم اتصال زمین 
.� اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مس

۰۶۰۵۰۴ 

  
 عدد ۲۲۸,۰۰۰

متر مربع  میل� ۲۵۰نصب شینه مس� با سطح مقطع تا 
 ) روی دیوارترانشه یا روی دیوار با رول پالک.۵۰×۵(

۰۶۰۵۰۵ 

  
 عدد ۵۹۹,۰۰۰

متر   میل� ۲۰کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
)۰٫۷۵ .� اینچ) در زمین معمول

۰۶۰۵۰۶ 

  
 عدد ۸۳۷,۰۰۰

متر   میل� ۲۰کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
 اینچ) در زمین دج. ۰٫۷۵(

۰۶۰۵۰۷ 

  
 عدد ۱,۱۸۸,۰۰۰

 ۲۰ کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر 
� اینچ) در زمین سنگ�. ۰٫۷۵( متر  میل

۰۶۰۵۰۸ 

  

 حلقه ۳,۲۷۹,۰۰۰

متر  ۱متر و طول و عرض  ۳عمق  حفاری چاه اتصال زمین به
 ۹۵های نرم، نصب صفحه مس�، جوش سیم مس�  در زمین

صفحه مس�، ریختن زغال و نمX روی صفحه و پر   به
 کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن.

۰۶۰۵۰۹ 

  

 حلقه ۵,۰۰۸,۰۰۰

متر  ۱متر و طول و عرض  ۳عمق  حفاری چاه اتصال زمین به
های سخت، نصب صفحه مس�، جوش سیم مس�  در زمین

صفحه مس�، ریختن زغال و نمX روی صفحه و پر  به۹۵
 کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن.

۰۶۰۵۱۰ 

  
 عدد ۲۴,۷۰۰

نصب کلید یX پل ، دو پل ، تبدیل ، دکمه فشاری فاز و  
 ولت. ۲۵۰نول پریز یX فاز با ولتاژ 

۰۶۰۶۰۱ 

 MK ۰۶۰۶۰۲نصب پریز سه فاز و پریز (کلید)  عدد ۵۹,۴۰۰  

 pg16 ۰۶۰۷۰۱یا  pg13.5لوله کش� روکار با لوله فوالدی  مترطول ۲۳,۶۰۰  

 pg29 ۰۶۰۷۰۲یا  pg21لوله کش� روکار با لوله فوالدی  مترطول ۲۸,۳۰۰  

  
 عدد ۵۴۲,۰۰۰

کیلوگرم (تابلوهای محل�  ۵۰نصب تابلوی دیواری تا وزن  
 و روشنایی) روی تکیه گاه فلزی و یا روی دیوار.

۰۶۰۸۰۱ 

  
 عدد ۲,۶۳۴,۰۰۰

نصب تابلوی کنترل پمپ، تابلوی ورودی یا تابلوی خازن از  
 کیلوگرم. ۳۰۰نوع ایستاده تا وزن 

۰۶۰۸۰۲ 

  
 عدد ۳,۱۶۶,۰۰۰

نصب تابلوی کنترل پمپ یا تابلوی خازن از نوع ایستاده با  
 کیلوگرم. ۳۰۰وزن بیش از 

۰۶۰۸۰۳ 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق-

 ۱۳۹۷پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۲۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۳۷۲,۰۰۰

همراه با متر مربع،  میل� ۲۵تا  ۶نصب یX ردیف ترمینال 
 ۲۵۰های فلزی روشنایی با یX چراغ  نصب فیوز روی پایه

وات، سیم کش� الزم بین چراغ و جعبه ترمینال با  ۴۰۰یا 
ها  و اتصال کابل به چراغ و ترمینال ۳×۴و یا  ۳×۲٫۵کابل 

 های روشنایی یX طرفه. برای پایه

۰۶۰۹۰۱ 

  

 عدد ۴۸۳,۰۰۰

مربع همراه با متر  میل� ۲۵تا  ۶نصب یX ردیف ترمینال 
 ۲۵۰نصب فیوز روی پایه های فلزی روشنایی با یX چراغ 

وات، سیم کش� الزم بین چراغ و جعبه ترمینال با  ۴۰۰یا 
ها  و اتصال کابل به چراغ و ترمینال ۳×۴و یا  ۳×۲٫۵کابل 

 های روشنایی دو طرفه. برای پایه

۰۶۰۹۰۲ 



   فصل هفتم. اجرای تاسیسات م@انی@-
 ۱۳۹۷پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۲۷   

 
 

   فصل هفتم. اجرای تاسیسات م@انی@-
  

�����  
  

1�(�6 . 7�8/ # �� � �%&� "\�!�\  +�I���� 
�/��� 
��@� 7�8/ j�&�  $#�	 '�� 
�/ � � '� �� 
�/  
���! 
��>���'���  $"!�I!�  � +9�

 �7� cBL �) J�! %�&  +�8��=� � t*��  '�	�> #�&�� � (%���\*� � 07� � ��(� �7!� ) 1��!%�&  "	��  t*��  '� �� '�7g(/ � ��8��33 

����	 '�� +��,� � ��!� '� �� ��� � ���� $"	�_� #��-�  
��=7,	 $�7�,�&� $"��� �7!�  
%��&  � $��� � �	��� ���KT  �� ���  � y�� � 
�7�

"  # �� 8�! � � rt*��  F5�� $��>��� �% t*��  "��=��@ $J�! #�  �% t*��  
1��!���� � #(� $
��>��� $��� 
�� �% $(%&�  ",� �&L

��� � a�� 1� 7�8/ .��� ��� # �� 
��@� 0�%� ���� 
��� �% $(%�&  JI���) `�G7� � 
1��!� a�� #�	 '�� 
�/ �� "7��.��� �  

2 �7� �% H��7  "7	 +��D�  $"\�!�\  +�I���� 
�/��� 
��@� 
��� .8 ����	 '�� +��,�  +�I���� " &(K "7	 +��D�  �� ���(/ $���

;�(���� "\�!�\  ���!) �/  ���(� 
�/128  4�G! �& �"7	 "���@� � @%&� �  �!�� ;� 1��(.%��> ���6 #(K k5  ���� $  

30�%� . *&* 
�/ /.��� �!1 �_ �!� ��% Y� 
��@� � � �	��� 1� �!1 �_ �!� #�&�� # �� $�&�\,� � ���� 
%9&	 
�  

4�1�* $"	�P $	�V\� ��� $
8,	 0� \,	 ��� 
��� . 0�%� 1� $���  %��&  ���� � a\  ���&� $E�IB!� #�W  $��>  \,	��� � E&��  
�/

"  �%�W��� "�&�� .%&�  

5��> 
��~(����\*� .0�%� ^&_&  $8��  1� 8  ���> 
�/9 %��� �� �&�& ���\*� � 8�=  � j� 
�� ^&! 1� $1500 .�7�I/ -�6% �% ��%  

60�%� ^&_&  $"7� 1 8��  1� 8��> 
��~(� .  ���> 
�/10T� ;��� �� �� $"-	� 4�!��� ^&! $  "\�!�\  �7�(Mechanical Seal)  �

0�%� ^&_&  
�/�&�& ���\*�  ���> 
�/11� �� 1�	 Y� $  $1�	1500  ��3000  � -�6% �% ��%50 .�7�I/ �!�u �% #\��  

77�8/ . 0�%� ���� 
��� �% $;%�� ,�&� � "��� 
�� E&��  �&�& ���\*� � m(� ���-��� � E&��  
�/  
�/
��/��> 10  �11  ��� �&G7 

.���  



   فصل هفتم. اجرای تاسیسات م@انی@-
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۲۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۷۰۱۰۱ متر (یX اینچ). میل� ۲۵لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر تا  مترطول ۱۲۷,۰۰۰  

  
 مترطول ۱۶۴,۰۰۰

متر (یX و  میل� ۵۰تا  ۳۲لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر 
 یX چهارم تا دو اینچ).

۰۷۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۲۲۴,۵۰۰

متر (دو و  میل� ۱۰۰تا  ۶۵لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر  
 یX دوم تا چهار اینچ).

۰۷۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۳۵۱,۵۰۰

متر (پنج  میل� ۱۵۰یا  ۱۲۵لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر 
 یا شش اینچ).

۰۷۰۱۰۴ 

 ۰۷۰۱۰۵ متر. میل� ۲۱۹٫۱لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ۳۸۴,۰۰۰  

 ۰۷۰۱۰۶ متر. میل� ۲۷۳لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ۴۲۳,۵۰۰  

 ۰۷۰۱۰۷ متر. میل� ۳۲۳٫۹لوله کش� فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ۴۶۶,۰۰۰  

  
 مترطول ۱۳۵,۵۰۰

 �متر (یX  میل� ۲۵فوالدی گالوانیزه، به قطر تا لوله کش
 اینچ).

۰۷۰۲۰۱ 

  
 مترطول ۱۷۱,۵۰۰

متر (یX  میل� ۵۰تا  ۳۲لوله کش� فوالدی گالوانیزه، به قطر 
 و یX چهارم تا دو اینچ).

۰۷۰۲۰۲ 

  
 مترطول ۲۳۷,۵۰۰

متر (دو  میل� ۱۰۰تا  ۶۵لوله کش� فوالدی گالوانیزه، به قطر  
 اینچ).و یX دوم تا چهار 

۰۷۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۳۴۸,۰۰۰

متر  میل� ۱۵۰یا  ۱۲۵لوله کش� فوالدی گالوانیزه، به قطر 
 (پنج یا شش اینچ).

۰۷۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۷۲,۶۰۰

ساخت کل=تور از لوله فوالدی سیاه با کلیه اتصالیها و 
متعلقات نوع جوش�، همراه با مصالح مصرف� الزم برای 

 ساخت.

۰۷۰۳۰۱ 

  
 عدد ۸۰,۷۰۰

متر (تا  میل� ۲۵ای، به قطر تا  نصب شیر فل=ه کشویی دنده
 یX اینچ).

۰۷۰۴۰۱ 

  
 عدد ۱۲۶,۰۰۰

متر  میل� ۵۰تا  ۳۲ای، به قطر  نصب شیر فل=ه کشویی دنده
 (یX و یX چهارم تا دو اینچ).

۰۷۰۴۰۲ 

  
 عدد ۲۲۵,۰۰۰

 ۱۰۰تا  ۶۵ای، به قطر  نصب شیر فل=ه کشویی دنده
� تا چهار اینچ).متر (دو و یX دوم  میل

۰۷۰۴۰۳ 

  
 عدد ۲۷۸,۰۰۰

 ۶۵دار، به قطر تا  نصب شیر فل=ه کشویی چدن� فلنج
� متر )دو و یX دوم اینچ(. میل

۰۷۰۵۰۱ 

  
 عدد ۴۶۷,۰۰۰

 ۱۰۰یا   ۸۰دار، به قطر  نصب شیر فل=ه کشویی چدن� فلنج
� متر (سه یا چهار اینچ). میل

۰۷۰۵۰۲ 



   فصل هفتم. اجرای تاسیسات م@انی@-
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۲۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۷۰۲,۰۰۰

یا   ۱۲۵دار، به قطر  چدن� فلنجنصب شیر فل=ه کشویی 
۱۵۰ � متر (پنج یا شش اینچ). میل

۰۷۰۵۰۳ 

  
 عدد ۱,۴۱۲,۰۰۰

تا   ۲۰۰دار، به قطر  نصب شیر فل=ه کشویی چدن� فلنج
۳۰۰ � متر (هشت تا دوازده اینچ). میل

۰۷۰۵۰۴ 

  
 دستگاه ۱۳۰,۰۰۰

کیلوگرم بر  ۳۰ای از صفر تا  نصب مانومتر با صفحه دایره
� مربع، با شیر سماوری. متر سانت

۰۷۰۶۰۱ 

 ۰۷۰۷۰۱ متر. سانت� ۲۵تا  ۱۵ای، به قطر  نصب هواکش پنجره دستگاه ۱۶۸,۰۰۰  

 ۰۷۰۸۰۱ متر. سانت� ۵۰تا  ۳۰نصب هوا کش دیواری، به قطر  دستگاه ۵۰۹,۰۰۰  

  
 دستگاه ۱,۲۹۲,۰۰۰

نصب ال=ترو پمپ روی خط، با قدرت موتور یX ششم 
 بخار.تا سه چهارم اسب 

۰۷۰۹۰۱ 

 ۰۷۱۰۰۱ .۵۰-۲۵۰تا  ۳۲-۱۲۵نصب پمپ در اندازه  دستگاه ۲,۰۲۵,۰۰۰  

 ۰۷۱۰۰۲ .۱۰۰-۴۰۰تا  ۶۵-۱۲۵نصب پمپ در اندازه  دستگاه ۳,۰۵۰,۰۰۰  

 ۰۷۱۰۰۳ .۱۵۰- ۴۰۰تا  ۱۲۵-۲۵۰نصب پمپ در اندازه  دستگاه ۶,۱۲۸,۰۰۰  

 ۰۷۱۱۰۱ اسب بخار. ۵چهارم تا نصب ال=ترو موتور، به قدرت سه  دستگاه ۷۴۴,۰۰۰  

 ۰۷۱۱۰۲ اسب بخار. ۵۰تا  ۷٫۵نصب ال=ترو موتور، به قدرت  دستگاه ۲,۲۳۲,۰۰۰  

 ۰۷۱۲۰۱ نصب انواع منابع، مخازن و صافیها. کیلوگرم   

  
 دستگاه 

متر  ۲۰نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) تا ظرفیت 
 م=عب در ساعت.

۰۷۱۳۰۱ 

  
 دستگاه 

تا   ۲۱ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت نصب 
 متر م=عب در ساعت. ۵۰

۰۷۱۳۰۲ 

  
 دستگاه 

تا   ۵۱نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 
 متر م=عب در ساعت. ۱۰۰

۰۷۱۳۰۳ 

  
 دستگاه 

  ۱۰۱نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 
 متر م=عب در ساعت. ۲۰۰تا 

۰۷۱۳۰۴ 



Cفصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم باران- کالسی  
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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Cفصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم باران- کالسی  
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۸۰۱۰۱ اینچ). ۳تا  ۲متر ( میل� ۸۰تا  ۵۰متری به قطر  ۶لوله  شاخه ۱۸,۴۰۰  

 ۰۸۰۱۰۲ اینچ). ۵یا  ۴متر ( میل� ۱۲۵یا  ۱۰۰متری به قطر  ۶لوله  شاخه ۲۲,۹۰۰  

 ۰۸۰۱۰۳ اینچ). ۶متر ( میل� ۱۵۰متری به قطر  ۶لوله  شاخه ۳۷,۴۰۰  

 ۰۸۰۱۰۴ اینچ). ۸متر ( میل� ۲۰۰متری به قطر  ۶لوله  شاخه ۴۱,۲۰۰  

 ۰۸۰۲۰۱ ای یا فلنج�، در هر اندازه. آبtیر آلومینیم� دنده عدد ۵۳,۱۰۰  

 ۰۸۰۲۰۲ باز کننده  آبtیر آلومینیم�، در هر اندازه. عدد ۱۵,۶۰۰  

 ۰۸۰۲۰۳ شیر خودکار ثابت، در هر اندازه. عدد ۱۱۳,۵۰۰  

 ۰۸۰۳۰۱ آبپاش.سه پایه  عدد ۲۶,۰۰۰  

 ۰۸۰۳۰۲ آبپاش با پایه، در هر نوع. عدد ۱۵,۶۰۰  

  
 عدد ۱۷,۱۰۰

 ۱۲۵اتصال فلنج� یا اتصال دنده ای آلومینیم�، به قطر تا  
� اینچ).  ۵متر (تا  میل

۰۸۰۴۰۱ 

  
 عدد ۳۳,۱۰۰

یا  ۱۵۰اتصال فلنج� یا اتصال دنده ای آلومینیم�، به قطر  
۲۰۰ � اینچ).  ۸یا  ۶متر ( میل

۰۸۰۴۰۲ 

 ۰۸۰۵۰۱ درپوش انتهایی آلومینیم� در هر اندازه.  عدد ۱۰,۶۰۰  

  
 سرجوش ۱۰,۴۰۰

جوش=اری متعلقات نوع جوش� به لوله آلومینیم� به قطر  
۵۰ � اینچ)، به ازای هر اتصال. ۲متر ( میل

۰۸۰۶۰۱ 

  
 سرجوش ۲۰,۸۰۰

جوش=اری متعلقات نوع جوش� به لوله آلومینیم� به قطر  
۸۰ � اینچ)، به ازای هر اتصال. ۳متر ( میل

۰۸۰۶۰۲ 

  
 سرجوش ۲۹,۲۰۰

جوش=اری متعلقات نوع جوش� به لوله آلومینیم� به قطر  
۱۰۰ � اینچ)، به ازای هر اتصال. ۴متر ( میل

۰۸۰۶۰۳ 

  
 سرجوش ۳۸,۲۰۰

جوش=اری متعلقات نوع جوش� به لوله آلومینیم� به قطر  
۱۲۵ � اینچ)، به ازای هر اتصال. ۵متر ( میل

۰۸۰۶۰۴ 

  
 سرجوش ۴۷,۸۰۰

جوش=اری متعلقات نوع جوش� به لوله آلومینیم� به قطر  
۱۵۰ � اینچ)، به ازای هر اتصال. ۶متر ( میل

۰۸۰۶۰۵ 

  
 سرجوش ۶۶,۲۰۰

جوش=اری متعلقات نوع جوش� به لوله آلومینیم� به قطر  
۲۰۰ � اینچ)، به ازای هر اتصال. ۸متر ( میل

۰۸۰۶۰۶ 



  های آبده فصل نهم. نصب لوله
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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  های آبده فصل نهم. نصب لوله
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار کل (ریال)بهای 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۹۰۱۰۱ متر. میل� ۱۶تا  ۱۲لوله آبده به قطر   مترطول ۲۵۰  

 ۰۹۰۱۰۲ متر. میل� ۲۰لوله آبده به قطر   مترطول ۳۶۵  

  
 عدد ۶۶۵

گیره برای نگهداری لوله آبده در ارتفاع (باالتر از سطح  
 خاک)، به ازای هر گیره.

۰۹۰۲۰۱ 

 ۰۹۰۳۰۱ قطره چ=ان داخل خط از هر نوع.  عدد ۲,۰۵۰  

 ۰۹۰۳۰۲ قطره چ=ان روی خط از هر نوع.  عدد ۱,۳۶۰  

 ۰۹۰۴۰۱ متر. میل� ۱۶بست ابتدایی فشاری به قطر تا   عدد ۲,۰۲۰  

 ۰۹۰۴۰۲ بست ابتدایی تسمه ای.  عدد ۱,۱۲۰  

 ۰۹۰۴۰۳ بست انتهایی.  عدد ۶۶۵  

 ۰۹۰۵۰۱ متر. میل� ۱۶سه راه، رابط یا تبدیل فشاری به قطر تا   عدد ۱,۵۷۰  

 ۰۹۰۶۰۱ حباب ساز و پایه و لوله انشعاب.  عدد ۵,۳۴۰  

  
 عدد ۵,۳۶۰

ریزپاش و افشانه، همراه با کالهX ریزپاش و پایه 
 نگهدارنده و لوله انشعاب.

۰۹۰۶۰۲ 

 ۰۹۰۷۰۱ متر (تا دو اینچ)، مونتاژ شده. میل� ۵۰مرکز کنترل تا   عدد ۵۰,۶۰۰  

 ۰۹۰۸۰۱ فشارش=ن یX واحدی.  عدد ۳۴,۱۰۰  

 ۰۹۰۸۰۲ فشار ش=ن دو واحدی و بیشتر.  عدد ۸۵,۲۰۰  



  فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۳۴   

 
 

  فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
  

�����    
  
10�%� �% ��� H�% %�W  . ��� � J�! +��,(K 1� 
���D  .�� $#�	 '�� 
�/ 0�%� '�� ",��W� +��,(K � ��� 
������ 
��/�X��% 
1��!�  $�/

:��� ��1 .�� �  

1-1 8�(� .�-! 
�/��� 4�=!� � J�! #�  ;%�� �%� � � ;%�� .419 
��%��  

1-2 �� ���(/ $
1��!���� � J�! #�  �� � �	��� 1� #�&�� #�  1� $;� "\�!�\  � "6�� "B!�@ 41�&* � �8@� � ��X��% #(� � 
��>��� .

"��=��@  .J�! #�  �% ���-��� � 419 
�/  

1-3@ 41�&* � ��X��% J�! � ]��!&  .\B� � U���� � ;� "B!� |�� � "!����� 
�/  `�G7� � ���  
���! a�� 1� � "\�*����/ a�� 1� $"!���

��� � .419 ",�(\� +��,(K ���� � $��X��% 
1��!�  

2�� J��7�  �&L � $���% ;��W�� �%&*�� � E&��  +��,(K 7�8/ . 0�%� #�	 
�/ .�� �/�&� B���  $�7�� 
��� ����	 �% E&��  
�/



  فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۱۰۰۱۰۱ متر. ۲۵۲دستگاه آبفشان غلطان، تا طول  دستگاه ۱۰,۹۲۱,۰۰۰  

  
 مترطول ۳۲,۹۰۰

، برای هر متر افزایش طول ۱۰۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
 دستگاه.

۱۰۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۱,۳۵۴,۰۰۰

متر، با  میل� ۵۰ای، با قطر شیلنگ تا  دستگاه آبفشان قرقره
 ارابه مربوط.

۱۰۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۱,۶۹۲,۰۰۰

 ۹۰تا  ۶۳ای، با قطر شیلنگ از  قرقرهدستگاه آبفشان 
� متر، با ارابه مربوط. میل

۱۰۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۲,۰۳۱,۰۰۰

متر به  میل� ۱۱۰ای با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره
 باال، با ارابه مربوط.

۱۰۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۱۳,۸۵۵,۰۰۰

متر  ۳۶دستگاه آبفشان (خط� یا دوار)، شامل یX دهانه تا 
 و یX برج.

۱۰۰۳۰۱ 

  
 مترطول ۷۱۰,۵۰۰

، برای هر متر افزایش طول ۱۰۰۳۰۱بها به ردیف  اضافه
 دهانه.

۱۰۰۳۰۲ 

 ۱۰۰۳۰۳ چرخ دستگاه آبفشان خط� کانال� (دیزل�). ۴برج مرکزی  دستگاه ۱۳,۷۴۹,۰۰۰  

  
 دستگاه ۸,۰۱۸,۰۰۰

چرخ دستگاه آبفشان خط� شیلنگ�   ۲برج مرکزی 
.(� (برق

۱۰۰۳۰۴ 

 ۱۰۰۳۰۵ برج مرکزی دستگاه آبفشان دوار. دستگاه ۸,۰۵۵,۰۰۰  

  
 دستگاه ۱,۶۳۴,۰۰۰

 ۶بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول  
 متر.

۱۰۰۳۰۶ 

  
 مترطول ۲۴۵,۰۰۰

برای هر متر افزایش طول بال  ۱۰۰۳۰۶بها به ردیف  اضافه
 معلق انتهایی .

۱۰۰۳۰۷ 

  
 دستگاه ۴,۰۰۹,۰۰۰

آبپاش تفنگ� انتهایی بر روی بال معلق  بوستر پمپ، با
 دستگاه آبفشان (خط� یا دوار).

۱۰۰۳۰۸ 



  فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۳۶   

 
 

  فصل یازدهم. عملیات تخریب
  

 �����   
  
1. �(�6  0�%�  110101� $  "�&V�  �  U&(�   
��%�B��� "� $ "7� 
��%��%&> $  U�!�� � "7�  "  t*��  � �!&�  ,P��  � F��   "(! 8�����  $���

c,)�  "(! .%��>  

2.  1� �%�W���  �%010101 -BL �� 0��)� ���> 
�7� ��% �� �&� ^&! �/ 
��� � �%&B! �G!�  "��7� 0�%� # �� � g�010102  %��% %����� $%&�!

� 
��@�  ;� E&7   R�7�  ��� �&��% �  ��� ����   i� �  `�G7� 1�  +�&P  �I,@  4�=!�  ;�  R�7�  ��  #��6 $����   ���%��  ��� .  

3. 0�%� �% 
�/  ��� '�  ;%��  ���% 7�8/ $�/  ;����  ���%  a�� "7��  ���!  ���  '�� �  /7�8  !�>��@  0�%� 1� 
�/  E&��   ���%��  "  .%&�  

4. 
���  +��,(K ����  J��D�  '�� �%  #�	 
��� $  ^�W��� �/ c(K �/ $ � $ #\� �/  f_� �/ �  ���  � � ;�&7K  "�D�  �(�6 $���  !�>��@ 
�  � ;�  

c,)�  "(! .%��>  

5. t*��   
��W   �  J��D� 1�  #P��  "   $%&�4�8* %��&  �%  cBL ����  S�D��  R�7�   � ����  J��  �&L  Y�\W�  ���< �X��\� 1� �8=  �  

7�8/ � %&�  !�>��@ 
�  �) 
�7x���  
%��&   �  � ����P  SD�   ��� ��� 
��� $(  ��%  
�7�  ;%��  ���%�� ��!�  .�� �/�&D!  

6. 7�8/  f(@ 
��� 
��>��� $  #(� �  t*��   #P��  J��D� 1�  #�  ��  ���B!�  �6&   ��>��� �%  
1��!���� � �(�6 �% $ ��� �&G7  �/   �g!�7< 

cBL  S�D��  R�7�   419 ����   t*��  %&�  "B��D�  #�  1�  ���B!�  �6&   H���  
��� $%&�  
��>��� #(� $  
1��!���� �  ;�  cBL  0�%� 
�/  

E&��   � #(�  #�	 1�  +��,(K  "���  '���  �� R����� $  `=�  t*��   
��>���  ���  #��% �%  ;&� �� B���  $  ���%�� �   " .%&�  

7. 
%��&  �%  �  cBL  R�7�  �&��%  ;�(���� $����  
�/  "��� ",> $ 
�@� $ "�&,� $  "X7� �  J��D�  ",�  
��� $�!&�  JI� �� ��!�   $%�& 

cBL  0�%� 
�/  110301  �110302���%�� $  "  �(�6 � %&� 
�/  "\�\W�  "(! 
��� �!�&�  J��D�  ;�(���� 
�/  ��� %�� &  $�%�W��� %�  .%��> ���6  

8. 0�%� �% 
�/  J��D�  ",�  ;�(���� �(�6 $�/  0�%�  E&��   JI���  f�� ��   
�7���1  -BL �/ ���%�� $  "  .%&�  

9. J��D� �%  � $��W-� � �/��&�% ",� �&L  
���  
����&� �� %��!�  
��  0-� ��1 �� ��&�% ���%�� $  !�>��@ 
�  4�=!�  "(! .%&�  

10. z��&� �%  
������  0-�  
�/��&�% ��  
�@�  "�&,� ��  ^&! �/ ��  +5  "������&� $  �  tV�  fV-   a����!�   1�3/0 f��  ��   ��� � $ ;�&7K  

J��D�  "-,�  ���  
��� �  ;�  �  J��7� cBL $  0�%� 
�/  J��D�  ���%��  "  .%&�  



  فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۲۱۵

بوته کن� در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن 
 محل عملیات. های آن از ریشه

۱۱۰۱۰۱ 

  

 اصله ۱۰,۳۰۰

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

متر محیط تنه  سانت� ۵متر باشد، به ازای هر  سانت� ۱۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه م� سانت� ۵(کسر 

 عملیات.به خارج محل 

۱۱۰۱۰۲ 

  

 اصله ۳۴,۳۰۰

بریدن درخت از هر نوع، در صورت� که محیط تنه درخت 
متر باشد و حمل آن  سانت� ۳۰تا  ۱۵در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

۱۱۰۱۰۳ 

  

 اصله ۵۹,۰۰۰

بریدن درخت از هر نوع، در صورت� که محیط تنه درخت 
متر باشد و حمل آن  سانت� ۶۰تا  ۳۰در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

۱۱۰۱۰۴ 

  

 اصله ۹۳,۳۰۰

بریدن درخت از هر نوع، در صورت� که محیط تنه درخت 
متر باشد و حمل آن  سانت� ۹۰تا  ۶۰در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

۱۱۰۱۰۵ 

  

 اصله ۱۲,۶۰۰

متر که  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۰۵بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

� شود). تناسـب محاسبه م

۱۱۰۱۰۶ 

  

 اصله ۵۳,۶۰۰

ها به خارج از محل  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت� که محیط تنه درخت درسطح زمین 

 متر باشد. سانت� ۳۰تا  ۱۵بیش از 

۱۱۰۱۰۷ 

  

 اصله ۱۴۸,۵۰۰

ها به خارج از محل  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت� که محیط تنه درخت درسطح زمین 

 متر باشد. سانت� ۶۰تا  ۳۰بیش از 

۱۱۰۱۰۸ 

  

 اصله ۲۵۸,۵۰۰

ها به خارج از محل  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت� که محیط تنه درخت درسطح زمین 

 متر باشد. سانت� ۹۰تا  ۶۰بیش از 

۱۱۰۱۰۹ 

  

 اصله ۳۱,۰۰۰

متر که  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۰۹بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر

 تناسـب محاسبه م� شود.).

۱۱۰۱۱۰ 

  

 اصله ۸,۱۶۰

 �پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
متر باشد  سانت� ۱۵سطح زمین تا که محیط تنه درخت در 

متر، به  سانت� ۵متر محیط تنه (کسر  سانت� ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه م� شود.).

۱۱۰۱۱۱ 



  فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 اصله ۴۰,۵۰۰

 �پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
 ۳۰تا  ۱۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

� متر باشد. سانت

۱۱۰۱۱۲ 

  

 اصله ۱۳۴,۰۰۰

 �پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
 ۶۰تا  ۳۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

� متر باشد. سانت

۱۱۰۱۱۳ 

  

 اصله ۲۱۴,۵۰۰

 �پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
 ۹۰تا  ۶۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

� متر باشد. سانت

۱۱۰۱۱۴ 

  

 اصله ۲۴,۱۰۰

متر که  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۱۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 

 تناسـب محاسبه م� شود).

۱۱۰۱۱۵ 

  
 مترطول ۲۱۰,۰۰۰

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک� با هر نوع 
 مترمربع. ۰٫۰۰۵سطح مقطع تا  مالت، به

۱۱۰۲۰۱ 

  
 مترطول ۳۷۶,۵۰۰

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک� با هر نوع 
 مترمربع. ۰٫۱تا  ۰٫۰۰۵سطح مقطع بیش از  مالت، به

۱۱۰۲۰۲ 

  
 مترطول ۸۷۵,۵۰۰

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک� با هر نوع 
 مترمربع. ۰٫۳تا  ۰٫۱سطح مقطع بیش از  مالت، به

۱۱۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۴۷۰,۰۰۰

سطح  سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتن� و بتن مسلح، به
 مترمربع. ۰٫۰۰۵مقطع تا 

۱۱۰۲۰۴ 

  
 مترطول ۱,۱۷۶,۰۰۰

سطح  سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتن� و بتن مسلح، به
 مترمربع. ۰٫۰۵تا  ۰٫۰۰۵مقطع بیش از 

۱۱۰۲۰۵ 

  
 مترطول ۸۵۷,۵۰۰

مترمربع که  ۰٫۰۵، برای هر ۱۱۰۲۰۵بهابه ردیف  اضافه
 سطح مقطع اضافه شود. به

۱۱۰۲۰۶ 

  
 مترطول ۳۹,۳۰۰

 ۲۰ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 
� متر مربع در سطوح بنایی غیربتن� . سانت

۱۱۰۲۰۷ 

  
 مترطول ۷۱,۳۰۰

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش 
 سطوح بنایی غیر بتن�.مترمربع در  سانت� ۴۰تا ۲۰از

۱۱۰۲۰۸ 

  
 مترطول ۲,۲۰۰

مترمربع  ، به ازای هریX سانت�۱۱۰۲۰۸بها به ردیف  اضافه
 که به سطح اضافه شود.

۱۱۰۲۰۹ 

  
 مترطول ۱۹۹,۵۰۰

 ۲۰ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 
� متر مربع در سطوح بتن�. سانت

۱۱۰۲۱۰ 



  فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۲۶۲,۰۰۰

شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش ایجاد 
 متر مربع در سطوح بتن�. سانت� ۴۰تا ۲۰از

۱۱۰۲۱۱ 

  
 مترطول ۱۱,۶۰۰

متر مربع که  ، برای هر یX سانت�۱۱۰۲۱۱ردیف  بها به اضافه
 به سطح مقطع اضافه شود.

۱۱۰۲۱۲ 

  
 مترمربع ۲۹۵,۰۰۰

شامل  ای، تخریب کل� ساختمانهای خشت�، گل� و چینه
 تمام عملیات تخریب.

۱۱۰۳۰۱ 

  
 مترمربع ۳۳۴,۵۰۰

تخریب کل� ساختمانهای آجری، سنگ� و بلوک� با 
 مالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.

۱۱۰۳۰۲ 

 ۱۱۰۴۰۱ های گل� (چینه باغ�). تخریب بناییهای خشت� یاچینه مترم=عب ۹۲,۴۰۰  

  
 مترم=عب ۱۵۸,۰۰۰

بلوک� و سنگ� که بامالت ماسه و تخریب بناییهای آجری، 
 سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.

۱۱۰۴۰۲ 

  
 مترم=عب ۱۳۵,۰۰۰

تخریب بناییهای آجری، بلوک� و سنگ� که با مالت گل 
 آهX، ماسه آهX یا گچ و خاک چیده شده باشد.

۱۱۰۴۰۳ 

  
 مترم=عب ۱۱۲,۵۰۰

تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، 
 های مربوط. با برداشتن تیرآهنهرضخامت،  به

۱۱۰۴۰۴ 

 ۱۱۰۴۰۵ تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. مترم=عب ۱,۲۵۷,۰۰۰  

 ۱۱۰۴۰۶ گرد. تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل مترم=عب ۱,۹۶۱,۰۰۰  

 ۱۱۰۴۰۷ تخریب شفته با هرعیار. مترم=عب ۳۱۴,۵۰۰  

  

 کیلوگرم ۲,۶۰۰

هرنوع اس=لت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و برچیدن 
مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودان�، نبش�، لوله و ورق و 

 های فلزی، با هرگونه اتصال. سایر پروفیل

۱۱۰۷۰۵ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترم=عب ۱۵۶,۵۰۰

لجن برداری، حمل با چرخ دست� یا وسایل مشابه آن، تا 
 متری و تخلیه آنها. ۵۰فاصله 

۱۲۰۱۰۱ 

  

 مترم=عب ۶۸,۷۰۰

برداری، پی کن�، گودبرداری و کانال کن� در زمینهای  خاک
کنار  متر و ریختن خاکهای کنده شده به ۲نرم، تا عمق 

 محلهای مربوط.

۱۲۰۱۰۲ 

  

 مترم=عب ۱۵۶,۰۰۰

برداری، پی کن�، گودبرداری و کانال کن� در زمینهای  خاک
متر و ریختن خاکهای کنده شده  ۲سخت، تا عمق 

 کنارمحلهای مربوط. به

۱۲۰۱۰۳ 

  

 مترم=عب ۱,۵۰۹,۰۰۰

برداری، پی کن�، گودبرداری و کانال کن� در زمینهای  خاک
متر و ریختن مواد کنده شده به کنار  ۲سنگ�، تا عمق 
 محلهای مربوط.

۱۲۰۱۰۴ 

  

 مترم=عب ۵۵,۴۰۰

، هرگاه عمق، ۱۲۰۱۰۴تا  ۱۲۰۱۰۲های  بها، به ردیف اضافه
متر باشد، برای  ۲برداری و کانال کن� بیش از پی کن�، گود 

متر، یX بار و برای حجم واقع بین  ۴تا  ۲حجم واقع بین 
 متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. ۶تا  ۴

۱۲۰۲۰۱ 

  

 مترم=عب ۱۳۷,۵۰۰

، چنانچه، ۱۲۰۱۰۴تا  ۱۲۰۱۰۲های  بها، به ردیف اضافه
زیرزمین� صورت گیرد و عملیات پایین تراز سطح آب 

برای آب=ش� حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری 
 ضروری باشد.

۱۲۰۲۰۲ 

  

 مترم=عب ۷۳۹,۰۰۰

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ۱٫۲حفرمیله چاه به قطرتا 
متر از  ۲۰مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق 
متری  ۱۰دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 

 دهانه چاه.

۱۲۰۳۰۱ 

  

 مترم=عب ۹۹,۵۰۰

، هرگاه عمق چاه بیش ۱۲۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۲۰متر اول مازاد بر ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ۲۰از

متر دوم، دو بار، و  ۵متر، یX بار، و برای حجم واقع در 
متر سوم، سه بار و به همین ترتیب  ۵برای حجم واقع در 

 بیشتر.برای عمقهای 

۱۲۰۳۰۲ 

  

 مترم=عب ۱۵۳,۵۰۰

 ،�بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاک�، غیر لجن
متر و تخلیه آن در  ۵۰و حمل با هر نوع وسیله دست� تا

 مواردی که استفاده از ماشین برای حمل مم=ن نباشد.

۱۲۰۴۰۱ 

  

 مترم=عب ۱۰۷,۵۰۰

متر  ۵۰، برای ۱۲۰۴۰۱و ۱۲۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر به تناسب  ۵۰حمل اضاف� با وسایل دست�، کسر 

� شود. محاسبه م

۱۲۰۴۰۲ 



   با دست  خاک-  . عملیات مازدهدو  فصل
 ۱۳۹۷آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

۴۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵,۳۰۰

ها،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی
 ها که با ماشین انجام شده باشد. گودها و کانال

۱۲۰۵۰۱ 

  
 مترم=عب ۷۷,۱۰۰

سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند 
 مصرف شده در محل.و 

۱۲۰۵۰۲ 

  
 مترم=عب ۲۸۱,۰۰۰

 �تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعت
 به هرضخامت.

۱۲۰۵۰۳ 

  

 مترم=عب ۴۱,۱۰۰

ها،  ها یا مصالح سنگ� موجود در کنار پی ریختن خاک
ها، گودها و کانال ها در  درون پی ها، به گودها و کانال

در هر عمق و پخش و متر  سانت� ۱۵قشرهای حداکثر 
 تسطیح الزم.

۱۲۰۵۰۴ 

  

 مترم=عب ۴۰,۰۰۰

پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در 
غیر  متر، در هر عمق و ارتفاع به سانت� ۱۵قشرهای حداکثر 

 از پیها، گودها و کانالها.

۱۲۰۵۰۵ 

  

 مترمربع ۸,۲۵۰

برداری شده یا سطح  آب پاش� و کوبیدن سطوح خاک
روش پروکتور  درصد به ۹۵طبیع�، با تراکم زمین 

 استاندارد.

۱۲۰۶۰۱ 

  

 مترم=عب ۷۷,۹۰۰

آب پاش� و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای  
روش پروکتور  درصد به ۹۵متر، با تراکم  سانت� ۱۵حداکثر 

 استاندارد.

۱۲۰۶۰۲ 



   با ماشین  خاک-  یات. عمل میزدهس  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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   با ماشین  خاک-  یات. عمل میزدهس  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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   با ماشین  خاک-  یات. عمل میزدهس  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۴۶   

 
 

19"���,�  �%.  �  
���  ���%��  ��   
%�� 7�8/ $ "��/  � ;�&7K  }��&K d1�� $  #B6  H��D��� 1�  ;� �7!�  �  c,)�  "  4�X7/ $%��>  ���   $%�����

0�%�  ����� 
��%  � +�&P  	�_� � ��� 0�%�  131101
��� $  ;��B@  7�8/  ��� %��  "  �&G7  +�&P �% .%&�  4�K  a�� "7��  '��  	�_�  $���

!&Xg�/  "���%��  ��5K  0�%� ��  131101 4�=!�  g!�7< $�� �/�&D!  ����� 1� �)�  ����  �(�6 %��7���  }��&K $��\!�(��  f_� ���@   �� %&�

;�8�   ;�  a��8	�  7�8/ $���� 
�/  E&��   i�  R�7�  ����� 1�  ���%�� � �	��� � ����   "  .%&�  

20.g!�7< #(�  k��  ��� �% 
�/  ����  ���  "7�  4�=!�   $%&�90  � �P�%g!�7< ��� �% 
�/  �*�W��  4�=!�   $%&�77 
��� �P�%  0�%� 
�/  

#(�  ���%��  "  .%&�  

21. �x����`=�  
��%�B���  "X7�  #��6  ���%��  0�%� 1�  130201#P�� 1� $  `�I-�  4�>&,�� ���-   �� �7�%  F��   ���  
��%�B��� �% 
�/  

"X7�  cBL)  +�&P  I,@  F��   �  � 
�s �  &I �;9  j���C  �����  � (����  %�K25/0 � ��%  "  ��� 4�>&,���/ 1� �%�W��� +�&P �% �$

%&� U%�)  J���� � $"��*&�7� ���&� � "=������ ��9& � $�C� �%&� $&W!� �300  $4�>550  $4�>750  � 4�>1800 "  B���  �� �7�% 4�> .%&� 

`=� �� %�1�   0�%� 1� ���� $�&�M  130105 ���%��  %&�"��&P�% � $  0�%�) "X7� 
��%�B��� 
��� ��� B���  `=� �130201 @&� �� (

� � #�	��� � �-! cBL "X7� 
��%�B��� `=� $���� #�	��� � �-! cBL "X7� �!��� `=� 1� ����� $�&�M  ��� F��  ��=W7  %�&  ;1

.%&� �/�&� #(K k5   

22. 0�%� 
��� �% "\�!�\  #�� #�B6 1� "\�*����/ a\< %�\,(K 
��� J��7  ,��� 7�8/130504 .��� ��� �&G7   



   با ماشین  خاک-  . عملیات میزدهس  فصل
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵۹۵

 ،�شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگ� با وسیله م=انی=
 متر. سانت� ۱۵عمق تا  به

۱۳۰۱۰۱ 

  
 مترم=عب ۴۳,۶۰۰

لجن برداری در زمینهای لجن� با هر وسیله م=انی=�، حمل 
 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۲۰مواد تا فاصله 

۱۳۰۱۰۲ 

  

 مترم=عب ۷,۲۷۰

برداری در زمینهای نرم باهر وسیله م=انی=�، حمل  خاک
متر از مرکز ثقل  ۲۰فاصله برداری تا  مواد حاصل از خاک

 برداشت و توده کردن آن.

۱۳۰۱۰۳ 

  

 مترم=عب ۱۵,۰۰۰

برداری در زمینهای سخت با هر وسیله م=انی=�،  خاک
متر از مرکز  ۲۰برداری تا فاصله  حمل مواد حاصل از خاک

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

۱۳۰۱۰۴ 

  

 مترم=عب ۷۰,۷۰۰

هر وسیله م=انی=�، های سنگ� با  برداری در زمین خاک
متر از مرکز  ۲۰برداری تا فاصله  حمل مواد حاصل از خاک

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

۱۳۰۱۰۵ 

  

 مترم=عب ۸۷,۳۰۰

برداری در زمینهای سنگ� با هر وسیله م=انی=� و با  خاک
برداری تا  استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک

 برداشت و توده کردن آن.متر از مرکز ثقل  ۲۰فاصله 

۱۳۰۲۰۱ 

 ۱۳۰۳۰۱ ها. رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان� و کف ترانشه مترمربع ۳,۱۷۰  

  

 مترم=عب ۲,۹۵۰

، ۱۳۰۲۰۱و  ۱۳۰۱۰۵تا  ۱۳۰۱۰۳های  ردیف  بها به اضافه
برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع  چنانچه خاک
کوچ=تر یا مساوی عدد کوچ=ترین بعد گود،   متوسط گود به

 باشد. ۰٫۰۱و بزرگتر یا مساوی عدد  ۰٫۰۲

۱۳۰۴۰۱ 

  

 مترم=عب ۴,۹۱۰

، ۱۳۰۲۰۱و  ۱۳۰۱۰۵تا  ۱۳۰۱۰۳های  ردیف  بها به اضافه
برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع  چنانچه خاک

 ۰٫۰۲کوچ=ترین بعد گود، بزرگتر از عدد   متوسط گود به
 باشد.

۱۳۰۴۰۲ 

  
 مترم=عب ۱۳,۳۰۰

 ۲۰، هرگاه فاصله حمل بیش از۱۳۰۱۰۲ردیف   بها به اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر 

۱۳۰۴۰۳ 

  
 مترم=عب ۴,۶۶۰

، ۱۳۰۲۰۱و  ۱۳۰۱۰۵تا  ۱۳۰۱۰۳های  ردیف  بها به اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر ۲۰هرگاه فاصله حمل بیش از 

۱۳۰۴۰۴ 

  

 مترم=عب ۲۰,۴۰۰

گودبرداری با وسیله م=انی=� در کن� و  کن�، کانال پی
متر و ریختن خاک کنده شده در  ۲های نرم، تا عمق  زمین

 کنار محلهای مربوط.

۱۳۰۵۰۱ 



   با ماشین  خاک-  . عملیات میزدهس  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۴۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم=عب ۳۱,۸۰۰

کن� و گودبرداری با وسیله م=انی=� در  کن�، کانال پی
متر و ریختن خاک کنده شده در  ۲زمینهای سخت، تاعمق 

 کنارمحلهای مربوط.

۱۳۰۵۰۲ 

  

 مترم=عب ۶۱,۱۰۰

کن� و گودبرداری با وسیله م=انی=� در  کن�، کانال پی
متر و حمل و تخلیه مواد کنده  ۲زمینهای لجن� تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ۲۰شده تا فاصله 

۱۳۰۵۰۳ 

  

 مترم=عب ۲۵۲,۵۰۰

کن� و گودبرداری با چ=ش هیدرولی=� در  کن�، کانال پی
و حمل و تخلیه مواد کنده  متر ۲زمینهای سنگ� تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ۲۰شده تا فاصله 

۱۳۰۵۰۴ 

  

 مترم=عب ۴,۲۴۰

، هرگاه عمق ۱۳۰۵۰۴تا  ۱۳۰۵۰۱های  ردیف  بها به اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع  ۲پی، کانال یا گود بیش از 

 ۵تا  ۴متر، دوبار،  ۴تا  ۳متر، یX بار  ۳تا  ۲شده در عمق 
 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق سه بار و بهمتر، 

۱۳۰۶۰۱ 

  

 مترم=عب ۳۸,۶۰۰

، ۱۳۰۵۰۴و  ۱۳۰۵۰۲، ۱۳۰۵۰۱های  ردیف  بها به اضافه
کن� و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمین�  کن�، کانال هرگاه پی

 انجام شود و آب=ش� با تلمبه موتوری الزام� باشد.

۱۳۰۶۰۲ 

  

 مترم=عب ۱۵,۵۰۰

مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده بارگیری 
شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله م=انی=� دیtر 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۱۰۰تا فاصله 

۱۳۰۷۰۱ 

  

 مترم=عب ۱,۳۶۰

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده، 
باشد، به متر  ۵۰۰متر تا  ۱۰۰وقت� که فاصله حمل بیش از 

متر به  ۱۰۰متر اول. کسر  ۱۰۰متر مازاد بر ۱۰۰ازای هر 
 تناسب محاسبه م� شود.

۱۳۰۷۰۲ 

  

۵,۵۰۰ 

  -مترم=عب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده، 
کیلومتر باشد،  ۱۰متر تا ۵۰۰وقت� که فاصله حمل بیش از

برای راههای متر اول،  ۵۰۰برای هر کیلومتر مازاد بر
ساخته نشده، مانند راههای انحراف�، ارتباط� و سرویس 

نسبت قیمت یX کیلومتر محاسبه  (کسر کیلومتر به
� شود). م

۱۳۰۷۰۳ 

  

۴,۹۹۰ 

  -مترم=عب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یاخاکهای توده شده، 
کیلومتر باشد،  ۳۰کیلومتر تا ۱۰وقت� که فاصله حمل بیش از

کیلومتر، برای راههای ساخته  ۱۰هر کیلومتر مازاد بر برای
نسبت قیمت یX کیلومتر محاسبه  نشده (کسر کیلومتر، به

� شود). م

۱۳۰۷۰۴ 



   با ماشین  خاک-  . عملیات میزدهس  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۴۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۴,۰۹۰ 

  -مترم=عب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده، 
کیلومتر باشد، برای هر  ۳۰وقت� که فاصله حمل بیش از 

های ساخته نشده  کیلومتر، برای راه ۳۰بر  کیلومتر مازاد
نسبت قیمت یX کیلومتر محاسبه  (کسر کیلومتر، به

� شود). م

۱۳۰۷۰۵ 

 ۱۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر. مترمربع ۴۰۵  

  

 مترمربع ۱,۳۵۰

آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و 
روش  درصد به ۸۵تراکم متر با  سانت� ۱۵مانند آنها، تاعمق 

.� آشو اصالح

۱۳۰۸۰۲ 

  

 مترمربع ۱,۷۷۰

آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و 
روش  درصد به ۹۰متر با تراکم  سانت� ۱۵مانند آنها، تا عمق 

.� آشو اصالح

۱۳۰۸۰۳ 

  

 مترمربع ۲,۱۷۰

آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و مانند 
روش آشو  درصد به ۹۵متر با تراکم  سانت� ۱۵آنها، تا عمق 

.� اصالح

۱۳۰۸۰۴ 

  

 مترمربع ۳,۲۳۰

آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند 
روش آشو  درصدبه ۱۰۰متر با تراکم  سانت� ۱۵آنها، تاعمق 

.� اصالح

۱۳۰۸۰۵ 

  

 مترم=عب ۱۸,۱۰۰

کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش�، تسطیح، پروفیله 
درصد کوبیدگ�  ۸۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانت� ۱۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

۱۳۰۹۰۱ 

  

 مترم=عب ۲۰,۸۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگ�  ۹۰با قشرهای خاکریزی و توونان، 

روش آشو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانت� ۱۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

۱۳۰۹۰۲ 

  

 مترم=عب ۲۳,۶۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگ�  ۹۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

ضخامت قشرهای روش آشو اصالح�، وقت� که  به
 متر باشد. سانت� ۱۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

۱۳۰۹۰۳ 

  

 مترم=عب ۳۰,۷۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگ�  ۱۰۰قشرهای خاکریزی و توونان، با

روش آشو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانت� ۱۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

۱۳۰۹۰۴ 



   با ماشین  خاک-  . عملیات میزدهس  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۵۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترم=عب ۴,۰۰۰

ریختن خاکها یا مصالح سنگ� موجود کنار پیها، گودها و 
 درون پیها، گودها و کانالها. کانالها، به

۱۳۱۰۰۱ 

  

 مترم=عب ۳۵,۴۰۰

تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای خاکریزها 
و متر  ۵۰۰شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 

 باراندازی درمحل مصرف.

۱۳۱۰۰۲ 

  
 مترم=عب ۵,۴۳۰

منظور ساختن بدنه راه و  اختالط دو یاچند نوع مصالح، به
 سایر کارهای مشابه آن.

۱۳۱۰۰۳ 

  
 مترم=عب ۳,۴۵۰

پخش خاکهای نبات� ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 
 محلهای مورد نظر.

۱۳۱۰۰۴ 

  
 مترم=عب ۲,۳۶۰

خاکبرداری، که در محلهای تعیین پخش مصالح حاصل از 
 شده با هرضخامت دپو شود.

۱۳۱۰۰۵ 

  
 مترم=عب ۳۵,۹۰۰

 ۵۰۰تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله 
 متر و باراندازی درمحل مصرف.

۱۳۱۱۰۱ 

  
 مترم=عب ۴۰,۱۰۰

پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای 
 محوطه.ساختمان بدنه راه و 

۱۳۱۱۰۲ 

  
 مترم=عب ۲۹,۹۰۰

پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تح=یم بستر راه و 
 محوطه.

۱۳۱۱۰۳ 



   باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح۱  پیوست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 

 
 

۵۱   
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 تعالي باسمه

 

 تشكر و قدرداني
 

هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان هاي مختلف جزو مسووليتهاي بهاي واحد پايه در رشتهتهيه، تدوين و ابالغ فهرست     

) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

شود. اين اي كشور انجام ميهاي توسعههاي اجراي پروژهگي و يكنواختي در برآورد هزينه)، به منظور ايجاد هماهن20/4/1385

بهاي شود. اولين فهرستهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مياالجرا) بوده و به دستگاهفهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از تابالغ گرديد و از آن پس، فهرس  1355واحد پايه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است.هنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40يش از نظران ارزشمندي كه در طول بداشت زحمات تمام مديران، كارشناسان و صاحبداشت ياد و خاطره و پاسضمن گرامي

 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم.هاي واحد پايه تالش كردهسال در جريان تدوين فهرست

براي برآورد كشور ، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه 1397بهاي واحد پايه سال هاي اينك با ابالغ فهرست

 ده است.ها برداشته شهبهنگام طرح ها و پروژ

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 

بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت هاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستنظراني كه در مراحل تعيين قيمتصاحب

 گردد.ركت داشتند، تقدير و تشكر ميبه شرح زير مشا 1397فشار سال 

 توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 

 

 :آبياري تحت فشاركارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)

 )و اجرايي (معاون امور نظام فني فرسيدجواد قانع

 كاوه هنري

 سهيال شريعتي

 امير جهانشاهي


