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  کاربرد دستورالعمل
 
، شامل، این دستورالعمل شود  میها که به اختصار فهرست بهای قنات نامیده  قناتساخت و ترمیمفهرست بهای واحد پایه رشته  .1

 : و پیوستهای فهرست بها به شرح زیر استها ردیف، شرح و بهای واحد ها  فصل، کلیات، مقدمه)برددستورالعمل کار(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)2   پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)3   پیوست
 اند بها منعقد شده هرستهایی که براساس این ف ناهای جدید پیم نحوه عمل برای تعیین قیمت) 4  پیوست
 تعاریف و مفاهیم قنات )5  پیوست

 
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2 
 . قرار دهد  را زیر پوشش ساخت و ترمیم قنات   رشته کارهای می عمو  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست این  یها ردیف  شرح .1ـ2 

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

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

   شش بها، شامل فهرست  یها ردیف  شماره .  است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره یا هان جداگ یها  فصلها یا زیر گروه  ، بهها آن  ماهیت   به توجه
 در   ردیف شماره   آخر، به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدی دو رقم ،  فصل  شماره  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب   به  که  است رقم

   توسطها آن   مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای)  دستمزدی کارهای ( دهمدواز  فصل .  است ه شد  داده  اختصاص  یا زیر فصل هر گروه
   دستمزدی  کارهای  برآورد، ردیف  تهیه هنگام .های این فهرست بها پیش بینی نشده است  و ردیفی برای آن در فصلشود  می کارفرما تأمین

 .گردد  می  درج  یاد شده  و در فصل  تهیه1ـ2 بند   کار مطابق  دستمزد اجرای ت صور ، به)دار ستاره(مورد نظر 
  ، یا روش ییها ردیف یا   واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت   بهها آن  ، بهایها  فصل  یا مقدمه  در کلیات که  می از اقال  هر یک برای .3ـ2 

   تعیین روش   به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح با شماره  یا هنا جداگ ، باید ردیف  است  شده دیگر، تعیین
 .شوند  می  محسوب پایه  یها ردیف   اقالم  این  حالت در این . شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می  محاسبه شده

 ،1ـ2 در بند   شده  تعیین روش   واحد هستند، به  بهای اما بدون ،  بها موجود است فهرست   در اینها آن   شرح  که ییها ردیف واحد  بهای .4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز اقالم  اقالم شوند و این  می تعیین

  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع یۀغیرپا  یها ردیف  واحد ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع غیرپایه  یها ردیف  واحد  و بهای شرح .5ـ2 
 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب   کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی

  یها ردیف  برآورد  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست های  ضریب  اعمال ، بدون غیرپایه  یها ردیف  برآورد  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2 
   یا ارجاع  مناقصه  از انجام  باید قبل  اجرایی  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  رشتهاین در ،   ضرایب  از اعمال قبل)  یه و غیرپا پایه( بها  فهرست
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 به دبیرخانه،   مربوط  قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  در آن یاد شده  یها ردیف   واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به
   عمل ، مالک  فنی  عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالریزی و نظارت راهبردی معاونت برنامهدر ،   فنی  عالی شورای

 .قرار گیرد
 زیر،  های  و هزینهها ، ضریب آن   به  مربوط غیر پایۀ  یها ردیف  بها و  فهرست این  یها ردیف  واحد  بهای جمع   برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2 

 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده  تعیین  روش طبق
 .25/1، برابر   است  شده  درج2   راهنما در پیوست عنوان   به  آن  اقالم  شرح کهو تجهیز و برچیدن کارگاه    باالسری  هزینۀ ضریب .1ـ7ـ2 
 .3   پیوست ، طبق ای  منطقه ضریب .2ـ7ـ2 
  یها ردیف   و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای د هزینۀ برآور برای .8ـ2

 ها ردیف مبلغ و واحد، مقدار  ، واحد، بهای ، شرح  شماره شامل  که  فهرستی .شود  می گیری ، اندازه مربوط  غیرپایه  یها ردیف و بها  فهرست این
  به مربوط  یها ردیف   مبلغ از جمع .  است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این .شود  میتهیه ، ستا
  ای  منطقه های ضریب .آید  می دست  نظر، به  کار مورد  بها برای فهرست  یها ردیف   مبلغ جمع ،ها  فصل  مبالغ ، و از جمع  فصل ، مبلغ هر فصل 

،  ، کلیات شده  یاد مدارک  به.بود  کار خواهد  اجرای ، برآورد هزینۀ  نتیجهو،   شده  ضرب درپی  پی صورت   بهها ردیف   مبلغ جمع  ، به و باالسری
 کار،   اجرای ا برآورد هزینۀکار، ی  بها و مقادیر  فهرست عنوان  ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه5، 4، 1  یها  پیوست وها  فصل مقدمۀ
 .شود  می نامیده
  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره

 .  است ، بالمانع8ـ2 بند وشر   برآورد به ، و تهیه  در دفترچه مربوط  یها ردیف مقادیر موردنظر در برابر
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک ، بیشها آن   اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .3 

 .شود  می  تهیه طور جداگانه   به  مربوط  رشته  پایه های ب  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک   به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ ، همراهشود  می  کار تهیه  مختلف های  بخش  برای  ترتیب این   به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
  کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است منعکس   نیز در آن  جمع صورت   و به تفکیک   کار به  مختلف های بخش

 .شوند  می یکدیگر ملحق 
   اطالعاتی  هر نوع طور کلی   و بهها آن   تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .4 

 و در   باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن   به  نسبت  پیشنهاد قیمت هی ارا  پیمانکار برای  است الزم  و  مؤثر بوده از نظر قیمت   را، کهها آن  درباره
 . کند  درج  پیمان خصوصی   فنی مشخصات
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  کلیات
 

 . یکدیگر هستند لم و مک  تفکیک  غیر قابل ، اجزایها ردیف   و شرحها  فصلمه ، مقد اتلیمفاد ک .1 
   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصاته کنند  تعیین  تنهایی ، به اتیّ و کلها  فصل مه در مقد  شده  درج  و شرحها ردیف  شرح .2 

 بها،   فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام ین ف اتص و مشخ  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ، در صورتیها ردیفاز 
 . باشد  داشته مطابقت

   و به مینا ت های  هزینه  و شامل بودهساخت و ترمیم قنات  هرشت   به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این یها قیمت .3 
  جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری هی ته  مورد نیاز، شامل  مصالح مینا ت همچنین  و ابزار و آالت ، ماشین  انسانی  نیروی کارگیری
  واحد ، در بهای) مورد بر حسب ( اندازی  و راه آزمایشه هزین .  کار است  کامل ، اجرای  طور کلی به ، و  مصالح ، اتالف  در کارگاه مصالح
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست این  یها ردیف

   پراکندگی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ .  است  فنی اتص و مشخ  نقشه  کار، طبق  انجام ی برا  کاملی یها قیمتها،  ب  فهرست  این یها قیمت .4 
 کند، جز  تر یا مخصوص  کار را مشکل  اجرای  دیگر که اتی و کیف ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ ، تعبیۀ  یا ارتفاع ، عمق  زمین کار، سختی

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به آنچه
   باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم  اجرای ه در برآورد هزین  که ، در صورتی   باالسری وای  منطقه های ضریب   به  مربوط مبلغ .5 

 .  است پرداخت
  یها قیمت با   آن ه دیگر، یا مقایس های  بها با فهرست  فهرست  این ه بها با یکدیگر، یا مقایس  فهرست  این یها  فصل ه از مقایس  گیری تیجهبا ن .6 

 . یست ن  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت هتجزی روز یا استناد به
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحلۀ  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوۀ  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .7 
  اتخص، مش پیمان   خصوصی  فنی  مورد، مشخصات  و بر حسبقنات  می عمو  فنی اتص بها، مشخ  فهرست  در این ی فن صاتمنظور از مشخ .8 

 .  و دستور کارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده تعیین
 .  است1   پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که ییها ردیفدر  .9 
 . است 19بند    جدول  بها، طبق  فهرست  در این  شده  نامبرده های  مالت  ساخت  مورد نیاز برای  مصالح  و میزان نوع .10 
  ، تنها برای بیش از آن   حمل هزینه .  است  بها منظور شده  فهرست این  یها ردیف   در قیمت  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .11 

   پرداخت  نقل و  حمل  یا فصل  با ماشین  خاکی  عملیات فصل  یها ردیف  مورد، از ، برحسب  است  شده  تعیینها  فصل  در مقدمه  که مواردی
 .شود می
 . مشاور برسد یید مهندستا   به از سفارش  ، قبل  فنی مشخصات  با نظر تطبیق  مورد نیاز، باید از  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .12
،  هاست  مجلس ، دستور کارها و صورت اجرایی  های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه .13

   شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که مواردی در .گیرد  می  صورتها  فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به با توجه
گیری  بینی شده برای اندازه گذاری که واحد آن متر طول پیش لهی مربوط به لوها  فصل در.شود  می انجام   شده  تعیین روش   به گیری ، اندازه است

 . گیرد گذاری مالک عمل قرار می ها، متعلقات و شیرها در محور مسیر لوله مقادیر آن، طول خط نصب شده، شامل لوله، اتصالی
 با ها آن  ، باید مطابقتگرد میل  ها، نصب کنی ، مانند پی یست بعداً میسر نها آن   کامل  و بازرسیشود  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .14 

 . شوند  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های نقشه
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 .شود  می اخت منظور و پرد  موقت های  وضعیت ، در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح .15 
 کارفرما   مشاور و تصویب یید مهندسات  ساز، باید به  بتن های  دستگاه ر و همچنینت و فیل  بتن  سنگی  تولید مصالح های  استقرار دستگاه محل .16 

 .برسد
 کار در   پیشرفت  کندی های  هزینه  شامل،  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی تراز آب  کار زیر  اجرای بهای   اضافه صورت   به  که ییها ردیفدر  .17

یید ات   به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوری ه از تلمب  استفاده  لزوم  کهشود  می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوری ه با تلمب  آب  آبدار و تخلیه محیط
   انجام  زیرزمینی تراز آب  زیر  که  از عملیات  قسمت  آن به   یاد شده یها ردیف . شود  مجلس  کار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس مهندس

 .گیرد  می شود، تعلق
. شود یم محاسبه میقمبنای محاسبه اضافه بهای عمق در اجرای عملیات داخل قنات، فاصله بین دو میله تا سطح زمین به صورت غیر مست. 18

 .مین خواهد بودبه عبارت دیگر مبنای محاسبه عمق از وسط دو میله تا سطح ز
 .نماید  می  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زیر مقدار سیمان دولج. 19

 

 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

مقدار 
 سیمان

200 225 285 360 

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادی و 

 1:3سیمان 
 1:2:10مالت با تارد  1:2:8مالت با تارد 

مقدار 
 سیمان

285 360 130 110 

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

د دوغاب سیمان سفی
 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 
 فرنگی

 مالت موزاییک
5/2: 5/2 :1 

مقدار 
 سیمان

300 400 225 350 

 شرح
 مالت موزاییک

 2: 5/1 :1 
 دوغاب سیمان معمولی

مقدار 
 سیمان

450 430 
 

 
 .  است  شده ، محاسبه1386   سال  چهارم  ماهه  سه یها قیمت   بها، بر مبنای  فهرست این. 20
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      با دست  خاکی  عملیاتو   تخریب عملیات .  اول صلف

   مقدمه
شوند و مصالح حاصل به مصرف   میکنی کانال و گودبرداری ،کنی  پیبرداری، مشمول خاک  به سطوحی که010101قیمت ردیف  .1

 .گیرد رسد، تعلق نمی  نمیریزی خاک
س از تنظیم صورت جلسه انجام کار آن با مهندس مشاور قابل  منوط به دستور کار مهندس مشاور است و پ010101اجرای ردیف  .2

 .پرداخت است
 ی مربوط پرداختها ردیفبینی نشده است و این هزینه، جداگانه از  ها، هزینه بریدن درخت پیش ی ریشه کن کردن درختها ردیفدر  .3

 .شود می
 و هر وضع است و به عنوان سختی کار، هزینه بهای واحد عملیات تخریب در این فصل، برای هر ارتفاع، هر عمق به هر شکل .4

 .گیرد ی به آن تعلق نمیا نهاجداگ

 منظور شده و ها قیمتآوری و بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در  هزینه جمع .5
اشت موقت خارج شود، بهای بارگیری و حمل در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخریبی از محل انب

ی مربوط به حمل، از فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، ها ردیفباراندازی آن طبق 
 .شود  میمحاسبه و پرداخت

ی برای تهیه ا نهاپیمانکار است و بهای جداگها، تهیه خاک مناسب برای پرکردن جای ریشه به هزینه  کن کردن درخت ی ریشهها ردیفدر  .6
 .شود، از این روی، پیمانکار باید این هزینه را در پیشنهاد قیمت خود منظور کند خاک پرداخت نمی

های محل  حجم عملیات خاکی یا محدودیت در مواردی که به علت کمی. عملیات خاکی، به طور معمول باید به وسیله ماشین انجام شود .7
ی فصل عملیات ها ردیفام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقالم این نوع کارها با استفاده از اجرا، انج

در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، پرداخت حجم مقادیر . شود  میخاکی با دست برآورد
 .باشد فصل، تنها با تایید کارفرما مجاز میی این ها قیمتافزایش یافته  با 

ها و ویبراتورهای موتوری   و همچنین عملیات کوبیدن که توسط وسایل دستی یا غلطکشود  میعملیات خاکی که توسط دج بر انجام .8
 .شود  می نیز، عملیات خاکی دستی محسوبشود  میانجام) غیر خودرو یا کششی(دستی 

 و از بابت تغییر شود  میها محاسبه  اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها و صورت جلسهحجم عملیات خاکی، بر اساس کار .9
 .گونه پرداختی بعمل نخواهد آمد حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن مصالح، هیچ

 :شوند بندی می ها به صورت زیر طبقه انواع زمین .10

 .با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد هستند که عامل کار یهای زمین لجنی، های زمین. 10-1

 . هستند که با بیل قابل برداشت باشندیهای زمین نرم، های زمین. 10-2

 . هستند که با کلنگ یا دج بر کنده شوندیهای زمین سخت، های زمین. 10-3

 که  یهای  زمین. بری یا مواد منفجره نیاز باشد        هیدرولیکی سنگ  ،های بادی    چکش ها  آنن   هستند که برای کند    یهای  زمین سنگی،   های  زمین. 10-4
توأم با خاک یا مخلوط شن وماسه وجود داشته باشد، )  که با وسایل دستی قابل جابجایی استهایی سنگ(در آن قطعات معمولی سنگ

 .شوند زمین سنگی تلقی نمی
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  زمین در سایر عملیات خاکی، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین             بندی  طبقهشاور و   تایید مهندس م   ها، با   بندی زمین پی    طبقه .11
 .شود می

در عملیات خاکی در سنگ و کلیه عملیات خاکی و حفاری پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقـدام الزم بـه منظـور تـامین ایمنـی و انجـام                        .12
 .ت صورت نخواهد گرفتعملیات حفاظتی است و پرداخت اضافی از این باب

 .ای پرداخت نخواهد شد گیرد، هزینه برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی دیگر صورت می .13

 :نحوه پرداخت هزینه حمل خاک، به شرح زیر است .14

هـای    ، طبـق انـدازه    شود   می  حمل ریزها، حجم خاکی که      به خارج کارگاه یا به خاک      کنی   پی  و برداری  خاک حاصل از    های  خاکدر مورد   . 14-1
 منظور شده و پرداخت دیگـری از ایـن بابـت بـه              ها  قیمتهای مربوط به افزایش حجم و تورم، در           ، هزینه شود   می محل کنده شده محاسبه   

ا، یـا  ریزهـ  ها در خـاک  ریزها مصرف شود، عدم مصرف این خاک  حاصل از موارد یاد شده، باید در خاک     های  خاکتمام  . عمل نخواهد آمد  
 به خارج کارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی، منوط به پیشـنهاد مهنـدس مشـاور و تصـویب کارفرمـا و تنظـیم                             ها  آنحمل  

 .صورت جلسه اجرایی است

، دشـو   مـی ریزهـا، حجـم خـاکی کـه حمـل      برای مصرف در خاک  ) داخل یا خارج کارگاه   ( تهیه شده از محل قرضه       های  خاکدر مورد   . 14-2
 .شود  میهای محل مصرف در نظر گرفته برابرحجم اندازه

ترین فاصله بین مرکز  در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه    ،  کنی   پی  و برداری  خاک مصرفی در خاکریزها از محل       های  خاکدر مورد   . 14-3
 .، مالک محاسبه و پرداخت بهای حمل خواهد بودبرداری خاکریز و  ثقل خاک

، شـود    مـی   یا در داخل کارگاه جابجا     شود   می ها ومواد زاید که به خارج کارگاه حمل         برای خاک ،  مل درج شده در این فصل     ی ح ها  ردیف .15
 .و بارگیری مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت) دپوکردن(، به عبارت دیگر، برای انباشتن شود  میتنها یک بار پرداخت

 . قابل پرداخت نخواهد بود010701 متر، ردیف 100های بیش از  افتدر صورت حمل مواد حاصل با وسایل دستی برای مس .16

 . شده پرداختی صورت نخواهد گرفتبرداری خاکگیرد، بابت تسطیح و رگالژ سطح   با دست صورت میکنی  پیدر مواردی که عملیات .17

 .بهای تهیه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است، 010803 و 010802ی ها ردیفدر  .18

 . گیرد  تعلق نمی010101 ردیف شود  می که بوته کنی همراه با کندن خاک به وسیله ماشین انجامدر مواردی .19
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 1،660

های پوشیده شده از بوته و خارج  بوته کنی در زمین
، همچنین بریدن کردن ریشه های آن ازمحل عملیات

ها در هرنج قنات به وسیله دست و  کنی نی شهو ری
 . متری50حمل تا فاصله 

 010101 

  

 اصله 1،390

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

 5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15در سطح زمین تا 
ه تناسب  سانتی متر ب5کسر (سانتی متر محیط تنه 

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

 010102 

  

 اصله 4،620

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 30 تا 15درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010103 

  

 اصله 1،730

متر  سانتی 10، به ازای هر 010103اضافه بها به ردیف 
 10کسر (که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود متر، به تناسب محاسبه می سانتی

 010104 

  

 اصله 8،240

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

 .متر باشد  سانتی30 تا 15سطح زمین بیش از 

 010105 

  

 اصله 5،500

 10، به ازای هر 010105ضافه بها به ردیـف ا
متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود  سانتی

 .).شود متر، به تناسـب محاسبه می  سانتی10کسر(

 010106 

  
 مترمکعب 19،400

های آجری و بلوکی و سنگی با هر نوع  تخریب بنایی
 . در خارج از قنات،مالت

 010201 

  
 مترمکعب 277،500

واع بتن مسلح و غیرمسلح، با هر عیار تخریب ان
 .ها گرد میلسیمان و بریدن 

 010301 

  
 مترمکعب 22،400

ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا  برداری در پی لجن
 .ها  متری و تخلیه آن50وسایل مشابه آن تا فاصله 

 010401 

  

 مترمکعب 8،220

های نرم  کنی و گودبرداری در زمین برداری، پی خاک
 های محلهای کنده شده، به کنار  ریختن خاکو 

 .مربوط

 010402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 19،700

های  کنی و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی
های کنده شده، به کنار  سخت و ریختن خاک

 . مربوطهای محل

 010403 

  

 مترمکعب 56،100

های  برداری، پی کنی و گودبرداری در زمین خاک
ریختن مواد کنده شده به کنار سنگی با هر وسیله و 

 . مربوطهای محل

 010404 

  

 مترمکعب 23،200

 در 010404 تا 010402های  اضافه بها به ردیف
 های آبصورتی که عملیات پایین تر از سطح 

کشی ضمن  زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آب
 .اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 010501 

  

 مترمکعب 4،310

های حاصل از هر نوع عملیات خاکی  ریختن خاک
ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی  به داخل پی

 سانتی 30های حداکثر  ها، در هر عمق و در الیه لوله
 .متر و تسطیح الزم

 010601 

  

 مترمکعب 21،900

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر 
 متر و 50وع وسیله دستی تا از لجنی و حمل با هر ن

تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل 
 .ممکن نباشد

 010602 

  

 مترمکعب 15،500

 50 برای 010602 و010401های  اضافه بها به ردیف
 متر به 50کسر(متر حمل اضافی با وسایل دستی 

 ).شود تناسب محاسبه می

 010701 

  

 ربعمترم 695

ژ سطوح خاک برداری و خاک ریزی تسطیح و رگال
ها که با ماشین انجام شده  ها و کانال ها، گودال پی

 باشد

 010801 

  

 ربعمترم 1،410

برداری شده یا سطوح  آبپاشی و کوبیدن سطوح خاک
 درصد پروکتور 95زمین طبیعی تا حد تراکم 

 .استاندارد

 010802 

  

 مترمکعب 6،540

های   در الیهزیری خاکآبپاشی و کوبیدن قشرهای 
روش    درصد به95 سانتیمتر با تراکم 30حداکثر 

 .پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

 010803 
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  به روش دستیقنات  حفاری و الیروبی .  دوم فصل
 

   مقدمه
 .شود  می کسر020401 درصد از قیمت ردیف 10در صورتی که در حفاری زیر سطح آب، تلمبه موتوری توسط کارفرما تامین شود،  .1

   درصد از قیمت ردیف15در صورتی که در حفاری زیر سطح آب، برق یا موتور ژنراتور و تلمبه موتوری توسط کارفرما تامین شود،  .2
 .شود کسر کسرمی

 .شود  می کسر020401درصد از قیمت ردیف  20 در صورتی که در حفاری، کمپرسور توسط کارفرما تامین شود .3

 از  یا چکش هیدرولیکیعلت قلت حجم عملیات حفاری در سنگ، با تایید مشاور و تصویب کارفرما بجای کمپرسوردر صورتی که به  .4
 .  شود  می اضافه020301 درصد به بهای ردیف 50وسایل دستی استفاده شود،
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 166،000

قنات، بیرون آوردن خاک    ) لریگا(برداری کوره     ریزش
 متـری   10 متری و حمل خاک تا شـعاع         20تا   عمق   از

 .اطراف چاه

 020101 

  

 طولمتر 38،700

متـر،      سـانتی  20الیروبی کوره قنات بـا ارتفـاع بـار تـا          
 متری و حمل خـاک      20تا   عمق   ازبیرون آوردن خاک    

 . متری اطراف چاه10تا شعاع 

 020102 

  

 طولمتر 6،650

 در صورتی که ارتفاع بـار       020102 بها به ردیف     اضافه
متـر     سـانتی  5متر باشد بـه ازای هـر           سانتی 20بیش از   

 ).شود  محاسبه میبه تناسب سانتیمتر 5کسر (

 020103 

  

 مترمکعب 275،500

هـای غیـر سـنگی و         کف شکنی کوره قنات در زمـین      
 متری و حمل خـاک      20تا   عمق   ازبیرون آوردن خاک    

 .تری اطراف چاه م10تا شعاع 

 020104 

  

 مترمکعب 275،500

 بغل تراشی کوره قنات در زمین غیـر          و رسوب شکنی 
 متـری و  20تـا   عمـق  ازسنگی و بیرون آوردن خـاک      

 . متری اطراف چاه10حمل خاک تا شعاع 

020105 

  

 مترمکعب 259،000

های غیر سنگی      کوره قنات در زمین   و بغل بری    نوکنی  
 متری و حمل خـاک      20تا   عمق   ازبیرون آوردن خاک    

 . متری اطراف چاه10تا شعاع 

020106 

  

 مترمکعب 434،000

ــا 020104هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف  در 020106 ت
 .صورتی که زمین سنگی باشد

020107 

  

 مترمکعب 275

 020106 تا   020104 و   020101های    اضافه بها به ردیف   
ار قـر  متـر    20در عمـق بـیش از       در صورتی که کـوره      

  20 مـازاد بـر      باشد به ازای هر متر اضافه عمـق       گرفته  
 ).شود  محاسبه میبه تناسبکسر متر (یک بار متر 

020108 

  

 طولمتر 75

ــف   ــه ردی ــا ب ــافه به ــای  اض  در 020103 و 020102ه
 متر قـرار گرفتـه      20صورتی که کوره در عمق بیش از        

 متـر   20مـازاد بـر     باشد، به ازای هر متر اضـافه عمـق          
 ).شود  محاسبه میبه تناسبکسر متر (ر با یک

020109 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 020110 .وع زمینندر هر ) دبیل زنی(حفر میله چاه معکوس  مترمکعب 550،000  

. های مسدود و نامشخص ها و چاه باز کردن دهانه میله مترمکعب 138،500   020111 

  

 مترمکعب 26،800

 با خاک مناسب در بستر کـوره بـا          ریزی  خاکحمل و   
 .بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات شیب

020112 

  
 مترمکعب 21،700

در صـورتی کـه کمبـود       ،  020112اضافه بها به ردیـف      
 . متر تهیه شود20خاک از بیرون قنات و به عمق تا 

020113 

  

 مترمکعب 320

، بـه ازای هـر متـر عمـق          020113اضافه بها به ردیف     
 محاسـبه   تناسـب بـه   کسر متر   ( متر   20مازاد بر   اضافی  

 ).شود می

020114 

  

 مترمکعب 270،000

 از  طعات آجر، سنگ و بتن     تخریب و بیرون آوردن  ق     
 متر و حمل تـا      20تا   عمق   ازداخل کوره و میله قنات      

 . متری اطراف چاه10شعاع 

020115 

  

 مترمکعب 1،900

،  در صـورتی کـه عمـق         020115اضافه بها به ردیـف      
 متـر   5متر باشد بـه ازای هـر         20کوره یا میله بیش از      

 متـر بـه   5کسـر  (بار   متر یک  20مازاد بر   افزایش عمق   
 ).شود تناسب محاسبه می

020116 

  

 مترمکعب 221،000

های غیر سنگی  و باالی سـطح          چاه زنی میله در زمین    
 متر و حمل خاک به بیـرون چـاه  تـا             20آب، تا عمق    

 . متری اطراف چاه10شعاع 

020201 

  

 مترمکعب 248،000

های غیر سنگی  و باالی سـطح          چاه زنی میله در زمین    
 متـر   30 تـا    20آب، در صورتی که عمق چاه بـیش از          

 10باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شـعاع            
 .متری اطراف چاه

020202 

  

 مترمکعب 275،500

های غیر سنگی  و باالی سـطح          چاه زنی میله در زمین    
 متـر  40 تـا  30اه بـیش از  آب، در صورتی که عمق چ 

 10باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شـعاع            
 .متری اطراف چاه

020203 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 314،000

های غیر سنگی  و باالی سـطح          چاه زنی میله در زمین    
 متـر  50 تـا  40آب، در صورتی که عمق چاه بـیش از    

 10باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شـعاع            
 .طراف چاهمتری ا

020204 

  

 مترمکعب 11،900

 در صـورتی کـه  عمـق         020204اضافه بها به ردیف       
 متر مـازاد بـر      10 متر باشد، بازای  هر       50چاه بیش از    

 متـر بـه تناسـب محاسـبه         10کسـر   (بـار      متر یـک   50
 ).شود می

020205 

  

 مترمکعب 359،000

ــا 020201هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف  در 020204 ت
های سنگی با اسـتفاده از        چاه زنی در زمین   صورتی که   

کمپرسور، مواد منفجره و یا وسـایل مشـابه آن انجـام            
 .شود

020301 

  

 مترمکعب 16،200

ــا 020201هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف  در 020204 ت
صورتی که چاه زنی در زیر سطح آب و با اسـتفاده از             
تلمبه موتوری انجام شود، برحسب حجم زیـر سـطح          

 .آب

020401 
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   با ماشین  خاکی عملیات .  سوم فصل
 

   مقدمه
 و از بابت تغییر شود  میها  محاسبه حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه .1

 . بعمل نخواهد آمدحجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است، هیچ گونه پرداختی
 و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات برداری خاکواحد این فصل هیچگونه بها یا اضافه بهایی مانند پروفیل سازی در ی ها قیمتبه  .2

 .گیرد می، تعلق ن)به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است(خاکی و مانند این ها 

اجرایی و دستور کارها انجام شود، پرکردن مجدد های  درج شده در نقشههای  از اندازه و کانال کنی بیش کنی  پی،برداری خاکچنانچه  .3
اضافی با مصالح باکیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است و از این بابت های  قسمت

 .وجهی پرداخت نخواهد شد

   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله  احداثها و سازی  پی  اجرای  برای  که در مواردی .4
  ، باید با مصالح  عملیات  بعد از اتمام  اضافی  فاصلۀ این . خواهد شد  اضافه کنی ابعاد پی   سانتیمتر به50  ، از هر طرف است   نشده بینی پیش

 . گردد ، پرداخت  مربوط یها ردیف   بر اساس  آن  شود و بهای  کوبیده  لزوم پر و در صورت مشاور   مهندس مورد قبول
 :شود بندی می طبقه به صورت زیر ها زمینانواع  .5

 .ی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشدهای زمین لجنی های زمین. 5-1

 قوه اسب و یا وسایل مشابه، بدون استفاده از 150ی هستند که انجام عملیات در آن به وسیله بولدوزر تا قدرت های زمین نرم، های مینز. 5-2
 .ریپر عملی است

ده از  قوه اسب و یا وسایل مشابه با استفا300ی هستند که انجام عملیات در آن به وسیله بولدوزر تا قدرت های زمین سخت، های زمین. 5-3
 .ریپر عملی است

ی هستند که برای کندن و یا استخراج آن، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروری باشد و یا اسـتفاده از ماشـین                       های  زمین سنگی،   های  زمین. 5-4
 . قوه اسب، الزامی باشد300آالت سنگین، مانند بولدوزر با قدرت بیش از 

  زمین در سایر عملیات خاکی، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجامبندی طبقه زمین پی ها، با تایید مهندس مشاور و بندی طبقه .6
 .شود می

 سانتی متر طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن بر 10 نباتی در حد های خاکبرداشت  .7
 .شود  می نرم، پرداختهای زمین در برداری خاکاساس ردیف 

در ) یا برم(اختالف تراز زمین طبیعی بستر آماده شده , بر حسب مورد, مربوطی ها ردیفو پی در ها  کانال برداری خاکمنظور از عمق  .8
 .باشد محور کانال یا مرکز پی می

 :نحوه پرداخت هزینه حمل خاک .9

حجم خاکی که . هاریز خاک خارج کارگاه و یا به  بهکنی کانال و کنی  پی،گودبرداری، برداری خاک حاصل از های خاکدر مورد حمل . 9-1
مربوط به ازدیاد حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده است و های  ، هزینهشود  میمحل کنده شده محاسبههای   طبق اندازهشود  میحمل

ها مصرف شود، عدم مصرف این یزر خاک حاصل از موارد یاد شده باید در های خاکتمام . پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد
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ها یا حمل آن ها به خارج از کارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و ریز خاکخاک ها در 
 .تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی است

، شود  می یا در داخل کارگاه جابجاشود  میارج کارگاه حملحمل درج شده در این فصل برای خاک ها و مواد زاید که به خی ها ردیف .10
ولی . بارگیری و باراندازی مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت) دپوکردن(به عبارت دیگر برای انباشتن . شود  میتنها یک بار پرداخت

 حمل مجدد با پیشنهاد مهندس مشاور چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، بارگیری و حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، بارگیری و
 .شود  میمربوط پرداختی ها ردیفو تصویب کارفرما، بر اساس صورت جلسه اجرایی از 

 لجنی بر حسب مورد نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور ایجاد بستر آماده شده، توسط مهندس های زمیندر  .11
عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور . شود  میرفرما به اجرا گذاشتهمشاور پیشنهاد و پس از تصویب کا

 .گیرد و پیمانکار، صورت جلسه شده و پس از تایید کارفرما، مالک پرداخت قرار می

  متر، پرداخت20/1 تا  با عرض کفکنی کانالی ها ردیفطبق )  متر مربع1سطح مقطع کمتر از ( شکل کوچک vی ها کانالبهای حفر  .12
 .شود می

 مربوط در این فصل، پرداختی ها ردیف، فقط هزینه بارگیری و حمل، طبق برداری خاک توده شده حاصل از های خاکبرای برداشتن  .13
 . و بابت تهیه خاک هزینه ای پرداخت نخواهد شدشود می

با ، روها و آب شکستگی ها، باید قبل از شروع عملیات تسطیحطبیعی، نهرها، فای ها زهکشانجام عملیات خاکی برای پرکردن مسیل ها،  .14
مربوط در این فصل بطور ی ها ردیفبهای عملیات با استفاده از . مصالح مورد نظر و طبق دستور کار مهندس مشاور صورت گیرد

 . شود  میجداگانه پرداخت
 .شود می پرداخت ن030406 و 030405ی ها ردیف در لجن انجام گیرد، اضافه بها به کنی کانالدر صورتی که عملیات  .15
 ، پرداخت030407 متر با وسیله مکانیکی، با استفاده از ردیف 50تا فاصله ) در صورت ضرورت( توده شده های خاکجابجایی مجدد  .16

 .شود می
رت تصویب  در صو030408 و 030407ی ها ردیف متر، موضوع 50 متر تا 20 به فاصله بیش از برداری خاکحمل مواد حاصل از  .17

 یاد شده پس از تنظیم صورت جلسه اجرایی پرداختی ها ردیف و اضافه بهای شود  میکارفرما بر اساس دستور کار مهندس مشاور انجام
ی ها ردیف اضافه بهای شود  می انجام030501 مطابق ردیف برداری خاک در صورتی که بارگیری و حمل مواد حاصل از شود می

 .رداخت نیست قابل پ030408 و 030407

 درصد بهای 77آسفالتی انجام شود های   درصد و در صورتی که در راه90, ساخته شده شنی انجام شودهای  در صورتی که حمل در راه .18
 . شود می پرداخت 030506 تا 030503
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 96

با وسیله مکـانیکی،  شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی       
 . سانتی متر15به عمق تا 

030101 

  

 مترمکعب 7،200

های لجنـی بـا وسـیله مکـانیکی،           برداری در زمین    لجن
 متر از مرکـز ثقـل برداشـت و          20حمل مواد تا فاصله     

 .تخلیه آن

030102 

  

 مترمکعب 1،160

هـای نـرم بـا وسـیله مکـانیکی،            برداری در زمین    خاک
 متـر از    20برداری تا فاصله      کحمل مواد حاصل از خا    

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

030103 

  

 مترمکعب 2،440

های سخت با وسـیله مکـانیکی،         برداری در زمین    خاک
 متـر از    20برداری تا فاصله      حمل مواد حاصل از خاک    

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

030104 

  

 مترمکعب 13،600

سنگی با وسـیله مکـانیکی،      های    برداری در زمین    خاک
 متـر از    20برداری تا فاصله      حمل مواد حاصل از خاک    

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

030105 

  

 مترمکعب 23،000

برداری در زمین سنگی با هر وسـیله مکـانیکی و             خاک
بــا اســتفاده از مــواد ســوزا ،  حمــل مــواد حاصــل از 

برداشـت و    متر از مرکز ثقل      20برداری تا فاصله      خاک
 .توده کردن آن

030201 

  

 مترمکعب 6،780

کنی ابنیه فنی هیـدرولیکی بـا وسـیله مکـانیکی در              پی
 متر و حمل خاک کنـده شـده         2های نرم تا عمق       زمین

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تـوده کـردن            20تا فاصله   
 .آن

030301 

  

 مترمکعب 8،920

ی در  کنی ابنیه فنی هیـدرولیکی بـا وسـیله مکـانیک            پی
 متـر و حمـل خـاک کنـده      2های سخت تا عمق       زمین

 متر از مرکـز ثقـل برداشـت و تـوده            20شده تا فاصله    
 .کردن آن

030302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 13،100

کنی ابنیه فنی هیـدرولیکی بـا وسـیله مکـانیکی در              پی
 متر و حمل مـواد لجنـی تـا      2های لجنی تا عمق       زمین

 . متر از مرکز ثقل برداشت20فاصله 

030303 

  

 مترمکعب 51،200

کنی ابنیه فنی هیـدرولیکی بـا وسـیله مکـانیکی در              پی
 متـر و حمـل خـاک کنـده          2های سنگی تا عمق       زمین

 . متر از مرکز ثقل برداشت20شده تا فاصله 

030304 

  

 مترمکعب 840

، هرگـاه   030304 تا   030301های    اضافه بها به ردیف   
 خـاک   متر باشـد، بـرای حجـم   2کنی بیش از  عمق پی 

 متـر  4 تـا  3بـار،    متـر یـک  3 تا 2واقع شده در عمق    
 .های بیشتر دوبار و به همین ترتیب برای عمق

030305 

  

 مترمکعب 5،270

 متر با 2/1کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا           کانال
های نـرم و حمـل خـاک تـا            وسیله مکانیکی در زمین   

 . متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 

030401 

  

 مترمکعب 7،330

 متر با 2/1کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا           کانال
های سخت و حمل خاک تـا         وسیله مکانیکی در زمین   

 . متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 

030402 

  

 مترمکعب 135،500

 متر با 2/1کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا           کانال
های سنگی و حمل خـاک تـا           زمین وسیله مکانیکی در  

 . متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 

030403 

  

 مترمکعب 6،590

کنی با وسـایل مکـانیکی        های کانال   اضافه بها به ردیف   
های لجنـی     های نرم، هر گاه عملیات در زمین        در زمین 

 .صورت گیرد

030404 

  

 مترمکعب 4،480

کنی، هر گاه عملیـات در        نالهای کا   اضافه بها به ردیف   
زیر ترازآب و بدون استفاده از تلمبـه موتـوری انجـام            

 .شود

030405 

  

 مترمکعب 6،780

کنـی، هـر گـاه        کنی وکانـال    های پی   اضافه بها به ردیف   
عملیات زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیـرد و اسـتفاده        
از تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج   

 .لزام آور باشدنمودن آب، ا

030406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 770

کنـی و   بـرداری و پـی      هـای خـاک     اضافه بها به ردیـف    
 متــر و 20کنــی، هرگــاه فاصــله حمــل بــیش از  کانــال

 . متر باشد50حداکثر 

030407 

  

 مترمکعب 2،400

کنـی در     برداری و کانـال     های خاک   اضافه بها به ردیف   
 متـر و    20های لجنی، هرگاه فاصله حمل بیش از          زمین

 . متر باشد50حداکثر 

030408 

  

 مترمکعب 2،740

هـای تـوده      بارگیری حاصل از عملیات خاکی یا خاک      
شده و حمل آن با کامیون یا هر وسیله مکانیکی دیگـر     

 . متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100تا فاصله 

030501 

  

 مترمکعب 240

های توده    حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
 متر و حداکثر    100شده وقتی که فاصله حمل بیشتر از        

 متـر  100 متر مـازاد بـر    100برای هر   ,  متر باشد  500تا  
 .شود  متر به تناسب محاسبه می100کسر . اول

030502 

  

 مترمکعب 1،160

های توده    حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
هـای سـرویس      های ساخته نشده ماننـد راه       شده در راه  

 کیلـو   10 متر و تـا      500تی که فاصله حمل بیشتر از       وق
.  متـر اول   500برای هر کیلو متـر مـازاد بـر          , متر باشد 

 ).شود کسر کیلو متر به تناسب محاسبه می(

030503 

  

 مترمکعب 1،050

های توده    حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
هـای سـرویس      های ساخته نشده ماننـد راه       شده در راه  
  . کیلو متر10 فاصله حمل بیشتر از وقتی که

030504 

  

 مترمکعب 720

هـا و     ها یا مصالح سنگی موجود کنار پـی         ریختن خاک 
 .ها با ماشین ها و پرکردن آن ها و ترانشه کانال

030601 
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  و عایقکاری  اندود و بندکشی،   با سنگ  بنایی عملیات .  چهارم فصل
 

  مقدمه
  کیلومتر30ی این فصل، هزینه تهیه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سیمان، آب و بارگیری و حمل تا فاصله اه ردیفی واحد ها قیمتدر   .1

 کیلومتر تجاوز 30 منظور شده است، هرگاه فاصله حمل مصالح یاد شده از ها قیمتباراندازی، در  از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و
، برای هر یک از اجزای تشکیل دهنده بـه ازای  030506 تا 030505ی ها ردیفب مورد از  هزینه حمل اضافی بر حس    ) بجز سیمان ( کند،

ی درج هـا  ردیـف  کیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه بر اساس       30هزینه حمل مازاد بر     . شود   می متر مکعب کیلومتر پرداخت   
 .شود  میشده در فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت

 .شود  می مترمکعب ماسه در نظر گرفته3/0،  مترمکعب عملیات بنایی1 کیلومتر ماسه، در 1زینه حمل مازاد بر برای محاسبه ه .2

 .شود  مینظر گرفته  مترمکعب سنگ الشه در3/1،  مترمکعب عملیات بنایی1 کیلومتر سنگ، در 1برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .3

  مترمکعب مصالح فیلتـر درنظـر گرفتـه        1/1،   مترمکعب عملیات فیلترریزی   1صالح فیلتر، در     کیلومتر م  1حمل مازاد بر    برای محاسبه هزینه     . 4
 .شود می

 .باشد شامل بهای چوب بست نیز می، 040601اضافه بهای ردیف  .5

 یعنی یک واحـد حجـم       5:1 برای مثال مالت     .داده شده در مالت ها برای اختالط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است              های    نسبت .6
در ،  یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جدول مربـوط            های    در ضمن نسبت  ،   واحد حجم ماسه   5مان در مقابل    سی

 .کلیات این فهرست آمده است

 .شود می پرداخت نای وجه اضافه، ها آنبه منظور اندودکاری روی ) غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح(برای زخمی کردن سطوح  .7

از ،  مترمربـع کمتـر باشـد   1/0اندازه گیری خواهد شد و سطح سوراخهایی که هر کدام از شود،   می سطح نهایی که بندکشی   ،  اه در بندکشی  . 8
 .سطح بندکشی کسر نخواهد شد

مربوط منظور شده است و از ی ها ردیفدر قیمت ، پاشی آوردن مالت اضافی و همچنین آب ها، تمیز کردن سطح زیرکار و در   در بندکشی  .9
 .شود می پرداخت نای ابت هزینه اضافهاین ب

 درصد بهای واحـد     30 متر استفاده شود، ضریب صعوبت  معادل         20این فصل در کوره و میله قنات تا عمق          ی  ها  ردیفدر صورتی که از      .10
 .شود می درصد اضافه 5/1 متر 8 متر به ازای 20گیرد و برای مازاد بر  به بهای ردیف تعلق می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای رمقدا )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 34،000

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 
 .با قلوه سنگ) درناژ(

 040101 

  
 مترمکعب 80،200

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 
 .با سنگ الشه) درناژ(

 040102 

 040103  .سنگبا قلوه ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 41،400  
 040104  .با سنگ الشه) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 90،400  
  

 مترمکعب 267،500
 با تورسیمی) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 

 .و قلوه سنگ) مترمکعب کیلوگرم در (13گالوانیزه  
 040105 

  
 مترمکعب 327،000

 با تورسیمی) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 
 .و سنگ الشه) مترمکعب کیلوگرم در (13وانیزه گال 

 040106 

  

 کیلوگرم 15،600

ازای   ، به040106 و 040105های  ردیف اضافه بها به 
گالوانیزه  هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی

 . مترمکعب تور سنگ هردر

 040201 

 040301  .ر پی د1:5بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 202،000  
 040302  . در پی1:4بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 210،500  
 040303  . در پی1:3بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 221،500  
  

 مترمکعب 21،000
های خشکه چینی و بنایی با سنگ  ردیف اضافه بها به 

 .الشه، برای سطوح شیبدار
 040401 

  
 مترمکعب 46،900

های بنایی با سنگ الشه درپی،  ردیف اضافه بها به 
 .برای بنایی در دیوار

 040402 

 040501  .1:3تراش و مالت ماسه سیمان نیم سنگ  بنایی با مترمکعب 477،500  
 040601  .اضافه بها برای بنایی قوسی شکل مترمکعب 29،500  
  

 مترمکعب 21،700

های سنگی، هرگـاه عملیـات بنـایی           بنایی اضافه بها به  
پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب           

 با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد

 040602 

  

 مترمکعب 42،100

اضافه بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیـه           
هـا برابـر یـا     فنی که حجم عملیات بنایی هر یک از آن  

  متر مکعب باشد6ز کمتر ا

 040603 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای رمقدا )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب -41،900

های بنایی سنگی، در صورتی کـه  از           کسربها به ردیف  
 .در مسیر استفاده شودموجود مصالح سنگ الشه 

 040604 

 040701  .تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندی شده مترمکعب 45،400  

  

 عربمترم 10،300

ه و مـالت ماسـه      با سـنگ الشـ    د کشی نمای سنگی     بن
 .1:3 سیمان

 040801 

  

 عربمترم 6،980

بند کشی نمای سنگی نیم تراش با مالت ماسه سیمان 
 . در سطوح افقی، قایم یا مورب3:1

 040802 

  

 عربمترم 12،700

 سـانتیمتر روی    1اندود سـیمانی بـه ضـخامت حـدود          
.3:1سیمان  سطوح افقی، قایم و مورب، با  مالت ماسه

 041001 

  

 عربمترم 17،500

 سـانتیمتر روی    2اندود سیمانی بـه ضـخامت حـدود         
.3:1سیمان  سطوح افقی، قایم و مورب، با  مالت ماسه

 041002 

  

 عربمترم 21،600

 سـانتیمتر روی    3اندود سیمانی بـه ضـخامت حـدود         
.3:1سیمان  سطوح افقی، قایم و مورب، با  مالت ماسه

 041003 

  

 عربمترم 33،000

 سـانتیمتر روی    5یمانی بـه ضـخامت حـدود        اندود س 
.3:1سیمان  سطوح افقی، قایم و مورب، با  مالت ماسه

 041004 

  

 عربمترم 23،700

نبافته ) زمین پارچه ( تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل    
یا پلی استر بـر اسـاس هـر         اتیلن    پلیسوزنی از جنس    

ــع  ــه منظورهــای مختلــف 300مترمرب ــرم ب ــد  گ ، مانن
فیلتراسـیون، زهکشـی و تثبیـت بسـترهای     جداسازی،  

 .سست

 041101 
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 بندی قالب. فصل پنجم
 

  مقدمه
 .ی این فصل، قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو استها ردیفموضوع های  قالب .1
رداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه محصول چوب کاج وا. های روسی یا مشابه آن است چوب، منظور از تخته نراد خارجی .2

 .شود می شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده ها آنکشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج 

 .بود ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، مالک محاسبه خواهد گیری قالب بندی در اندازه .3

 .گیرد میاع دیوار، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف بتنی که دیوار روی آن قرار مبنای محاسبه ارتف .4

 .بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است پشت بند، چوب بست و داربست وهای  هزینه، ی این فصلها ردیفدر  .5
ت فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا  از قطعاای مجموعه، منظور از چوب بست و داربست در این فصل .6

ها، به کار برده  مایل ویا قوسی است، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین، یا سایر تکیه گاه
 .شود می

 :منظور از پشت بند در این فصل، بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است .7

 برای نگهداری قالب و در مقابل نیروهای ناشی از بتن ها آن فلزی افقی، قائم یا مایل و یاقوسی است که از های پروفیل در قالب فلزی، .7-1
 .پشت بند قالب فلزی، می تواند از جنس چوب نیز باشد. شود میکار برده ه ریزی، ب

 و می توانند به شود می استفاده ها آنه برای اتصال قالب به یکدیگر و تقویت  در قالب چوبی قطعات چهار تراش افقی یا قائم است ک.7-2
 .جای چهارتراش، قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فلز باشد

 .دیوارها، هزینه تهیه و نصب فاصله نگهدار، پیش بینی شده استبندی   قالبیها ردیفدر  .8
میله دوسر رزوه و واشر و مهره است، که برای مقابله با فشار بتن مورد  ستیکی ومنظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزی یا پال .9

 .گیرد میاستفاده قرار 

 . منظور شده استها قیمتهزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی در  .10

بندی   قالبپیچ و مهره الزم که بسته به مورد برای ،میخ، و سیم) مانند آن روغنی و(این فصل، بهای ماده رها سازبندی   قالبیها ردیفدر  .11
 . منظور شده استها قیمتچوبی یا فلزی مورد استفاده قرار می گیرند در 

 .ی این فصل منظور شده استها قیمت، در ها قالببهای انجام عملیات الزم برای ایجاد پخ در گوشه  .12

 .شود میکسر نبندی   قالبز سطح متر مربع، ا5/0در محاسبه سطح قالب بندی، سطح سوراخ تا  .13

انـد، پرداخـت    دو وجه درز که مجاور یکدیگر قـرار گرفتـه  بندی   قالب در ارتباط با انواع درزها در کارهای بتنی،   050301با پرداخت ردیف     .14
 .شود مین

ه شده است و پرداخت ی مربوط در فصل بتن درجا در نظر گرفتها ردیف، در بهای ها کانالتعبیه درزهای طولی و عرضی پوشش بتنی  .15
 .گیرد می صورت نای جداگانه

 . پرداخت خواهد شد050401در مواردی که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور قالب در کار باقی بماند اضافه بهای ردیف  .16
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ار مهندس مشاور و با دستور ک) در صورت نیاز و اجرا( پی هــا هزیــنه تخته کوبی و چوب بست الزم برای جلوگیری از ریزش خاک در .17
 پرداخت 050501طبق ردیف ) سطح تماس تخته با دیواره پی(تنظیم صورت جلسه اجرایی بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است

 .شود می

 .فلزی تیرهای پیش ساخته باید توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور برسدهای  قالباجرایی های  نقشه .18
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 متر مربع 75،300

ها یا دیوارهـای بتنـی کـه          بندی پی   تهیه وسایل و قالب   
 . متر باشد2ارتفاع دیوار تا 

050101 

  

 متر مربع 80،000

بندی دیوارهـای بتنـی کـه ارتفـاع           تهیه وسایل و قالب   
 . متر باشد3 و تا 2دیوار بیش از 

050102 

  

 بعمتر مر 102،500

هـای بتنـی بـا ارتفـاع          بندی دیواره   تهیه وسایل و قالب   
 . متر3بیش از 

050201 

  

 دسیمتر مکعب 5،710

بندی برای تعبیـه انـواع درزهـا در           تهیه وسایل و قالب   
کارهای بتنی، با تمام مصـالح الزم، بـدون پرکـردن آن            

 .بر حسب حجم درز

050301 

  

 مترمربع 26،700

لب بندی، هرگاه قالب الزاما     های قا   اضافه بها به ردیف   
 .در کار باقی بماند

050401 

  

 مترمربع 12،200

بندی هرگاه عملیـات در       های قالب   اضافه بها به ردیف   
کشی   زیرزمینی انجام شود وآبهای آبزیر تراز سطح 

 .با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

050402 

  
 مترمربع 45،700

 تخته کوبی برای جلوگیری     تهیه وسایل چوب بست و    
 .قنات  در هر عمقاز ریزش خاک در 

050501 

 050601 .عمقهر بندی در داخل کوره و میله چاه در  قالب مترمربع 73،400  
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   کارهای بتنی.  ششم  فصل
 

   مقدمه
 . نوع آن تعیین شود ه صراحتاًمگر آنک، ی این فصل، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی استها ردیفتمام  در .1

 شکسته، برای مصرف در بتن، با توجـه بـه مشخصـات فنـی               یها  انه یا رودخ  یا انه طبیعی رودخ  به صورت انتخاب شن و ماسه      .2
 .پیمان خواهدبود

 کیلـومتر از مرکـز ثقـل برداشـت تـا محـل       1ی این فصل هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله ها  ردیفدر تمام    .3
 کیلومتر تجاوز کند، بهای حمل مـازاد، برحسـب    1هر گاه فاصله حمل مصالح سنگی از        . مصرف و باراندازی، منظور شده است     

بـرای محاسـبه هزینـه حمـل        . شود  میاز فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت        ،  030506 تا   030503ی  ها  ردیفمورد، طبق   
 در صورتی . شود  میکعب شن و ماسه برای هر متر مکعب بتن در نظر گرفته              متر م  3/1  کیلومتر شن و ماسه، مــعادل     1مازاد بر   

 بـرای شـن مـالک    8/0 برای ماسه و ضـریب  5/0، ضریــب 3/1که محل تامین شن و ماسه بتن متفاوت باشد به جای ضریب       
 .گیرد میعمل قرار 

 30 منظور شـده و هزینـه حمـل مـازاد بـر              ها قیمت کیلومتر و باراندازی، در      30حمل سیمان و آهک تا فاصله       ،  هزینه بارگیری  . 4
 .شود میی مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت ها ردیفکیلومتر، بر اساس 

بندی مصالح، ساختن، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هر گونه افت ناشی از متراکم کـردن، ریخـت و                      هزینه دانه  .5
 . منظور شده استها ردیفر بهای واحد پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه ها، د

کشی و تعبیه درزهـای      بندی، ماله  گذاری، جااندازی، شمشه گیری، شیب     شامل شابلون ،  )الینینگ(  با دست  ها  کانالاجرای بتن پوشش     .6
 .عرضی و طولی است

ه به نوع و مشخصـات مـاده   ضروری باشد، با توج) curing compound(های بتن و ماده عمل آورنده  چنانچه استفاده از افزودنی .7
ی ایـن فصـل،     هـا   ردیـف ی ستاره دار،شرح ردیف و بهای واحد مربوط تهیه و جـزو             ها  ردیفمورد نیاز، بر اساس دستورالعمل تهیه       

 .شود میمنظور 

 .است) هوایی(آهک سفید معمولی ، ی اجرای شفتهها ردیفآهک منظور شده در  . 8

گونـه   مربوط به اجرای کار در هر محـل و بـه هـر شـکل، منظـور شـده و هـیچ                های    ریزی، تمام هزینه   ی مربوط به شفته   ها  ردیفدر   .9
 .شود می به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است پرداخت نیا نهاپرداخت جداگ

 کیلومتر در نظر گرفته شده      30باراندازی تا    حمل و ،  ی مرتبط با قطعات پیش ساخته بتن این فصل هزینه بارگیری          ها  ردیفدر قیمت    .10
 . کیلومتر قابل پرداخت نیست30حمل مازاد بر  .است

 .گیرد می صورت نای  منظور شده و پرداخت اضافهها قیمتهزینه افت و شکستگی احتمالی قطعات پیش ساخته در  .11

 15/1ی مربوط با اعمال ضـریب     ها  ردیفکشی با تلمبه موتوری باشد بهای        نیاز به آب  .. .بتنی و های    چنانچه برای نصب طوقه و کول      .12
 .شود میپرداخت 

 .شود های مربوط اضافه می  درصد به بهای ردیف20در صورتیکه عملیات بتن ریزی در داخل قنات انجام شود  .13
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 متر مکعب 193،500

 کیلـوگرم سـیمان در متـر        100تهیه و اجـرای بـتن بـا         
 .مکعب بتن

060101 

  

 متر مکعب 216،000

 کیلـوگرم سـیمان در متـر        150تهیه و اجرای بـتن، بـا        
 .مکعب بتن

060102 

  

 متر مکعب 251،500

 کیلوگرم سـیمان در متـر مکعـب      200تهیه و اجرای با     
 .بتن

060103 

  

 متر مکعب 272،000

 کیلـوگرم سـیمان در متـر        250تهیه و اجرای بـتن بـا        
 .مکعب بتن

060104 

  

 متر مکعب 296،000

 کیلـوگرم سـیمان در متـر        300تهیه و اجرای بتن بـا         
 .مکعب بتن

060105 

  

 متر مکعب 316،500

 کیلـوگرم سـیمان در متـر        350تهیه و اجرای بـتن بـا        
 .مکعب بتن

060106 

  

 متر مکعب 9،920

های بـتن ریـزی، چنانچـه بـتن در            اضافه بها به ردیف   
 . سانتی متر یا کمتر اجرا شود15ضخامتهای 

060201 

  

 متر مکعب 19،800

های بتن ریزی، برای بتن ریـزی از          اضافه بها به ردیف   
 5پی به باال در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع           

 .متر

060202 

  

 متر مکعب 23،600

اضافه بهای هر نـوع بـتن ریـزی کـه زیـر سـطح آب                
زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه          

 .باشدموتوری الزامی 

060203 

  

 متر مکعب 43،800

های بـتن ریـزی، در صـورتی کـه            اضافه بها به ردیف   
 متـر مکعـب   4حجم بتن هر یک از ابنیه فنی، کمتر از      

 .باشد

060301 

  

 متر مکعب 74،900

 100تهیه مصـالح و اجـرای شـفته بـا خـاک محـل و                
 .کیلوگرم آهک شکفته درمتر مکعب شفته

060401 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 متر مکعب 89،400

خـاک  (تهیه مصالح  و اجرای شفته با خـاک شـن دار             
 کیلـوگرم آهـک     100و  ) ای  محل و مخلـوط رودخĤنـه     

 .شکفته در متر مکعب

060402 

  

 متر مکعب 19،700

 بـه ازای  060402 و 060401هـای   اضافه بها به ردیف   
 . کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته50هر 

060403 

  

 متر مکعب 1،132،000

سـاخته    مل و نصب درپوش و دال بتنـی پـیش         تهیه، ح 
 10به ضـخامت     15×15 آجدار   گرد  میلمسلح با شبکه    
 کیلوگرم سـیمان در متـر مکعـب         350میلیمتر با عیار    
 .ها ها و کانال برای  میله چاه

060501 

  

 متر مکعب 749،000

های بتنی پـیش سـاخته بـه عیـار            تهیه و نصب جدول   
 و مـالت ماسـه       کیلوگرم سیمان در متـر مکعـب       250

 . با بندکشی مربوط1:5سیمان 

060601 

  

 متر مکعب 1،591،000

 بـه انضـمام    های بتنـی مسـلح پـیش سـاخته          تهیه کول 
 متربا 20، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق    گرد  میل

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کـردن           350عیار  
پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بـتن     

 .ل قناتکول در داخ

060701 

  

 متر مکعب 1،083،000

 بـه   ای   دایره ساخته   پیش تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح     
 متر با عیـار  20تا عمق گرد، حمل و نصب    انضمام میل 

داخل میله چـاه     ، کیلو گرم سیمان در متر مکعب      350
و پر کردن پشت طوقـه بـا خـاک موجـود محـل، بـر                

 .طوقهحسب حجم بتن 

060702 

  

  مکعبمتر 1،800

 در صورتی که    060702 و 060701اضافه بها به ردیف     
 متـر انجـام   20نصب کول و طوقـه در عمـق بـیش از           

 . متر20اد بر  متر عمق اضافی مازیکشود،به ازا هر 

060801 

  
 متر مکعب 372،000

 تهیه مصالح بنائی با بلوک سیمانی توخـالی و مـالت           
 .1:5ماسه سیمان 

060901 

  
 بمتر مکع 149،500

های سیمانی توخالی با مـالت   های بلوک   پرکردن حفره 
 . به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی1:5

061001 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 198،500

 در  )کول برگـردان  (های داخل کوره      نصب مجدد کول  
 .هر عمق

061101 
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  فوالدی  کارهای .  هفتم فصل
 

  مقدمه
 . پرداخت نخواهدشدیها Ĥن منظور شده و هزینه جداگها آننصب  وتمام مصالح  هزینه تهیه این فصلی ها ردیفدر قیمت  .1
ی واحد مربوط منظور شده واز این بابت هیچ گونه ها قیمتسیم آرماتوربندی، در  مربوط به تهیه ومصرف الکترود ومفتول یاهای  هزینه .2

 .اضافه بها یا اضافه وزنی پرداخت نمیشود

ها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می مانند بر گرد میلارنده مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله های نگه دگرد میلبهای خرکها و .3
 .ی مربوط قابل پرداخت استها ردیفتنظیمی و طبق های  اساس صورت جلسه

خذ جدولهای استاندارد ، وزن کار طبق وزن تئوریک و به ماگیرد می بر اساس وزن کار صورت ها آنیی که پرداخت ها ردیفدر مورد  .4
 .مربوط یا جدولهای کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد

ی این فصل، بهای برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری و همچنین سنگ زدن ها ردیفدر تمام  .5
ی ها قیمت پیچ  ومهره، پرچ ومانند آن، در مربوط به تهیه و مصرف الکترود،های  هزینه، همچنین. وکارهای مشابه منظور شده است

 .واحد مربوط منظور شده و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد

 یها ردیف، جداگانه از ها آن و پی سازی کنی  پی و پی سازی دارد، هزینهکنی  پی نیاز بهها آنیی از این فصل که اجرای ها ردیف .6
 .شود یمپرداخت ، ی مربوطها فصل

 .شود میی مربوط، پرداخت ها  فصلیها ردیفاز  071101 ردیفهزینه عملیات خاکی و کارهای بنائی مربوط به  .7

 .بهای پیچ ومهره منظور شده در این فصل، از نوع پیچ و مهره نرم معمولی است .8

 .شود  اضافه میردیف مربوط درصد به 15 انجام شودهای این فصل در داخل قنات  ردیفهای  که هریک از فعالیت در صورتی .9
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 070101  . سادهگرد میلتهیه، بریدن خم کردن وکار گذاشتن  کیلوگرم 9،220  

  

 کیلوگرم 9،510

 آجـدار  گـرد  میـل تهیه، بریدن خم کردن وکار گذاشتن    
 .برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 070102 

  

 کیلوگرم 9،590

سـاخته شـده از     ) مش( پیش جوش  گرد  میلتهیه شبکه   
 به انضمام بریدن وکار گذاشتن بـا سـیم          ساده گرد  میل

 .پیچی الزم

 070201 

  

 کیلوگرم 10،200

سـاخته شـده از     ) مش( پیش جوش  گرد  میلتهیه شبکه   
 آجدار به انضمام بریدن وکار گذاشتن با سـیم          گرد  میل

 .پیچی الزم

 070202 

  

 کیلوگرم 285

، چنانچـه عملیـات     گـرد   میـل هـای     اضافه بها به ردیف   
 زیرزمینی انجام شود و آبکشـی بـا         های  آبپایین تراز   

 .تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد

 070301 

  

 کیلوگرم 565

در صـورتیکه    گذاری،گرد  میلهای    اضافه بها به ردیف   
لیکی کمتر  مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرو  گرد  میلوزن  

 .کیلو گرم باشد 600از 

 070401 

  

 کیلوگرم 10،700

تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایـه آن بـه هـر شـکل و               
 .اندازه، بر حسب کیلوگرم پایه و تابلو

 070501 

  

 کیلوگرم 25،500

های فوالدی برای هدایت آب به هر         تهیه و نصب لوله   
 .مربوطهای  گاه و تکیهقطر به طور کامل با اتصاالت 

070701 

  

 کیلوگرم 12،600

ــه و ــه  تهی ــب دریچ ــرای     نص ــزی ب ــاده فل ــای س ه
های تقسیم و آبگیـری بـه صـورت کشـویی،             حوضچه

های مشابه، بـا      طرفه و یا دریچه    های یک   دستی، دریچه 
 .یک دست رنگ ضد زنگ

070801 

  

 کیلوگرم 11،800

گیـر بـا یـک       های آشغال   نصب شبکه  تهیه و ساخت و   
 .نگدست رنگ ضد ز

070901 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 12،300

تهیه مصالح فلـزی بـه منظـور تعبیـه شـکاف هـدایت             
های فرازبنـد و محافظـت        گیر، دریچه  های آشغال   شبکه
غیـره، بـا     های بتنی، از نبشی و ناودانی و        های سازه   لبه

 .یک دست رنگ ضد زنگ

071001 

  
 کیلوگرم 16،100

هـای   تهیه و نصب سیم خاردار با مـیخ و سـیم و پایـه             
 .الزم

071101 

  
 کیلوگرم 7،170

به منظـور اجـرای     ) تورمرغی( تهیه و نصب تورسیمی   
 .اندود سیمانی

071201 
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 اتیلن  گذاری با لوله پلی لوله. فصل هشتم
 

  مقدمه
ست، و عملیات ادر کانال اتیلن  پلیهای   شرح مختصری از عملیات لوله گذاری با لوله080105 تا 080101ی ها ردیفمفاد درج شده در  .1

 : به شرح زیر استها ردیفتفصیلی این 
 . الزمبرداری نقشهو انجام کارهای گذاری  لولهتمیزکردن وآماده کردن مسیر  .1-1
یا تا و باراندازی و ریسه کردن در کنار ترانشه  محل نصب و کارفرما، بسته به مورد تا ، از محل تحویل ازها لولهحمل بارگیری و  .1-2

 .های مربوط در محل تا محل نصب و باراندازی ها آن و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل  انباشت فرعیهای محل

 .حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، و ریختن خاک حاصل درکنار ترانشه .1-3

  سطحی داخل ترانشههای آبنی و تخلیه شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاک سرندی، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه ز .1-4
 ).در صورت لزوم(

ها و انجام  تنظیم سرلوله) درصورت لزوم( حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی، برش و آماده سازی سرلوله .1-5
 .کامل عملیات جوشکاری که بر حسب مورد الزم است خارج از ترانشه انجام شود بطور

 و انجام عملیات جوشکاری که بر حسب مورد الزم است درون ترانشه انجام شود، ها لوله ون ترانشه، تنظیم سر درها لولهقراردادن  .1-6
 .ها لولههمراه با کلیه عملیات مرتبط با حفاری اضافی مربوط و نصب 

 .خاک سرندی با، درون ترانشههای   اطراف و روی لولهریزی خاک .1-7

 .خط لوله عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد، بطوریکه پس از تخلیه، و تخلیهآزمایش هیدرولیکی خط لوله، شامل پرکردن  .1-8

پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، پرکردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی،  .1-9
 .عملیات تکمیلی الزم اضافی و سایر های خاک، پخش )خاکریز نهایی(برداری خاکبا خاک حاصل از 

 :مانند انواع سه راه، زانویی، کمربند و تبدیل شامل عملیات زیر استاتیلن  پلیهای  اجرای هر قطعه از متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی لوله .2
 .از محل تحویل از کارفرما تا محل نصب و باراندازی در کنار ترانشه، بارگیری و حمل متعلقات و اجزای مربوط .2-1
 .ری اضافی الزم و کلیه عملیات مرتبط با آنانجام حفا .2-2

 .لوله برای نصب متعلقات برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر .2-3

، انجام جوشکاری الزم و ها آنحفاظت کامل داخل متعلقات از ورود هر گونه مواد خارجی، قراردادن متعلقات درون ترانشه، نصب  .2-4
 .سایر عملیات تکمیلی الزم

نحوه اندازه گیری خط لوله بر اساس طول واقعی اجرا شده با در نظر گرفتن       ( کلیات   14 نصب متعلقات طبق بند   قسمتی از هزینه حمل و       .3
اضافی اجرای متعلقات پلی اتیلنـی یـا چـدنی    های   و برای جبران هزینه    شود  میاین فهرست بها محاسبه     ) ت و متعلقات خواهد بود    اتصاال
 بـه هـر قطعـه از         بـه شـرح زیـر      ، بهای واحد یک متر طول لوله مربوط       از، به ترتیب اضافه بهایی      پلی اتیلن، با توجه به قطر لوله      های    لوله

 .گیرد میمتعلقات پلی اتیلنی یا چدنی تعلق 

 . درصد ردیف مربوط110اتیلنی   از متعلقات پلیبرای اجرای هر قطعه. 3-1

 . درصد ردیف مربوط150ر قطعه از متعلقات چدنی برای اجرای ه. 3-2
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د به ازای هر یک متر عمق ص در32ی این فصل انجام شود، ها ردیفبیشتر از عمق تعیین شده در های  عمقدر گذاری  لولهکه  صورتیدر  .4
 درصد، اگر عمق 32بعنوان مثال اگر عمق یک متر بیشتر باشد، . شود  میی این فصل، بر حسب مورد اضافهها ردیفبیشتر به بهای واحد 

 .شود میکسر متر به تناسب محاسبه . بیشترهای  عمق درصد و به همین ترتیب برای 64=2×32دو متر بیشتر باشد 

نسبت به کل عملیات در جدول فوق  2 و 1اتیلن به شرح بندهای  ری با لوله پلیاگذ درصد تقریبی هزینه انجام هریک از مراحل کار لوله .5
 .گیرد د استفاده قرار میهای موقت مور  درج شده است که برای پرداخت صورت وضعیت1شماره 

 های لولهگذاری در داخل قنات با   عملیات لولهشرح ،در داخل کوره قنات انجام شوداتیلن  پلیبا لوله گذاری  لولهکه  در صورتی .6
 :  زیر است قرار  ، به  اتیلن  پلی    

 .ها آنها، اتصاالت و متعلقات به محل نصب و باراندازی و نگهداری  بارگیری و حمل لوله .6-1

 . متری20حمل لوله و لوازم به داخل قنات تا عمق  .6-2

 .ها و انجام عملیات جوشکاری بر حسب مورد که الزم است درون قنات انجام شود لوله شامل تنظیم سر لوله نصب .6-3

 .شدعاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باآزمایش هیدرولیکی خط لوله شامل، پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه،  .6-4

 .اتیلنی مانند سه راه، زانویی، کمر بند و تبدیل های پلی اتیلنی یا چدنی لوله اجرای هر قطعه از متعلقات پلی .6-5

 درصد بهای واحد 50 معادل ها و متعلقات ، شامل طول لوله، اتصالی متر20 تا عمق اخل قناتدبهای هر متر طول لوله نصب شده در  .7
 .ین فصل خواهد بودذاری در اگ ی مربوط به لولهها ردیف

 بند مندرج در درصد 50 متر،  به 10 درصد به ازای هر 5 متر نصب شود، اضافه بهایی معادل  20در صورتی که لوله در عمق بیش از .  7-1
     .شود  می اضافه7

                                                                                         متر باشد، 35 عمق  چنانچه،مثال
 15 = 20- 35  

5/7 =  5 % * 10
15 

  5/57= 50 + 5/7  
 ضمناً اضافه ،باشد گذاری در داخل کانال می به لوله ردیف مربوط ای به575/0 معادل  متری قنات، 35ای اجرای لوله در عمق هب، بنابراین

 برای اجرای کار    1 و ضرایب جدول شماره      شود  ال شده و هیچ پرداخت دیگری انجام نمی       حسب مورد اعم   نیز   2-3 و   1-3 های  بهای بند 
 .گیرد در داخل قنات مورد استفاده قرار نمی
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  داخل ترانشه مختلف قطرهای  بااتیلن  پلی  های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت.1  جدول
 

 شماره 110-250 315-400 )یلیمترم(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 10 7  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و    تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری
  مقدمه2-1، طبق بند باراندازی

5/1 1 

 23 25 حفر ترانشه 3
 5/11 5/7  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 11 5/18 ها آن   و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 11 9  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف ریزی خاک 6
 9 11  لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش 7
 5/23 5/20  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
  

 مترطول 15،300

 میلیمتر و عمق    110به قطر   اتیلن    پلیبا لوله   گذاری    لوله
 . متر1ترانشه تا 

 080101 

  

 مترطول 24،000

 میلیمتر و عمق 200به قطر اتیلن  پلیبا لوله   گذاری    لوله
 . متر5/1انشه تا تر

 080102 

  

 مترطول 28،800

 میلیمتـر و    250بـه قطـر     اتـیلن     پلیبا لوله   گذاری    لوله
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 080103 

  

 مترطول 36،200

 میلیمتـر و    315بـه قطـر     اتـیلن     پلیبا لوله   گذاری    لوله
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 080104 

  
 مترطول 46،200

 میلیمتـر و    400بـه قطـر     اتـیلن     پلیله  با لو گذاری    لوله
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 080105 
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  آزبست سیمانگذاری با لوله لوله .  نهم فصل
 

  مقدمه
های آزبست سیمان تحـت فشـار، از   با لولهگذاری    لوله، شرح مختصری از عملیات      090115 تا   090101ی  ها  ردیفمفاد درج شده در      .1

 :، به شرح زیر استها ردیف است و عملیات تفصیلی این  در ترانشه،Dس هر کالس به استثنای کال
 . الزمبرداری نقشهبا وسایل مکانیکی و انجام کارهای گذاری  لولهبوته کنی، تمیز کردن مسیر .  1-1
هـای    تراشـه و یـا محـل     ندازی و ریسه کـردن در کنـار       ها و اتصالیها، از محل تحویل از کارفرما تا پای کار و بارا            بارگیری و حمل لوله    .1-2

 .های مربوط تا محل نصب و باراندازی در محلها  بارگیری مجدد و حمل آنبا جا، همراه  انباشت فرعی و باراندازی در آن

 .حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر .1-3

در ( سـطحی داخـل ترانشـه        هـای   آبخلیه  شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن خاک سرندی، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و ت                . 1-4
 )صورت لزوم

 .ها آنها و اتصالیها درون ترانشه و نصب قراردادن لوله حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی، .1-5

 .های درون ترانشه، با خاک سرندی اطراف و روی لولهریزی خاک . 1-6

ن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عـاری از هـر گونـه                شامل پر کرد   ،آزمایش هیدرولیکی خط لوله، طبق مشخصات فنی       .1-7
 .رسوب و مواد زاید باشد

پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، پر کردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی                    . 1-8
 .ایر عملیات تکمیلی الزم، پخش خاکهای اضافی و س)خاکریز نهایی(با خاک حاصل از خاکبرداری 

های آزبست سیمان تحت فشار، مانند انواع سه راه، چهار راه، زانـویی، تبـدیل، اسـپیکات، فلـنج،                   اجرای هر قطعه از متعلقات چدنی لوله       .2
 :ساکت فلنج و ژوئن ژیبو شامل عملیات زیر است

 .کارفرما تا پای کار و باراندازی در محل نصبهای مربوط، از محل تحویل از بارگیری و حمل متعلقات، واشر و پیچ و مهره .2-1
 .انجام حفاری اضافی الزم و کلیه عملیات مرتبط با آن .2-2

 .برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله برای نصب متعلقات .2-3

میلـی   و سایر عملیـات تک     ها  آنحفاظت کامل داخل متعلقات از ورود هر گونه مواد خارجی، قراردادن متعلقات درون ترانشه، نصب                 .2-4
 .الزم

- و برای جبران هزینهشود  میکلیات این فهرست بها محاسبه 14بند قسمتی از هزینه حمل و نصب متعلقات طبق موارد اشاره شده در 

های آزبست سیمان، با توجه به قطر لوله، اضافه بهایی به اندازه درصدی از بهای واحد یک متر های اضافی اجرای متعلقات چدنی لوله
 :گیرد، به شرح زیر، به هر قطعه از متعلقات چدنی تعلق میطول مربوط

  درصد105 میلیمتر، 250 تا 80های آزبست سیمان به قطر  برای اجرای هر قطعه از متعلقات چدنی لوله. 2-4-1
  درصد195 میلیمتر، 500 تا 300های آزبست سیمان به قطر  برای اجرای هر قطعه از متعلقات چدنی لوله.2-4-2
  درصد215 میلیمتر، 1000 تا 600های آزبست سیمان به قطر  برای اجرای هر قطعه از متعلقات چدنی لوله.2-4-3

 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشـتر          21ی این فصل انجام شود،      ها  ردیفبیشتر از عمق تعیین شده در       های    عمقگذاری در   چنانچه لوله  .3
درصـد، اگـر عمـق     21به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد،  . شود  میرد، اضافهی این فصل، بر حسب موها  ردیفبه بهای واحد    

 .شود  میبیشتر، کسر متر به تناسب محاسبههای  عمق درصد و به همین ترتیب برای 42=2*21دو متر بیشتر باشد 
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 این فصل، پس از اعمال درصد مربوط به بند یها ردیف درصد به بهای 7 انجام شود، Dبا لوله آزبست سیمان کالس گذاری  لولهچنانچه  . 4
 .، بر حسب مورد، اضافه شود3

 2، نسبت به کل عملیات، در جدول    1های آزبست سیمان، به شرح بند       با لوله گذاری    لولهدرصد تقریبی هزینه انجام هر یک از مراحل کار           .5
 .گیرددرج شده است، که برای پرداخت صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می

 
  داخل ترانشههای آزبست سیمان با قطرهای مختلفدرصد پرداخت مراحل مختلف عملیات لوله گذاری، برای لوله. 2جدول 

 
 شماره 80-250 300-500 600-1000 )میلیمتر(قطر لوله 

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف
 5/8 5/4 2  الزم یبردار  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری
  مقدمه2-1، طبق بند باراندازی

5/19 5/15 10 

 5/18 5/13 12 حفر ترانشه 3
 13 5/9 7  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 6 5/11 5/13 ها آن   و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 9 9 5/8  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف ریزی خاک 6
 5/13 16 5/18  لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش 7
 5/21 5/20 19  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
  

 طولمتر 24،100
 میلیمتـر   80گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله

 . متر5/1و عمق ترانشه تا 
 090101 

  
 طولمتر 24،400

 میلیمتـر   100گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 . متر5/1و عمق ترانشه تا 

 090102 

  
 طولمتر 26،600

 میلیمتر  150ت سیمان، به قطر     گذاری با لوله آزبس   لوله
 . متر5/1و عمق ترانشه تا 

 090103 

  
 طولمتر 32،900

 میلیمتـر  200گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر   لوله
 . متر75/1و عمق ترانشه تا 

 090104 

  
 طولمتر 36،200

 250گـذاری بـا لولـه آزبسـت سـیمان، بـه قطـر               لوله
 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 

 090105 

  
 طولمتر 45،300

 میلیمتر  300گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 . متر75/1و عمق ترانشه تا 

 090106 

  
 طولمتر 51،900

 350گـذاری بـا لولـه آزبسـت سـیمان، بـه قطـر               لوله
 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 

 090107 

  
 طولمتر 61،100

 میلیمتر  400یمان، به قطر    گذاری با لوله آزبست س    لوله
 . متر2و عمق ترانشه تا 

 090108 

  
 طولمتر 68،700

 450گـذاری بـا لولـه آزبسـت سـیمان، بـه قطـر               لوله
 .متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 

 090109 

  
 طولمتر 75،100

 میلیمتر  500گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 . متر2و عمق ترانشه تا 

 090110 

  
 طولمتر 97،500

 میلیمتر  600گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 .متر2و عمق ترانشه تا 

 090111 

  
 طولمتر 110،000

 میلیمتر  700گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 . متر25/2و عمق ترانشه تا 

 090112 

  
 طولمتر 130،000

 میلیمتر  800گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 . متر25/2و عمق ترانشه تا 

 090113 

  
 طولمتر 147،000

 میلیمتر  900گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر        لوله
 . متر5/2و عمق ترانشه تا 

 090114 

  
 طولمتر 165،000

 1000گـذاری بـا لولـه آزبسـت سـیمان، بـه قطـر               لوله
 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 

 090115 
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    و پمپ نصب شیر.  دهم لفص
 

  مقدمه
 :، به شرح زیر استها ردیفی حمل ونصب شیرها، شرح مختصری از عملیات است و عملیات تفصیلی این ها ردیفمفاد درج شده در  .1

 :شامل، حمل ونصب شیرآالت از هر کالس و در هر عمق، در زیر خاک یا داخل حوضچه. 1-1

، از محل تحویل )، قاب و دریچه بازدید در مورد شیرهای مدفونای و روکش چکمه (مربوطهای   مهره  بارگیری و حمل شیر، واشر و پیچ و-
 .از کارفرما تا پای کار، و باراندازی در محل نصب

 ).در مورد شیرهای مدفون(  انجام عملیات خاکی اضافی الزم، شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، آب پاشی و کوبیدن-

 ).در صورت لزوم( سطحی داخل ترانشه یا حوضچههای آب تلمبه زنی و تخلیه -

 ها آننصب    حفاظت کامل داخل شیر از ورود هر گونه مواد خارجی، قراردادن شیر، واشر و پیچ و مهره ها درون ترانشه یا حوضچه و-
 ).، قاب و دریچه بازدید در مورد شیرهای مدفونای همراه با نصب روکش چکمه(

 ).در مورد شیرهای مدفون(روی شیر درون شیرها، با خاک سرندی و کوبیدن آن با وسایل دستی، تا تراکم مورد لزوم اطراف وریزی خاک  -

در مورد شیرهای ( اضافیهای خاک، پخش )خاکریز نهایی (برداری خاک  پرکردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی، با خاک حاصل از -
 .و سایر عملیات تکمیلی الزم) مدفون

ی این ها ردیف، و مابقی هزینه در قسمت شود  می کلیات این فهرست بها محاسبه14سمتی از هزینه حمل و نصب شیرها، طبق بند ق .2
 .فصل منظور شده است

 .شود  درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می30 در داخل قنات نصب شود،  یا پمپدر صورتی که شیر .3

قنات به دلیل ریزش، آب بند شده و عملیات پمپاژ برای تخلیه آب به منظور اجرای شود که   وقتی پرداخت می100301بهای ردیف  .4
 .عملیات الزم باشد
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 100101  . میلیمتر100 تا 80حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد 61،100  

. میلیمتر250ا  ت150حمل ونصب شیر کشویی به قطر  عدد 82،300    100102 

 100103  . میلیمتر400 تا 300حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد 157،000  

  

 عدد 114،500

 250 تـا    150ای بـه قطـر       انـه حمل ونصـب شـیر پرو     
 .میلیمتر

 100201 

  

 عدد 152،500

 400 تـا  300ای بـه قطـر    انـه حمل و نصـب شـیر پرو     
 .میلیمتر

 100202 

  

20،600 
-دستگاه

 اعتس

پمپاژ و تخلیه آب قنات برای اجـرای عملیـات مـورد            
 .لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط

 100301 
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  حمل و نقل.  یازدهم فصل
 

  مقدمه
   تحویل کار، از محل پیمان  توسط  شده  تهیه  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح ، برای  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله ، حمل  بارگیری هزینه .1

  هزینه.   است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  این یها ردیف  ، در قیمت  مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه یا تهیه
 و   و قاب ها، پله  لوله  حفاظت ، شیرها، اتصالیها، مصالح ها، متعلقات ، لوله گرد میلآهک، ،   سیمان  کیلومتر، تنها برای30 مازاد بر  حمل
   حمل  هزینه گونه ، هیچ  سایر مصالح  و برایشود  می  پرداخت  فصل  این یها ردیف   مورد بر اساس ، بر حسب تحویلی کارفرما  دریچه
 . نخواهد شد  پرداختبینی شده  بجز مواردی که در مقدمه فصل پیش یا نهاجداگ

   زیر تعیین شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30  مازاد بر  حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .2
 :شود می

  سیمان. 1ـ2
  ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به های بنایی و اندود و بندکشی  و مالت، قطعات بتنی در بتن  عیار سیمان ، بر اساس  مقدار سیمان

 .شود می
پاکتی و های مربوط به حمل سیمان  و هزینه آن از ردیف درصد برای اتالف محاسبه 6مقدار آهک، براساس عیار آن در شفته به اضافه . 2ـ2

 .شود محاسبه میگرد  میل
  آالت آهن. 3ـ2
 .شود  می، منظور  حمل  بابت  کیلوگرم05/1 ،   مصرفیگرد میل   کیلوگرم  هر یک ازای  به
 و یا   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  احتساب  تنها برای  فصل  این  مقدمه  در بندهای  شده ادیر تعیینمق .3

 .سایر موارد، نخواهد بود
 :شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینه  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل .4
 خرید باید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  شود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  از کارخانه مستقیماً  سیمان چنانچه. 1ـ4

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس قبالً به
 مورد نظر را تولید   سیمان که (  سیمان ه کارخان  نزدیکترین  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان چنانچه. 2ـ4
 .، خواهد بود)کند می
 :شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برایگرد میل  مبدأ حمل .5
   برای بدأ حمل شود، م  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از گرد میل   که در صورتی. 1ـ5

 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
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع کز تهیه یا مر داخلیتولید کنندگان مسقیماً از  گرد میل   که در صورتی. 2ـ5

های نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب  کارخانه .کند  فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می کنندهنزدیکترین محل تولید
  .شوند می
 واحد   از بهای ، با استفاده  چدنی  و دریچه  و قاب ، پله) کارفرما مواد تحویلی(ها  له لو  حفاظت ، شیرها، اتصالیها، مصالح  متعلقات  حمل بهای .6

 .شود  می  محاسبه50/2   ضریب  و اعمال  پاکتی  و سیمانگرد میل   حمل یها ردیف
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، ) گذاری  در لوله  مفید هر شاخه طول ر مت اساس  و بر  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل برای(   سیمان  آزبست های  لوله  حمل های  ردیف بهای .7
 واحد   از بهای  مورد، با استفاده  با سایر قطرها، برحسب  فوق های  لوله  حمل بهای.  است  شده بینی  میلیمتر، پیش300 قطر   به  لوله برای

 .شود  می ، تعیین3   در جدول  شده  درج  ضرایب  میلیمتر و اعمال300 قطر   به  لوله  حمل های ردیف
 

   سیمان  آزبست های  لوله  حمل های ضریب. 3  جدول
 

 450 400 350 300 250 200 )میلیمتر(قطر لوله 
 3 75/1 25/1 1 74/0 51/0 ضریب

 1000 900 800 700 600 500 )میلیمتر(قطر لوله 
 5/8 5/7 7 5/4 5/4 3 ضریب

  
، ) گذاری  در لوله  مفید هر شاخه  متر طول اساس  و بر  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل برای (  اتیلن  پلی های  لوله  حمل های  ردیف بهای .8

 واحد   از بهای  مورد، با استفاده قطرها، برحسب  با سایر  فوق های  لوله  حمل بهای.   است  شده بینی  میلیمتر، پیش315قطر    به  لوله برای
 .شود  می ، تعیین4   در جدول  شده  درج  ضرایب تر و اعمال میلیم315قطر    به  لوله  حمل های ردیف

گرد و سیمان و اعمال  های حمل میل با استفاده از بهای واحد ردیف) مصالح تحویلی کارفرما(ها  بهای حمل متعلقات، شیرها و اتصالی .9
 .شود  محاسبه می50/2ضریب 

  اتیلن  پلی های  لوله  حمل های ضریب. 4  جدول
 

 315 280 250 225 200 110 )میلیمتر(قطر لوله 
ا ت 350

400 
 35/1 1 77/0 61/0 5/0 35/0 20/0 ضریب
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
  

   کیلومتر-تن  335
 30مـازاد بـر         و سیمان پاکتی، نسبت به     گرد  میلحمل  

 . کیلومتر75کیلومتر، تا فاصله 
 110101 

  
   کیلومتر-تن  225

 75مـازاد بـر      و سیمان پاکتی، نسبت به گرد  میلحمل  
 . کیلومتر150کیلومتر، تا فاصله 

 110102 

  
   کیلومتر-تن  140

 150مازاد بـر        و سیمان پاکتی، نسبت به     گرد  میلحمل  
 . کیلومتر300کیلومتر، تا فاصله 

 110103 

  
   کیلومتر-تن  115

 300مـازاد بـر     بت به  و سیمان پاکتی، نس    گرد  میلحمل  
 . کیلومتر450کیلومتر، تا فاصله 

 110104 

  
   کیلومتر-تن  100

 450مازاد بر      و سیمان پاکتی، نسبت به     گرد  میلحمل  
 . کیلومتر750کیلومتر، تا فاصله 

 110105 

  
   کیلومتر-تن  83

 750مازاد بر      و سیمان پاکتی، نسبت به     گرد  میلحمل  
 .کیلومتر

 110106 

  
51 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسـبت    300قطر     بهآزبست سیمان   حمل لوله   
 . کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30مازاد بر   به

 110201 

  
34 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسـبت    300قطر     بهآزبست سیمان   حمل لوله   
 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75مازاد بر   به

 110202 

  
22 

  -ول مترط
 کیلومتر

 میلیمتر، نسـبت    300قطر     بهآزبست سیمان   حمل لوله   
 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150مازاد بر   به

 110203 

  
18 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسـبت    300قطر     بهآزبست سیمان   حمل لوله   
 . کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300مازاد بر   به

 110204 

  
15 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسـبت    300قطر     بهآزبست سیمان   حمل لوله   
 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450مازاد بر   به

 110205 

  
13 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسـبت    300قطر     بهآزبست سیمان   حمل لوله   
 . کیلومتر750مازاد بر   به

 110206 

  
30 

  -مترطول 
 کیلومتر

  میلیمتـر، نسـبت بـه     315قطـر      بهیلن  ات  پلیحمل لوله   
 . کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30مازاد بر  

 110301 

  
20 

  -مترطول 
 کیلومتر

   میلیمتـر، نسـبت بـه     315قطـر      بهاتیلن    پلیحمل لوله   
 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75مازاد بر 

 110302 

  
13 

  -مترطول 
 کیلومتر

   میلیمتـر، نسـبت بـه      315 قطـر    بهاتیلن    پلیحمل لوله   
 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150مازاد بر 

 110303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
10 

  -مترطول 
 کیلومتر

   میلیمتـر، نسـبت بـه     315قطـر      بهاتیلن    پلیحمل لوله   
 . کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300مازاد بر 

 110304 

  
8 

  -مترطول 
 کیلومتر

  متـر، نسـبت بـه     میلی 315قطـر      بهاتیلن    پلیحمل لوله   
 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450مازاد بر 

 110305 

  
7 

  -مترطول 
 کیلومتر

   میلیمتـر، نسـبت بـه     315قطـر      بهاتیلن    پلیحمل لوله   
 . کیلومتر750مازاد بر 

 110306 
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   دستمزدی کارهای . زدهمدوا  فصل 
 

  مقدمه
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
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 کار  پای مصالح .1  پیوست
 

   مقدمه
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه مان پی  موضوع  اجرای  برای  کهشود  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح .1 

   ورود مصالح هنگام . باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ع، نو  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط یها  فصل یها ردیف  در  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینۀ  ضمیمه فهرست  یها ردیف  در قیمت .2 

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ ت اس  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی ، انجامها فصل

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  و برایشود  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام .3 
  ، هزینۀ ای  منطقه  ضریبهای ، با احتساب)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای ( 7/0 بدون اعمال ضریب  حمل کار و هزینه یپا

 .شود  می وضعیتها منظور  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی باالسری
   کارگاه  را از محوطهها آن   کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به تعلق، م  وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام .4 

 در  چنانچه (   وضعیت  از صورت  از کسر آن ، پس  صورت  در این که، باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی
 . کند  خارج  را از کارگاهها آن کارفرما،   مشاور و موافقت ند با پیشنهاد مهندستوا  پیمانکار می،) باشد   منظور شده  وضعیت صورت

   در مقابل  که  مناسبی  را در محلها آن و پیمانکار باید   پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت .5 
 .بار کند باشد، ان  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

   شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح نرخ .6 
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل است

  مصالح .کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت صورت و ،  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین .7 
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است   به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که مازاد بر مصرف
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
 410101 سه شستهما متر مکعب 41،900  

 410102 شن شسته متر مکعب 39،600  

 410103 سنگ الشه بنایی متر مکعب 53،100  

 410401 سنگ نیم تراش متر مکعب 283،000  

 410501 سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 453،000  

 410502 سیمان پرتلند نوع یک فله تن 389،500  

 410601 ح  مانند کول، طوقه و درپوشقطعات بتنی مسل متر مکعب 983،000  

 410801  سادهگرد میلانواع  کیلوگرم 8،960  

 410802   آجدارگرد میلانواع  کیلوگرم 8،410  
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 2  پیوست
 

 .شود  می زیر تفکیک   شرح  کار، به  باالسری و هزینه  می عمو  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 

   عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را بهها آن  توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری  فنی، دفتر  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ. 1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینۀ انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه و حق می عمو های  بیمه هزینۀ. 2ـ1
 .شود  می انجام می عمو  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران ان کارمند  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه. 3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ. 4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینۀ. 5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک هزینۀ. 6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینۀ. 7ـ1
 .  دفتر مرکزی و پست   مخابرات هزینۀ. 8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینۀ. 9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم هزینۀ. 10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینۀ. 11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینۀ. 12ـ1
 .ها مناقصه در   شرکت  نامه  ضمانت هزینۀ. 13ـ1
 .ها آن، و مانند   در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه. 14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینۀ. 15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ. 16ـ1
 .ی دفتر مرکزیا Ĥنه دستگاهها و تجهیزات رایهزینۀ. 17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه. 1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینۀ .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی هزینۀ. 2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینۀ. 2ـ2
 .  تعهدات جام ان  نامۀ  ضمانت هزینۀ. 1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامۀ  ضمانت هزینۀ. 2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامۀ  ضمانت هزینۀ. 3ـ2ـ2
 .  مالیات هزینۀ. 3ـ2
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 .  کارآموزی  صندوق هزینۀ. 4ـ2
 .سود پیمانکار. 5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه. 6ـ2
  ، هزینۀ همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی کارگاه می عمو  سرپرستی  انسانی وی دستمزد نیر هزینۀ. 1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  بها فهرست  یها ردیف   در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای مهندس در اختیار کارفرما و   که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینۀ. 2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینۀ. 3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینۀ. 4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینۀ. 5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینۀ. 6ـ6ـ2
 . های متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،   پست های هزینه. 7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تأمین هزینۀ. 8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینۀ. 9ـ6ـ2
 .مانکارهای پی  آزمایش هزینه. 10ـ6ـ2

 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه. 11ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه. 10ـ6ـ2
 .های مربوط به ایمنی و حفاظت کار هزینه. 11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه. 7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه. 1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه ینۀهز. 2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینۀ. 3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه. 4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه. 5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه. 6ـ7ـ2
ها و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره اجرا  عملیات و اقدام، شامل تمام های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه  هزینه.7ـ7ـ2

 تامین روشنایی و هوارسانی به این عملیات .دانجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شو
 .شود  را نیز شامل میداخل قنات

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینۀ آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ) 1  توضیح
 . ت اس  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینۀ  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای) 2 توضیح
   باالسری های هزینه در ها آن   از بابت ای ، هزینهشود  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول یها نا پیم برای(

 .  است  نشده منظور
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 ای  منطقه جدول ضریب
 

 ضریب نام مناطق ردیف
 00/1 .خراسان جنوبیو ، یزد ی تهرانها نااست 1
 07/1 .گیالن، مازندران و گلستانی ها نااست 2

3 
خراسان ، مان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، قم، مرکزیکراصفهان، ی ها نااست

 . و سمنانخراسان شمالی، رضوی
11/1 

4 
لرستان، کرمانشاه، ایالم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، ی ها نااست

 .خوزستانبوشهر، هرمزگان و قزوین، همدان، سیستان و بلوچستان، 
15/1 

 
سب محل اجرای پروژه، به برآورد هزینه که بر اساس ای به شرح جدول باال، هنگام تهیه برآورد بر ح ضریب منطقه

 .شود  میی این فهرست بها تعیین شده اعمالها ردیف
   در هر منطقه  کار واقع  ریالی  اوزان  از متوسط ،ای  منطقه  ضریبد، باش  منطقه  از یک  کار در بیش  اجرای  محل که در صورتی

 .شود  می و در برآورد منظورآید  می  دست به
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 اند بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست  های جدید پیمان نحوه عمل برای تعیین قیمت. 4پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین   برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش)برآورد اجرای کار (ه پیمانبهای منضم ب فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29قیمت جدید مطابق بند ج ماده 
بینی شده باشد برای  ش شرح و قیمت واحد پی)برآورد اجرای کار( بهای منضم به پیمان که برای کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و  های باالسری، منطقه مانند هزینه(از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان ً پرداخت قیمت جدید عینا
با درنظر گرفتن های قیمتهای جدید  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) برحسب مورد سایر ضریبهای مربوط

 . درصد است25افزایش مقادیر کار تا 
   تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره
 تجهیز و  مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق زینه تجهیز و ه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارک  شده بینی پیش

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25، حداکثر تا   اضافی برچیدن
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 تعاریف و مفاهیم قنات. 5  پیوست
 

 ):کاریز( تعریف قنات. 5-1
ای از یک  ، قنات مجموعه1شماره  مطابق شکل .شود های زیرزمینی احداث می اری از آببرد     قنات یک سازه آبی سنتی است که جهت بهره

های آبدار مناطق مرتفع  با شیبی کمتر از شیب سطح زمین است، که آب موجود در الیه یا الیه های زیرزمینی یا کوره یا چند میله و یک کوره
های زیرزمینی، با جریان طبیعی   ثقل و بدون استفاده از انرژی، ضمن حفظ تعادل آبها و برکه ها را به کمک نیروی زمین، رودخانه ها، مرداب

 .رساند جمع آوری و به محل مصرف می
 واحد . همکاری نمایندبایست در حفظ و نگهداری از آن ها می ها و ارگان قنات یک منبع آبی و یک اثر تاریخی باستانی بوده و تمامی دستگاه

 .اشدب شمارش قنات رشته می
 1شکل شماره 

 

 
 
 :تعریف بخشهای قنات. 5-2

 :گردد ه میایهای قنات ار در ادامه تعاریف هرکدام از بخش. تلفی تشکیل شده استخهای م  قنات از بخش1مطابق با شکل شماره 
 :کوره قنات. 5-2-1

شود، که  بوده و ابعاد آن طوری طراحی می   مجرای زیرزمینی مظهر تا مادر چاه قنات با سطح مقطع بیضی کف پهن یا تخم مرغی شکل 
. شوند  بهم متصل می که نهایتاً) های فرعی و اصلی کوره( کوره گاهی دارای انشعاباتی است. های مقنی بتوانند وظایف خود را انجام دهند گروه

باشد و از دو بخش تره کار و خشکه  قل میکمک نیروی ثه بنابراین وظیفه کوره، آبگیری از آبخوان و جمع آوری و انتقال آب به مظهر قنات ب
 .کار تشکیل شده است



 تعاریف و مفاهیم قنات. 5  پیوست
 1387فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

 
 

53 
 

 :میله چاه. 5-2-2
ابزارآالت مورد نیاز،  ل ویو از آن برای ورود و خروج گروه مقنی، وسا آن حفر شده ی که در طول مسیر کوره قنات و عمود بریها     چاه

طرف مادر چاه افزایش ه ها از مظهر ب معموالً عمق میله چاه. شود استفاده میها  تهویه کوره و نهایتاً خارج ساختن مواد الیروبی شده از آن
 .یابد می
 :مادر چاه. 5-2-3

 .گویند آخرین میله چاه موجود در خالف جهت جریان آب کوره قنات را، مادر چاه می
 :مظهر. 5-2-4

 .شود یاز آنجا در سطح زمین ظاهر مآب      محلی است در ابتدای مسیر کوره قنات که 
 :پیشکار. 5-2-5

 .کند محل پیشکار در طول عمر قنات تغییر می. گویند ی کوره قنات اعم از شاخه اصلی یا فرعی را پیشکار یا سینه کار قنات میی   بخش انتها
 : خشکه کار.5-2-6

 .عهده دارده زمین بانتقال آب را به سطح  عنوان یک گالری وظیفه هدایت وه  ب      بخشی از کوره قنات است که صرفاً
 : تره کار. 5-2-7

طول این . عهده دارده از طریق سفره آب زیر زمینی را ب) تامین آب(    بخشی از کوره قنات است که همیشه مرطوب بوده و وظیفه آبگیری 
 . در مواردی ممکن است همه طول کوره قنات تره کار باشد ضمناً. بخش تابع نوسانات سطح ایستابی است

 :هرنج. 5-2-8
هرنج خاص قنواتی است که مظهر . کند مجرای روبازی است که آب را از مظهر قنات تا ابتدای کانال انتقال آب اراضی کشاورزی هدایت می  
عبارت دیگر هرنج جزئی از قنات است که به دلیل کمبود ضخامت سقف کوره، خاک از استحکام و ه ب. شود ها در سطح زمین واقع نمی آن

 از مظهر قنات تا ارتفاع  یک به طور معمول،. اند  برخوردار نبوده و لذا دچار ریزش شده و مجبور به برداشت این بخش از قنات شدهپایداری
 .شود میمتر را هرنج محسوب و ادامه آن تحت عنوان کانال انتقال آب در نظر گرفته 

 :یف عملیات اجرایی قناتتعر. 5-3
 :الیروبی. 5-3-1

چون اغلب دیواره مجرای قنات فاقد پوشش حفاظتی است، لذا در طول . های درون کوره قنات را الیروبی گویند  و ریزش گل والیتخلیه
ها همه ساله نیاز  بنابراین اکثر قنات. شود گذاری شده، باعث کاهش جریان آب می ها و سقف آن ریزش کرده و گل و الی رسوب زمان دیواره

 ).افتد گذاری شده، این مسئله کمتر اتفاق می های کول قناتدر مورد . (به الیروبی دارند
 :گذاری کول. 5-3-2

ای با ابعاد مختلف ساخته شده و برای جلوگیری از ریزش  ای است بتنی که به صورت مسلح به شکل تخم مرغی، بیضوی، دایره کول قطعه
شده است که امروزه  های سفالی نیز استفاده می در گذشته از کول. رود میها به کار  های قنات های کوره ها و یا سقف و دیواره دیواره میله چاه

 .های سفالی و بتنی استفاده شود های پلی اتیلن بجای کول شود که از کول منسوخ شده و در عوض توصیه می
 :سرشکافی. 5-3-3

حداکثر . گویند ای از تعمیرات را سرشکافی می ارهبرداری روی مسیر کوره قنات، برای دسترسی به مجرا و یا کوره قنات برای انجام پ خاک
 . متر است10 سرشکافی قنات قعم
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 ):دور چینی (چینی طوقه. 5-3-4
به دیواره . کنند برای حفاظت از ریزش دهانه میله چاه قنات، آن را از عمق مناسب تا سطح زمین با سنگ یا آجر و مالت، دیواره چینی می

ها تخریب و گشاد  هلاگر این عمل صورت نگیرد، تحت تاثیر عوامل فرسایش به مرور زمان دهانه می. ویندگ محافظ حلقوی طوقه چینی می
چینی از طوقه های  شود که در امر طوقه امروزه توصیه می. ای از موارد تخریب میله منجر به مسدود شدن کوره خواهد شد شود که در پاره می

 .جر و مالت استفاده شودح و یا پلی اتیلن بجای مصالح آلبتنی مس
 :)گلوبند یا بادبند(رگیری مک. 5-3-5

ای موارد به منظور حفظ میله چاه و قنات در برابر ریزش و تخریب و خطرات احتمالی، الزم است حد فاصل کوره قنات تا سطح زمین  در پاره
 بستگی به بافت خاک میله و میزان ریزش داخل آن عمق کمر گیری. گویند  میبه این عمل کمر گیری. در مقطعی از میله چاه مسدود شود

 .دارد
 

 :)سیفون(شترگلو .  5-3-6
شود که  ای حفاری شود که کوره آن باید مسیر رودخانه را قطع کند برای جلوگیری از این برخورد، به این شکل عمل می وقتی قنات به گونه

. سازند بستر رودخانه بهم مرتبط می ها را توسط کوره از زیر مایند و سپس آنن دو چاه کم عمق در امتداد کوره و در طرفین رودخانه حفر می
 .شود گذاری می تمام طول کوره شتر گلو کول. این نوع مجرا را شتر گلو گویند

 :بری بغل.  5-3-7
یر مسدود شده وجود نداشته و یی مسا که امکان بازسازی و یا بازگش،حفر مسیر انحرافی در بخش دارای ریزش شدید در کوره و یا میله قنات

 .نامند کن می بر و یا بغل گویند، کوره جدید احداثی را بغل بری می یا مستلزم خطرات و هزینه زیاد باشد، را بغل
 :تراش بغل. 5-3-8

ملیات اجرایی کافی اغلب در صورتی که مقطع کوره قنات برای عبور آب یا ع. نامند تراشی می کندن جداره کوره و افزودن محیط کوره را بغل
 .گیرد نباشد، این عمل صورت می

 :)شکنی کف(زنی  ته. 5-3-9
نزول بار هیدرولیکی آبخوان و اصالح شیب ) زنگابه(حفر و کندن سرتاسر یا قسمتی از مسیر کوره قنات به دلیل وجود رسوبات سخت 

 .رود ها نیز به کار می  این واژه گاهی برای عمیق کردن میله.شکنی گویند  ته زنی یا کف،نامناسب کوره قنات را به منظور افزایش آبدهی
 :بند سنگ. 5-3-10

عملیات بنایی با سنگ به صورت خشکه چین و یا با مالت ماسه سیمان در کوره و یا میله چاه قنات در جهت حفاظت کوره و یا میله چاه را 
 .ره و جلوگیری از ریزش سقف کوره نیز استفاده شودعملیات سنگ بند ممکن است جهت استفاده از کو. گویند سنگ بند می

 :پوش تخت. 5-3-11
های بزرگی را روی   پوشش سنگ چین شده در دیواره کوره احداث کرده و تخته سنگ،به منظور حفاظت از ریزش سقف و یا بخشی از کوره

توان بجای تخته سنگ  می. گویند تخته سنگ پوش میعمل به این . دشوزش سقف کوره جلوگیری یدهند تا از ر های جانبی قرار می سنگ چین
شود و در   توصیه می به این روش،های اجرا شده الزم به ذکر است که استفاده از این روش تنها در قنات. از بلوک سیمان مسلح استفاده نمود

 .شود گذاری استفاده می ها اجرا نشده است از کول هایی که این عملیات در آن بازسازی قنات
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 : کردنرگو سنگ. 5-3-12
و حجیمی در مسیر کوره قنات وجود داشته باشد که امکان خرد کردن و یا انتقال آن به سطح زمین وجود نداشته و یا  اگر تخته سنگ بزرگ

ز مسیرکوره کنند و تخته سنگ را ا  فضایی متناسب با ابعاد تخته سنگ حفاری میمقرون به صرفه نباشد در این حالت در مسیرکوره قنات
 .گویند گور کردن می  عمل سنگ اینبه. کنند منحرف کرده و در داخل حفره احداث شده دفن می

 :پارف. 5-3-13
ها جهت سهولت پایین رفتن و   این حفره.کنند است که مقنیان به هنگام حفاری میله در دیواره آن احداث می) جای پاها(های کوچکی  حفره

و به طور زیگزاک در دیواره  ها از یکدیگر حدود یک متر است فاصله پارف. شود  کف میله ایجاد میبهز دهانه میله باال آمدن مقنی به ترتیب ا
با . گذارد مقنی به هنگام پایین رفتن از میله، یک پای خود را در پارف مقابل می. شود میله، درست در وسط دو پارف طرف مقابل واقع می

ها برای ورود به میله و یا خروج از آن به طور همزمان از پارف و چرخ چاه استفاده  گاهی مقنی. رسد له میتکرار این عمل، مقنی به کف می
نمایند و با پایین فرستادن   پای خود عبور داده و سر طناب را از باالی شانه به بدنه طناب محکم میبینبه این ترتیب که طناب را از . کنند می

 .آید ها قرار داده و پایین یا باال می خ چاه، مقنی به طور متوالی و به سرعت پای خود را در پارفیا باال کشیدن طناب توسط چر
 :دبیل. 5-3-14

 .شود حفر میله قنات از کوره به سمت سطح زمین و یا به عبارت دیگر از پایین به باال دبیل گفته می
 :زنی سقف. 5-3-15

شود که در مسیر کوره یا عوارض  هایی انجام می این عملیات در قنات. شود ره انجام میعملیاتی است که به منظور اصالح شیب مسیر کو
با عملیات سقف زنی از . سخت روبرو بوده و در سقف کوره موانعی حفاری نشده باقی مانده و باعث پایین افتادن کف کوره گردیده است

 .شود سقف کوره برداشته شده و در کف کوره ریخته می
 ):سینه کار یا نوکنی(شکار کنی پی. 5-3-16

این . گویند را پیشکارکنی می) درخالف جهت مظهر قنات(های فرعی و جانبی پس از مادر چاه  کندن بخش انتهایی کوره اصلی و یا کوره
ابع آب زیرزمینی به درون آبخوان به من) عمل پیشکار کنی(را که با ادامه حفاری در پیشکار چبخش از نظر آبدهی قنات حائز اهمیت است، 

در طول عمر قنات . شود در این حالت بخش جدید انتهای کوره، پیشکار خوانده می. یابد بیشتر دسترسی پیدا کرده، آبدهی قنات افزایش می
 .کند محل پیشکار تغییر می

  مفاهیم قنات.5-4
 :) بار زدن آب(بند شدن  آب. 5-4-1

ر ریزش سقف و یا دیواره کوره، ریزش رسوبات ناشی از جریان سیالب در محدوده قنات، عبارت است از توقف جریان آب کوره قنات در اث
 .سقوط اجسام یا جانوران و در موارد نادری رسوب امالح سفت شده و یا سیمانته شده در مجرای کوره

 :خور قنات آب. 5-4-2
خور قنات که سالیانه زیر  آن بخشی از اراضی آب.  گویندخور قنات شود را آب ی که توسط آب قنات آبیاری میاراضی کشاورزی پایین دست

خور قنات مساوی یا بیشتر از   اراضی آب،کند دهی قنات سالیانه تغییر می با توجه به این که آب. گیرد، اراضی تحت کشت گویند کشت قرار می
 .باشد اراضی تحت کشت می

 :پشته. 5-4-3
ها، حجم موادی که در کوره باید  ی نظیر عمق میلهلها در قنات متفاوت است و به عوام اندازه پشته. نامند فاصله بین دو میله متوالی را پشته می

ها  نظر به این که عمق میله. های مربوط به آن پشته است  هر پشته دو برابر عمق میلهطولمعموالً . حفاری شوند و هوادهی قنات بستگی دارد
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های   معموالً حجم خاک.ها به سمت مادرچاه بدیهی است شود، این افزایش تدریجی طول پشته ه میاز مظهر تا مادرچاه قنات به تدریج اضاف
 .باشد ها می انباشته اطراف دهانه میله معرف طول پشته

 :حقابه. 5-4-4
 .برداران از آب قنات را حقابه گویند سهم مالکین یا بهره

 :)پاشی سره(زنگابه . 5-4-5
 در اثر ،اگر آب قنات حاوی امالح زیاد بیکربنات کلسیم باشد. شود جداره کوره گفته می)عمدتاً سنگ آهکی(شده های کربناته سخت  به نهشته

ها  گاهی جنس نهشته. شود این امالح به صورت کربنات کلسیم در کوره رسوب کرده و سخت می) مثالً دما و فشار(تغییر شرایط فیزیکی 
کاهش تراوایی و نیز کاهش سطح مقطع کوره بخصوص در تره کار و در نتیجه کاهش آبدهی قنات ها سبب  این نهشته. است) گچی(سولفاته 

 .گردد ها تخلیه می ها را از جداره کوره برداشته و از طریق میله ای این نهشته معموالً در عملیات الیروبی دوره. شود می
 :سبو. 5-4-6

). ساعت آبی(گیرد   زمانی آب صورت میترین سنجش  کوچک،شده است و با آنظرفی است کوچک و مسی که در ته آن سوراخ ریزی تعبیه 
 .تری نیز تقسیم شده باشد به تقسیمات کوچکممکن است درون سبو خود 

 :شوالت. 5-4-7
. مایندن شود که از مقاومت کافی برخوردار نیستند و به هنگام حفاری در کوره و میله ریزش می های سست حاوی رطوبت گفته می به الیه

های حفاطتی سنگ بست و  ها به آسانی میسر نیست و معموالً برای جلوگیری از ریزش، حفاری توام با احداث دیواره الیهحفاری در این 
نماید، گاهی باعث  وجود شوالت در خشکه کار و ریزش پی در پی آن که عملیات حفاری را با مشکل روبرو می. گیرد گذاری انجام می کول

 .شود ر این بخش از کوره نیز میتغییر مسی
 :مقسم. 5-4-8

های از پیش تعیین شده به  شود و وظیفه تقسیم آب را بر اساس حقابه ای است که در زیر دست مظهر قنات و یا استخر قنات احداث می سازه
 . وندش های زیر دست قنات غالباً فلزی یا بتنی بوده و به شکل سرریز و دریچه اجرا می مقسم. عهده دارد

 :استخر. 5-4-9
دهی قنات و  این استخرها در تنظیم آب. شود به منظور ذخیره سازی آب قنات معموالً در پایین دست قنات استخرهای ذخیره آب ساخته می

اند، که امروزه  شده و یا از شفته آهک ساخته میخاکی در گذشته این استخرها . کنترل آن، افزایش راندمان انتقال و توزیع آب نقش مهمی دارند
 .استفاده شود... های بتنی و یا ژئوممبران و  شود پوشش توصیه می

 های کارگری قنات  تعریف گروه.5-5
 :مقنیگروه  .5-5-1

 :ذیل استنمایند و شامل افراد  تیمی است متشکل از چند نفر مقنی و کارگر ساده که در امر حفر و نگهداری قنات فعالیت می
 رخ کش و دلوگیرچشه کش، کلنگدار، گلبند، ال

 :)سر گروه(دار   کلنگ.5-5-2
و ) با کمک آتشبار(در عملیات از کلنگ، قلم، چکش، کمپرسور، مواد ناریه . دهد فردی است که عملیات حفاری را به عنوان استادکار انجام می

 .شود استفاده می... 
 :بند  گل.5-5-3

هایی که فاصله دو میله چاه بهم  در قنات. حاصل از حفاری و الیروبی را به عهده داردآوری مواد   جمع،دار فردی است که در کنار کلنگ
 .دهد کشی را نیز انجام می بند وظیفه الشه نزدیک باشد، گل
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 :کش  الشه.5-5-4
تعداد نفرات الشه . ه داردبند وظیفه حمل دلو حامل مواد الیروبی را از داخل کوره به تقاطع میله چاه و کوره به عهد فردی است که در کنار گل

 .کش بستگی به فاصله دو میله دارد
 :کش  چرخ.5-5-5

فرد یا افرادی هستند که عمل انتقال مقنی و کارگران و مصالح را از سطح زمین به داخل کوره و یا انتقال مقنی و کارگران و تخلیه ضایعات را 
 .ندبه سطح زمین به وسیله چرخ چاه یا وسایل دیگر به عهده دار

 :)دلوکش( دلوگیر .5-5-6
دلوگیر همچنین دلو خالی را به . کش وظیفه گرفتن دلو پر و انتقال به کناره میله چاه و تخلیه آن را به عهده دارد فردی است که در کنار چرخ

 .نماید چرخ چاه متصل می
 
 

 




