






















بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فاضالبيسيمانآزبست هاي بالوله گذاري لولهعمليات.اولفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۰۰قطر  لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به         
 . متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۲۵،۸۰۰مترطول۰۱۰۱۰۱

لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به قطر
. متر۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۲۵۰

۳۰،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۰۲

۳۰۰قطر  لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به         
. متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۳۶،۲۰۰مترطول۰۱۰۱۰۳

لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به قطر
 . متر۲۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا ۳۵۰  

۳۹،۷۰۰مترطول۰۱۰۱۰۴

لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به قطر
. متر۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۴۰۰

۴۶،۹۰۰مترطول۰۱۰۱۰۵

لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به قطر
. متر۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۴۵۰

۵۲،۲۰۰مترطول۰۱۰۱۰۶

لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به قطر
 . متر۷۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا ۵۰۰  

۶۰،۳۰۰مترطول۰۱۰۱۰۷

۶۰۰قطر  لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به         
. متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۷۱،۸۰۰مترطول۰۱۰۱۰۸

۷۰۰قطر  لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به         
. متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا

۸۵،۱۰۰مترطول۰۱۰۱۰۹

۸۰۰قطر  لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به         
 . متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۰۷،۵۰۰مترطول۰۱۰۱۱۰

۹۰۰قطر  لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به         
. متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۱۹،۵۰۰مترطول۰۱۰۱۱۱

لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان فاضالبي به قطر
. متر۲۵/۳ ميليمتر و عمق ترانشه تا۱۰۰۰

۱۳۱،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۱۲

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فاضالبيبتني هاي بالوله گذاري لولهعمليات.دومفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   ميليمتر   ۲۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۲عمق ترانشه تا 

۳۰،۷۰۰مترطول۰۲۰۱۰۱

و   ميليمتر   ۲۵۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۲عمق ترانشه تا 

۳۷،۱۰۰مترطول۰۲۰۱۰۲

و   ميليمتر   ۳۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۲۵/۲عمق ترانشه تا 

۵۴،۹۰۰مترطول۰۲۰۱۰۳

و   ميليمتر   ۴۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۵/۲عمق ترانشه تا 

۷۳،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۰۴

و   ميليمتر   ۵۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۷۵/۲عمق ترانشه تا 

۹۵،۸۰۰مترطول۰۲۰۱۰۵

و   ميليمتر   ۶۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۷۵/۲عمق ترانشه تا 

۹۷،۴۰۰مترطول۰۲۰۱۰۶

و   ميليمتر   ۷۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۳عمق ترانشه تا 

۱۱۳،۵۰۰مترطول۰۲۰۱۰۷

و   ميليمتر   ۸۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۳عمق ترانشه تا 

۱۴۹،۵۰۰مترطول۰۲۰۱۰۸

و   ميليمتر   ۹۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۲۵/۳عمق ترانشه تا 

۱۶۹،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۰۹

و   ميليمتر   ۱۰۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
 . متر۲۵/۳عمق ترانشه تا 

۱۷۸،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۱۰

و   ميليمتر   ۱۲۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
. متر۵/۳عمق ترانشه تا 

۲۱۸،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۱۱

و   ميليمتر   ۱۴۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
. متر۷۵/۳عمق ترانشه تا 

۲۷۶،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۱۲

و   ميليمتر   ۱۶۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
 . متر۴عمق ترانشه تا 

۳۲۸،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۱۳

و   ميليمتر   ۱۸۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
. متر۲۵/۴عمق ترانشه تا 

۴۴۰،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۱۴

و   ميليمتر   ۲۰۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
. متر۵/۴عمق ترانشه تا 

۷۲۵،۵۰۰مترطول۰۲۰۱۱۵

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فاضالبيسيويپي هاي بالوله گذاري لولهعمليات.سومفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۲۰۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
 . متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۵،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۰۱

  ۲۲۵لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر             
. متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۵،۸۰۰مترطول۰۳۰۱۰۲

  ۲۵۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
. متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۶،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۰۳

  ۲۸۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
 . متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۷،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۰۴

  ۳۱۵لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر             
. متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۰،۱۰۰مترطول۰۳۰۱۰۵

  ۳۵۵لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر             
. متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۲،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۰۶

  ۴۰۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
 . متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۲۴،۲۰۰مترطول۰۳۰۱۰۷

  ۴۵۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
. متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۷،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۰۸

  ۵۰۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
. متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۳۰،۳۰۰مترطول۰۳۰۱۰۹

  ۵۶۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
 . متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۳۴،۴۰۰مترطول۰۳۰۱۱۰

  ۶۳۰لوله گذاري با لوله پي وي سي فاضالبي به قطر            
. متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۳۹،۶۰۰مترطول۰۳۰۱۱۱

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  لوله گذاري  با لوله هاي  پلي  اتيلن  فاضالبي .فصل  چهارم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۲۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
 . متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۷،۹۰۰مترطول۰۴۰۱۰۱

  ۲۲۵لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر              
. متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۸،۷۰۰مترطول۰۴۰۱۰۲

  ۲۵۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۹،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۰۳

  ۲۸۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
 . متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۲۰،۶۰۰مترطول۰۴۰۱۰۴

  ۳۱۵لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر              
. متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۲،۳۰۰مترطول۰۴۰۱۰۵

  ۳۵۵لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر              
. متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۴،۳۰۰مترطول۰۴۰۱۰۶

  ۴۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
 . متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۳۰،۴۰۰مترطول۰۴۰۱۰۷

  ۴۵۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۳۳،۶۰۰مترطول۰۴۰۱۰۸

  ۵۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۳۶،۱۰۰مترطول۰۴۰۱۰۹

  ۵۶۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
 . متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۴۰،۹۰۰مترطول۰۴۰۱۱۰

  ۶۳۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۴۷،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۱۱

  ۷۱۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۵۷،۸۰۰مترطول۰۴۰۱۱۲

  ۸۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
 . متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۶۶،۴۰۰مترطول۰۴۰۱۱۳

  ۹۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا

۷۷،۹۰۰مترطول۰۴۰۱۱۴

  ۱۰۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر           
. متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا

۸۹،۸۰۰مترطول۰۴۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  لوله گذاري  با لوله هاي  پلي  اتيلن  فاضالبي .فصل  چهارم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۱۲۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر           
 . متر۲۵/۳ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۱۶،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۱۶

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  لوله گذاري  در نقب .فصل  پنجم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   ميليمتر   ۲۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۳عمق كـف نقـب تا 

۲۲،۳۰۰مترطول۰۵۰۱۰۱

و   ميليمتر   ۲۵۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۲۵/۳عمق كـف نقـب تا 

۲۷،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۲

و   ميليمتر   ۳۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۲۵/۳عمق كـف نقـب تا 

۳۵،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۳

و   ميليمتر   ۴۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۲۵/۳عمق كـف نقـب تا 

۵۱،۹۰۰مترطول۰۵۰۱۰۴

و   ميليمتر   ۵۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۵/۳عمق كـف نقـب تا 

۶۷،۱۰۰مترطول۰۵۰۱۰۵

و   ميليمتر   ۶۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۷۵/۳عمق كـف نقـب تا 

۷۴،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۶

و   ميليمتر   ۷۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
 . متر۷۵/۳عمق كـف نقـب تا 

۸۶،۱۰۰مترطول۰۵۰۱۰۷

و   ميليمتر   ۸۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۴عمق كـف نقـب تا 

۱۰۶،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۸

و   ميليمتر   ۹۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر        
. متر۴عمق كـف نقـب تا 

۱۲۴،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۹

و   ميليمتر   ۱۰۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
 . متر۲۵/۴عمق كـف نقـب تا 

۱۶۳،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۱۰

و   ميليمتر   ۱۲۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
. متر۵/۴عمق كـف نقـب تا 

۲۱۱،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۱۱

و   ميليمتر   ۱۴۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
. متر۷۵/۴عمق كـف نقـب تا 

۲۵۶،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۱۲

و   ميليمتر   ۱۶۰۰لوله گذاري با لوله بتني فاضالبي به قطر       
 . متر۵عمق كـف نقـب تا 

۲۶۹،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۱۳

  ۲۰۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۳ميليمتر و عمق كـف نقـب تا

۱۷،۸۰۰مترطول۰۵۰۲۰۱

  ۲۲۵لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر              
. متر۳ميليمتر و عمق كـف نقـب تا

۱۸،۵۰۰مترطول۰۵۰۲۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  لوله گذاري  در نقب .فصل  پنجم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۲۵۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
 . متر۳ميليمتر و عمق كـف نقـب تا 

۱۹،۲۰۰مترطول۰۵۰۲۰۳

  ۲۸۰لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر             
. متر۲۵/۳ميليمتر و عمق كـف نقـب تا

۲۰،۰۰۰مترطول۰۵۰۲۰۴

  ۳۱۵لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر              
. متر۲۵/۳ميليمتر و عمق كـف نقـب تا

۲۱،۱۰۰مترطول۰۵۰۲۰۵

  ۳۵۵لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي به قطر              
 . متر۲۵/۳ميليمتر و عمق كـف نقـب تا 

۲۲،۵۰۰مترطول۰۵۰۲۰۶

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فاضالبي (G.R.P) عمليات لوله گذاري با لوله هاي فايبرگالس.فصل ششم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
 . متر۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا ۲۰۰قطر

۲۵،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۰۱

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۲۵۰قطر

۲۹،۶۰۰مترطول۰۶۰۱۰۲

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۲۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۳۰۰قطر

۳۳،۸۰۰مترطول۰۶۰۱۰۳

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
 . متر۲۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا ۳۵۰قطر

۳۴،۶۰۰مترطول۰۶۰۱۰۴

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۴۰۰قطر

۳۹،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۰۵

قطر   فاضالبي به       )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس
. متر۷۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا۵۰۰

۴۸،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۰۶

قطر   فاضالبي به       )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس
 . متر۷۵/۲ ميليمتر و عمق ترانشه تا ۶۰۰

۵۳،۷۰۰مترطول۰۶۰۱۰۷

قطر   فاضالبي به       )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس
. متر۳ ميليمتر و عمق ترانشه تا۷۰۰

۶۱،۴۰۰مترطول۰۶۰۱۰۸

قطر   فاضالبي به       )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس
. متر۳ ميليمتر و عمق ترانشه تا۸۰۰

۷۴،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۰۹

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
 . متر۲۵/۳ميليمتر و عمق ترانشه تا ۹۰۰قطر

۸۴،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۱۰

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۲۵/۳ ميليمتر و عمق ترانشه تا۱۰۰۰قطر

۹۲،۱۰۰مترطول۰۶۰۱۱۱

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۵/۳ميليمتر و عمق ترانشه تا۱۲۰۰قطر

۱۱۰،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۱۲

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
 . متر۳ ميليمتر و عمق ترانشه تا ۱۴۰۰قطر

۱۳۵،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۱۳

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۴ميليمتر و عمق ترانشه تا۱۶۰۰قطر

۱۶۲،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۱۴

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
. متر۲۵/۴ميليمتر و عمق ترانشه تا۱۸۰۰قطر

۱۸۷،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فاضالبي (G.R.P) عمليات لوله گذاري با لوله هاي فايبرگالس.فصل ششم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  فاضالبي به      )P.R.G( لوله گذاري با لوله فايبرگالس     
 . متر۵/۴ميليمتر و عمق ترانشه تا ۲۰۰۰قطر

۲۱۵،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۱۶

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 روها آدماحداث.هفتمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.احداث آدم روي بتني درجا به هر عمق ۷۷۶،۵۰۰مترمكعـب بتن۰۷۰۱۰۱
۸۲۰،۵۰۰مترمكعـب بتن۰۷۰۲۰۱ . متر۵احداث آدم روي بتني پيـش ساخته به عمق تا 

. متر۳احداث آدم رو با ديواره آجري به عمق تا مترمكعـب ۰۷۰۳۰۱
آجرچيني

۹۷۲،۰۰۰

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  هشتم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث           
 آدم روها، در صورتي كه براي حفر ترانشه و                   
 گودبرداري در زمينهاي نرم و خاكريزي، استفاده از            

مقدورنباشد  وسايل مكانيكي به علـت موقعيـت مكاني        
 متر۲عمق    و عمليات خاكي با دسـت و حداكثر تا            

 .انجام شود

۳،۰۸۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۱

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث           
 آدم روها، در صورتي كه براي حفر ترانشه و                   

از  گودبرداري در زمينهاي سخـت و خاكريزي، استفاده        
مقدورنباشد  وسايل مكانيكي به علـت موقعيـت مكاني        
 متر۲عمق    و عمليات خاكي با دسـت و حداكثر تا            

 .انجام شود

۱۰،۷۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۲

و  اضافه بهابه رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه          
 احداث آدم روها، در صورتي كه حفاري در زمين              

 ، ماشينهاي    سنگي به علـت شرايط محلي با كمپرسور       
 و وسايل دستي و حداكثر تا       )  مانند پيكور (سنگ بري   

 . متر انجام شود۲عمق 

۱۱۱،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۳

 ، هر گاه    ۰۸۰۱۰۳ تا    ۰۸۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي       
  متر باشد، براي حجم      ۲عمق ترانشه يا گود بيـش از        

تا    ۴ متر يـك بار و براي حجم واقع بين          ۴ تا   ۲واقع بين 
.بيشتر متر دو بار و به همين ترتيـب، براي عمقهاي۶

۴،۱۸۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۴

 خاكبرداري اضافي در زمينهاي ريزشي با وسيله              
 .مكانيكي، به منظور ايجاد شيـب يا عمق مناسـب

۲،۰۷۰مترمكعـب۰۸۰۲۰۱

 خاكريزي در زمينهاي ريزشي و در محلهايي كه               
و  خاكبرداري اضافي انجام شده اسـت، همراه با پخـش         

۸۵    سانتيمتري، با تراكم     ۱۵كوبيدن خاك در قشرهاي     
.درصد پروكتور استاندارد

۵،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۲۰۲

 چوب بسـت الزم براي ديواره ترانشه هاو گودها، به           
 منظور تامين شرايط ايمني كار در محلهايي كه چوب           

 اندازه گيري برحسـب سطح       (بسـت الزم باشد       
 ).حفاظـت شده

۴،۳۴۰مترمربع۰۸۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  هشتم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه          
زير  احداث آدم روها، براي آن قسمـت از عمليات كه           

آبهاي  تراز آب زيرزميني انجام شود و شدت تراوش            
موتوري  زيرزميني، به حدي باشد كه استفاده از تلمبه           

 .اجتناب ناپذير باشد

۲۴،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۴۰۱

 تهيه مصالح و نصـب لوله هاي زهكـش بتني به               
  ميليمتر، با بندباز، براي انتقال آب به          ۲۰۰ تا   ۱۰۰قطر

با  محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه             
.حفاري، تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

۶۱،۵۰۰مترطول۰۸۰۵۰۱

 تهيه مصالح و نصـب لوله هاي زهكـش پالستيكي            
به   ميليمتر، براي انتقال آب      ۲۰۰ تا   ۱۱۰مشبـك به قطر  

با  محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه             
.حفاري، تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

۷۱،۳۰۰مترطول۰۸۰۵۰۲

 تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و به كاربردن آن          
 .در زهكشيها

۳۹،۵۰۰مترمكعـب۰۸۰۵۰۳

.تخريـب پوشـش آسفالتي درمسير لوله ۶۰،۱۰۰مترمكعـب۰۸۰۶۰۱
۱۳۰،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۶۰۲ .تخريـب پوشـش بتني درمسير لوله

آسفالـت  تخريـب هر نوع پوشـش، به استثناي پوشـش        
 .و بتن، در مسير لوله

۱۰،۰۴۲مترمكعـب۰۸۰۶۰۳

  سانتيمتر همراه با    ۷برش آسفالـت با كاتر به عمق تا         
 اندازه گيري برحسب طول هر خط        (تخريب آسفالت   

 ).برش

۴،۱۷۰مترطول۰۸۰۶۰۴

  سانتيمتر  ۱ به ازاي هر      ۰۸۰۶۰۴اضافه بها به رديـف      
).برشاندازه گيري برحسب طول هر خط(عمق بيشتر 

۵۲۵مترطول۰۸۰۶۰۵

ترانشه  مرمـت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي        
زير  يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه مصالح              

كوبيدن  اساس و اساس، ريختن، پخـش، آب پاشي و            
 .آن، با تراكم الزم

۷۳،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۷۰۱

 تهيه مصالح، ريختن، پخـش و كوبيدن بيندر و توپكا،          
 همراه باتـك كـت و پريمكـت، به ازاي هر يـك              

.سانتيمتر ضخامـت آسفالـت كوبيده شده

۴،۸۷۰مترمربع۰۸۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  هشتم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ترانشه  مرمـت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي        
ريختن،  يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه مصالح،           

همراه  پخـش و كوبيدن اساس قيري، بيندر و توپكا،            
سانتيمتر  باتـك كـت و پريمكـت، به ازاي هر يـك            

 .ضخامـت آسفالـت كوبيده شده

۵،۵۶۰مترمربع۰۸۰۷۰۳

 تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسير لوله، با            
مجدد  بلوكهاي بتني به اشكال مختلـف، همراه با كندن          
بستر،  خاك روي ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن             

.ماسه ريزي و كوبيدن آن

۴۵،۰۰۰مترمربع۰۸۰۷۰۴

 تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسير لوله، با            
 پوشـش موزاييـك، همراه با كندن مجدد خاك روي          

.ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر

۳۵،۶۰۰مترمربع۰۸۰۷۰۵

تهيه،  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
استفاده از  حمل و پخـش مصالح سنگي طبيعي به جاي         

.خاك سرند شده محلي

۲۷،۴۰۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۱

تهيه،  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
بندي تا  حمل و پخـش مصالح سنگي شكسته با دانه           

 . ميليمتر۱۹

۳۲،۲۰۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۲

تهيه،  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
به جاي  ،  )توونان(حمل و پخـش مخلوط رودخانه اي        

.استفاده از خاك سرند شده محلي

۱۴،۱۰۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۳

تهيه،  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
خاك  حمل و پخـش ماسه شسته به  جاي استفاده از              

 .سرند شده محلي

۴۳،۳۰۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۴

تهيه،  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
استفاده از  ، به جاي    )كفي(حمل و پخـش ماسه خاكدار      

.خاك سرند شده محلي

۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۵

تهيه،  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
خاك  حمل و پخـش ماسه بادي به جاي استفاده از              

 .سرند شده محلي

۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  هشتم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح وخشكه چيني با سنـگ قلوه رودخانه اي          
 .در كـف ترانشه، به منظور پي سازي

۴۲،۲۰۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۷

 تهيه مصالح و خشكه چيني با سنـگ الشه در كـف             
.ترانشه، به منظور پي سازي

۶۰،۲۰۰مترمكعـب۰۸۰۸۰۸

وسيله   متر، باهر    ۵۰جا به جايي خاك تا فاصله حداكثر       
محل دپو يا مكانيكي، از كنار ترانشه، ميله چاه يا گود به 

باراندازي انجام  برعكـس، در مواردي كه بارگيري و         
 .نمي شود

۶۱۵مترمكعـب۰۸۰۹۰۱

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه          
متري،    ۵۰۰خاك مناسـب از خارج كارگاه، حمل آن تا         

ترانشه هاي سنگي  باراندازي و ريسه كردن آن در مسير        
براي استفاده  و يا محل هايي كه خاك كنده شده               

 .مناسـب نباشد

۳،۳۷۰مترمكعـب۰۸۱۰۰۱

فاصله  جمع آوري خاك و مواد زايد، بارگيري، حمل تا          
. متري و باراندازي آن۵۰۰

۳،۲۲۰مترمكعـب۰۸۱۰۰۲

 بارگيري خاك و مواد زايد، از محل انباشـت موقـت،          
 . متري و باراندازي آن۵۰۰حمل تا فاصله 

۲،۴۷۰مترمكعـب۰۸۱۰۰۳

راه،  حمل خاك مناسـب ياخاك و مواد زايد در هر نوع           
موضوع(متر    ۵۰۰درصورتي كه فاصله حمل بيـش از       

كيلومتر باشد، به    ۱۰تا)  ۰۸۱۰۰۳ تا   ۰۸۱۰۰۱رديفهاي  
كسركيلومتر، به.متر      ۵۰۰ازاي هر يـك كيلومتر اضافه بر 

.تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۸۱۱۰۱
كيلومتر

۵۷۵

راه،  حمل خاك مناسـب ياخاك و مواد زايد در هر نوع           
۳۰تا   كيلومتر    ۱۰درصورتي كه فاصله حمل بيـش از       

۱۰بر  كيلومتر باشد، به ازاي هر يـك كيلومتر اضافه             
 .شود كسر كيلومتر، به تناسـب محاسبه مي .كيلومتر 

- مترمكعـب ۰۸۱۱۰۲
كيلومتر

۵۲۰

راه،  حمل خاك مناسـب ياخاك و مواد زايد در هر نوع           
باشد،   كيلومتر   ۳۰در صورتي كه فاصله حمل بيـش از         

.    كيلومتر    ۳۰به ازاي هر يـك كيلومتر اضافه بر             
.كسركيلومتر، به تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۸۱۱۰۳
كيلومتر

۴۷۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  هشتم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه          
داخل  احداث آدم روها، براي پخـش و كوبيدن خاك           

۹۰تراكم     سانتيمتري، با    ۱۵ترانشه يا گود، در قشرهاي      
.درصد پروكتور استاندارد

۵،۱۸۰مترمكعـب۰۸۱۲۰۱

و  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه          
داخل  احداث آدم روها، براي پخـش و كوبيدن خاك           

۹۵تراكم     سانتيمتري، با    ۱۵ترانشه يا گود، در قشرهاي      
 .درصد پروكتور استاندارد

۶،۹۸۰مترمكعـب۰۸۱۲۰۲

شكفته   كيلوگرم آهـك    ۱۵۰شفته ريزي با خاك محل و       
 .در مترمكعـب شفته

۵۴،۹۰۰مترمكعـب۰۸۱۳۰۱

خارج  شفته ريزي با خاك تهيه شده مناسـب شن دار از           
شكفته در   كيلوگرم آهـك    ۱۵۰محل به هر فاصله، با       

 .مترمكعـب شفته

۸۵،۴۰۰مترمكعـب۰۸۱۳۰۲

شفته  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
شكفته در   كيلوگرم آهـك    ۱۵۰ريزي با خاك محل و       

سرند شده  مترمكعـب شفته، به جاي استفاده ازخاك         
 .محلي

۳۵،۹۰۰مترمكعـب۰۸۱۳۰۳

شفته  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي          
خارج محل  ريزي با خاك تهيه شده مناسـب شن دار از       

شكفته در   كيلوگرم آهـك      ۱۵۰به هر فاصله، با        
سرند شده  مترمكعـب شفته، به جاي استفاده از خاك          

 .محلي

۷۱،۰۰۰مترمكعـب۰۸۱۳۰۴

 ، براي  ۰۸۱۳۰۴ تا    ۰۸۱۳۰۱اضافه بها به رديفهاي        
  كيلوگرم آهـك شكفته در مترمكعـب       ۵۰افزايـش هر   

. كيلوگرم، به تناسـب محاسبه مي شود۵۰كسر.شفته 

۹،۴۳۰مترمكعـب۰۸۱۳۰۵

 بارگيري و حمل انواع مصالح با هر وسيله دستي، و             
 .باراندازي

۱۶،۷۰۰مترمكعـب۰۸۱۴۰۱

  ميليمتر، با هر    ۳۰۰بارگيري و حمل انواع لوله تا قطر       
 .وسيله دستي، و باراندازي

۲،۷۹۰شاخه۰۸۱۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  هشتم

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري در ترانشه          
چوب  احداث آدم روها، براي صعوبـت ناشي از وجود         

.گودبسـت يا مهاريهاي سپرها در عرض ترانشه يا

۱۰،۹۰۰مترمكعـب۰۸۱۵۰۱

  ۴ متر و عمق تا      ۲/۱حفاري دستي ميله چاه با قطر تا         
 متر و خارج كردن خاك حفاري شده و انتقال آن به              

 . متر۱۰فاصله تا 

۳۹،۸۰۰مترمكعـب۰۸۱۶۰۱

  متر و عمق كـف     ۵/۱حفاري دستي نقـب با ارتفاع تا       
  متر و خارج كردن خاك حفاري شده و            ۴نقـب تا   

. متر۱۰انتقال آن به فاصله تا

۲۳،۴۰۰مترمكعـب۰۸۱۶۰۲

عمق   متر و    ۵/۱حفاري دستي نقـب با ارتفاع بيـش از         
حفاري شده   متر و خارج كردن خاك       ۴كـف نقـب تا    

. متر۱۰و انتقال آن به فاصله تا

۲۲،۸۰۰مترمكعـب۰۸۱۶۰۳

صورتي  ، در   ۰۸۱۶۰۳ تا   ۰۸۱۶۰۱اضافه بها به رديفهاي     
يـك مترعمق   متر باشد، به ازاي هر       ۴كه عمق بيـش از     

.شودميمحاسبهكسرمتر به تناسـب.بيشتر 

۳،۵۹۰مترمكعـب۰۸۱۶۰۴

۶





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده،           
 .الزم  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي ۱۰قطر تا 

۵،۶۳۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۱

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده،           
  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي          ۱۸ تا   ۱۲قطر  
 .الزم

۵،۷۲۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۲

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
سيم   ميليمتر براي بتن مسلح با        ۱۰، به قطر تا   AII  نوع  

 .پيچي الزم

۵،۵۱۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۱

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
با   ميليمتر براي بتن مسلح       ۱۸ تا   ۱۲، به قطر    AII  نوع  

 .سيم پيچي الزم

۴،۵۰۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۲

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
بتن   ميليمتر براي     ۲۰ و بيـش از    ۲۰، به قطر  AII  نوع  

 .مسلح با سيم پيچي الزم

۴،۴۶۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۳

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
با سيم   ميليمتر براي بتن مسلح      ۱۰، به قطر تا     AIII  نوع  

 .پيچي الزم

۵،۶۵۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۴

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
مسلح با   ميليمتر براي بتن     ۱۸ تا   ۱۲، به قطر    AIII  نوع  

 .سيم پيچي الزم

۴،۶۳۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۵

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
بتن   ميليمتر براي     ۲۰ و بيـش از    ۲۰، به قطر  AIII  نوع  

 .مسلح با سيم پيچي الزم

۴،۶۰۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۶

 اضافه بها به رديفهاي نصـب ميل گرد، در صورتي كه           
 كارگذاري ميل گرد، زير تراز آبهاي زيرزميني انجام           

ضروري  شود و براي آبكشي، به كاربردن تلمبه موتوري   
 .باشد

۱۹۰كيلوگرم۰۹۰۳۰۱

 تهيه و نصـب دريچه چدني آدم رو با قاب مربوط به             
 .طور كامل

۳،۴۰۰كيلوگرم۰۹۰۴۰۱

.تهيه و نصـب پله چدني در ديوارآدم روها ۵،۹۰۰كيلوگرم۰۹۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

در  تهيه و نصـب پله ياحفاظ ازميل گرد و لوله فوالدي           
 .ديوار آدم روها

۹،۶۵۰كيلوگرم۰۹۰۵۰۱

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسپرفوالدي سپركوبيكارهاي.دهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۶سپركوبي دو طرف ترانشه با سپر فوالدي به طول تا            
 . متر۴متر و عمق ترانشه تا 

۱۱۳،۵۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۱

بيـش  سپركوبي دو طرف ترانشه با سپر فوالدي به طول          
. متر۶ تا۴متر و عمق ترانشه بيـش از۹ تا ۶از

۱۵۱،۰۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۲

بيـش  سپركوبي دو طرف ترانشه با سپر فوالدي به طول          
.متر۸ تا۶ متر و عمق ترانشه بيـش از۱۲ تا ۹از

۱۷۶،۰۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۳

 خارج كردن سپرهاي فوالدي دو طرف ترانشه با طول          
 . متر۶تا 

۵۴،۷۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۱

 خارج كردن سپرهاي فوالدي دو طرف ترانشه با طول          
 .متر۹ تا ۶بيـش از 

۷۱،۶۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۲

 خارج كردن سپرهاي فوالدي دو طرف ترانشه با طول          
 . متر۱۲ تا ۹بيـش از 

۸۳،۷۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۳

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 بندي وقالب بتني كارهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

C.۱۰تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع ۱۶۳،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۱
۱۸۵،۵۰۰مترمكعـبC.  ۱۲ ۱۱۰۱۰۲ تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع 
C.۱۶تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع ۲۰۳،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۳
C.۲۰تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع ۲۱۹،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۴
۲۳۳،۵۰۰مترمكعـبC.  ۲۵ ۱۱۰۱۰۵ تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع 

 كسربها به  رديفهاي بتن ريزي براي تهيه مصالح،               
 ساخـت و ريختن بتن به جاي استفاده از خاك سرند            

 .شده محلي در رديفهاي فصلهاي لوله گذاري

-۱۴،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۶

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه                 
. سانتيمتر يا كمتر باشد۱۵ضخامـت بتن 

۶،۴۶۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، هر گاه بتن ريزي در             
 .بتن مسلح انجام شود

۲،۹۳۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۲

در  اضافه بها براي بتن ريزي زير تراز آبهاي زيرزميني،           
موتوري  صورتي كه براي آبكشي، به كاربردن تلمبه           

 .ضروري باشد

۱۱،۱۰۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۳

جاي  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه به           
 . استفاده شود۲ از سيمان نوع ۱سيمان نوع 

۱۱كيلوگرم۱۱۰۲۰۴

جاي  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه به           
. استفاده شود۵ از سيمان نوع۱سيمان نوع 

۲۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۵

 اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبـت به عيار          
 درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن           

. استفاده شود۱ريزي، درصورتي كه از سيمان نوع

۳۱۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۶

عياردرج  كسربها براي مصرف سيمان كمتر، نسبـت به         
بتن ريزي،  شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي         

.شود استفاده۱در صورتي كه از سيمان نوع

-۳۲۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۷

بندكشي لوله هاي بتني فاضالبي با مالت ماسه سيمان
).اندازه گيري برحسـب متر طول بندكشي ( ۱:۴

۵۳۵مترطول۱۱۰۳۰۱

 تهيه مصالح و قالـب بندي درهر عمق و ارتفاع، براي           
 .كارهاي بتني، همراه با بازكردن قالـب

۳۴،۶۰۰مترمربع۱۱۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 بندي وقالب بتني كارهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تراز   براي قالـب بندي زير      ۱۱۰۴۰۱اضافه بها به رديـف   
كار  آبهاي زيرزميني، در صورتي كه براي آبكشي، به            

.بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

۵،۶۴۰مترمربع۱۱۰۴۰۲

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 ونقل حمل.دوازدهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۰بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد           
 . كيلومتر۷۵كيلومتر، تا فاصله 

۱۶۵كيلومتر- تن ۱۲۰۱۰۱

۷۵   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر           
. كيلومتر۱۵۰كيلومتر، تا فاصله 

۱۱۰كيلومتر- تن ۱۲۰۱۰۲

۱۵۰   حمل آهن آالت وسيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر          
. كيلومتر۳۰۰كيلومتر، تا فاصله 

۷۱كيلومتر- تن ۱۲۰۱۰۳

حمل آهن االت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر
 . كيلومتر۴۵۰ كيلومتر، تا فاصله ۳۰۰  

۵۸كيلومتر- تن ۱۲۰۱۰۴

حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر
. كيلومتر۷۵۰ كيلومتر، تا فاصله۴۵۰

۵۰كيلومتر- تن ۱۲۰۱۰۵

حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر
 . كيلومتر۷۵۰

۴۲كيلومتر- تن ۱۲۰۱۰۶

 حمـل لولـه هـاي آزبســت سيمـان، بتني و                 
ميليمتر،    ۳۰۰فاضالبي به قطر  )    P. R. G  (فايـبرگـالس  

.كيلومتر۷۵ كيلومتر تا فاصله۳۰نسبـت به مازاد بر

۲۵كيلومتر- مترطول ۱۲۰۲۰۱

 حمـل لولـه هـاي آزبســت سيمـان، بتني و                 
ميليمتر،    ۳۰۰فاضالبي به قطر  )    P. R. G  (فايـبرگـالس  

.كيلومتر۱۵۰ كيلومتر تا فاصله۷۵نسبـت به مازاد بر 

۱۷كيلومتر- مترطول ۱۲۰۲۰۲

 حمـل لولـه هـاي آزبســت سيمـان، بتني و                 
ميليمتر،    ۳۰۰فاضالبي به قطر  )    P. R. G  (فايـبرگـالس  

. كيلومتر۳۰۰ كيلومتر تا فاصله۱۵۰نسبـت به مازاد بر 

۱۱كيلومتر- مترطول ۱۲۰۲۰۳

 حمـل لولـه هـاي آزبســت سيمـان، بتني و                 
ميليمتر،    ۳۰۰فاضالبي به قطر    )    P. R. G  (فايـبرگـالس  

.كيلومتر۴۵۰ كيلومترتا فاصله۳۰۰نسبـت به مازاد بر 

۹كيلومتر- مترطول ۱۲۰۲۰۴

 حمـل لولـه هـاي آزبســت سيمـان، بتني و                 
ميليمتر،    ۳۰۰فاضالبي به قطر  )    P. R. G  (فايـبرگـالس  

.كيلومتر۷۵۰ كيلومترتا فاصله۴۵۰نسبـت به مازاد بر 

۷كيلومتر- مترطول ۱۲۰۲۰۵

 حمـل لولـه هـاي آزبســت سيمـان، بتني و                 
ميليمتر،    ۳۰۰فاضالبي به قطر    )    P. R. G  (فايـبرگـالس  

. كيلومتر۷۵۰نسبـت به مازاد بر 

۶كيلومتر- مترطول ۱۲۰۲۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 ونقل حمل.دوازدهمفصل

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حمل لوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن فاضالبي به              
  كيلومتر تا   ۳۰ ميليمتر، نسبـت به مازاد بر         ۳۱۵قطر  

 . كيلومتر۷۵فاصله 

۱۴كيلومتر- مترطول ۱۲۰۳۰۱

 حمل لوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن فاضالبي به              
  كيلومتر تا   ۷۵ ميليمتر، نسبـت به مازاد بر         ۳۱۵قطر  

 . كيلومتر۱۵۰فاصله 

۱۰كيلومتر- مترطول ۱۲۰۳۰۲

 حمل لوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن فاضالبي به              
  كيلومتر تا   ۱۵۰ ميليمتر، نسبـت به مازاد بر       ۳۱۵قطر  

 . كيلومتر۳۰۰فاصله 

۶كيلومتر- مترطول ۱۲۰۳۰۳

 حمل لوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن فاضالبي به              
  كيلومتر تا   ۳۰۰ ميليمتر، نسبـت به مازاد بر        ۳۱۵قطر  

 . كيلومتر۴۵۰فاصله 

۵كيلومتر- مترطول ۱۲۰۳۰۴

 حمل لوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن فاضالبي به              
  كيلومترتا  ۴۵۰ ميليمتر، نسبـت به مازاد بر         ۳۱۵قطر  

 . كيلومتر۷۵۰فاصله 

۴كيلومتر- مترطول ۱۲۰۳۰۵

 حمل لوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن فاضالبي به              
 . كيلومتر۷۵۰ ميليمتر، نسبـت به مازاد بر ۳۱۵قطر 

۴كيلومتر- مترطول ۱۲۰۳۰۶

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲شبکه فاضالب شهري سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۴۷،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۱ .ماسه شسته
۲۸،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۲ .شن شسته
۲۲،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۳ .سنـگ قلوه
۳۲،۸۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۴ .سنـگ الشه

۱۰۴،۰۰۰تن۴۱۰۱۰۵ .آهـك
۱۴۰قالـب۴۱۰۱۰۶ .آجر فشاري

.آجر ماشيني سوراخدار ۲۷۰قالـب۴۱۰۱۰۷
۱۶،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۸ ).توونان(مخلوط رودخانه اي 

.سيمان پرتلند نوع يـك پاكتي ۲۳۹،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۱
.سيمان پرتلند نوع دو پاكتي ۲۴۶،۵۰۰تن۴۱۰۲۰۲
۲۵۳،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۳ .سيمان پرتلند نوع پنج پاكتي
.سيمان پرتلند نوع يـك فله ۲۰۸،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۴
.سيمان پرتلند نوع دو فله ۲۱۵،۵۰۰تن۴۱۰۲۰۵
۲۲۲،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۶ .سيمان پرتلند نوع پنج فله

۳،۶۲۰كيلوگرم۴۱۰۳۰۱ .انواع ميلگرد ساده
۳،۰۳۰كيلوگرم۴۱۰۳۰۲ .انواع ميلگرد آجدار
۳،۲۴۰كيلوگرم۴۱۰۴۰۱ .انواع مصالح چدني

.انواع لوله ومتعلقات فوالدي گالوانيزه ۴،۵۴۰كيلوگرم۴۱۰۴۰۲
١
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