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  دركارب ملدستورالع
  
، )كاربرد  دستورالعمل(  دستورالعمل  اين،  شامل، شود مي  ناميده  سد  هاياختصار فهرست ب  به سد سازي كه  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست. 1

  : زير است  شرح  به، بها  فهرست  و پيوستهاي ها  رديفواحد   و بهاي  شرح، فصلها  مقدمه،  كليات
  . كار پاي  مصالح )1  پيوست
  .  شرح اقالم باالسري) 2  پيوست
  .  كارگاه  دنتجهيز و برچي  دستورالعمل )3  پيوست
  .كارهاي جديد )4  پيوست

  بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  نحوه. 2
هاي  هاي جانبي شامل سيستم جراي انواع سدهاي بتني، خاكي و سازها  كه  است  شده  تهيه  نحوي به، بها فهرست  اين  يها  رديف  شرح. 1ـ2

  پوشش تحترا  ها و آبياري  انتقال آب براي نيروگاه دسترسي و هاي تونل يها،رانواع گال ننده، انواع سرريزها،هاي تخليه ك انحراف آب، سيستم
و همچنين استفاده از اين فهرست بها در طرحهاي  تاس هدنشي ينب شيپ سده ايروگن )ابنيه(ساختماني  ارهايك ،هوعجمم ينا رد. دهد ميقرار 
  يها  رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  كه، مورد نياز كار باشد  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  در مواردي. بخشي سدها الزامي نيست عالج
  اين. شود مي  جديد درج  رديف  با شماره،  مربوط  گروه  ودر انتهاي  تهيه،  اقالم  آن  براي  مناسب  رديف  شرح، نكند  بها تطبيق  فهرست  اين

و   قيمت  تجزيه  با روش، دار ستاره  يها  رديفواحد   بهاي. شوند مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ا عالمتبها،   رديف
  يها  رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  هرگاه. شود مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه ،هاي دوره مبناي اين فهرست بر اساس قيمت

  . شود مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهيه  الزم  متن، دار مورد نياز باشد ستاره
با   هر فصل  يها  ، رديف جديد در آينده  يها  رديف  درج  مورد نياز و امكان  يها  رديف به  دسترسي  منظور سهولت  به، بها  فهرست  در اين. 2ـ2

  رقم  شش  شامل، بها فهرست  يها  رديف  شماره.  است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها يا زير فصلهاي به، آنها  اهيتم به  توجه
در هر   رديف  شماره به، آخر  و دو رقم،  يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  دو رقم،  فصل  شماره  اول  دو رقم،  چپ  از سمت  ترتيب به  كه  است
  .  است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه

، ديگر  يا روش،  ييها  رديفيا   واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  بهاي، فصلها  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي. 3ـ2
  شده  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  روهدر گ  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  بايد رديف،  است  شده  تعيين

  . شوند مي  محسوب  پايه  يها  رديف  اقالم  اين  حالت  در اين. شود  درج  ياد شده  رديف  در مقابل، گردد مي  محاسبه
  تعيين، 1ـ2در بند   شده  درج  روش به، واحد هستند  بهاي  بدوناما ،  بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  ييها  رديفواحد   بهاي. 2-4
 . شوند مي  دار محسوب ستاره  يها  رديفنيز   اقالم  شوند و اين مي

  هنگـام  بايد، 4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  يها  رديفواحد   و بهاي، )دار ستاره  اقالم( 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  يها  رديفواحد   و بهاي  شرح. 2-5
  . برسد  اجرايي  دستگاه  تصويب به، كار  اجراي  برآورد هزينه  بررسي

  هـاي  برآورد رديف  مبلغ  جمع  به  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي  كه  در كارهايي .6ـ2
  دسـتگاه الزم اسـت   درصد باشد، )30(سي بيشتر از  ،  رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  نههزي  اعمال بدون)  و غيرپايه  پايه( بها   فهرست
بـه  ،  مربوط  قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي
  شـوراي   توسط  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردي رييس جمهور ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي دبيرخانه

  .خواهد بود درصد) 10(ده شود، سقف ياد شده  در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي .قرار گيرد  عمل  ، مالك فني  عالي

  تعيـين   روش  زير، طبـق   هاي آن هزينه به  مربوط  غير پاية  هاي  بها و رديف  فهرست  اين  هاي  واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2
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  . شود مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده
بـه صـورت مناقصـه و    براي كارهايي كه  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2

  .شوند براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 
  .3  پيوست  ، مطابق هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه. 2ـ7ـ2
 اهـ ب تسفهر هاي اين  حسب رديفرب ني، وت فمشخصاو  ييااجرهاي   قشهن اسس، برانآ قالما ديراكار، مقر ه رايجا زينهه وردرآب براي. 2-8

  . شود مي ، تهيهتاس ها  رديف و مبلغ دارقد، محوا ايهد، بحواح، ر، شرهاشامل شم هك تيسهرف. شود مي محاسبه و تعيين
، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  رديفهاي  مبلغ  از جمع.  است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين

  شده  ها ضرب رديف  مبلغ  جمع  ، به باالسريضريب و  آيد مي  دست  كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  رديفهاي  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ  ز جمعا
ها و  فصل  ، مقدمة كليات،  شده ياد  مدارك  به. كار خواهدبود  اجراي  ، برآورد هزينة شود، نتيجه مي  اضافه  آن ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة و

  ناميده ،)كار  اجراي  برآورد هزينه(منضم به پيمان  بها و مقاديركار  فهرست  عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعة شده  ضميمه 4و  3 ،2، 1  پيوستهاي
  .شود مي
  بها و مقادير يا بـرآورد هزينـه    فهرست،  مورد نياز است  يهپا  بهاي  فهرست  رشته  از يك  بيش، آنها  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي. 3

. شـود  مـي   تهيـه   طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  طبق،  است  رشته  يك به  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
بـرآورد    بـرآورد كـه    خالصه  با برگ  همراه، شود مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
يكديگر  به، كار  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان به،  است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  بخشهاي
  . شود مي  تهيه) ها رشته  تمام(كار   كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  يككارها تنها   نوع  در اين. شوند مي  ملحق

ـ  جرايـي ا اهگسـت د ويسـ  از دهشـ  ابخـ نتا بـه روش  هتوج با. 4 ت اجهيـز ت و) ابـزار دقيـق  ( يـري ه گو انـداز  كنتـرل  ياگاههتدسـ  هيـ ته رايب
ـ  هانويل آحت و لمح، ديخر هومورد نح درر اكپيمانرايي و جا ستگاهد داتهتع بايد، نيكالاهيدرومك و مـدارك  ناد سـ ا درر با توجه به نكات زي

  . دشوي بين يشپ نمايپ
قالـب يـك    دري مانتاخسـ  كـار ا ب راههمو تهيه و نصب و قرائت تجهيزات ابزار دقيق  لنيكاازات هيدرومكيجهت نصب ه تهيه وك يردموا در -

  . شود ضميمه اين فهرست بها مي ربوطمفهرست بهاي كارهاي ، شود مي واگذارر كانپيماه بن پيما
به  ونصبي اختمانس اهنگي كارهايمه ماتدخ نهيهز، دوش جاعرا ديگري انركانپيما يار كانپيما بهياد شده زات يجهت نصب كه يدر صورت -

 نصب انركانپيماا يار يمانكپ راتيخا در ار رگاهاكز تجهي ازي اناتكام بايدر يمانكاپ چهنناچ. شود ميي بين متفرقه پيش لف در فصيصورت يك رد
طـي رديـف    ارگـاه ن كو برچيـد  هيـز جت زينـه ه دربـرآو ر د بـوط رزينـه م ه وي بين شيپ مانيو مدارك پد ناسا رد آنح شر، دده زات قراريتجه

  . شود مي هترفگ نظر رداي  جداگانه
با استفاده از فهرسـت بهـاي پايـه    ، شودمي هترفگ نظر رد اريدبر هربه هراي دورب كهد س ت عمومياو تاسيسا ههرا، هاختماناس هزينه احداث. 5

ضـميمه اسـناد    برآورد شده و به عنـوان يـك فهرسـت بهـاي جداگانـه     ) . . . . ابنيه و تاسيسات برقي و مكانيكي و، راه و باند فرودگاه(مربوط
  . شود مي
ي عاتطالا وعن لي هرك طوره ب اوهآن هيهت منبع وا ههدستگاو  وازمل، لحامص املك خصاتشم، ايدب ردورآبه دكنن هيواحد ته ااور يشم مهندس. 6

و د اناسـ  رد و يـه هت، شـد اب شتهادي اهگآ به آن تبنس شنهاد قيمتيپ ائهاربراي ر نكااپيمت سا زمال و هدبو رثموت يمق رظن زا كه، را نهاآ درباره
  . كند مان درجيمدارك پ

ر هـ  لحامصـ  مجوح وسعت، عيتقمو يداب اورشم ندسهم، شنهاد قيمتيپ ائهرامكان ا و لحامص عدنم تامشخص ازر پيمانكا عالاطروظمنه ب. 7
  . ديانم رجد ناپيم نيف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و
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تمهيـداتي ماننـد   ، )Care of Water(انحراف و هدايت آبهاي زيرزميني يـا سـطحي   ، در مواردي كه در عمليات در فضاي باز بمنظوركنترل. 8
 هب وجهتبا يداب اورشم ندسهم، دشبا زمال يعيبطن جرياا به تخليپمپاژ يا  Well Pointايجاد ، سپركوبي، ديوار آب بند، خاكريز، زهكشاحداث 

 رهاياقالم كا يه وهت راب و هدايت آ رلتكن يابر زانيد مورح طر، راك رايجال درمح تمالي آبحميزان ا وي نيزمرزي طحي وس ات آبهايعالمط
ـ  پـاژ مپ نـه يهز، دشـو ي بينـ  شيپ ژامپپ روش بهي رزمينيز هايبدايت آه وآوري ع مج گاهره. ايدمن رومنظ راك رايجا زينهه درآوربر د را نآ ا ب

  . شود مي رآوردب بيني شده در فصول ديگر اضافه بهاي پيش يها  رديفتفرقه عالوه بر م ايهارك صلف رد هشد ينبيش رديف پي ده ازااستف
در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388ده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاه .9

گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  براي مواردي كه ممكن است عالمت. اصالحي، عالمت گذاري شود
  .است
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  ت ايلك
  

 رقابل تفكيكيغ مقدار و جمع كل اجزاي، بهاي واحد، واحد، شرح رديف، شامل شماره رديف ها  ديفرو  لهاصف قدمهم، اتيكل مفاد .1
  . ستنده يگردكي و مكمل

هـر   دحـ اوي ابهـ  كهلب، تكار نيس نيف خصاتشم ندهنك عيينت ييتنها هب، و كليات لهاصفه قدمم رده دج شرد شرحو  ها  رديف شرح
 يـن ا در هدشـ  عيـين ت تاصـ خمشا ب و شده ماانج نيت فشخصام وه نقشق طب، ارك كه ستا اختدپر رصورتي قابلد ها  رديف از يك
  .باشد  داشته  مطابقت و رديف مورد نظر بها تسهرف

 در هدشـ  عيـين ت شخصـات م، نبـه پيمـا  م منضـ عمـومي و خصوصـي    نيف صاتخمش، اهبت سفهر ينا در نيف تامشخصز ا منظور .2
  . رهاستكا رستوو دن دستورالعمل سازندگا، ييااجري ها  قشهن

ص شـخ م هر مورد از آنها به طورل شموم عده گر آنكم شود ميل امش يزن زير را يها  زينهه، تسفهر اين يها  رديفز ا هر يك بهاي .3
  . دباشه شد تصريح

   سانينا نيروي تامين -
  بزار ا و تالآ شينما تامين -
  . اريدنگه يها  ينهزو ه زمالت دفعا زي بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگيري، افتو  ورريزد بات با احتساو تجهيز لحصام تهيه -
  . قتوم يلومان تحز تا هدش نجاما ي كارهايرنگهدا وي ساتيتاس يها  سيستم جهيزات وت زيادنا راهو آزمايش  -
  . امين تجهيزات نقشه برداري و كنترل هندسي كار بوسيله اكيپ نقشه برداري پيمانكارت -
  . شود مي ختااست پرده شدي بين شيپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هك رديامو يابر انه تنهاگجدا لمح ينهزه )1 صرهتب

 هبحاسـ م، ور از اين، است هدش ظورنم مربوط يها  رديفر د از آن جرخاري مت 500ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ينهزه )2 تبصره
 اي از تونـل  نـه امتري بعداز خروج از ده 500 زا، انه هستندگجدا لمح زينهه داخترپل مشمو حي كهلامص رايب، داماز لمح مسافت

  . شود مي سبهاشود مح مي مانجا فرط آن زا جراييا تاه عمليك
 دهشن نظورز مو دورري الفتا نهيهز، تالآ ساخت و نصب آهن، تهيه يها  رديفو  انمسي تهيه يها  رديف دحبهاي وار د )3 تبصره

براي تزريق به سيمان  مصرفه تجلسرصو وها و مشخصات فني  بر اساس نقشه تآال و آهن فيمصر مانيس مقدارن رايببنا. تاس
براي ، صدرد 6مورد استفاده در بتن و كارهاي بنايي انمسي رايز بو دورري الفتا ناميز. دوب واهدز خو دورري الفتا زانيمه عالو

 رااين مقد. دوش مي هترفگ در نظر دصدر 3 )فوالد( تآالن هآ رايب و درصد 10درصد و براي سيمان تزريق  25 بتن پاشيسيمان 
  . دوب دهخوا نيزل حم رايب اختدپر الكم) مربوط الفتاه به عالو رفمصزان يم(

ي كنـدگ اپر بتاب اييهب فهااضه هيچ گون. است نيت فشخصام وه نقشق طب، راك امجان ايرب تهاي كامليمقي، اهب ترسهف ينا يقيمتها .4
كـه   يگـر ت دكيفيـا  و يزانـدا راب، لحمـ ، ارگيريبحجم كار، انجام دستي كار، ، راخوس تعبيهشيب، ، عارتفا ،قمع، نيزم يتسخ، كار
ـ قا، اسـت ه شـد  تعيـين  اهبه ضافا اي آن بهاي راب ابه تسهرف اينر دت صراح هب نچهآجز، دنكص مخصو اي رتشكلم را راكي اجرا  لب
  . يستن اختدپر

ن بـه پيمـا  م نضـ مبرآورد هزينه اجـراي كـار    دره كي صورت ارگاه، درن كو برچيد هيزجهزينه تو   ريباالسضريب ه ب بوطرم مبالغ .5
در برآورد، مبـالغ مربـوط   ها  يا هزينهها  بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش. ستا اختدپر لبقاد باش هدش ظورنم

  .باشد به آن قابل پرداخت نمي
اي هـ متيق با نآ هسمقايا ي، ديگري هاتهرسف با اهب تسفهر ينا هسمقاي يا، رگكدييا ب است بهفهر يناي الهصف هساز مقاي رييگه نتيج با .6

يـين  تعدر فهرست بهاي منضم به قـرارداد  ت به صراحه آنچ زجب يفاضا هجو، يگرد سهيقام عون هرا ي، متيقه تجزي هب داستنا يا روز
  . يستن اختدپر لبقا، است هدش
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ـ  لـه حمر ياآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح براي مليعالرستود كه اهب تسهرف ينا زا شخب هر در .7 آورد و بـراي تهيـه   رب
  . تاس فذناكننده اسناد مناقصه يا اسناد پيمان 

ـ ش فارس ازل بق، نيف تامشخصا ب قيطبت از نظر يداب، زاني درمو تجهيزات وا ههدستگا، وازمل، حلمصا وگ فنيلكاتاا ي نمونه .8 د تائيـ ه ب
  . سدرب اورشم ندسهم

، هـا  هسـ لج و صـورت  رهااك دستور، ييااجر يها  قشهن شده در جرد دابعا بقط، هدش نجاما رهاياك بعادا راساسب، هاركا يريگ اندازه .9
 نيعيـ ت بـه روش  يـري گ ازهاند، استه شد تعيين اهب تسهرف گيري در اين ازهدبراي اناي  هيژو روش كهي واردمدر. گيرد مي رتوص
  . شود مي ماانج هدش

 مصـرف ، ردگـ نصب ميل، ها  كنيي پ نندام، تسني سريم اًدبع اهآن املك زرسياكان بماو  شود مي دهيپوش راكم جاناز ا پس عملياتي كه .10
بـا  ، دنشـ  هدوشـي ز پا لبـ ق و راكـ  يااجـر  ينحـ ، رهااتور كسد و نيف مشخصات، يياجري اها  با نقشه نهاآ بقتامط بايد … و انمسي

  . دنشو هسجل ورتص، اورشمس مهند
ـ بان يزمـ  وعن، دردان ميز نوعه ب گيتبس اهآن ايهبن تعيي عملياتي كه .11  و يـين عت، ركـا نايمو پ اورشـ مهنـدس م  ارفرمـا و ك ضـور حبا دي

  . درقرار گي اختدپرمالك  سپس و شودس صورتمجل
 نـدس همد بـه تائيـ  د حمل و ريختن بتن بايساز و تجهيزات  بتن ياههستگاد و گينس الحصم توليد يارار دستگاههقتسا لحنوع و م .12

  . رفرما برسداو تصويب ك اورشم
 . تاس زمال جرهفمن دامون ردب به كار خراج آنهاتراي اسب كه تاسگي نس الحصم، براي بتن ريزي و بتن پاشي يوهك سنگز ا منظور .13

 ساآن براسـ  يا، بهـ دشـو  تهيـه ر انكـا مپي توسط تسفرمارد كاعهدر ت هانآن تامي هك مصالحيكار، انميپ ق كارفرما وفتوا بقط چنانچه .14
بـه هزينـه مصـالح يـاد شـده      . شود مي درصد هزينه باالسري پرداخت 14به عالوه ، امو كارفر اورشم ندسهم يدئتا ردوم ينهزه سنادا

  .شود شود و مشمول تعديل آحاد بها نيز نمي هاي پيمان اعمال نمي ضريب
نـد  نما و شيرها و ها  چهيرد اطاق، )ها شفت( ها چاه، گالريها، لهانتو، اهب تسهرف اين رد وبستهبسته يا زيرزميني يا ر يافضاهز ا منظور .15

  باشد مين ميز ريز رد كه تسا نهايا
) هـا  شـفت (هـا  چـاه  يابـر ه گر آنكـ م شود ميل امش نيزا ر )ها شفت(ها چاه، تاسه فتر به كار لنژه تواوه ك اج هر اهب رستفه رايند .16

  . دباشه شدي ينب شپي اي نهاگادج يطشرا
مـل  ح  ،بارگيري، هاي تهيه هزينه دشبا مي خاكبرداري وحفاري كه براي آنها نياز به استفاده از مواد منفجره يها  رديفدر بهاي واحد  .17

جـام  هزينه ان. چاشني و لوازم مورد نياز با رعايت ضوابط مربوط و انجام تشريفات الزم در نظر گرفته شده است ،ناريهو تخليه مواد 
منفجره و نگهداري در انبارهاي ويـژه در نظـر    اميون حمل موادككليه تشريفات معمول حمل از قبيل نماينده مخصوص و اسكورت 

هـاي   هاي چالزني و انفجار براي رسيدن به خطوط و شيب هاي ناشي از روش كليه هزينهها  در اين رديفهمچنين . گرفته شده است
ي هـا   هاي مربوط به اضـافه حفـاري ناشـي از روش    هزينه. گيري منظور شده است هاي رگالژ و لق هنهزيها و  مشخص شده در نقشه

ها قابـل پرداخـت    حفاري و انفجار و خطاي نيروي انساني و دستگاههاي حفاري وغيره بيش از حدودي كه طبق مشخصات و نقشه
ها  حفاريها و احجام اضافه بر آنچه در نقشه دن محل اضافهبه عهده پيمانكار بوده و هيچگونه وجهي براي انجام عمليات و پركر است

  . باشد ميو مشخصات ابالغ شده پيش بيني شده است قابل پرداخت ن
 انـه آب گجدا لمح هنهزي. استه شد رمنظو اهبرست فه اين يها  رديفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مينات هزينه .18

ي ترصـو  رد، )مهفتل فص( تنيي بو كارها )مرهاچ فصلر د تزريق يها  رديف( زريقت تليامع ،)اولل فص( اكيخ ياتلعم ياا برنهت
يـات  ملع صـل فر ه دشـد ي بينـ ش رديف پـي  ده ازااستف تر بامكيلو 5ر ب زادام فتامس ايرب، تر باشدمكيلو 5ز ا رتبيش لمحه فاصله ك

و پيمانكار  اورشم ندسهن مبي تر بايدمكيلو 5ر ب داماز ملح اختدپر ايرب يفمصرب و فاصله حمل آ راقدم. شود مي سبهامح يخاك
  . برسد رفرمااصورتجلسه و به تصويب ك

 ايـن  هـاي  تقيمـ رد، شـد ابشـده   اً ذكـر تصـراح  هك ديراوم بجز، و آبدار وبطهاي مر حيطم در ارك دهيزكاهش باه ب بوطرم هزينه .19
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 كشخ رف وب ذوبا ين رااب از آب يشنا حيطس ايهآب وذفن لمقابر د رهااكت حفاظه ب بوطرم هنهزي. است هدش رومنظ اهب ترسهف
  . است هدش نظورا مهمتدر قي، شده دايل از عوامي ناش راك يااجرل محن درك

  :ستمالز رفرما نيزاك ويبصت اورشمد تايير ب هوعال ريزد روام در .20
   ،1 فصل ي درگيرسنغ و يگسن نيزم صدرد تعيين -
 زمين در حفاري زيرزميني، عنو تعيين -

  ،ترمكيلو 5ر ب داماز ملح سبهابراي محب آ قدارم برآورد  -
  ،ها اريفح اضافه -
  . محل دپوي مصالح حاصل از حفاري و فواصل حمل مصالح -
  . كارفرما برسد بيصولها كه بايد به تصفه مقدم وت لياك شده در ركذ دموارديگر  -

در مواردي كه برداشت مصـالح مشـمول پرداخـت    ، ستارزش قبل از استخراج مصالح پيش بيني شده ا، هرستاين ف يها  رديفدر  .21
 . باشد پرداخت اين هزينه به عهده پيمانكار مي، باشد جهزينه ارزش قبل از استخرا

اين فهرست بها در صورتي كه فاصله محـل اجـراي عمليـات از نزديكتـرين      فضاي بسته درهاي اجراي كارهاي مربوط به  در رديف .22
هـاي   متر بوده و اضافه بها بابت انجـام كـار در فواصـل بيشـتر، از رديـف      150، اين فاصله حداكثر دهانه دسترسي تعيين نشده باشد

 . شود مربوط پرداخت مي

 .نمايد ها را مشخص مي جدول زير مقدار سيمان مورد استفاده در انواع مالت .23

 
 

  ها بر حسب كيلوگرم در مترمكعب مالت جدول مقدار سيمان در مالت
  

  1:3مالت ماسه سيمان   1:4مالت ماسه سيمان   1:5مالت ماسه سيمان   1:6مان مالت ماسه سي  شرح

  360  285  225  200  مقدار سيمان
 

  
  
 

  :بايد مورد توجه قرار گيرد بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيزكه در تنظيم صورتجلسات . 25

هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي      جراي عمليـات و بـر اسـاس نقشـه    بايد در حين ا در موارد تعيين  شده در پيمان،صورتجلسات . 25-1
  :عمومي، مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند

  نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه، -
  م براي اجراي كار موضوع صورتجلسه،ذكر داليل و توجيهات فني الز -
  ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
  .متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات -

تمـامي  . سـد بر) در مـوارد تعيـين شـده   (صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهنـدس مشـاور و كارفرمـا    . 25-2
صورتجلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ 
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ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما بـه منظـور مسـتند سـازي     . باشد صورتجلسات فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي. شود
  .كاهد هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي سات بوده و از تعهدات و مسئوليتمدارك و صورتجل

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 25-3
غ صورتجلسـه مجـاز   شده قبل از تنظيم و ابال )در ارتباط با موضوع صورتجلسه( هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام. 25-4

  . باشد نمي
  . است  شده  ، محاسبه1391  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين .26
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  و تخريب مليات خاكيع. ل اولفص
  مقدمه

  

  . باشد اسب بخار عملي 300به وسيله بولدوزر به قدرت تا ، ي هستند كه ا نجام عمليات درآنهاهاي هاي  غير سنگي زمين زمين .1
فاده از ماشـين آالت سـنگين ماننـد    تي هستند كه براي كندن آن مصرف مواد ناريه ضـروري بـوده و يـا اسـ    هاي زمينسنگي  هاي  زمين .2

 .باشد  مياسب بخار و استفاده از ريپر الزا 300بولدوزر با قدرت بيش ا ز 

ي در آن فرو رود كه انجـام عمليـات بـه سـهولت مقـدور      به حد هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خود هايي  زمين لجني هاي  زمين .3
  . نباشد

امل در محل عمليات بعلت كم بـودن اصـطكاك الزم و روان گرايـي    كهستند كه عامل كار با استقرار هايي  زمينماسه بادي  هاي  زمين .4
  . شودباال قادر به انجام عمليات نبوده و به اجبار از بيل مكانيكي بازو بلند استفاده 

جمع آوري مواد ، پي كني و كانال كني به طريق ماشيني يا دستي، ور از خاكبرداري كندن انواع زمين در هر عمق اعم از گودبردارينظم .5
  . باشد مياز محل كنده شده جهت بارگيري و حمل ) به تشخيص پيمانكار(نها در كنار يا فاصله مناسبيآحاصله و توده كردن 

. شـود  پرداخـت مـي   011001از رديـف  ) خـارج از قصـور پيمانكـار   (هـا در هـر نـوع زمـين      برداريهزينه ريزش برداري ناشي از خاك .6
وجود داشته باشد و خردكردن آنها اجتنـاب  ) مترمكعب 5/0بزرگتر از ( درصورتيكه در مصالح ريزشي قطعات سنگي غيرقابل بارگيري

شود و از رديف  ميخاكبرداري در زمين سنگي محسوب ، باشد يحجم قطعاتي از سنگ كه خرد كردن آنها اجتناب ناپذير م، باشد ناپذير
 . شود ميبرداري پرداخت ن ريزش

و غيره با رعايت كليه الزامـات   رفيلت، خرده سنگ، سنگ، خاك، منظور از خاكريزي كليه كارهاي خاكريزي با انواع مصالح شن و ماسه .7
  . باشد ميمربوط 

غييـر حجـم   تو  دستور كارها و صورتمجلسها محاسبه شـده ، ق نقشه و مشخصات فنيبراساس كار اجرا شده طب، حجم عمليات خاكي .8
  . منظور شده است ها قيمتدر ، تورم يا افت مصالح، نشست، ناشي از كوبيدن

به تشخيص مهنـدس مشـاور بايـد مسـتقيماً از محـل      ، تمام مواد حاصل از خاكبرداري در انواع زمين كه قابل مصرف در خاكريز است .9
بايد به محلهاي انباشت مواد زايد كه ، مواد قابل مصرف مازاد مواد غيرقابل مصرف يا. ري به محل خاكريزي حمل و تخليه شودخاكبردا

 . پخش و تسطيح شوند، تخليه، حمل، شود مياز سوي مهندس مشاور تعيين 

شامل عمليـات كنـدن زمـين در     ،دن سنگاي يا مصالح سنگي حاصل از مع و اجراي پوسته از مصالح رودخانه تهيه مصالح يها  رديف .10
حاصله در كنار محل كنـده شـده يـا     داتوده كردن مو، و تنطيم دانه بندي ، سرند كردنهاي درشت جدا كردن دانهو شكستن ، فضاي باز

ـ  ، تسـطيح ، تنظيم دانه بندي، پخش، باراندازي، متر 500حمل تا فاصله ، بارگيري، اختالط، فاصله مناسبي از آن ي و متـراكم  رطوبـت زن
پيش بينـي شـده بـراي     يها  رديفهزينه حمل مازاد طبق ، متر بيشتر شود 500اگر فاصله حمل از ، كردن آن طبق مشخصات فني است

ياد شده هزينه خاكريزي خاك جايگزين به واسطه كوبيدن بستر درنظر گرفته شـده   يها  رديفدر . شود ميحمل در اين فصل پرداخت 
 .شود بار پرداخت مي هاي تهيه مصالح و اجراي پوسته، تنها يك بارگيري، حمل و باراندازي براي رديفهاي  رديفبهاي . است

توده كردن مواد حاصل دركنار محل كنده شده يا فاصـله  ، شامل عمليات كندن زمين در فضاي باز با هر وسيله، خاكبرداري يها  رديف .11
تخليـه و تسـطيح   ، متـر  500در محل انباشت مواد زايد شامل بارگيري و حمل تا  و تخليه رگيري و حملاب يها  رديفو ، مناسبي از آن

پيش بيني شده براي حمل در اين فصـل پرداخـت    يها  رديفهزينه حمل مازاد طبق ، متر بيشتر شود 500اگر فاصله حمل از . باشد مي
  . شود مي

محيطـي و انجـام    مربوط به رعايـت ضـوابط ايمنـي و زيسـت     هاي هزينه، سنگي هاي  زميندر بهاي مربوط به عمليات خاكبرداري در  .12
اگـر  ، بهـاي رديـف خـاكبرداري در زمـين سـنگي بـا مصـرف مـواد منفجـره         . منظور شده است، انفجارهاي آرام و كنترل شده معمول
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هندس مشاور و تنها در مواردي قابل پرداخت است كه به تشخيص م )010701رديف ( خاكبرداري به روش كنترل شده ويژه انجام شود
. باشـد  ميالزا) ايمني يا ديگر شرايط(تاييد كارفرما بكارگيري انفجار كنترل شده ويژه به علل وجود شرايط كنترل شده ويژه غير معمول 

د و به تاييد مهندس مشاور و كارفرما برسـ  اي كه در آن استفاده از روش كنترل شده ويژه الزامي است بايد قبالً براي اين منظور محدوده
پس از انجام عمليات نيز نتيجه كيفي مورد نظر بايستي به تاييد مهندس مشاور برسد و مقدار عمليات انجـام شـده بـا مهنـدس مشـاور      

 . شودصورتمجلس 

سنگي كه عرض  هاي  زميني خاكبرداري بدون استفاده از مواد منفجره در درزها و شكافها در ها  هزينه، اي نهدر رديف خاكبرداري دندا .13
وام با هواي فشرده تبه انضمام تميز كردن فضاي داخل درزها و شكافها به كمك آب ، متر است 5/0آنها قبل از شروع عمليات كمتر از 

  . در هر مورد بامهندس مشاور است اي نهتشخيص ضرورت انجام خاكبرداري دندا. و با هر وسيله ديگر منظور شده است
عمليات انجام ، سنگي با استفاده از مواد منفجره و به روش پيش شكافتن اجرا شود هاي  زميندر مواردي كه عمليات خاك برداري در  .14

  . شود ميپرداخت ، شود و بهاي آن براساس صورتمجلس كار اجرا شده با مهندس مشاور ميبريده محاسبه  حشده برابر سط
براي تطبيق دادن شكل محل خاكبرداري بـا  ، از مواد منفجرهبدون استفاده ، برداشتن قشرهايي از خاك يا سنگ، منظور از پروفيله كردن .15

طبق مشخصات فني يا دستور كار مهندس مشـاور  ، كبرداري كه بايد پروفيله شوداضرورت سطوحي از خ. نقشه و مشخصات فني است
تعلـق  ، شده اسـت  اي نهارديف پروفيله كردن به سطوحي كه خاكبرداري به صورت دند. شود و بايد به تصويب كارفرما برسد ميتعيين 

  . ديده شده است برداريهاي خاك رديفبهاي پروفيله كردن سطوح در . گيرد مين
به عبـارت  . شود مييف خاكبرداري در زمين غيرسنگي محاسبه و پرداخت دطبق رها،   و ريشه ها  هزينه برداشتن خاك نباتي توام با بوته .16

  . گيرد ميصورت ن اي نهپرداخت جداگا ها  بابت كندن بوته و ريشه، ديگر
 نيـاز بـه  شـود و در صـورت    مياين فصل پرداخت  هاي رديفطبق حسب مورد ، موقت و آزمايشي، بهاي اجراي خاكريزهاي حفاظتي .17

  . شود ميغيرسنگي پرداخت  هاي  زمينخاكبرداري در  فبهاي آن از ردي، برداشتن خاكريزهاي ياد شده
 و) ابـزار دقيـق  ( وكاهش بازده كار در ارتباط با نصب دستگاههاي كنترل و اندازه گيـري  صعوبت، اين فصل يها  رديفواحد در بهاي  .18

  . منظور شده استهاي مربوط به حفاظت و نگهداري ابزار دقيق در زمان خاكريزي  هزينه
، طوح خـاكبرداري سـ در  ايجاد پله: و ايجاد شكلهاي مختلف مانند ، شيبارتفاع، ي مربوط به صعوبت عمليات خاكي در عمقها  هزينه .19

  . خاكبرداري منظور گرديده است يها  رديفدر 
بـين سـطوح سـازه بـا سـطوح      اي  و مشخصـات فنـي فاصـله    ها  در نقشه، ي بتنيها  چنانچه براي قالب بندي و عايقكاري سطوح سازه .20

د خـاكبرداري در محلهـاي   اعـ ميـزان مناسـبي بـه اب   ، در آن صورت براساس دستور كار مهندس مشـاور ، خاكبرداريها منظور نشده باشد
اين اضافه فاصله بايد بعد از اتمام عمليات توسط پيمانكار با مصالح و روش مـورد تائيـد مهنـدس مشـاور پـر      . شود ميپيشگفته اضافه 

  . شوددر اين فهرست بها محاسبه و پرداخت  مربوط يها  رديفبهاي آن طبق و كوبيده شود  ،شده
عالوه بر عدم پرداخت هزينـه  ، مشخصات فني و دستور كارها انجام شودها،   ي درج شده در نقشهها  هزچنانچه خاكبرداري بيش از اندا .21

پركردن مجدد قسمتهاي اضافي طبق مشخصات فني و دستور كار مهنـدس مشـاور بـه هزينـه پيمانكـار      ، خاكبرداري اضافي به پيمانكار
د كه ناشي از شـرايط  ياضافه خاكبرداري پيش آ، مليات خاكبرداريدرصورتي كه ضمن ع. شود مياست واز اين بابت وجهي پرداخت ن

ي هـا   دستور كار و نحوه جبران هزينـه ، مهندس مشاور با تائيد كارفرما. مراتب بايد بي درنگ به اطالع مهندس مشاور برسد، زمين باشد
بصورت ريزش برداري قابل ، مربوطعمليات خاكي ي ها  زينهه و كند ميبه پيمانكار ابالغ بها  هاي اين فهرست رديفمربوط را براساس 

  . پرداخت است
ي محـل خـاك بـرداري    ها  طبق اندازه، حجم مصالح حمل شده، شود ميدر مواردي كه مصالح حاصل ازخاك برداري به خاكريز حمل  .22

درنظـر  ، )وبيـده شـدن  پـس از ك (برابر حجم محل خاكريز ، شود ميحجم مصالحي كه از محل قرضه به خاكريز حمل . شود ميمحاسبه 
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  . شود ميگرفته 
هـاي كنتـرل    حفر چاهكشامل ، ي مختلف بدنه سد خاكي پيش بيني شده استها  ي كه به صورت تهيه مصالح و اجراي اليهيها  رديف .23

خاك  متر و باراندازي و تسطيح 500سانتي متر و حمل تا فاصله  15برداشت خاك نامناسب رويه معدن قرضه به ميزان معدن و مصالح 
بارگيري و حمل تا فاصله ، )برحسب مورد( رطوبت زني يا رطوبت زدائي، الح و انباشت آن در محل معدنصاستخراج م، نامناسب رويه

در . متراكم كردن طبـق مشخصـات فنـي اسـت     و )برحسب مورد(رطوبت زني ، تسطيح، پخش، متر و باراندازي در محل مصرف 500
شكسـتن و  ، اصـالح دانـه بنـدي   ، هزينـه سـرندكردن  ، شكسته و شستشـو شـود  ، ايد دانه بنديمورد مصالحي كه طبق مشخصات فني ب

مربـوط منظـور    يها  رديفبارگيري و باراندازي مجدد نيز در ، انجام آزمايشهاي الزم براي انطباق دانه بندي با مشخصات فني، شستشو
حمـل   يهـا   رديفهزينه حمل مازاد طبق ، متر شود 500از اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بيشتر . شده است

  . پرداخت شود
هاي مربوط به بازگرداندن مصالح دورريز به معدن يا منبع قرضه و آرايش و ساماندهي محل منبع قرضـه   اين فصل هزينه يها  رديفدر  .24

 . يا معدن پس از اتمام كار مطابق مشخصات فني منظور شده است

سانتي متر رويه بـرداري درنظـر گرفتـه شـده      15، شود ميتامين ) قرضه(براي خاكها و مصالحي كه از معدن ، صلاين ف يها  رديفر د .25
هزينـه برداشـت   ، سانتي متر باشد 15ضخامت خاك نامناسب رويه معدن بيشتر از ، در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور. است

  . شود ميپرداخت ، حمل و تخليه در محل انباشت مواد زايد، غيرسنگيطبق رديف خاكبرداري در زمين ، سانتي متر 15مازاد بر 
براسـاس حجـم محـل    ، مربوط يها  رديفمخلوط كردن دو يا چند نوع مصالح بايد طبق دستور كار مهندس مشاور انجام شود و بهاي  .26

گيري و بارانـدازي مجـدد بـراي    هزينـه بـار  ، ز سوي مهندس مشاور پرداخـت شـود  او پس از تائيد انجام آن ) پس از كوبيدن(مصرف 
  . شود ميپرداخت  010902مخلوط كردن مصالح از رديف 

   پرداخت هزينه حمل برايندازه گيري ا .27
 )ها يا خاكبرداري خاكريزهاي موقت و خاكريزهاي حفـاظتي  خاكبرداري انواع زمين( در مواردي كه مواد حاصل از خاكبرداري . 27-1

ي مصـوب و دسـتور كارهـا    هـا   مربوط كه طبق نقشه واد حمل شده برابر حجم محل خاكبرداريحجم م، گردند به محل دپو حمل مي
حمل مندرج در اين فهرست بها ازدياد حجم ناشـي از   يها  رديفبه عبارت ديگر در بهاي واحد . در نظر گرفته ميشود، اجرا گرديده

  . صورت نخواهد گرفت اي نهاخت جداگاتورم مواد حاصل از خاكبرداري در نظر گرفته شده و از اين بابت پرد
 . مالك محاسبه هزينه حمل نيز خواهد بود، 22ر مورد هر نوع عمليات خاكريزي حجم محاسبه شده مطابق بند د. 27-2

  كوتـاهترين راه بـين  ، در مورد خاكهاي مصرفي در خاكريزها از محل خاكبرداري يا پي كني در شرايط يكسان از نظر نوع مـواد . 27-3
  . مالك محاسبه پرداخت بهاي حمل خواهد بود، داريركز ثقل خاكريز و خاكبمر 
  در مـواردي كـه بنـا   . شـود  مـي بارگيري و حمل براي مـواد حاصـل از خـاكبرداري تنهـا يـك بـار پرداخـت         يها  رديفبهاي . 27-4
  و سپس به محـل انباشـت مـواد    الزمست مواد حاصل از خاكبرداري در محلي دپو شده، به ضرورت كار طبق دستور مهندس مشاور 
  . شود بارگيري و حمل پرداخت مي يها  رديفزايد يا دورريز بارگيري يا حمل شود بهاي عمليات انجام شده از  
  فاصله واقعي حمل بين مبدا و مقصد در مسيرهاي مـورد تاييـد مهنـدس مشـاور و كارفرمـا      ، حمل يها  رديفحمل در  فاصله .27-5
، باشد  هاي جديدي فرما نياز به احداث راهدستور مهندس مشاور و تاييد كار براي كوتاهتر كردن فاصله حمل بهممكن است . باشد مي 

  . خت خواهد شداتجهيز و برچيدن كارگاه پرد، 4در پيوست هاي سرويس و ارتباطي  هاي احداث راه رديفاز  ها آنهزينه احداث 
هـاي   تنها براي آن بخش از مصالح سنگي كه از معدن سنگ يا محـل  رمت 500ر رديف حمل مصالح سنگي براي مسافت مازاد ب .27-6

د، پرداخت خواهـد شـد و   گرد دپو يا تاسيسات توليد مصالح حمل ميمحل شده و تا محل مصرف،  تحفاري در زمين سنگي برداش
و مصالح حاصل ) پس از توليد(ي بتن زهكش، رس و مصالح سنگ واي بدنه سد، فيلتر  رودخانه هدر ساير موارد از جمله مصالح پوست
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پرداخـت صـورت خواهـد    متـر   500براي مسافت مـازاد بـر   از رديف حمل مصالح غير سنگي، غيرسنگي،  هاي  زميناز حفاري در 
  .گرفت
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمكعب 15,900

مواد خاكبرداري در زمين غير سنگي و توده كردن 
 .حاصله

 010101 

  

  مترمكعب  21,300
خاكبرداري در زمين ماسه بادي و توده كردن مواد 

  .حاصله
 010201  

  

  مترمكعب  41,700
خاكبرداري در زمين سنگي بدون مصرف مواد منفجره 

  .و توده كردن مواد حاصله
 010301  

  

  مترمكعب  72,100
 خاكبرداري در زمين سنگي با مصرف مواد منفجره و 

  .توده كردن مواد حاصله
 010302  

  

  مترمكعب   

هاي  سنگي در صورتي كه  خاكبرداري در زمين
مصرف مواد شيميايي غير انفجاري الزامي باشد و  

  .توده كردن مواد حاصله

 010303  

  

  مترمكعب  51,700
خاكبرداري در زمين لجني، حمل و  توده كردن مواد 

  .حاصله
 010401  

  

  مترمكعب   

هاي   هاي خاكبرداري در زمين بها به  رديف اضافه
سنگي با مصرف مواد منفجره، در صورتي كه براي 

يا كيسه پالستيكي  P.V.Cخرج گذاري استفاده از لوله 
  .الزامي باشد

 010501  

  

  مترمكعب  10,300

هاي خاكبرداري در هر نوع زمين  اضافه بها به رديف
تر از  درصورتي كه خاكبرداري پايين) بجز لجني(

و آب  رقوم آب زير زميني يا زير سطحي اجرا شود
  .موجود به صورت ثقلي يا به وسيله پمپ تخليه گردد

 010601  

  

  مترمكعب  132,000

خاكبرداري در زمين سنگي با مصرف مواد منفجره اگر 
خاكبرداري به روش انفجار كنترل شده ويژه انجام 

  .شود

 010701  

  

  مترمكعب  84,900
ي در زمين سنگي بدون مصرف مواد منفجره خاكبردار

  .اي انجام شود اگر خاكبرداري به صورت دندانه
 010801  

  

  مترمكعب  10,100

هاي   در زمين خاكبرداريبارگيري مصالح حاصل از 
متر، ريختن و تسطيح  500اي، حمل تا  لجني و ماسه

  .در محل انباشت

 010901  

  

  مترمكعب  13,100

هاي   در زمين خاكبردارياز  بارگيري مصالح حاصل
متر، ريختن و تسطيح در  500غير سنگي حمل تا 

  .محل انباشت

 010902  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  14,900

هاي   در زمين خاكبرداريبارگيري مصالح حاصل از 
متر، ريختن و تسطيح در محل  500سنگي، حمل تا 

  .انباشت

 010903  

  

  مترمكعب  136,500

يري و بار اندازي هرگاه  هاي بارگ اضافه بها به رديف
استفاده از  تاور كرين يا جرثقيل و باكت براي 

  .بارگيري الزامي باشد

 010904  

  

  مترمكعب  13,800

ريزش برداري ناشي از خاكبرداريها در هر نوع زمين 
متر،   500خارج از قصور پيمانكار، بارگيري، حمل تا 

  .ريختن و تسطيح در محل انباشت

 011001  

  

  مترمربع  176,000
هاي  سنگي به روش پيش  ايجاد شكاف در زمين

  .شكافتن
 011101  

  

  مترمربع  12,300
شده  خاكبرداريپروفيله كردن و آماده سازي سطوح 

  .براي خاكريزي هاي  غيرسنگي در زمين
 011201  

  

  مترمربع  21,400
شده   خاكبرداريپروفيله كردن و آماده سازي سطوح 

  .راي خاكريزيب هاي  سنگي در زمين
 011202  

  

2,450  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

اي و لجني، براي  حمل مصالح غيرسنگي و ماسه
  .متر 500مسافت مازاد بر 

 011301  

  

3,300  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

  011302   .متر 500حمل مصالح سنگي، براي مسافت مازاد بر 

  

  مترمربع  3,170
ر غيرسنگي شخم زني، آبپاشي، تسطيح و كو بيدن بست

  .خاكريزها
 011401  

  011501   .اي تهيه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه  مترمكعب  48,900  
  

  مترمكعب  -15,600
در صورتي كه از مصالح ، 011501كسر بها به رديف  

  .استفاده شود يا خاكبرداريحاصل از حفاري 
 011502  

  

  مترمكعب  133,500
از مصالح سنگي حاصل  تهيه مصالح و اجراي پوسته

  ).Rock Fill(از معدن سنگ  
 011601  

  

  مترمكعب  -71,700
در صورتي كه از مصالح  011601كسر بها به رديف 

  .استفاده شود يا خاكبرداريحاصل از حفاري 
 011602  

  

  مترمكعب  67,600
 مصالح و اجراي پتوي نا تراوا شيب دار  تهيه

)Blanket  sloppy (تر سنگي سددر تماس با بس.  
 011701  

  

  مترمكعب  76,700
تهيه مصالح و اجراي رس تماسي در تماس با بستر 

  .سنگي سد
 011702  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  011703   .رسي و بالنكت افقي سد  مصالح و اجراي هسته  تهيه  مترمكعب  57,900  
  

  مترمكعب  5,840
بندي و ساير تمهيدات الزم  براي عمل آوري  كرت
  .رس

 011704  

  

  ترمكعبم  2,040

در  ،011703تا  011701هاي  اضافه بها به رديف
صورتي كه براي كندن رس نياز به استفاده از ريپر 

  .اسب بخار باشد 250بولدوزر به قدرت بيش از 

 011705  

  

  مترمكعب  123,000
ريز دانه از مصالح ) فيلتر(مصالح و اجراي صافي   تهيه

  .متر ليمي 15، با حد اكثر اندازه دانه اي رودخانه
 011801  

  

  مترمكعب  106,000
درشت دانه از ) فيلتر(مصالح و اجراي صافي   تهيه

  .متر ميلي 25، با حد اكثر اندازه دانه اي مصالح رودخانه
 011802  

  

  مترمكعب  101,000
) Transition Zone( انتقالي  ناحيه اجراي و مصالح  تهيه

  .اي از مصالح رودخانه) زهكش قائم(
 011803  

  

  مترمكعب  87,000
مصالح و اجراي فرش زهكش زير پوسته سد   تهيه

  .اي از مصالح رودخانه) زهكش افقي(
 011804  

  

  مترمكعب   

در ) فيلتر(اضافه بها به تهيه مصالح و اجراي صافي 
شرايطي كه در مجاورت هسته آسفالتي به طور 

  .همزمان اجرا شود

 011805  

  

  مترمكعب  -32,600

هاي  هاي تهيه مصالح و اجراي صافي رديف كسر بها به
ريز دانه و درشت دانه، ناحيه انتقالي و يا فرش 

در صورتي كه از مصالح  زهكش زير پوسته سد 
  .استفاده شوديا خاكبرداري حاصل از حفاري 

 011806  

  

  مترمكعب  40,800

هاي تهيه مصالح و اجراي  اضافه بها به رديف
نه، ناحيه انتقالي و يا هاي ريزدانه و درشت دا صافي

اگر مصالح از سنگ   فرش زهكش زير پوسته سد
  .كوهي تهيه شود

 011807  

  

  مترمكعب  130,000
اي و اجراي پوسته  تهيه مصالح از مخلوط رودخانه
  ).Rip-Rap(زهكش زير پوشش خشكه چين 

 011901  

  

  مترمكعب  173,000
تهيه مصالح از سنگ كوهي و اجراي پوسته زهكش 

  ).Rip-Rap(پوشش خشكه چين  زير
 011902  

  

  مترمكعب  270,500
تهيه مصالح از سنـگ كوهي و اجراي پوشش خشكه 

  ).Rip-Rap(چين 
 011903  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  52,700

 500بارگيري و حمل خاك مناسب از فاصله  ،تهيه
متري، آب پاشي، ريختن و كوبيدن آن در پشت 

  .Back Fillهاي بتني  سازه

 012001  

  

  مترمكعب  9,260
مخلوط كردن دو يا چند نوع مصالح در محل قرضه يا 

  .انباشت
 012101  

  

  مترمكعب  14,000
مخلوط كردن دو يا چند نوع مصالح روي بستر 

  .خاكريز
 012201  

  

  مترمكعب  7,800

هاي  اضافه بها به رديف هاي تهيه مصالح و اجراي اليه
آب  مختلف سد خاكي هرگاه برداشت مصالح از داخل

رودخانه كه جريان آب در آن برقرار است الزامي 
  .باشد

 012301  

  

  اصله  2,890

كندن و يا بريدن و  در صورت لزوم ريشه كن كردن 
درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت 

 5سانتي متر باشد، به ازاي هر  15در سطح زمين تا 
سانتي متر به تناسب  5كسر (سانتي متر محيط تنه 

  .و حمل آن به خارج محل عمليات) شود حاسبه ميم

 012401  

  

  اصله  9,610

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
سانتي متر  30تا  15درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 012402  

  

  اصله  17,200

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
سانتي متر  60تا  30در سطح زمين بيش از درخت 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 012403  

  

  اصله  27,200

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
سانتي متر  90تا  60درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 012404  

  

  اصله  3,670

سانتي  10، به ازاي هر 012404اضافه بها به رديف 
 10كسر (متر كه به محيط تنه درخت اضافه شود 

  ).شود سانتي متر، به تناسب محاسبه مي

 012405  

  

  اصله  18,800

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
 محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت در

  .سانتي متر باشد 30تا  15سطح زمين بيش از 

 012501  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  اصله  52,100

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت 

  .سانتي متر باشد 60تا  30درسطح زمين بيش از 

 012502  

  

  اصله  85,000

ها و حمل ريشه به خارج از  ريشه كن كردن درخت
ز محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت بيش ا

  .سانتي متر باشد 90تا  60

 012503  

  

  اصله  10,200

 10، به ازاي هر 012503اضافه بها به رديـف 
 10كسر (سانتيمتر كه به محيط تنه درخت اضافه شود 

  .).شود سانتيمتر، به تناسب محاسبه مي

 012504  

  

  اصله  3,340

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
 15درخت در سطح زمين تا صورتي كه محيط تنه 

سانتي متر محيط تنه  5سانتي متر باشد به ازاي هر 
  .).سانتيمتر، به تناسب محاسبه مي شود 5كسر (

 012601  

  

  اصله  16,600

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .سانتي متر باشد 30تا  15

 012602  

  

  اصله  54,800

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .سانتي متر باشد 60تا  30

 012603  

  

  اصله  87,700

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .سانتي متر باشد 90تا  60

 012604  

  

  اصله  10,300

سانتيمتر  10، به ازاي هر 012604اضافه بها به رديـف 
سانتيمتر،  10كسر (كه به محيط تنه درخت اضافه شود 

  ).شود به تناسـب محاسبه مي

 012605  

  012701   .تخريـب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان  مترمكعب  621,500  
  

  مترمكعب  808,000
لح، با هر عيار سيمان و بريدن تخريـب بتن مس

  .گردها ميل
 012702  

  

  مترمكعب  104,000
هاي تخريب بتن غير مسلح براي  اضافه بها به رديف
  .كاردر فضاي بسته

 012703  

  

  مترمكعب  135,000
اضافه بها به تخريب انواع بتن مسلح براي كاردر 

  .فضاي بسته
 012704  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب   
اع بتن مسلح با مواد شيميايي اضافه بها به تخريب انو

  .بارگيري و حمل مواد حاصل به هر فاصله
 012705  

  

2,860  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

  012801   .كيلومتر 5حمل آب مازاد بر 

  012901   .تهيه مصالح و اجراي هسته آسفالتي  مترمكعب     
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  عمليات حفاري در فضاي بسته. صل دومف
  مقدمه 

  
، كندن انواع زمين به هر روش اعم از دستي يا ماشـيني بـه منظـور ايجـاد تونـل     ، اين فصل يها  رديفدر  ي بستهدر فضا منظور از حفاري .1

به هر عمق به انضمام بارگيري مـواد حاصـله از حفـاري و    ، )فضاي بسته(مغار و مانند آنها در زير زمين  ،و اطاق شير )شفت(چاه ، گالري
سترسـي بـه   د متري از نزديكترين دهانه 500ر فضاي باز و تخليه آنها و تسطيح دپو در فاصله حمل آنها به خارج از فضاي حفاري شده د

جـزء   شـود  مـي انجـام   (Open-Cut)عمليات حفاري مربوط به ورودي و خروجي تونلها و گالريها كه در فضاي روباز. مقطع حفاري است
  . شود ميخت عمليات خاكي به شمار آمده و بهاي آنها از فصل عمليات خاكي پردا

پيمانكار كه در آن مسير حمل مصـالح   با توجه به روش اجراي مصوب )عمق تونل(فاصله مقطع حفاري از نزديكترين دهانه دسترسي  :بصرهت
  . بايد به تاييد مهندس مشاور برسد شود به خارج از تونل تعيين مي

هزينه سختي كار در تونلهاي شيب دار درصـورتيكه زاويـه محـور    حفاري تونل در هر نوع زمين و به هر مقطع  يها  رديفدر بهاي واحد  .2
طبـق   بيشـتر درجه رو به پايين يا رو به باال باشد اعمال گرديده است و بـراي تونلهـاي بـا شـيبهاي      5تونل نسبت به افق بيش از صفر تا 

  . عمل خواهد شد مربوط يها  رديف
 تعاريف .3

 . )A( ط پروژهبارتست از مساحت محاط در خع: طح مقطع حفاريس

وده و بـ كه براي انجام عمليات حفاري در آن نيازي به نگهداري و پايدار سازي موقت ن شود ميزمين پايدار به زميني اطالق :  زمين پايدار
  . ادامه يابد ،اجراي عمليات نگهداري و پايدار سازي موقتناشي از  ،عمليات حفاري بدون وقفه كاري

كه عمليات حفاري در آن به علت اجراي عمليات نگهداري و پايـدار سـازي    شود ميمه پايدار به زميني اطالق زمين ني:  زمين نيمه پايدار
  . موقت با وقفه انجام شود

كه پيشروي عمليات حفاري در آن بدون اجراي تمهيدات خـاص از جملـه اجـراي     شود ميزمين ناپايدار به زميني اطالق :  زمين ناپايدار
  . يا پيش مهاري يا تمهيدات ويژه ديگري از اين قبيل عملي نباشدعمليات پيش تزريق 

عمليـات  منوط به انجام همزمان ) 020801رديف (نيمه پايدار  هاي  زمينپرداخت كامل رديف اضافه بهاي پيش بيني شده براي : 1تبصره 
درصورت انجام هـر يـك از عمليـات فـوق     . اشدب پاشي، نصب شبكه فوالدي، اجراي هر نوع ميل مهاري و اجراي قاب نگه دارنده مي بتن

درصورت انجـام  . شود كه اين درصد براي هر يك از عمليات فوق به شرح زير آمده است اين رديف پرداخت مي واحد درصدي از بهاي
  .تركيبي از عمليات، مجموع درصدهاي مربوط به آن عمليات قابل پرداخت است

  020801از رديف درصد  25پاشي  درصورت انجام عمليات بتن -
 020801درصد از رديف  20) وايرمش(درصورت انجام عمليات اجراي شبكه فوالدي   -

 020801درصد از رديف  25درصورت انجام عمليات اجراي هر نوع ميل مهاري  -

  020801درصد از رديف  30درصورت انجام عمليات اجراي هر نوع قاب نگه دارنده  -
باشد كه در حد فاصل محلهاي حفاري و تحكيم اجراي عمليات نگهداري و  اي نهنيمه پايدار به گو چنانچه جبهه كاري در زمين: 2تبصره 

به اين حجم از حفاريها اضـافه بهـايي بابـت زمـين نيمـه پايـدار تعلـق        ، پايدار سازي موقت تداخلي با عمليات حفاري تونل نداشته باشد
نيمه پايدار تنها به آن حجـم   هاي  زميناضافه بهاي حفاري در و  ب خواهد شدگرفت و زمين مذكور به عنوان زمين پايدار محسو نخواهد

  . ها تعلق خواهد گرفت كه عمليات حفاري در آن به علت اجراي عمليات نگهداري و پايدار سازي موقت با وقفه انجام شود از حفاري
بجـز قطعـاتي كـه جزئـي از     اي  نبايـد هيچگونـه زايـده   نشان دهنده مرزي است كه در داخل آن  ها  ين خط در نقشها: )Aخط (ط پروژهخ
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 . قرار گرفته باشد، پوشش دائمي است

ها و پر كردن براسـاس مشخصـات    حفاري نشان دهنده حدي است كه جهت متره و پرداخت ها  ين خط در نقشها: )Bخط (ط پرداختخ
خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاري كه از  وژه وبنابراين فاصله بين خط پر. گيرد ميبه پيمانكار مورد استفاده قرار  فني،

  . و دستور كارها مشخصات فني ،ها  آيد به اضافه ضخامت تحكيمات مورد نياز مطابق نقشه ميبدست  4جدول بند 
  :باشد ميحداكثر اضافه حفاري قابل پرداخت به پيمانكار طبق جدول زير  .4

 )اعداد بر حسب سانتيمتر(                                                                                        

 ناپايدار نيمه پايدار ايدارپ
 نوع زمين                                     

 وش حفارير

 و چكشهاي هيدروليكي و بادي چال و انفجار 20 15 10

 كله گاوي  15 10 5

 
برداري  ريزش يها  رديفحفاري و مازاد بر آن از  يها  رديفسانتيمتر از  10در صورت تاييد مهندس مشاور تا الذكر  حفاريهاي فوق  اضافه

الذكر و پر كردن آن فضـا بـا بـتن يـا      ي ناشي از اضافه حفاري بيش از مقادير حداكثر تعيين شده در جدول فوقها  زينهه. شود ميپرداخت 
 . ار مهندس مشاور به عهده پيمانكار استمواد ديگر طبق مشخصات فني يا دستور ك

 . حفاري پيش بيني شده است يها  رديفبهاي لق گيري سنگ و صاف كردن قسمتهاي برآمده و رگالژ در  .5

پيمانكـار  ، )Geological Break( ريزشي مازاد بر اضافه حفاري مجاز به وجود آيد كه ناشي از شرايط زمين باشد، هرگاه ضمن اجراي كار .6
دستور كار مقتضي براي جلوگيري از گسترش ، مهندس مشاور پس از رسيدگي. بي درنگ به اطالع مهندس مشاور برساند وع رابايد موض

ي ريـزش بـرداري و پركـردن فضـاهاي     ها  هزينه. كند ميريزش و چگونگي پركردن فضاهاي خالي و جبران هزينه آن را به پيمانكار ابالغ 
پرداخت ميشود كه به تشخيص مهندس مشاور ناشي از شرايط غير قابـل پـيش بينـي زمـين بـوده و بـا       خالي تنها در صورتي به پيمانكار 

  . رغم رعايت مشخصات فني و دستورالعملهاي ابالغي قابل پيشگيري نبوده باشد اطالعات موجود و علي
سانتيمتر قابل  10اور به ميزان حداكثر پر كردن جاي آن به دليل شرايط زمين طبق تشخيص مهندس مش بهاي اضافه حفاري در كف تونل و .7

هيچگونـه  ، در صورتيكه اضافه حفاري ناشي از عمق بيش از حد چالهـاي حفـاري شـده و يـا خرجگـذاري مـازاد باشـد       . پرداخت است
 . پرداختي جهت اضافه حفاري و پركردن جاي آن صورت نخواهد گرفت

هزينه خرد كردن و شكسـتن سـنگهاي درشـت بـه هـر      ، در هر نوع زمين ،ريزشناشي از مصالح  بارگيري هر نوع رديف واحد در بهاي  .8
 500جمع آوري و بارگيري مصالح ريزشي در هر فاصله از مقطع حفاري و حمل و تخليه و تسطيح دپو در فضاي بـاز تـا فاصـله    ، روش

 . شود انجام كار پرداخت مي براساس دستور كار مهندس مشاور و صورتجلسه متري از نزديكترين دهانه تونل منظور شده است و

 رديـف در  …تغييـر مقطـع و   هـا،    زانـوئي ، هزينه صعوبت حفاريهاي ناشي از اجراي شكلهاي هندسي ويژه مانند محلهاي تقاطع حفاريهـا  .9
  . منظور شده است، 020701

بايد به محل خـاكريز  ، بتن هستند كه به تشخيص مهندس مشاور قابل مصرف در خاكريز و يا تهيه ها زمينمواد حاصل از حفاري در انواع  .10
بايد به محلهاي انباشت مواد زايد كه از سوي مهندس مشـاور  ، مواد غير قابل مصرف يا مواد مازاد. و يا دپوي مصالح حمل و تخليه شوند

فصـل عمليـات   طبق ، در فضاي باز متر 500چگونگي پرداخت هزينه حمل مازاد بر . تخليه و پخش و تسطيح شوند، حمل، شود ميتعيين 
  . باشد ميخاكي 

حجم خاكي كـه حمـل   ، )اعم از انباشت ذخيره يا انباشت مواد زايد(در مورد حمل مواد حاصل از حفاري به خاكريزها يا به محل انباشت  .11
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  . شود ميحجم محل حفاري مطابق خط پرداخت محاسبه با برابر ، شود مي
  . منظور شده است ها قيمتدر ، تغيير حجم ناشي از تورم همچنين شود ميبراساس خط پرداخت محاسبه ، حجم حفاري .12
ي صورتمجلس شده با ها  طبق اندازه، شود ميبراي برداشتن قسمتهاي سست انجام ، هايي كه طبق دستور كار مهندس مشاور اضافه حفاري .13

مشخصـات فنـي يـا دسـتور كـار      ، نقشههزينه پركردن اين محلها طبق . شود ميپرداخت  حفاري يها  رديفمهندس مشاور و با استفاده از 
  . شود مياين فهرست بها پرداخت  يها  رديفمهندس مشاور بر اساس 

هزينه ناشي از دشواري كار در زمين آب دار و بكارگيري روشـهاي ويـژه بـا يـا     ، آب دار هاي  زميناضافه بهاي حفاري در  يها  رديفدر  .14
 . ستبدون استفاده از مواد منفجره در نظر گرفته شده ا

به تشخيص مهنـدس مشـاور،   استفاده از پمپ  در صورت نياز بهعمليات حفاري  نشت آبها و آبهاي مصرفي در، آبهاي جاري پمپاژ هزينه .15
   .اي صورت نخواهد گرفت و براي تخليه ثقلي آب پرداخت جداگانه .شود مي رديف فصل متفرقه پرداخت ازبه صورت جداگانه 

جمع آوري و هدايت آبهـاي  ، احداث كانال ي مربوط بهها  هزينه )020501رديف (زيرزميني آبهاي  ر تراز زيدر رديف اضافه بهاي حفاري  .16
چنانچه آبهاي نفوذي بواسطه شيب تونل بصورت ثقلي . سطحي و خشك نگه داشتن محدوده مورد نياز در طول مسير منظورگرديده است

رديـف  ايـن  در همچنـين  . منظور شـده اسـت   اين رديف ر پمپ در بهاي واحدهزينه هدايت آبهاي سطحي تا محل استقرا، تخليه نگردند
ناشي از برخورد با نشتاب يا آبهاي نفوذي جاري و غيرجاري و عمليـات زيـر    مربوطهزينه كاهش راندمان عوامل اجراي كار و تجهيزات 

  . تراز آب منظور شده است و پرداخت ديگري از اين بابت صورت نخواهد گرفت
  . شود مييا تزريق مقطعي جداگانه از ساير فصول پرداخت ) (Fore Polingليات پيش تحكيمي نظير شمع كوبي هزينه عم .17
و برچيـدن  تجهيـز  ( 3پيوسـت   يهـا   رديـف برداري و نگهداري از سيستمهاي تهويه و روشـنايي از   بهره، نصب، هاي مربوط به تهيه هزينه .18

 . شود پرداخت مي) كارگاه

شده در اين فصل شامل ابزار دقيقي است كه نصب آن در دوره احداث ضروري و در حين پيشروي عمليات حفاري  ابزار دقيق پيش بيني .19
بـه عهـده كارفرمـا     هزينه تهيه ابزار دقيق ديـده نشـده و  ، نصب ابزار دقيق اين فصل يها  رديفدر بهاي واحد . باشد ميدر فضاي بسته الزا

  .كارگاه، نصب، قرائت و نگهداري به عهده پيمانكار است به  انتقال بههاي مربوط  هزينهولي  است
  :ي ذيل نيز ديده شده است ها  نصب ابزار دقيق هزينههاي  رديفدر بهاي واحد . الف

  محلهاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاويه و در هر نوع زميندر چال زني  - 
  انجام آزمايش نفوذ پذيري و تزريق اوليه و ثانويه - 
  ي مورد نياز جهت نصبها  ه سازي ابزار و وسايل و مهاريآماد - 
  تعبيه و جاگذاري و تثبيت در محل - 
  ي مورد نيازها  انجام كابل كشي - 
  ساخت و نصب وسايل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهيزات ابزار دقيق در تمام دوره احداث تونل، تهيه مصالح - 
  . مربوطبه همراه گزارشهاي اي ابزار دقيق  قرائت دوره - 

  . حفاري تونل ديده شده است يها  رديفهزينه تاخيرات كار ناشي از عمليات نصب ابزار دقيق در بهاي . ب
  . شود ميپرداخت  به صورت جداگانههزينه نصب ابزار دقيقي كه در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهند گرفت . پ

. باشـد  قابـل پرداخـت مـي   فصـل  هـاي ايـن    از رديفاث پذيرگاه يا پاركينگ در صورت تاييد مهندس مشاور مربوط به احدحفاري   هزينه .20
مربوط در ساير فصول قابل پرداخت  يها  رديفي مربوط به پر كردن فضاي حاصل از احداث پذيرگاه يا پاركينگ نيز از ها  همچنين هزينه

متـر   250در صورتي كه پذيرگاهها و فضاهايي براي اجـراي كـار در فواصـل كمتـر از     متر بوده و  250حداقل فاصله پذيرگاهها . باشد مي
 . مبلغي پرداخت نخواهد شد احداث شود از بابت احداث و پركردن اين محلها
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ياز بيني شده باشد كه ن مربوط به حفاري تونل بايستي با مشخصات مربوط به فضاي بسته متناسب بوده و به نحوي پيشتجهيزات   :تبصره
چنانچه در مشخصات فني و شرايط خصوصي پيمـان بـه روش و   . به احداث پذيرگاه را در عمليات حفاري به حداقل ممكن كاهش دهد

نيـاز بـه    ،تجهيـزات كه بنا به تشخيص مهندس مشـاور در صـورت اسـتفاده از آن    ، تجهيزات خاصي براي حفاري تونل اشاره شده باشد
  . ت هيچگونه پرداختي بابت حفاري پذيرگاه و پر كردن فضاي آن پرداخت نخواهد شددر آن صوراحداث پذيرگاه نباشد، 

در ) انفجـاري آرام و چكشـهاي هيـدروليكي و بـادي    ، اعم از انفجـاري (ي حفاري تونل به هر روشها  هزينه، حفاري تونل يها  رديفدر  .21
بيني شده پرداخـت   از رديف پيش مربوطگاوي اضافه بهاي  ي واحد منظور گرديده است و فقط در صورت استفاده از دستگاه كلهها قيمت

 . متر محاسبه گرديده است 150حفاري براي تا عمق  يها  رديفهمچنين بهاي . خواهد شد

تـا   020101(بـرداري   ي اصلي حفـاري و ريـزش  ها  رديفخواهد بود كه فقط به اي  به گونه. . . و ناپايدار بودن و  شيب، اضافه بهاي عمق .22
  . اعمال خواهد شد) 020201

  :هاي زير هاي مترتب از جمله هزينه ، تمامي هزينه602010 و 020105 هاي در رديف .24
 ، TBMتامين دستگاه . 24-1

  حمل تا محل كار و استقرار آن،. 24-2
  هاي مربوط به تعمير و نگهداري در هر شرايط، هزينه. 24-3
  هاي تامين برق دستگاه، هزينه. 24-4
  هاي برچيدن دستگاه در پايان كار، هزينه. 24-5
  هاي تهيه و تعويض هر نوع قطعه مصرفي در هر شرايط كاري، هزينه. 24-6
  ،...هاي تهيه تمام اقالم مصرفي مانند انواع گريس، فوم، انواع روغن و  هزينه. 24-7

  .گيرد لحاظ شده و پرداخت ديگري صورت نمي
، فصـل نهـم هزينـه تخليـه آب     090801  دار انجام شود، حسب مورد بر اساس رديف آب اي ه زميندر   TBMچنانچه حفاري با دستگاه .25

  .شود و هرگونه پرداخت ديگري مجاز نيست پرداخت مي
، بـا اعمـال   020106يـا   020105هاي  بسته به شرايط از رديف ،شود ، اجرا ميT.B.Mهايي كه با دستگاه حفار  هزينه عمليات حفاري تونل .26

ان مثال براي محاسبه هزينه حفاري تونلي بـا سـطح مقطـع    وبه عن. شود ، محاسبه مي020303يا كسر بهاي رديف  020302ي رديف اضافه بها
بـا مقـدار    020302و رديـف شـماره    250،000با مقـدار   020105كيلومتر، رديف شماره  10مترمربع در زمين غيرسنگي و به طول  25حفاري 

    . شود مي ريال 548،925،000،000ود ودر نتيجه هزينه حفاري تونل برابر با ش منظور مي 6،333،750،000،000
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمكعب 830,000

، در متر مربع 7حفاري در فضاي بسته به مقطع تا 
 .زمين پايدار

 020101 

  

  مترمكعب  521,000
متر  20و تا  7سته به مقطع بيش از حفاري در فضاي ب

  .، در زمين پايدارمربع
 020102  

  

  مترمكعب  391,500
 50و تا  20حفاري در فضاي بسته به مقطع بيش از 

  .، در زمين پايدارمتر مربع
 020103  

  

  مترمكعب  254,500
، متر مربع 50حفاري در فضاي بسته به مقطع بيش از 

  .در زمين پايدار
 020104  

  

 متر مكعب  1,689,000

مترمربـع،   40هاي با سطح مقطع حفاري  حفاري تونل
در زمين غيرسـنگي، بـا اسـتفاده از هـر نـوع دسـتگاه       

TBM. 

 502010  

  

 متر مكعب  1,301,000

مترمربـع،   40هاي با سطح مقطع حفاري  حفاري تونل
 .TBMدر زمين سنگي، با استفاده از هر نوع دستگاه 

 602010  

  

  كعبمترم  22,700

بارگيري هر نوع مصالح ناشي از ريزش در هر نوع 
زمين در فضاي بسته خارج از قصور پيمانكار و حمل 

  .متر از نزديكترين دهانه ورودي 500و تخليه تا 

 020201  

  

  درصد  7

برداري در  هاي حفاري و ريزش اضافه بها به رديف
فضاي بسته هرگاه فاصله مقطع حفاري از نزديكترين 

متر باشد، به ازاي هر  150ترسي بيش از دهانه دس
متر دوم دو  250متر اول يكبار،  250براي . متر 250

  .هاي بيشتر بار، و به همين ترتيب براي طول

 020301  

  

 درصد  2

بـه ازاي   020106و  020105   هـاي  ديفر ها ببه اضافه
 .متر مربع 40هر متر مربع كمتر از 

 202030  

  

 درصد  - 45/0

به ازاي هر  020106و  020105   هاي ديفر ها ببهكسر 
 .متر مربع 40تر از  متر مربع بيش

 302030  

  

  مترمكعب  208,000

هاي حفاري در فضاي بسته،  اضافه بها به كليه رديف
) Road Header(هرگاه از دستگاه حفار كله گاوي 

  .استفاده شود

 020401  

  

  مترمكعب  11,100

در فضاي بسته هرگاه  حفاري هاي اضافه بها به رديف
و آب  هاي زير زميني انجام شود حفاري زير تراز آب

  .موجود به صورت ثقلي يا پمپاژ تخليه گردد

 020501  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول  18,700

حفاري در فضاي براي ( P.V.Cتهيه و نصب لوله 
چنانچه در حين چالزني  )بسته با استفاده از مواد ناريه

گذاري از لوله  جها آب خارج شده و جهت خر از چال
P.V.C به ازاي هر متر طول لوله ( ،استفاده گردد
P.V.C نصب شده.(  

 020502  

  

  درصد  1

حفاري در فضاي بسته به هر  هاي اضافه بها به رديف
  5مقطع براي طولي از فضاي بسته كه داراي بيش از 

درجه شيب نسبت به افق باشد و پيشروي به  20و تا 
ازاي هر درجه شيب يك بار  سمت باال انجام شود به

  .درجه اول 5مازاد بر 

 020601  

  

  درصد  2

حفاري در فضاي بسته در هر  هاي اضافه بها به رديف
 5مقطع براي طولي از فضاي بسته كه داراي بيش از  

درجه شيب نسبت به افق باشد و پيشروي به  20و تا 
سمت پايين انجام شود به ازاي هر درجه شيب يك 

  .درجه اول 5بر  بار مازاد

 020602  

  

  درصد  40

حفاري در فضاي بسته در هر  هاي اضافه بها به رديف
  20مقطع براي طولي از فضاي بسته كه داراي بيش از 

درجه شيب نسبت به افق  باشد و پيشروي  50و تا 
  .به سمت باال انجام شود

 020603  

  

  درصد  55

در هر  حفاري در فضاي بسته هاي اضافه بها به رديف
  20مقطع براي طولي از فضاي بسته كه داراي بيش از 

درجه شيب نسبت به افق  باشد و پيشروي  50و تا 
  .به سمت پايين انجام شود

 020604  

  

  درصد  35

حفاري در فضاي بسته در هر  هاي اضافه بها به رديف
 50مقطع براي طولي از فضاي بسته كه داراي بيش از 

ت به افق  باشد و پيشروي به درجه شيب نسب 90و تا 
  .سمت باال انجام شود

 020605  

  

  درصد  45

حفاري در فضاي بسته در هر  هاي اضافه بها به رديف
 50مقطع براي طولي از فضاي بسته كه داراي بيش از 

درجه شيب نسبت به افق باشد و پيشروي به  90و تا 
  .سمت پايين انجام شود

 020606  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  17,700

فه بها به رديف حفاري در فضاي بسته براي طولي اضا
از فضاي بسته كه داراي شكل هندسي خاص باشد 

ها و  ها، درافت تيوب ها، ترانزيشن مانند دو راهي(
  ).كند اي كه ابعاد مقطع تونل تغيير مي محدوده

 020701  

  

  مترمكعب  42,200

چنانچه  ،020104تا  020101هاي  اضافه بها به رديف
حفاري در هر نوع زمين نيمه پايدار انجام  عمليات

  .شود

 020801  

  

  مترمكعب  51,600
چنانچه  ،020104تا  020101هاي  اضافه بها به رديف

  .عمليات حفاري در هر نوع زمين ناپايدار انجام شود
 020802  

  

  مترمكعب   

اضافه بها به رديف حفاري در فضاي بسته و به مقطع 
نچه به دليل ناپايداري زمين و مترمربع، چنا 50بيش از 

مرحله  3بزرگ بودن مقطع، انجام حفاري در بيش از 
  .الزامي باشد

 020901  

  

  مترمكعب  7,240

اضافه بها به رديف حفاري در فضاي بسته  چنانچه  
بنا به شرايط خاص اجرايي و نزديكي به محدوده هاي 
بتن ريزي يا نصب تجهيزات هيدرو مكانيكال حفاري 

گذاري محدود و ويژه و مالحظات خاص  جبا خر
  .انجام گيرد

 021001  

  

  عدد  636,000

انجام كليه عمليات الزم براي نصب ابزار دقيق همگرا 
اي در فضاي  سه نقطه) Convergence Meter(سنج 

  .بسته در حين عمليات حفاري

 021101  

  

  عدد  137,000
 به ازاي نصب هر نقطه ،021101اضافه بها به رديف 

  .همگرايي سنج مازاد بر سه نقطه اول
 021102  

  

  مترطول  626,000

انجام كليه عمليات الزم براي نصب هر نوع ابزار دقيق 
در هر نوع فضاي بسته ) Extenso Meter(واگرا سنج 

  .متر 5، براي طول تا و در حين عمليات حفاري

 021103  

  

  مترطول  77,600
ي هر متر افزايش به ازا ،021103اضافه بها به رديف 

  .متر اول 5طول مازاد بر 
 021104  

  

  عدد  402,500

انجام كليه عمليات الزم براي نصب ابزار دقيق بار 
در هر نوع فضاي بسته در حين ) Load Cell(سنج 

  .متر 5، براي طول تا عمليات حفاري

 021105  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول  62,300
يش ، به ازاي هر متر افزا021105اضافه بها به رديف 

  .متر اول 5طول مازاد بر 
 021106  

  

  عدد  254,000

انجام كليه عمليات الزم براي نصب ابزار دقيق فشار 
در هر نوع فضاي بسته در حين ) Pressure Cell(سنج 

  .عمليات حفاري

 021107  
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  عمليات پايدار سازي و نگهداري سطوح. فصل سوم
   مقدمه

  

  :ارد زير در نظر گرفته شده استموز بجي مربوط به تهيه كليه مصالح مورد نياز اجراي كار ها  كليه هزينه، اين فصل يها  رديف رد .1
بـا   هـاري و ميـل م  )Split Set( ميل مهاري با پوسـته شـكاف دار  ، گوه ،پوسته باز شونده، صفحه زيرسري يا باربر، واشر، مهره، ردلگمي .1- 1

  . ميل مهار تنيده و ناتنيده اين فصلاجراي  يها  رديفكليه  يبرا )Swellex(ونده ش سطنبپوسته م
  . و شاتكريت اجراي ميل مهار و كابل مهاركننده يها  رديفبراي براي  انيمس .2- 1
  . )Wire Mesh( اجراي شبكه فوالدي يها  رديفوالدي براي ف هكبش .3- 1
  . ميل مهارها و كابل مهاركننده و شاتكريتراي اج يها  رديفتزريق در شيميايي افزودني  دموا .4- 1
  . ها  لح فوالدي الزم و ساخت نگهدارندهاصميه ته .5- 1
 ه كابل مهاركننده سنگ و قطعات اتصالي مربوط تهي .6- 1

. پوسـته بـاز شـونده   ، صفحه زيرسري يا بـاربر ، واشر، مهره، ردلگمياجراي شبكه فوالدي و  يها  رديفهزينه تهيه شبكه فوالدي براي : 1هصرتب
انواع ميل مهـاري و مصـالح فـوالدي     يبرا )Swellex(ونده ش سطنبهاري با پوسته مو ميل م )Split Set( سته شكاف داروپ ري باهاميل م، گوه

ميـل مهـار و كابـل     يجراا يها  رديفاده براي تزريق در تفاسد پنجم و هزينه سيمان مورفصل مربوط در  يها  رديفاز  ها  الزم براي نگهدارنده
  . پرداخت خواهد شدصرف مواد افزودني شيميايي از فصل چهارم و هزينه تهيه و مفصل هفتم  يها  رديفاز  هدر كننهام

به عهده پيمانكار گذاشـته شـود رديـف تهيـه آنهـا      ، در صورتي كه در نظر باشد تهيه كابل مهار كننده سنگ و قطعات اتصالي مربوط:2ره تبص
  . شود ميبصورت جداگانه پيش بيني و در فصل پنجم درج 

تـا  ماسـه و مصـالح سـنگي شـاتكريت     (حمل كليه مصالح از محل تهيه تا كارگاه  و يارگيرب ي مربوط بهها  اين فصل هزينه يها  رديف در .2
نگهـداري در كارگـاه و بـارگيري و    ) صلهار فهآب و ديگر مصالح به ، تروميلك 30 سيمان و آهن آالت تا فاصله، بنتونيت، متر 500اصله ف

  . است هدفته شگردازي در نظر حمل از محل نگهداري تا محل ساخت و مصرف و باران
مربوط در فصل عمليـات خـاكي و هزينـه     يها  رديفز يت اشاتكر) شن و ماسه(متر ماسه و مصالح سنگي  500حمل مازاد بر  هنيزه: 1هصرتب

  . شود ميوط در فصل حمل محاسبه بمر يها  رديفز ا با استفاده سيمان و فوالد، كيلومتر بنتونيت 30 رب دازحمل ما
 25/1، اجـرا شـده  ريت شـاتك  متر مصالح سنگي شاتكريت بازاي هـر يـك متـر مكعـب     500مل مازاد بر ح ههزين بهبه منظور محاس: 2 هصرتب

متـر   500همچنـين هزينـه حمـل مـازاد بـر      . اتالف مصالح نيز در اين مقدار منظور شده است. شود ميمترمكعب مصالح سنگي در نظر گرفته 
  . شود متر بتن در فصل هفتم پرداخت مي 500 شاتكريت از رديف حمل مازاد بر

فصـل   4 نـد اب اضافه حفاري استخراج شده از جـدول ب با احتس طوح عمليات انجام شده در تونلها و گالريها خط پروژهس بهاسحناي ممب .3
  . دوخواهد ب دوم و ضخامت تحكيمات

  :ظر گرفته شده است ندر  يزي ناشي از موارد زير نها  هزينه، ف تميز كاري و آماده سازي سطوحيدر رد .4
، نيغور دموا، رسوبات، لگ، هدمالتهاي خشك ش، خاكبرداري يا حفاري شده از خرده سنگها و سنگهاي نامتراكم حوطردن سز كتمي. 4-1

  خار و خاشاك و ساير اجسام زايد، پوششهاي قبلي
  و مرطوب نگهداشتن سطوح تميز شده  اافهكخارج كردن آب داخل درزها و ش، با آب توام با هواي فشرده شويشست. 4-2

اجتنـاب  دي بعميزكاري و انجام عمليات تين بدر صورتي كه فاصله زماني . شود آماده سازي سطوح فقط يك بار پرداخت مي يفاي ردبه .5
ر تميزكـاري و  هنـدس مشـاو  يـد م د تنها با تايشاب هتشذير و خارج از قصورپيمانكار بوده و چنان باشد كه تميز كاري مجدد ضرورت داپان

 . پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت

)  بتن پاشي فيبه جز رد( ردير زميني در آنها جريان دازو  يو توقف عمليات در سطوحي كه آبهاي سطح بهاي هر گونه سختي كارفه اضا .6
يي كـه آب زيـر   ها  هددوحم ات بتن پاشي دريلمع هبهاي مربوط اضافه ب. در بهاي واحد رديف مربوط به عمليات اجرايي منظور شده است
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  . . شود ميپرداخت  030501زميني يا سطحي جاري باشد از رديف 
بـه  باتوجـه   (overlap) اب همپوشانيستحبا انصب شده والدي ف هاي س وزن تئوريك شبكهبراسا، (Wire Mesh)ي فوالدي ها  شبكه وزن .7

  . شود يم هبساحم مربوطو مشخصات فني ويا دستور كار  ها  نقشه
  : شود ميي ناشي از موارد زير را نيز شامل ها  هزينه، (Wire Mesh)ي فوالدي ها  جراي شبكهيف ادر .8

سنجاقي و هر نوع مالت سيماني و سيمهاي انتظار و يا ميخهاي فوالدي كه بـه  (از ين دي مورها  هاركنندهم صبآماده سازي و ن، هيهت. 8-1
  . )شود كمك تفنگ بادي نصب مي

  ي مورد نيازها  منطبق كردن شبكه فوالدي با سطوح حفاري شده توسط مهار كننده و تثبيت نصب و، كردن خم، دنيبر .8-2
 تي فوالدي نياز به اجراي ميـل مهـاري و متعلقـا   ها  جهت تثبيت شبكه ت اجراييورمهندس مشاور و بنا به ضرخيص ا به تشبن راگ. 8-3

  . هد شداوختنيده پرداخت اجراي ميل مهارهاي نا يها  رديفباشد هزينه آن از  مربوط
 ،اجراي قطعات بتن پاشـي آزمايشـي  ينه زهو همچنين  اجرا ،حمل، ساخت، )بجز سيمان(هزينه تهيه كليه مصالح  بتن پاشي يها  رديفدر  .9

  . منظور شده است نگهداري، عمل آوري و پرداخت سطوح نهائي
در هـيچ يـك از    بنـابراين ضـخامت بـتن پاشـيده     باشد ميشده  حد اقل ضخامت بتن پاشيده، هاي بتن پاشي در رديفظور از ضخامت نم .10

هزينه بتن پاشيده شـده اضـافي بـراي    . كمتر باشدو دستور كارها و مشخصات فني  ها  نبايستي از ضخامت خواسته شده طبق نقشه قسمتها
كـردن محـيط كـار از بـتن اتالفـي و       قل ضخامت مورد نياز و همچنين هزينه بتن اتالفي و تميزداپركردن ناهمواريهاي سطحي و تامين ح

 . بتن پاشي منظور گرديده و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد گرفت هاي رديفواحد خارج كردن آن مواد در بهاي 

ناشـي از   انمي مربوط به استهالك اضافي دستگاه بابت كاهش راندها  ر رديف تهيه مصالح و مصرف فيبرهاي فلزي و پليمري كليه هزينهد .11
 . استفاده از اين مواد منظور شده است

در صورتي كه طبق نظر مهنـدس مشـاور   ، چسبندگي و انجام آزمايشهاي مورد نياز، زه گيري از بتن پاششي جهت تعيين ضخامتبهاي مغ .12
  . شودميت اخردربوط در فصل چهارم پم فيدر ضروري باشد از )Core( انجام كرگيري

  . منظور شده استاي  هزينه اجراي عمليات در سطوح با هر زاويه، شي و اجراي وايرمشان پتب يها  رديفواحد  در بهاي .13
  : تساي ناشي از موارد زير نيز در نظر گرفته شده ها  ار تنيده و ناتنيده سنگ هزينهمهل مياجراي  يها  رديفدر  .14
  ارمه ميل اجرايقاط مورد نظر و پياده كردن و برداشت ن دهداري محدونقشه بر .14-1
  و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده ، ل به قطر و طول الزمفر چاح .14-2
، واشـر ، وسته بـاز شـونده  پ، هگو، شامل صفحه زير سري يا بار بر(همراه كليه ملحقات مورد نياز ميل مهاري ه ب اركردن ميل مهماده آ .14-3

  ببراي نص )…رابط و ، رهمه
  ي ميل مهاري در چالقبل يا پس از جاگذار، گ تزريقنشيل نصب وتهيه  .14-4
  )Spacer( رنصب فاصله نگهدا هيه وت .14-5
وه گـ  و يا با پوسـته بـاز شـونده و    رگر با متعلقات الزم و تحكيم آن درچال به كمك مالت پركننده سيماني يا مواد ديهام ليصب من .14-6

   زندهطبق مشخصات فني و دستورالعمل سا
  هت صفحه زير سريج )مالت ماسه و سيمان(صالح و اجراي بالشتك بتني هيه مت .14-7
  براي مالت تزريق شده و بالشتك بتني )ني يا دستور كارف اتخصمطابق مش(گيرش سيمان نتظارا .14-8
  كردن مهره م ر سري و واشر و بستن و محكيز ادن صفحهرار دق .14-9
   و ابزار مورد نياز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فني تيزاهميل مهار با تجادن ش قرار دحت كشت .14-10
  يقات تكميلي موردنيازتزر مانجا .14-11
  ده مطابق مشخصات فنيش هآزمايش كشش ميل مهار با تجهيزات و ابزار مورد نياز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
 031401چنانچه عالوه بر مشخصات فني و طبق نظر مهندس مشاور نياز به انجام آزمايش كشش اضافي باشـد بهـاي آن از رديـف     .14-13
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  . شود پرداخت مي
، مشخصـات فنـي  هـا،    نقشـه  بـا ق طبچال مورد نياز من لوط ساسبرا، اندازه گيري ،نواع ميل مهارهاي تنيده يا ناتنيدهاجراي ا يها  رديف در .15

 .شود مي انجامدستور كارها و با توجه به صورتمجلسهاي مربوط 

  .متر لحاظ شده است 3هاي اجراي ميل مهار، هزينه اجراي ميل مهار تا طول  در رديف :تبصره

  . ميشود داختپر مربوطميل مهار از نوع  يها  رديفطبق ، هر نوع ميل مهار آزمايشي اجرايزينه ه .16
هزينـه تهيـه    و در هر نوع زمين از رديف حفاري كنترل شده در فصـل اول ، سنگبرداري و حفاري محدوده صفحه باربركابل مهاريزينه ه .17

  شود مير فصل هفتم پرداخت اي د از رديف بتن سازه )لشتك بتنياب(ي نربر بته بابتن و اجراي صفح
  . نظر گرفته شده است ردزير نيز  يها  نههزي، ر كننده سنگاهم لبااجراي ك يها  رديفر د .18

  رداري محدوده مورد نظر و پياده كردن و برداشت نقاط اجراي كابلهاي مهارينقشه ب. 18-1
  ي چال با آب توام با هواي فشرده شستشو و زمعمق ال طر وبه ق )Down The Hole(از جمله اي  ضربه هاي روش ا انواع ل بفر چاح. 18-2
  و تعيين انحراف چالنترل ك. 18-3
  )پيش تزريق(اوليه  قيرتز. 18-4
   تخليه و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده، مجددفاري ح. 18-5
  عيين شده با مشخصات و طول ت مربوطقات ملح كابل مهار كنند سنگ و گيره انتهايي باعبيه ت. 18-6
  ن يزر اي هر نوع دوغاب يا مالت سيمانا ب ولمرحله ازريق ت. 18-7
  جهت گيرش سيمان نتظارا. 18-8
  ها  ي نگهدارنده رشتهها  واشر و گوه، ربرباصفحه عبيه ت. 18-9
  . ته شده و به دفعات الزمزار مورد نياز تا تناژ خواسبو ا جهيزاتبا تاي  يا دستهاي  ش قرار دادن كابل به صورت رشتهحت كشت. 18-10
  )يق مرحله دومرزت(يمان يا رزين س تمالهاي تكميلي هر نوع دوغاب يا زريقت. 18-11

 يهـا   رديـف اي از  مابه التفاوت بهاي روش حفاري دورانـي و ضـربه  ندس مشاور، هبه دستور ماستفاده از روش دوراني نياز به در صورت  :1تبصره 
  . فصل چهارم پرداخت خواهد شد

  . شود فصل چهارم پرداخت مي يها  رديفاز  مربوطي ها  در صورت نياز به آزمايش نفوذپذيري هزينه: 2تبصره 
نصـب در   ه نقشه برداري و انجام هرنوع تمهيدات مورد نياز جهتب وطربم كليه عمليات )يزلف باق(زي فلي ها  واحد نگهدارنده در بهاي .19

بـتن ريـزي   ، اتصاالت داخلي هر قاب فلزي و اتصاالت بين قابهاي مجـاور ، آهن آالت عنو ري از هفلز هر شرايط شامل آماده سازي قاب
، حمل داخل كارگـاه و تثبيـت آن در محـل توسـط پـيچ و مهـره      ، طباق آن با مقطع تونلاني اجرايي و ها  جاگذاري مطابق نقشه ،پاي قاب

  . ر و سقف تونل منظور شده استديوا، ي مجاور دركفها  دارندههگناتصال آن با ر و جوش و ميل مها
امكان  كه تاس سكويييا  رسيدست طه از راهقن راز متوسط نزديكترينت، مبناي تعيين ارتفاع ، 032003 و 032002 ،032001 يها  رديفدر  .20

ترسـي  سد لياسـ به عنوان و(لودر چرخ الستيكي و يا جرثقيل ، استقرار ماشين آالت چرخ زنجيري و چرخ الستيكي از جمله بيل مكانيكي
عمليـات پايـدار سـازي و     رايجمكان اكه اابل پرداخت است ق فوق تنها زماني يها  رديفبهاي ضافه ا. جود داشته باشدو آندر )به ارتفاع

جرايـي قـادر بـه    ا لنسرپر به نحوي باشد كه تجهيزات اصلي و اك تحكيم و خاكبرداري به صورت همزمان وجود نداشته و شرايط اجراي
  . تناسب با پيشروي عمليات خاكبرداري در ارتفاع نباشندم ييجاجاب

فصل چهارم براي پرداخت مواد افزودنـي تزريـق پرداخـت     مقدمهبهاي مربوط به مواد افزودني مورد استفاده در كارهاي اين فصل مطابق  .21
 . خواهد شد

  
  بهاي كل

 )ريال(
 مقدار

 بهاي واحد
 )ريال(

 شماره شرح واحد
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 5,000

كاري و آماده كردن سطوح جهت انجام عمليات  تميز
 .بتن پاشي

 030101 

  

  كيلوگرم  4,940

گرد  اجراي شبكه فوالدي در فضاي باز از هر نوع ميل
ساده با هر نوع اتصاالت و مهارهاي مربوط براي 

  .حفاظت سطوح

 030201  

  

  مترمربع  19,500
سانتيمتر  5اجراي اليه اول بتن پاشي به ضخامت تا 

  .فضاي باز  به ازاي هر سانتيمتر ضخامتدر 
 030301  

  

  مترمربع  17,500
هاي بعدي بتن پاشي در فضاي باز  به ازاي  اجراي اليه

  .هر سانتيمتر ضخامت
 030302  

  

  مترمربع  4,360

هاي اجراي بتن پاشي در فضاي  اضافه بها به رديف
 5بسته در صورتي كه مقطع فضاي بسته كوچكتر از 

براي هر سانتيمتر ضخامت بتن پاشيده (اشد متر مربع ب
  ).شده

 030401  

  

  مترمربع  5,410

اضافه بهاي بتن پاشي در فضاي بسته به هر ضخامت 
براي محدوده اي كه آبهاي زير زميني و سطحي در 

بها مستقل  اين اضافه(محدوده بتن پاشي جاري باشد 
بوده و براي سطوح آبدار يكبار پاشي  بتناز ضخامت 

  ).شود اخت ميپرد

 030501  

  

  مترمربع  350

هاي اجراي بتن پاشي چنانچه در  اضافه بها به رديف
بتن از مصالح شكسته و دانه بندي شده كوهي استفاده 

  ).براي هر سانتيمتر ضخامت بتن پاشيده شده(گردد 

 030601  

  030701   .تهيه، حمل و مصرف فيبرهاي فلزي در بتن پاشي  كيلوگرم     
  030702   .تهيه، حمل و مصرف فيبرهاي پليمري در بتن پاشي  لوگرمكي     
  

  مترطول  107,000
ميليمتر و  25قطر ، به سنگ  اجراي ميل مهار ناتنيده

  .كمتر
 030801  

  

  مترطول  113,000
 25قطر بيش از  ، بهاجراي ميل مهار ناتنيده سنگ

  .ميليمتر 30ميليمتر و تا 
 030802  

  

  مترطول  161,500
 30قطر بيش از  ، بهسنگ  راي ميل مهار ناتنيدهاج

  .ميليمتر 40ميليمتر و تا 
 030803  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول  164,500
 40قطر بيش از  ، بهسنگ  اجراي ميل مهار ناتنيده

  .ميليمتر 65ميليمتر و تا 
 030804  

  

  درصد  -35

كسر بها به اجراي ميل مهاري ناتنيده سنگ چنانچه 
) Swellex(نبسط شونده ميل مهاري از نوع جداره م

  .باشد

 031001  

  

  درصد  -45

كسر بها به اجراي ميل مهاري ناتنيده سنگ چنانچه 
) Split Set(ميل مهاري از نوع جداره شكاف دار 

  .باشد

 031002  

  

  مترطول  127,500
ميليمتر و  25قطر  ، بهسنگ  اجراي ميل مهار تنيده

  .تن 25كمتر و با اعمال كشش اوليه تا 
 031101  

  

  مترطول  137,500

 25قطر بيش از  ، بهسنگ  اجراي ميل مهار تنيده
 25ميليمتر و با اعمال كشش اوليه تا  30ميليمتر و تا 

  .تن

 031102  

  

  مترطول  178,500

 30قطر بيش از  ، بهسنگ  اجراي ميل مهار تنيده
 25ميليمتر و با اعمال كشش اوليه تا  40ميليمتر و تا 

  .تن

 031103  

  

  مترطول  181,500

 40قطر بيش از  ، بهاجراي ميل مهار تنيده سنگ
 25ميليمتر و با اعمال كشش اوليه تا  65ميليمتر و تا 

  .تن

 031104  

  

  درصد  4

 و 030804تا  030801 هاي اضافه بها به رديف
متر، به  3، براي طول مازاد بر 031104تا  031101

  .متر يكبار 3ازاي هر متر مازاد بر 

 031201  

  

  مترطول  11,000

اضافه بهاي اجراي ميل مهاري  تنيده و ناتنيده سنگ،  
درجه نسبت به  180چنانچه  عمليات در امتداد 

هاي  شاقول انجام شود، براي اجراي عمليات با زاويه
درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاويه  180كمتر از 

  .شود پرداخت مي

 031301  

  

  دفعه  39,600

تن به ميل مهارهاي تنيده  25مازاد بر  اعمال كشش
تن  10كسر (تن كشش مازاد يكبار  10به ازاي هر 

  ).تن در نظر گرفته شود 10معادل 

 031401  

  

  مترطول   
اي و كمتر در هر نوع  اجراي كابل مهاري سه رشته

  .زمين
 031501  



  عمليات پايدار سازي و نگهداري سطوح. فصل سوم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته سد سازي سال 

 
 

31 

  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  031502   .رشته در هر نوع زمين 5يا  4اجراي كابل مهاري    مترطول     
  031503   .رشته در هر نوع زمين 7يا  6اجراي كابل مهاري    مترطول     
  

  درصد  8

، براي 031503تا  031501هاي  اضافه بها به رديف
متر 10متر، به ازاي هر متر مازاد بر 10طول مازاد بر 

  .يكبار

 031601  

  

  مترطول  388,500

اضافه بهاي اجراي كابل مهار كننده سنگ  چنانچه  
درجه نسبت به شاقول انجام  180ت در امتداد عمليا

 180هاي كمتر از  شود، براي اجراي عمليات با زاويه
  .شود درجه نسبت به شاقول، به تناسب پرداخت مي

 031701  

  

  درصد  20
در صورتي كه  اين فصلهاي  اضافه بها به كليه رديف

  .انجام گيرد عمليات در هر نوع فضاي بسته
 031801  

  

  درصد  6

هاي اجراي شبكه فوالدي، بتن  اضافه بها به رديف
پاشي، ميل مهاري، كابل مهاري و نگهدارنده فلزي، 
هرگاه عمليات در فضاي بسته و در فاصله  بيش از 

به . متر از نزديكترين دهانه دسترسي انجام شود 150
متر  250متر اول يكبار،  250متر براي  250ازاي هر 

  .هاي بيشتر يب براي طولدوم دو بار و به همين ترت

 031802  

  

  كيلوگرم  5,660
با كليه ملحقات ) قاب فلزي(اجراي نگهدارنده فلزي 

  .هاي مربوط در فضاي بسته و اتصاالت و مهاري
 031901  

  

  درصد  5

هاي اجراي شبكه فوالدي، بتن  اضافه بها به رديف
پاشي، ميل مهاري، كابل مهاري و قاب فلزي 

متر و  2ي كار در ارتفاع بيش از اي كه اجرا محدوده
متر نسبت به تراز نزديكترين نقطه راه  يا  سكوي  5تا 

  .دسترسي انجام شود

 032001  

  

  درصد  15

هاي اجراي شبكه فوالدي، بتن  اضافه بها به رديف
پاشي،  ميل مهاري، كابل مهاري و قاب فلزي 

متر و  5اي كه اجراي كار در ارتفاع بيش از   محدوده
متر نسبت به تراز نزديكترين نقطه راه  يا   10تا 

  .سكوي دسترسي انجام شود

 032002  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  درصد  25

هاي اجراي شبكه فوالدي، بتن  اضافه بها به رديف
پاشي،  ميل مهاري، كابل مهاري و قاب فلزي 

متر و  10اي كه اجراي كار در ارتفاع بيش از  محدوده
ه راه  يا متر نسبت به تراز نزديكترين نقط 25تا 

  .شود سكوي دسترسي انجام مي

 032003  
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  ار آب بند ديو ، يقتزر ، چالزني. هارمچصل ف
   مهقدم
  
كليات و ديگر  19آب طبق بند ، متر 500ماسه تا ، كيلومتر 30سيمان و بنتونيت تا (حمل ، هزينه بارگيري مصالح، اين فصل يها  رديفدر  .1

سـب  برح ، بهـاي حمـل مـازاد   ، شود ريشتبي منظور شده ها  اگر مسافت حمل از اندازه. شده استو باراندازي منظور  )مصالح به هر فاصله
بارانـدازي وحمـل كليـه    ، بـارگيري ، هزينـه نگهـداري  . شود ميحمل از فصل حمل وفصل عمليات خاكي پرداخت  يها  رديفمورد طبق 

تا محل تهيه دوغاب و يا محل حوضچه بنتونيت و يا محل اجـراي  از محل دپو در كارگاه  )مواد افزودني و ساير، سيماناز جمله (مصالح 
  . اين فصل منظور شده است يها  رديفي مصالح در داخل كارگاه در بهاي واحد ها  بطور كلي كليه جابجايي ور كا

 . ه استمنظور شدو مصالح حاصل از حفاري و تميزكاري محيط كار حفاري و تزريق هزينه تخليه پساب  يها  رديفدر كليه  .2

  . شود ميي زير را نيز شامل ها  هزينه استقرار دستگاه چال زني درمحل چال ديفر .3
  )به استثناي تهيه و بستن و بازكردن داربست(حل چال مدر  ه كردن سكوي كارادآم -
  تقرار و آماده كردن آن سا، تقل كردن دستگاه چال زنيمن -
  يجاد آمادگي براي شروع چال زني انشعابها و ديگر اقدامهاي الزم و ا، م لوله كشيجاان -
  . يگر لوازم كار پس از خاتمه عملياتدمواد زايد در محل سكوي چال و  آوريع جم -
عمالً از يك بار استقرار دستگاه چـالزني  ، واردي كه بدون انتقال دستگاه چالزنيم در. شود ميرديف استقرار براي هر گمانه يكبار پرداخت  .4

يـك   ها  رديف استقرار دستگاه چال زني براي آن گمانه، استفاده شود )زواياي مختلف(در امتدادهاي مختلف  گمانه دنچ يبايد براي چالزن
  .شود ميبار پرداخت 

جـز  ب( ها در يكـديگر ضـرب نخواهـد شـد     هاي مبنا اعمال شده ودرصدهاي آن هاي اضافه بهاي مندرج در اين فصل فقط به رديف رديف .5
نمونه گيـري  به همراه ه و يوابا ز اي نهراي مثال چنانچه گماب. )شود مياعمال  ها  رديفي بسته كه به همه رديف اضافه بهاي مربوط به فضا

  . چالزني شود ضرايب مربوط به نمونه گيري و زاويه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد
الزني چـ ، مانند آن باشد بتن و، مت يك مترقشرهايي از آبرفت تا ضخا، سنگي هاي  زمينه در قسمتهايي از مسير چالزني در ك يورتص در .6

بـيش از يـك متـر     )بـتن آبرفـت و  ( در صورتيكه ضخامت قشرهاي نامبرده. شود ميگرفته  رنظ رزني در زمين سنگي دلچا ، در اين قشرها
چـالزني   يها  رديفبق ط، چالزني در بتن غيرمسلح هايب. متناظر با نوع زمين آن قشر پرداخت خواهد شد يها  رديفاز  مربوططول ، باشد

 . پرداخت خواهد شد مربوطرديف  طبق ، )با هر سطح مقطع آرماتور(بهاي چالزني در بتن مسلح . شود ميدر زمين سنگي پرداخت 

 . باشد ميقطر چال مطابق نقشه و مشخصات فني ، صلاين ف يها  رديفظور از قطر در من .7

  :ي ناشي از موارد زير ها  براي جبران هزينه .8
  )041201موضوع رديف شماره (حفاري در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ : الف
موضـوع رديـف شـماره    (. . . . سيليسـي و  يكوارتزيت و داراي اجزا، موريونيت، ديوريت، مانند گابرو، حفاري در سنگهاي سخت آذرين: ب

041202(  
  )041203موضوع رديف شماره ( زيادحفاري در سنگهاي با خردشدگي : ج

را مهندس مشاور يا واحد بـرآورد   ها  رديفدرصد مربوط به هريك از اين . ي بصورت اضافه بها با واحد درصد پيش بيني شده استيها  رديف
و  هـا   بر اساس اطالعات اخذ شده از مطالعات طرح بـه نسـبت وزنـي هريـك از مـوارد فـوق نسـبت بـه كـل حفـاري          در زمان برآورد كننده 
حين كار تغيير نخواهد كرد و در ثابت بوده و بنابر اين درصد قيد شده . نمودخواهد متناظر برآورد و در فهرست مقادير و بها درج ي ها چالزني

  . اعمال خواهد شد زمين جنس و فارغ از نوع ي متناظرها  و چالزني ها  اضافه بها به كل حفاري يها  رديفاين هريك از 
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تهيـه  ، ه گيري بـه مقـدار الزم و بـه طـور پيوسـته و مـداوم      مغز ، ريگشامل به كارگيري مغزه ، به نمونه گيرياضافه بهاي مربوط  يها  رديف  .9
حمـل  ، ي مخصوص با ديوار جـدا كننـده  ها  بهعر جد ها  هغزتهيه عكسهاي رنگي و شماره گذاري و بسته بندي مها،   گزارش پيمايش گمانه

  . باشد ميتحويل موقت و درپوش نيز تا محل انبار و نگهداري تا زمان  ها  نمونه
بـا   چـالزني  يهـا   رديـف طبق ، Top Hammer و DTHهاي  و دستگاه فشار هوا تخليه چال با دوراني و -اي  دستگاه ضربه اي بنچالز ايبه .10

  . شود ميمحاسبه اي  دستگاه ضربه
كه مطابق با مشخصات فني   در صورتي. شده استهزينه خارج كردن غالف پس از اتمام عمليات پيش بيني ، غالف گذاري يها  رديف در .11

، همچنـين  شـود  پرداخت مـي   041404اضافه بهاي رديف  باشد ميدر كار الزا فوالدي و بنا به تشخيص مهندس مشاور باقي ماندن غالف
اي  رداخت اضـافه ودر صورت باقي ماندن غالف پي وي سي در كار، پ منظور شده است 041405سي در رديف . وي. هزينه تهيه لوله پي

 .گيرد صورت نمي

به علت عدم ايجاد شرايط براي تـداوم كـار ناشـي از    ، در صورتي كه عمليات تزريق گمانه پيش از حصول حد دوغاب ناخوري استاندارد .12
  . ر كردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شدپبهاي چالزني و تزريق و ، متوقف شود، قصور پيمانكار

پيمانكار بايد به هزينه خود نسبت بـه رفـع   ، ي تعبيه شده مسدود شوندها  هلول ده ياش چالهاي حفر، پيمانكارورتي كه به علت قصور ص در .13
 . دو حفر مجدد چالها اقدام كن ها  انسداد لوله

  . شود ميتنها يك بار پرداخت ، هر قطعه ازچال كه طول آن طبق مشخصات تعيين ميشود يبرا، ذيريذپآزمايش نفو يها  رديف .14
چال بـراي   و شستشو آماده كردن ها، سدود كنندهممسدود كردن قطعه مورد نظر با استفاده از  ،نفوذپذيري شيي نصب وسايل آزماها  هنيهز .15

  . آزمايش نفوذپذيري منظور شده است يها  رديفايل در سآزمايش و برچيدن و
 . شود ميدر نظر گرفته ده دقيقه ، ر ده دقيقهسك، يذپذيرفواضافه بها براي آزمايش ن يها  رديف در .16

  . مربوط به آزمايشهاي نفوذپذيري منظور شده است يها  رديفي ها قيمتزمان اشباع در هر پله فشار در  .17
ي تجهيز و برچيـدن كارگـاه پـيش بينـي     ها  ق در هزينهيرزو استقرار تاسيسات مركزي براي آماده سازي مصالح ت ه احداث پي و سكوينهز .18

  . است هشد
  . باشد ميي زير نيز ها  هزينهشامل و دن چال براي تزريق براي هر زاويه و هر عمق در نظر گرفته شده است آماده كر يفرد .19
  ال تجهيزات و لوازم و مستقر كردن آنها در محل چال تقنا -
 زمالو انشعابهاي  ها  م لوله كشيجاان -

هاي تزريق بـراي   شود قابل پرداخت نيست، ولي براي گمانه پر مي آماده كردن چال براي تزريق در مورد چالهايي كه با مالت پركننده  رديف   
  . هر گمانه يك بار پرداخت خواهد شد

رتي كـه بعـد از شستشـوي چـال     صـو ر د. بهاي واحد رديف شستشوي چال براي انجام آن در هر عمق و زاويه در نظر گرفته شده است .20
 . كار بايد به هزينه خود دوباره چال را شستشو كندپيمان، انجام شود) مطابق مشخصات( بيش از حد مجاز تاخيري

  هاي زير نيز پيش بيني شده است ها با مواد پر كننده، هزينه هاي تزريق و پركردن چال در رديف .21
 ساخت و آماده كردن دوغاب تزريق -

  زه گيري فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزريقداان  -
  رهاي مربوط در تزريق فشار تزريق روي نمودا يريگزه اندا -
   يلم و نشت بندي محل سوراخها در تزريق تحكيمي و اتصاميتر -

  . شود موجب كاهش در بهاي واحد مربوط به تزريق و پركردن چالها نمي، عدم نياز به انجام عمليات هر يك از اين بند: تبصره 
از رديـف   ايـن هزينـه جداگانـه   ، زريـق منظـور نشـده اسـت    ت يهـا   رديفوششهاي بتني در پدر  ي پي وي سيها  تهيه و نصب لوله هينزه .22
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  . شود پرداخت مي  043701
به ازاي هر يك ساعت تـاخير مـازاد   ، ساعت انجام شود 4مواردي كه تخليه گمانه با تاخير بيش از در  ، به پائين زريق به روش از باالت در .23

 . شود ميپرداخت  042701از رديف  هزينه توقف ساعت 4بر 

  . شود يك سوم زمان الزم براي گيرش سيمان در ساعات تعطيل كارگاه محاسبه مي،  042701سبه زمان موضوع رديف در محا -
 در. ته اسـ مـد ك مقطع و انجام آزمايش نفوذپذيري در مقطع بعدي كه در مشخصات فني آيه توقف عمليات در فاصله زماني تزريق ينهز .24

  . تمنظور شده اس، رديف تزريق از پائين به باال
اي نفوذپذيري و عمليات تزريق و تهيه گزارشـهاي مربـوط برحسـب    هشيآزما، ي ثبت آمار و اطالعات مربوط به عمليات چالزنيها  هينهز .25

  . اين فصل پيش بيني شده است يها  رديفمورد در بهاي واحد 
تزريق و ايجـاد ديـوار آب    يها  رديفاحد صالح تزريق مطابق مشخصات فني در بهاي ومو  بدوغات ه انجام آزمايشهاي كنترل كيفيينهز .26

  . بند پيش بيني شده است
 رساس مقدار مصالحي كه عمالً تزريق شده است با محاسبه مصـالح دوغـاب تلـف شـده د    اربتهيه مصالح  يها  رديفتزريق و  يها  رديف .27

. گيرد مي رقرا ختمالك پردا يد كارفرماپس از تاي با مهندس مشاور صورتمجلس شده و، مخزن دستگاه همزن و مسير خط لوله تا سرچال
ي از نشـت  ريگو اتصاالت يا عدم اقـدام سـريع و مـوثر بـراي جلـو      ها  بابت تلف شدن مخلوط تزريق به علت عدم مهاربندي درست لوله

 . گيرد ميورت نصپرداختي ، مشخصات رد شده از سوي مهندس مشاور از مخلوط يا مخلوط خارج

هاي الزم از سوي واحد برآورد كننده در ايـن فصـل     د نياز، رديف يا رديفرمو يت فنصازريق، با توجه به مشختهيه مواد افزودني ت ايبر .28
ارد وهزينه قطعي تهيه مواد ياد شـده، پـس از اسـتعالم قيمـت حـداقل از سـه       د دهاي پيش بيني شده جنبه برآور  شود رديف پيش بيني مي
درصد آن به عنوان هزينـه   14اضافه  هب دسر مي مل كه به تائيد مهندس مشاور و كارفرمان محصوالت طبق اسناد خريد وحيعرضه كننده ا

كيفيـت  . شـود  هاي پيمان و تعديل آحاد بها نميبيرمشمول ض. شود اقالمي كه بدين گونه هزينه آن پرداخت مي. شود باالسري پرداخت مي
  . محصول و ميزان مصرف بايد به تائيد مهندس مشاور برسد

د رل مـو محـ قراردادن مسدود كننـده در  ، و اتصاالت روي آن نصب مسدود كننده، ردن راد چالزنيكي مسدود كننده شامل خارج ارگذجا .29
  . باشد مير و آب بندي آن و بيرون آوردن مسدود كننده از چال ظن

اه با فشار سـنج و متعلقـات مربـوط    تعبيه در پوش فلزي همر، ردن لوله در سنگك ري مهاها  نههزي ، ديف تعبيه در پوش چال زهكشير در .30
  . ظور شده استنم

دربهاي واحد ايـن  . مانند ميكه در كار باقي  گيرد ميو اتصاالتي تعلق  ها  لهوه لبفقط ، ي فوالدي تزريق و تخليه هواها  جاگذاري لوله يفرد .31
نظر  رو در پوشها و اتصاالت نيز د ها  تثبيت لولهنصب و ، ايجاد شيار يا سوراخ، ندركحديده ، خم كردن، ي ناشي از بريدنها  رديف هزينه

  . گرفته شده است
هـاي   از رديـف  اين هزينـه جداگانـه  ، تهيه مصالح زهكشي منظور نشده است ينهزه، يكشديف پركردن چالهاي زهكشي با مصالح زهر در .32

  . شود پرداخت مي 043602و  043601
  :ي زير نيز در نظر گرفته شده است ها  هنيهز، ديف تهيه و جاگذاري دريچه يا شير تزريقر در .33

  تهيه دريچه يا شير تزريق -
  دريچه يا شير تزريق ب نص -
  و تنظيم دريچه طبق مشخصات  يشماآز -
  بتن ريزي  گامندر هق ظت و مراقبت از دريچه يا شير تزريفمحا -

  :ي زير نيز در نظر گرفته شده استها  هزينه، ديف تزريق درزهاي بين بلوكهاي بتني سدر در .34
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  كشي و انشعابهاي الزم به انضمام پمپهاي الزم  هلم لوجاان -
  آنها  وي درزها و تخليه هوايتششس -
  ه ساختن دوغاب مخصوص تزريق به هر غلظت ادآم -
  ريق زب تادوغ باق درزها ريتز -
  و تجهيزات در پايان هر مرحله تزريق  ها  وي لولهتششس -
  ده ش دسدوو مجاري م ها  كردن گالريها و بازكردن لوله يزتم -
  . جرثقيل و سكوي كار به طور موقت، البراكردن سطوح نمايان پاي آب و سرآب سد منجمله ايجاد و به كارگيري ب يزتم -
  نماي سرآب و پاياب سد  در ويها لربندي درزها در داخل گات نش -
  گزارش عمليات انجام شده  يهته -
  . شود ميداخل بتن نيز براساس اين رديف محاسبه و پرداخت  يلاخ يها  ي سردكننده بتن و پركردن حفرهها  پركردن لوله نهزيه -
و بازكردن مجـاري مسـدود   ، مسدود شوند قزريتي ها  هي شستشو و يا لولها  لوله، ي هواها  لوله، ه علت عدم مراقبت پيمانكاربچنانچه :  رهبصت

اقـدام بـه تزريـق     تاييد مهندس مشاور رسـيده،  هكه ب گرييد قبول در آن صورت پيمانكار بايد به روش قابل، شده براي پيمانكار مقدور نباشد
  . ن عمليات به عهده پيمانكار استاي نههزي. درزها كند

بابت ، از اين رو، شود ميو مشخصات فني اندازه گيري  ها  هشر نقد بر طبق ابعاد تعيين شده، آن اجرايحفاري محل ديوار آب بند و م حج .35
تهيـه بنتونيـت   ولـي هزينـه    ،شود ميپرداخت ن اي نههزينه جداگا، غابود با دوغاب جايگزين براي افت سطحاضافه حفاري و پركردن آن 

عيـار دوغـاب    سااسـ ربكه ن واقعي مصرف شده براي حفاري و اجراي ديوار آب بند و هزينه تهيه سيما تهيه گل حفاري طبق مقداربراي 
  . شود ميجداگانه پرداخت ، شاور ميرسدكه به تائيد مهندس م ها  براي حجم ديوار طبق نقشه

طبـق نظـر    مربـوط ي هـا   اضافه حفاري ناشي از عدم قصور پيمانكار بوجود آيد هزينه، رغم به كارگيري تمهيدات ويژه در صورتي كه علي
  . مهندس مشاور پرداخت خواهد شد

  . شود ميله محاسبه وطح خارجي لسب سحبر، )Stop End(ي فوالدي بين قطعات ديوار آب بند ها  ي لولهراذجاگ يفرد .36
متنـاظر   يها  رديفحسب مورد از ، براي ايجاد ديوار آب بند )Guide Wall(دي ها  يكهارديواو هزينه مربوط به تهيه مصالح و ايجاد سكو  .37

  . در فصول اين فهرست بها پرداخت خواهد شد
در  ، شـود  مـي  برداشـته ، بـين دو پانـل   ، ازه ضمن حفاري هر پانلاجرا شده قطعات ديوار آب بند ك كيته ريختن و برداشتن بتن پالسينهز .38

تهيـه گزارشـهاي   ، هزينه اندازه گيريهاي حين حفـاري  بند آب ايديواره يها  رديفدر . منظور شده است اجراي بتن پالستيك يها  رديف
  . حفاري و بتن ريزي نيز منظور شده است

فصـل عمليـات   از  ، رطبق دستور كار مهندس مشاو، متر 500ري ديوار آب بند اضافه بر حاصل از حفا داوو تخليه م حمل ، ه بارگيريينهز .39
  . شود ميخاكي پرداخت 

، ه تهيـه سـيمان  نهزي. بنتونيت پيش بيني نشده است و ي تهيه سيمانها  هزينه، ر آب بند و ايجاد آناديو محلي حفار، تزريق يها  رديف در .40
هاي تزريق هزينه تهيه و مصـرف   همچنين در رديف شود مياين فصل پرداخت  يها  رديفاز  ، ونيتي و هزينه تهيه بنتنتبفصل كارهاي  از

 . شود ماسه پيش بيني نشده است و هزينه آن جداگانه پرداخت مي

 .ه تهيه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فني منظور شده استنبراي تهيه مصالح و اجراي بتن پالستيك،  هزي 043301 رديف در .41
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 040101  .استقرار دستگاه چالزني در محل چال دفعه 455,500  

  

  درصد  10

هرگاه شيب محل  ،040101اضافه بها به رديف 
درجه  10درجه باشد، به ازاي هر  10استقرار بيش از 

 كسر ده درجه، ده( ،درجه اول، يكبار 10اضافه بر 
  ).شود درجه منظور مي

 040102  

  

  درصد  10

براي جبران كاهش  ،040101اضافه بها به رديف 
راندمان نيروهاي انساني در  گمانه هايي كه به علت 
شيب زياد محل چال براي استقرار دستگاه از داربست 

هزينه تامين كليه لوازم و ابزار و .  (استفاده مي شود
دن داربست در تجهيز تمهيدات الزم و بستن و باز كر

  ).كارگاه

 040103  

  

  مترطول  143,500
اي به قطر تا  چالزني در زمين آبرفتي به روش ضربه

  .متر 10ميليمتر و عمق تا  76
 040201  

  

  مترطول  165,500

اي به قطر تا  چالزني در زمين آبرفتي به روش ضربه
 25متر و تا عمق  10ميليمتر براي عمق مازاد بر   76
  .متر

 040202  

  

  مترطول  209,000

اي به قطر تا  چالزني در زمين آبرفتي به روش ضربه
عمق  50متر و تا  25ميليمتر براي عمق مازاد بر   76
  .متر

 040203  

  

  مترطول  267,500

اي به قطر تا  چالزني در زمين آبرفتي به روش ضربه
 75متر و تا عمق  50ميليمتر براي عمق مازاد بر   76
  .متر

 040204  

  

  مترطول  388,000

اي به قطر تا  چالزني در زمين آبرفتي به روش ضربه
 100متر و تاعمق  75ميليمتر و عمق مازاد بر   76
  .متر

 040205  

  

  مترطول  213,000
چالزني در زمين آبرفتي به روش دوراني به قطر تا  

  .متر10ميليمتر و عمق  تا  76
 040301  

  

  مترطول  267,500
 76در زمين آبرفتي به روش دوراني به قطر تا چالزني 

  .متر 25متر  تا عمق   10ميليمتر براي عمق  مازاد بر
 040302  

  

  مترطول  334,500

چالزني در زمين آبرفتي به روش دوراني به قطر تا  
 50متر و تا عمق  25ميليمتر براي عمق مازاد بر  76
  .متر

 040303  
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 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول  441,000

ين آبرفتي به روش دوراني به قطر تا  چالزني در زم
 75متر و تا عمق   50ميليمتر براي عمق مازاد بر  76
  .متر

 040304  

  

  مترطول  557,000

چالزني در زمين آبرفتي به روش دوراني به قطر تا  
 100عمق  متر و تا 75ميليمتر براي عمق مازاد بر   76
  .متر

 040305  

  

  مترطول  812,500

ن آبرفتي به روش دوراني به قطر تا  چالزني در زمي
 150عمق  متر و تا100ميليمتر براي عمق مازاد بر   76
  .متر

 040306  

  

  مترطول  1,629,000

چالزني در زمين آبرفتي به روش دوراني به قطر تا  
متر و تا عمق  150ميليمتر براي عمق مازاد بر   76
  .متر 200

 040307  

  

  مترطول  117,000
اي به قطر تا  زمين سنگي به روش ضربهچالزني در 

  .متر 10ميليمتر و عمق  تا  56
 040401  

  

  مترطول  137,000

اي به قطر تا  چالزني در زمين سنگي به روش ضربه
 25متر و تاعمق  10ميليمتر براي عمق  مازاد بر  56
  .متر

 040402  

  

  مترطول  165,000

تا اي به قطر  چالزني در زمين سنگي به روش ضربه
 50متر و تا عمق  25ميليمتر براي عمق  مازاد بر  56
  .متر

 040403  

  

  مترطول  165,500

اي به قطر تا  چالزني در زمين سنگي به روش ضربه
 75متر و تا عمق  50ميليمتر براي عمق مازاد بر  56
  .متر

 040404  

  

  مترطول  177,500

اي به قطر تا  چالزني در زمين سنگي به روش ضربه
متر و تا عمق  75يليمتر براي عمق مازاد بر م 56
  .متر100

 040405  

  

  مترطول  294,000
 56چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا 

  .متر 10ميليمتر و عمق تا 
 040501  

  

  مترطول  386,500

چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  
 25تا عمق متر و  10ميليمتر براي عمق مازاد بر  56
  .متر

 040502  
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  مترطول  485,500

چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  
 50متر  و تا عمق  25ميليمتر براي عمق مازاد بر  56
  .متر

 040503  

  

  مترطول  659,000

چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  
 75متر  و تا عمق  50عمق مازاد بر ميليمتر براي  56
  .متر

 040504  

  

  مترطول  837,000

چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  
متر  و تا عمق  75ميليمتر براي عمق مازاد بر  56
  .متر100

 040505  

  

  مترطول  1,099,000

چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  
متر و تا عمق  100مازاد بر ميليمتر براي عمق  56
  .متر150

 040506  

  

  مترطول  1,418,000

چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  
متر و تا عمق  150ميليمتر براي عمق مازاد بر  56
  .متر 200

 040507  

  

  مترطول  1,811,000
چالزني در زمين سنگي به روش دوراني به قطر تا  

  .متر 200ازاد بر ميليمتر براي عمق م 56
 040508  

  

  مترطول  1,004,000
ميليمتر به هر  56چالزني در بتن مسلح به قطر تا  

  .عمق
 040601  

  

  مترطول  166,000
چالزني با چكش بادي در هر نوع زمين، با هر عمق، 

  .قطر و زاويه
 040701  

  

  درصد  
، به ازاي 040601تا  040201هاي  اضافه بها به رديف

  .يمتر كه به قطر حفاري اضافه شودهر يك ميل
 040801  

  

  درصد  

، در 040601تا  040201هاي  اضافه بها به رديف
صورتي كه زاويه حفاري چال نسبت به شاقول بيش 

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

 040901  

  

  درصد  40

و  040307تا  040301هاي  اضافه بها به رديف
، براي طولي از چال كه در آن با 040601تا  040501

  .استفاده از مغزه گير دو جداره نمونه گيري انجام گيرد

 041001  
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  درصد  25

و  040307تا  040301هاي  اضافه بها به رديف
، براي طولي از چال كه در آن 040601تا  040501

نمونه گيري با استفاده از مغزه گير يك جداره و غير 
  .اره نمونه گيري انجام گيرداز دو جد

 041002  

  

  درصد   

هاي چالزني  به هر روش، چنانچه  اضافه بها به رديف
اي  گمانه آرتزين بوده و براي چالزني تمهيدات ويژه

  .الزم باشد

 041101  

  

  درصد   

هاي   هاي چالزني در زمين اضافه بها نسبت به رديف
رشت آبرفتي چنانچه زمين آبرفت از جنس آبرفت د

  .قلوه سنگ باشد و دانه مانند قطعه سنگ

 041201  

  

  درصد   

هاي چالزني در سنگ  اضافه بها نسبت به رديف
چنانچه جنس زمين از جنس  آذرين سخت مانند 

ديوريت  و - گابرو، ديوريت، موريونيت، كوارتزيت
همراه با اجزاي سيليسي بوده و يا جنس سنگ رسوبي 

  .يا دگرگوني باشد

 041202  

  

  درصد   
هاي چالزني در سنگ  اضافه بها نسبت به رديف

  .چنانچه سنگ، خرد شدگي زياد داشته باشد
 041203  

  

  مترطول   
حفاري چاه پاندول معكوس به هر قطر  و طول، هر 

  .نوع زمين و بتن مسلح و غير مسلح
 041301  

  

  مترطول  176,000
 فوالدي هم زمان با حفاري در  غالف گذاري با لوله

  .هر عمق
 041401  

  

  درصد  1

اضافه بها به رديف غالف گذاري با لوله فوالدي 
ميليمتر به  152همزمان با حفاري براي قطرهاي تا 

  .ازاي هر يك ميليمتر اضافه قطر

 041402  

  

  مترطول  134,500
فوالدي بعد از حفاري در هر   غالف گذاري با لوله

  .عمق
 041403  

  

  مترطول  135,500

ي فوالدي با  بها به رديف غالف گذاري با لولهاضافه 
 مطابق دستور كار هر قطر و در هر عمق، هرگاه لوله

  .باقي بماند گمانهدر 

 041404  

  

  مترطول  128,000
بعد از ) P.V.C(ي  پي وي سي  غالف گذاري با لوله
  .و به هر قطر حفاري در هر عمق

 041405  

  041501   .م و انجام شستشوي چالتهيه كليه تجهيزات و لواز  مترطول     
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  دفعه  205,000

آزمايش نفوذ پذيري با فشار ثابت در هر قطعه از باال 
ساده، ) Packer(به پايين با استفاده از مسدود كننده 

  .فشار به مدت الزم طبق مشخصات  براي نخستين پله

 041601  

  

  دفعه  170,000

ه از آزمايش نفوذ پذيري با فشار ثابت در هر قطع
پايين به باال با استفاده از مسدود كننده ساده، براي 

  .فشار به مدت الزم طبق مشخصات  نخستين پله

 041602  

  

  دفعه  260,000

آزمايش نفوذ پذيري با فشار ثابت در هر قطعه با 
استفاده از مسدود كننده دو تايي براي نخستين پله 

  .فشار به مدت الزم طبق مشخصات

 041701  

  

  دفعه  53,300

هاي آزمايش نفوذ پذيري با فشار  اضافه بها به رديف
دقيقه و  10ثابت به ازاي هر پله فشار باالتر به مدت 

دقيقه افزايش مدت بار گذاري در  10يا به ازاي هر 
  ).غير از پله فشار نخست(همان فشار 

 041801  

  

  قطعه  308,500

براي ) نلوفرا(هاي نفوذ پذيري با ارتفاع متغير  آزمايش
دقيقه براي هر  10هر قطعه از باال به پايين به مدت تا 

  .مرحله بارگذاري

 041901  

  

  قطعه  60,700
اضافه بها به رديف آزمايش نفوذ پذيري با ارتفاع 

  .دقيقه افزايش مدت بارگذاري 10متغير براي هر 
 042001  

  042101   .آماده سازي چال با عمقهاي گوناگون براي تزريق  چال  268,000  
  042201   .جا گذاري مسدود كننده ساده، براي تزريق سيمان  دفعه  48,200  
  042202   .جا گذاري مسدود كننده دوتايي، براي تزريق سيمان  دفعه  153,500  
  

  دفعه  24,300

هاي جاگذاري مسدود كننده ها اگر  اضافه بها به رديف
تر م 10متر باشد به ازاي هر 50عمق آنها بيشتر از 

متر  10متر اول يكبار،  10متر اول، براي  50اضافه بر 
  .دوم دوبار و به همين ترتيب

 042301  

  

  درصد  1

هاي جاگذاري مسدود  اضافه بها نسبت به رديف
 5ها در صورتيكه زاويه چال نسبت به شاقول از  كننده

درجه باشد، به ازاي هر يك درجه افزايش   180تا 
  .نسبت به شاقول

 042302  

  

  ساعت  347,000
تزريق هر قطعه چال به روش از پايين  به باال در 

  .هاي گوناگون و با هر زاويه انحراف عمق
 042401  
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  ساعت  375,000
تزريق هر قطعه چال به روش از باال به پايين در 

  .هاي گوناگون و با هر زاويه انحراف عمق
 042402  

  

  مترطول   
در هر نوع زمين ) Jet Grouting(تزريق با فشار باال 

  .آبرفتي و به هر زاويه و عمق
 042403  

  

  مترطول   
در هر ) Manchiet Tube(تزريق به روش لوله گذاري 

  .نوع زمين آبرفتي و با هر زاويه و عمق
 042404  

  

  كيلوگرم  4,760
نگهداري، اختالط و مصرف مواد افزودني شيميايي 

  ).بجز بنتونيت( تزريق
 042501  

  

  مترطول  251,500

گمانه به هر ترتيب در تزريق از باال به پايين،   تخليه
چهار ساعت باشد، تا هرگاه زمان تاخير پس از تزريق 

  .متر 40تا عمق 

 042601  

  

  درصد  15

هاي بيش از  عمق براي 042601اضافه بها به رديف 
متر  20متر اضافه عمق، براي  20متر به ازاي هر  40

ر دوم دو بار و به همين ترتيب مت 20اول يك بار، 
  .هاي بيشتر براي عمق

 042602  

  

  ساعت  218,500
توقف كار براي گيرش سيمان در عمليات تزريق مازاد 

  .ساعت در هر قطعه 4بر 
 042701  

  

480,500  
مترمكعب 
  مالت

  042801   .پر كردن چال با مالت در هر عمق و با هر زاويه

  042802   .لهاي زهكشي با مصالح زهكشيپر كردن چا  مترمكعب  195,500  
  042901   .درپوش چال زهكش  تهيه مصالح و تعبيه  عدد  161,000  
  

  كيلوگرم  25,100
هاي فوالدي تزريق و تخليه هوا  تهيه و جاگذاري لوله

  .سد  در بتن بدنه
 043001  

  

  عدد  278,000
يا شير تزريق روي ) كالپه(ه و جا گذاري دريچه يته

  .فوالدي تزريق در درز بلوكهاي بتني سد هاي لوله
 043002  

  

  ساعت  406,500
تزريق درزهاي بين بلوكهاي بتني سد بر اساس زمان 

  .كاركرد پمپ تزريق
 043101  

  

  مترمكعب  1,139,000

براي  مئحفاري محل ديوار آب بند به طور قا
و حمل متر  20متر تا  7ديوارهاي با عمق بيش از 

  .متر 500له مواد حاصل تا فاص

 043201  
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  مترمكعب  201,500

اضافه بها به رديف حفاري محل ديوار آب بند، اگر 
متر  5متر باشد، به ازاي هر  20عمق حفاري بيش از 

متر  5متر اول يكبار،  5متر اول، براي  20مازاد بر 
  .دوم دوبار و به همين ترتيب

 043202  

  

  مترمكعب  439,000

ري محل ديوار آب بند، براي اضافه بها به رديف حفا
) ترپان(آن قسمت از محل حفاري كه استفاده از وزنه 

  .ناگزير شود

 043203  

  

  مترمكعب  139,500

اضافه بها به رديف حفاري محل ديوار آب بند، اگر 
مصرف گل حفاري، سيمان و يا تركيبي از آنها ناگزير 

اين رديف براي جبران كاهش راندمان و تهيه . باشد
لح و تجهيزات براي عمليات دوغاب ريزي مصا
  .باشد مي

 043204  

  

  مترمكعب  130,000
طور قائم براي ديوارهاي  بند به حفاري محل ديوار آب

  .متر 500متر و حمل مواد حاصله تا فاصله  7به عمق 
043205  

  043301   .تهيه مصالح و اجراي بتن پالستيك ديوار آب بند  مترمكعب  479,500  
  

  مترمربع  244,500

لوله در درزهاي ميان قطعات گوناگون   تهيه و تعبيه
. ديوار آب بند و بيرون كشيدن آن پس از بتن ريزي

  ).بر اساس سطح خارجي لوله(

 043401  

  

  تن  1,633,000
 ،تهيه، نگهداري، عمل آوري و مصرف بنتونيت

  ).برحسب وزن بنتونيت خشك(
 043501  

  

  تن  154,500
براي ) شن و ماسه(الح سنگي تهيه و مصرف مص

  .تزريق يا پر كردن چال
 043601  

  

  تن   
ها  به  چنانچه اندازه دانه 043601اضافه بها به رديف 

  .ميليمتر محدود شود 2
 043602  

  

  مترطول  88,400
تهيه مصالح و نصب لوله هاي پي وي سي در داخل 

  .بتن قبل از ريخته شدن بتن به هر قطر
 043701  

  

  صددر  20
هاي انجام عمليات اين فصل براي  اضافه بها به رديف

  .شود بسته انجام مي عملياتي كه در فضاي
 043801  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  درصد  5

هاي انجام عمليات اين فصل براي  اضافه بها به رديف
كار در فضاي بسته و براي عملياتي كه در فاصله مازاد 

شود، به  متر از نزديكترين ورودي انجام مي150بر 
متر  250متر اول يكبار،  250 براي متر، 250هر ازاي 

  .هاي بيشتر دوم دو بار و به همين ترتيب براي فاصله

 043802  
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   الديوف رهايكا. جمنپ لفص
   دمهقم
  

ـ  بـوط رم تانداردسـ ا ولهايدج خذامه و ب رتجلساتوو ص رهااك تورسد، ينف خصاتشم، ها  شهقنر د هدش جرد عادبا قبط، رفيصم الدوف نزو .1  اي
  . شود مي اسبهحم زندهاس رخانهاك ولهايدج

، جوشكاري، شكاريرو ب رههو م چيو پ چرپ، كترودلا، ماتوربنديرآ ميس نندام زمال الحصم يههت ايهب، ردوم حسبرب، لصف نيا يها  رديفدر  .2
 . تسا هدش نييب شيپ وربنديماترآ ميس تنسو ب ، رزوه نمودن، شيارزني و خم كردنندز گنس، چكاريرپ، رههو م چيپ تنسب، راخكاريوس

چنانچه طبق مشخصات فني استفاده از الكتـرود خـارجي الزامـي    . بهاي واحد رديفهاي اين فصل با استفاده از الكترودهاي توليد داخل است .3
  .پيش بيني شودباشد، هنگام تهيه برآورد بايد رديف ستاره داري با عنوان اضافه بهاي استفاده از الكترود خارجي در رديفهاي اين فصل 

ـ م مي قياب نتبر و د دور مي راكه ب لگردهايم بيتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ايربه ك هدارندهگن لگردهاييو م كهارخ بصو ن يههت ينههز .4 ، دان
  . شود مي داخترپ، رفصم رتجلسهوو ص اس نقشه كارگاهي مورد تاييد مهندس مشاورسار ب

  . تسا هدش ظورنم لصف نيا يها  رديفر د قتوم ارهايهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ينههز .5
  . گيرد اي صورت نمي هاي اين فصل در نظر گرفته شده است و از اين بابت پرداخت جداگانه در ريف الدوف اييدز گنو ز يزكاريمت هزينه .6
 ديگر يها  لصفر د لياتمع يراجا ينهزه، تسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم يههت به صورت شرح آنها هك لصف نياز ا ييها  رديفدر  .7

 . تسا هدش نييب شيپ

، قطعـات در كارگـاه تحويـل    باشد در صورتي قابل پرداخت است كه تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پيمانكار مي 050401رديف  .8
 . شود پيمانكار مي

 .در نظر گرفته شده است ST37 هاي فوالدي از نوع و پروفيل و ورق AIIIو  AIIنوع ميلگردهاي مصرفي در اين فصل از  .9

هاي اين فصل  رديفبراساس  TBM هاي حفاري شده با دستگاه  براي نصب در تونل) سگمنت(ساخته بتني  قطعات پيش هزينه آرماتوربندي .10
  .مجاز نيست از اين بابت شود و هرگونه پرداخت ديگري پرداخت مي
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )يالر(
 شماره شرح واحد

 050101  .تهيه، خم و برش، بستن و كار گذاشتن ميلگرد ساده كيلوگرم 23,100  

  

  كيلوگرم  20,600
تهيه، خم و برش، بستن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار 

  .AIIIاز نوع 
 050102  

  

  كيلوگرم  20,500
تهيه، خم و برش، بستن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار 

  .AIIاز نوع 
 050103  

  

  كيلوگرم  29,800

تهيه مصالح، ساخت ميل مهار دنده شده از هر نوع 
ميلگرد با واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و گيره 
انتهايي به هر شكل و اندازه و كار گذاشتن آن در 

  .محلهاي الزم قبل از بتن ريزي

 050201  

  

  كيلوگرم  27,700

دفون تهيه مصالح، ساخت و نصب قطعات فوالدي م
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع  در بتن، دريچه

آهن آالت با جا سازي و نصب يراق آالت، همراه با 
  .رنگ ضد زنگ

 050301  

  050401   .نصب قطعات فوالدي مدفون در بتن  كيلوگرم  2,630  
  050501   .تهيه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدني  كيلوگرم  29,100  
  

  درصد  10
، عمليات 050501تا  050101بها به رديف هاي اضافه 

  .انجام شود در هر نوع فضاي بسته
 050601  

  

  درصد  4

، هرگاه 050501تا  050101هاي  اضافه بها به رديف
عمليات در فضاي بسته انجام گيرد و فاصله محل 
اجراي عمليات از نزديكترين دهانه دسترسي بيش از 

متر  250براي ر، مت 250به ازاي هر باشد، متر  150
متر دوم دو بار و به همين ترتيب  250اول يكبار، 
  . هاي بيشتر براي فاصله

 050602  

  

  درصد  2

، هرگاه 050501تا  050101هاي  اضافه بها به رديف
 10به ازاي هر  دار باشد، عمليات شيبمحل اجراي 
درجه اول  3نسبت به افق مازاد بر  محل درجه شيب

درجه  3اضافه بهاي شيب تا (سته براي فضاي باز و ب
  ).ها لحاظ شده است در رديف

 050701  

  

  كيلوگرم  650

، در 050501تا   050101هاي  اضافه بها به رديف
 صورتي كه عمليات در زير تراز آب انجام شود

هاي اجراي عمليات به روش ثقلي  وتخليه آب از محل
  .يا پمپاژ انجام شود

 050702  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )يالر(
 شماره شرح واحد

  

  كيلوگرم  20,700
تير (فلزي ) قاب(  تهيه مصالح و ساخت نگهدارنده

  ).مشبك از ميلگرد يا پروفيل
 050801  

  

  كيلوگرم  19,000
تهيه آرماتور و ساخت ميل مهارهاي تنيده و ناتنيده 

  .مربوط به فصل سوم از هر نوع
 050901  

  051001   .هاي فوالدي از هر نوع ميلگرد در كارخانه تهيه شبكه  كيلوگرم  20,500  
  051002   .هاي فوالدي از هر نوع ميلگرد در كارگاه تهيه شبكه  كيلوگرم  19,800  
  

  كيلوگرم  1,090
هاي فوالدي در  هاي تهيه شبكه اضافه بها به رديف

  .ميليمتر باشد 6صورتيكه قطر ميلگرد شبكه كمتر از 
 051101  

  

  كيلوگرم  26,200

قطعه  تهيه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط،
منبسط شونده انتهاي ميل مهاري، گوه و ساير موارد 

هاي تنيده و ناتنيده و  مشابه جهت نصب ميل مهاري
  .هاي فوالدي فصل سوم شبكه

 051201  

  

  كيلوگرم  22,100

تهيه مصالح و ساخت صفحه زير سري يا باربر به هر 
هاي  اندازه و هر ضخامت جهت نصب ميل مهاري

  .هاي فوالدي فصل سوم كهتنيده و ناتنيده و شب

 051202  
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  ي بندب قال. ششم فصل
   هممقد

  
ـ  وي فلـز ب الق يا يجخاره د الينچ ود نراه ختت شده از هتساخي چوبب قال عانوا زا كي هر، اين فصل يها  رديف عوموض هايبقال .1 ا ي

ـ لغز، ليومعم هايبقالت ورص هب فلز است كه وب وچ از بييركت ـ  البـا ، (Slip Form) دهن ـ  و (Climbing Form) هدرون ا اجـر ، يلنوت
  . دونش مي

  . است بهسمحاك مال، گيرد مير قراب الق باس مات رد ها  هبق نقشط بتن كهح سطو، هايبندب قالي گير دازهان در .2
، كرمتحـ  هـاي بقالن تسب ون دادت حركي برام الز لياسوو  جك نيتام، چوب بست، ي پشت بندها  هنهزي، اين فصل يها  رديفدر  .3

  . شده است هتظر گرفن كار درل كام يارجاو  آنن تسب ون دادت ركح ياب قال ردنكزبا
گر و قطعات نصب شـده در بـتن بـراي قالـب     يكدي از هابقال هلفاص ارندهدنگه ليب وساصن وه تهي هنهزي، يبندب قال يها  رديف در .4

  . شده است منظور بندي و تعبيه سوراخ
بـتن  ر شـا ف با لهبمقاي راب كه، استه رهم ور واشه زور رس دوه ليم و تيكيسالپ ياي ي فلزها  هلول، رهاايود در اردنگه هلاصف از رومنظ .5

  . گيرد مير قرا ادهفاستد مور
  . شده است رومنظ ها قيمت در، يلزف ياي چوبب قالن كردز يمت وي چوبب قالن كرده رند هنهزي .6
 هـا بقال عاانـو ي بـرا ، دورمـ  بهه ستب كهم الزه رهم پيچ و، ميخ، ميسو  )نآ دننام و ينروغ( ازسرهاه مادي بها، اين فصل يها  رديف در .7

  . شده است رومنظ ها قيمت در، دنيرگ مير قرا ادهفاستد مور
  . شده است رواين فصل منظ يها قيمت در، هابقاله وشگ رد پخ داجاي  نههزي .8
  . شود مير نكسي بندب طح قالس از، عتر مربم 5/0 تا خاسطح سور، يبندب قال بهسحام در .9

 . شود مي ختادرپ، 060401ف رديي بها هفاضا. دنبماي ار باقك درب قال، رومشا سدكار مهن روستد ياه بق نقشط كه ارديودرم .10

شـده   هتظر گرفن درا آنهي براف دير نآ است كه فيلي مختها  هسازي بندب قالي بها طسمتو، يبندب قال يها  رديف زا كي هري بها .11
 . است

 خـت اپرد شـود  مـي  داايجـ ي برشـ د ليك نآ رد كه يرط سطح مؤثقف، بروي قالي برشد كلي يارجا و حلمصاه تهي 060201ف ديردر  .12
  . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه و شود مي

بـا پرداخـت بهـاي    . گيرد مينق تر تعلم 40 بيش از اهايي به شعاعننحه اب 060502 و 060501 يها  رديف دري بندب قالي بها هافاض .13
  . پرداخت نخواهد شد 060501بهاي رديف ، 060502رديف 

  بندي شده به لحاظ كيفيت سطح بتن  طبقه بندي سطوح قالب .14
و  هـا   كه در نقشـه ، به جز براي بتن با نماهاي خاص. شود ميطبقه بندي  F4 ،F3 ،F2 ،F1البها به لحاظ كيفيت سطح بتن به طبقات ق

هر طبقه فقط كارهاي پرداختي تعيـين   يژگيهاي تعيين شده براي سطح بتن دربراي تأمين و، مشخصات فني خصوصي قيد شده باشد
و طبـق   مشـاور  مهنـدس در صورت وجود معايب جزيي در گستره محدودي از سطح بتن با موافقت . شده براي آن طبقه مجاز است
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نـوع  . باشـد  مـي  مهندس مشـاور با تشخيص جزيي بودن معايب . شود ميمشخصات مورد تأييد و به هزينه پيمانكار آن گستره تعمير 
  . ي اجرايي باشدها  سطح نماي بتن براي كارهاي مختلف بايد مطابق با مشخصات فني و نقشه

  

  F1طبقه . 14-1
مانند سطوحي كه پشت آنهـا خـاكريزي يـابتن ريـزي     ، ين طبقه از كيفيت سطح بتن براي سطوحي است كه در معرض ديد قرار نداردا

رويه قالب براي اين طبقه از كيفيـت سـطح بـتن    . شود ميها پوشيده ني انبساط و انقباض يا سطوحي كه روي آيا سطوح درزها شود مي
ي كنار هم قرار داده شـده نبايـد شـيره بـتن در     ها  از درزهاي بين تخته. ورق فوالد يا هر مصالح مناسب ديگري باشد، تواند از چوب مي

سطح بتن ، ود بالفاصله پس از برداشتن قالبشرار است روي سطح بتن اندود و يا كاشي ر صورتيكه قد. هنگام لرزانيدن آن خارج شود
براي تأمين اتصال بين سطح بتن و اندود يا كاشي كاري برآمدگيهاي سطح بتن بايـد كمتـر از نصـف ضـخامت     . بايد زخمي و زبر شود

. ير خواهد شدمتعمهندس مشاور مه ديده باشد مطابق نظر رصورتيكه سطح بتن كرمو بوده يا صدد. اندود يا زيرسازي كاشي كاري باشد
سـازد و يـا خـواص مثبـت      مـي كارها را خدشه دار اي  فقط براي حالتهاي تورفتگي و يا فقط آنهائي كه خواص سازه ها  اصالح نامنظمي

ميلي متـر   15ي ناگهاني و بيش از ها  ظميميليمتر براي نامن 10ي سطوح نبايد بيش از ها  نامنظمي. باشد ميدهد الزم  ميرا كاهش  ها  سازه
  . ي تدريجي باشدها  براي نامنظمي

  

  F2بقه ط. 14-2
مصالح رويه قالب براي ايـن طبقـه از كيفيـت    . شود ميبراي سطوحي است كه در معرض ديد واقع  "معموال F2يفيت سطح بتن طبقه ك

ه نمـاي بدسـت   كـ  شـود  ميصفحات كنار هم طوري قرار داده . استتخته كام و زبانه شده يا تخته چنداليي يا صفحه فلزي ، سطح بتن
، سـازد  ميكه سطح ظاهري نما را خدشه دار  باشد ميبوده و عاري از معايبي  مهندس مشاورآمده داراي يك الگوي يكدست مورد تأييد 

ي هـا   ميلي متر براي نامنظمي 5نبايد بيش از ي سطوح ها  امنظمين. اين كيفيت سطح نما نبايد نياز به پركردن تورفتگيها داشته باشد. باشد
  . ي تدريجي باشدها  ميلي متر براي نامنظمي 8بيش از  وناگهاني 

  

  F3طبقه . 14-3
براي سطوحي است كه يـا نمـاي آنهـا اهميـت خـاص داشـته و يـا صـافي سـطح آنهـا از نظـر             "ين طبقه از كيفيت سطح بتن معموالا

به ابعاد بـزرگ يـا ورقهـاي فلـزي بـزرگ       بي به اين سطح از كيفيت رويه قالب بايد از تخته چندالبراي دستيا. هيدروليكي اهميت دارد
در صورت امكان درزهـا بايـد   . كنار هم قرار داده شود مهندس مشاورورقهاي تخته چندال يا فلزي بايد مطابق الگويي مورد تأييد . باشد

  . ميلي متر بيشتر باشد 5ار هم نبايد به ترتيب از درز و اختالف سطح دو صفحه كن. فقط افقي و قائم باشد
ي هـا   نـامنظمي  "ميلـي متـر بـراي     6و از  "ي ناگهانيها  نامنظمي "ميلي متر براي  3ي سطوح در جهت جريان آب نبايد از ها  نظميمان

در امتـداد   20امتـداد جريـان بـه     عمود بـر  1ي ناگهاني عمود بر جهت جريان آب بايد با شيب ماليم ها  امنظمين. بيشتر باشد "تدريجي
. افقي بـا سـاييدن تـرميم شـود     10قائم به  1ي ناگهاني در جهت جريان آب بايد با شيب ماليم ها  نامنظمي. جريان با ساييدن ترميم شود

بت بـه خطـوط   متر را دارا باشـد و شـيارها نبايـد نسـ     5/1ميلي متر در  3نبايد اختالف شيب بيش از  ها  سطوح مجاور شيارهاي دريچه
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  . تئوري تفاوت داشته باشد
  

  F4طبقه . 14-4
بتن براي سطوحي است كه در تماس با جريان آزاد آب بوده صـافي سـطح بـتن بيشـترين اهميـت را از نظـر        ين طبقه از كيفيت سطحا

ح بـتن بايـد الزامـات    اين طبقه از كيفيت سـط . هيدروليكي داراست و سطح بتن بايد در مقابل قدرت مخرب جريان آب مقاومت نمايد
ني سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جريـان آب بايـد تارسـيدن بـه شـيب          اي ناگهـ ها  عالوه برآن نامنظمي. را برآورده نمايد F3طبقه 

  . در امتداد جريان سائيده شود 50عمودبرامتداد جريان به 1
  . سائيده شود F3ه شيبهاي تعيين شده براي طبقه ميليمتر در جهت جريان آب نيز بايستي تا رسيدن ب 3ي بزرگتر از ها  امنظمين
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 1F.  060101مصالح و قالب بندي از نوع   تهيه مترمربع 161,500  

  2F.   060102مصالح و قالب بندي از نوع   تهيه  مترمربع  155,500  
  3F.   060103 مصالح و قالب بندي از نوع  تهيه  مترمربع  208,000  
  4F.   060104مصالح و قالب بندي از نوع   تهيه  مترمربع  218,500  
  

  مترمربع  149,000
مصالح و اجراي كليد برشي روي قالب براي   تهيه

  .سطح كليد برشي
 060201  

  

  مترمربع  27,000
ي عايق كاري هاي قالب بندي برا اضافه بها به رديف

  .روي قالب
 060301  

  

  مترمربع  69,900
هاي قالب بندي، اگر قالب ناگزير  اضافه بها به رديف
  .در كار باقي بماند

 060401  

  

  مترمربع  66,700
هاي قالب بندي، اگر سطح قالب  اضافه بها به رديف

  .در يك محور داراي انحنا باشد
 060501  

  

  مترمربع  82,600
هاي قالب بندي، اگر سطح قالب  رديفاضافه بها به 

  .در بيش از يك محور داراي انحنا باشد
 060502  

  

  مترمربع  100,500

هاي قالب بندي در صورتي كه  اضافه بها به رديف
مانند ( هايي با شكلهاي خاص  براي اجراي سازه

هاي آبگير و  ها، ديوارهاي مياني سرريز، برج ترانزيشن
هاي چوبي با قطعاتي با عرض  استفاده از قالب....) 

  .سانتيمتر الزامي باشد 10كمتر از 

 060601  

  

  درصد  15
هاي قالب بندي در صورتي كه  اضافه بها به رديف

  .انجام شود قالب بندي در فضاي بسته
 060701  

  

  درصد  5

هاي قالب بندي در صورتي كه  اضافه بها به رديف
صله محل قالب بندي در فضاي بسته انجام شده  و فا

انجام عمليات از نزديكترين دهانه دسترسي بيش از 
متر اول  250براي متر،  250متر باشد به ازاي هر 150

متر دوم دو بار و به همين ترتيب براي  250يك بار، 
  .هاي بيشتر فاصله

 060702  

  

  درصد  3

هاي قالب بندي در صورتي كه  اضافه بها به رديف
 10به ازاي هر  ر باشد،دا قالب بندي شيبمحل اجراي 
درجه اول  3نسبت به افق مازاد بر  محل درجه شيب

درجه  3اضافه بهاي شيب تا (براي فضاي باز و بسته 
  ).ها لحاظ شده است در بهاي واحد رديف

 060801  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمربع  10,100

هاي قالب بندي در صورتي كه  اضافه بها به رديف
يني اجرا شود قالب بندي پائين تر از رقوم آب زير زم

بندي نياز به هدايت آب به خارج از  و براي قالب
  .محدوده به صورت ثقلي يا با استفاده از پمپ باشد

 060901  

  

  مترمربع  29,800

در درزهاي  1Fاضافه بها به رديف قالب بندي از نوع 
ساختماني در صورتي كه آرماتورهاي طولي از داخل 

  .قالب عبور داده شود

 061001  
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  ني بتارهاي ك. ل هفتمصف 
  قدمه م

متر از مركز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و  500و حمل تا فاصله ، بارگيري، تهيه مصالح سنگي، ي اين فصلها  رديفر د .1
ي ها  رديفبرحسب مورد طبق ، بهاي حمل مازاد، متر بيشتر شود 500هرگاه فاصله حمل مصالح سنگي از . باراندازي منظور شده است

  . حجم مصالح براي محاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. شود مي تز فصل عمليات خاكي پرداخحمل ا
ي تهيه سيمان منظور شده است ها  رديفدر  هارگاكر د باراندازي و نگهداري سيمان ،كيلومتر 30گيري و حمل تا فاصله ارزينه به .2

  . شود ميي مربوطه از فصل حمل پرداخت ها  رديفكيلومتر طبق  30وهزينه مازاد بر 
هزينه برداشت مصالح . ن از نوع مصالح قابل برداشت از رودخانه استتب ي تهيه و اجرايها  رديفشده در فته ي در نظر گرنگصالح سم .3

در . ر شده استي بتن ريزي منظوها  رديفدانه بندي و شستشو در بهاي واحد ، شكستن، متر 500اتو حمل  يبارگير، از محل قرضه
ضافه بهاي مصرف سنگ كوهي يا ا، ح سنگي كوهي به كار برده شودمصال، صورتيكه طبق مشخصات فني يا دستور كار مهندس مشاور

اضافه بهاي مذكور قابل ، به عنوان مصالح سنگي بتن استفاده شود ها  چنانچه از مصالح حاصل از حفاري. گردد ميقرضه سنگي پرداخت 
  . پرداخت نيست

وزن سيمان بدست آمده مطابق هزينه سيمان مصرفي بر مبناي ، هيه سيمان منظور نشده استزينه ته، نتاجراي ب ي تهيه وها  رديفر د .4
پيمانكار بايد قبل از ، شود ميتهيه سيمان پرداخت ي ها  رديفدرصد بابت افت ودورريز محاسبه و طبق  6به اضافه  اين فصل  6با بند 

اختالط مواد تشكيل دهنده بتن را تعيين و به مهندس  ياهتبنس، تهيه مخلوط آزمايشي و انجام آزمايشهاي الزم با، شروع بتن ريزي
 رد ربوط و تعيين نسبت اختالطاي مهزينه انجام آزمايشه. مشاور پيشنهاد كند تا پس از تصويب مهندس مشاور مالك عمل قرار گيرد

  . منظور شده است ها قيمت
  :و مشخصات فني به شرح جدول زير است ها  نقشه رد هدشن ييبراي پرداخت بر اساس مشخصات تع گرفته شدهي در نظر ها  هدر .5

fc سانتيمتر بر حسب مگا پاسكال در سن مقرر در  30×15اي  ي استوانهها  عبارتست از مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمونه
  . مشخصات فني خصوصي

  

پرداختي  هدر
 يا بزرگتر fc  بتن

  از مساوي
 رثكادح

  )cm(اسالمپ
نسبت آب حداكثر 

 اتMSA   )درصد(به سيمان
  *ردربكا ازمواردي   )ترميليم(

سيمان  قلداح
پرداختي 

  )كيلوگرم(
سيمان  رثكادح

  )كيلوگرم(پرداختي 

I 30  10  0.45  38  
رريز و حوضچه س يهرو

 10fc+50 10fc+100  آرامش

II  25  5  0.5  76  
يم رويه باالدست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30  ين دست بدنه سدپاي

III  25  10  0.5  38  10  ي سازه ايها  نبتfc+10 10fc+60 

IV 20  5  0.6  150  9  م بدنه سد و سرريزيحج نبتfc  9fc+35 

V 25  13  0.5  38  10  شش تونلهاپون بتfc+20 10fc+70 

VI 20  8  0.55  38  10  كنندهپرن بتfc+10 10fc+60 

VII  12  -  0.6  38  10  فتنظا بتنfc+30 10fc+80 

VIII 25  8  0.45  38  10  ش ساختهپين بتfc 10fc+50 

IX 12  -  0.7  76  10  غلتكي مغزه بدنه سد بتنfc+30 10fc+60 

X 20  -  0.55  76  10  غلتكي رويه بدنه سد بتنfc-20 10fc+30 

  . استها  مشخصات فني و نقشه ،جنبه راهنمايي داشته و مالك طبقه بندي بتن »مواردي از كاربرد«ستون *
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MSA عبارتست از قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن بر حسب ميليمتر .  
             به تاييد مهندس مشاور برسد و در صورتي كه وزن سيمان بدست آمده از طرح اخـتالط از حـداكثر سـيمان     يستيختالط بتن باا رحط  .6

ر صورتي كه وزن سيمان بدسـت آمـده از   دو  دمازاد به عهده پيمانكار خواهد بو تعيين شده در جدول فوق بيشتر باشد هزينه سيمان
  . ل تعيين شده به پيمانكار پرداخت خواهد شداقحدر اشد مقداول بدار حداقل تعيين شده در جدقز ما طرح اختالط كمتر

) بـه عنـوان مثـال سـيمان و پـوزوالن     ( ن مواد سيماني به كار رفته در بـت وزن مجموع  در طرح اختالط سيمانوزن منظور از : هتبصر
  . ، در صورت مصرف دوده سيليسي مقدار مواد سيماني برابر است با مجموع وزن سيمان به عالوه دو برابر وزن دوده سيليسيباشد مي

فـوق   ،يـر زودگ ،رگيـر دي، )كاهنده آب( روان كننده، و مصرف مواد افزودني هواساز لمح ،نه تهيهيزهي تهيه و اجراي بتن ها  رديف در  .7
 يهـا   هزينه مواد افزودني ديگر به غير از موارد فوق بـراي رسـيدن بـه كيفيـت    . روان كننده يا تركيبي از اين در نظر گرفته شده است

  . شود ميبه صورت جداگانه پرداخت دست نش قليايي و مواردي از اين كاوگري از قبيل مقاومت در برابر يد
خصات فني يا دستور كار مهنـدس  ه طبق مشدر صورتي ك است ولي ري بتن پيش بيني شدهداي نگهها  هزينه اين فصل يها  رديفر د.  8

  . شود ميپرداخت ه اناگهزينه آن جد، ودش ستفادها (Curing Compound) مشاور براي نگهداري از ماده عمل آورنده
اسـت از   ترمكعـب م 05/0 ازوي يـا كمتـر   سـا كه حجم آنها م و فضاهاي خالي تعبيه شده در داخل بتن ها  حفره، نتبجم محاسبه ح رد .10

  . شود مين بتن كسر حجم
يـن  ا يهـا   رديـف در ، آن در محل مصرف هيلخت ور با هر وسيله تم 500حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا و ارگيريب .11

از رديـف حمـل بـتن پرداخـت     ، ازادمـ  حمـل  نههزي، ر شودتمتر بيش 500 هرگاه فاصله حمل بتن از. شده است رفتهفصل در نظر گ
 . شود مي

ح آن خنك يـا  كه مصال ا شدهرجان تمت از بسبر حسب حجم آن ق، بتن پيش از ساختمصالح نك كردن يا گرم كردن ي خها  رديف .12
، يخ به بـتن  يا افزودن آب سرد و، هزينه تمام تمهيدات الزم اعم از سرد كردن مصالح به هر روش. شود مي پرداختگرم شده است 

 . جهت رساندن دماي بتن به حد مجاز تعيين شده در مشخصات فني در بهاي واحد اين رديف ملحوظ گرديده است

  . شود ميخت سطوح بتني شامل سطوحي كه قالب بندي شده است نداپر يها  رديف .13
  . نظور شده استتن ميه و اجراي بته يها  رديفدر قيمت  هندب يها  عش كردن بتن با ويبره يا بوسيله لرزانندهرتزينه مه .14
  . شود مياستفاده  كه جهت پي سازي باشد ميه با سيمان و آب بندي نشد نهداي سنگ ط مصالحولمختهيه ، خاك و سيمان ازمنظور  .15
  قالب بندي نشده  طوحساخت ردپ .16

 "مشخصـا  هـا   االتي كـه نقشـه  به جز ح. شود مييم تقس U3و  U1 ،U2 اتقالب بندي نشده به لحاظ كيفيت سطح بتن به طبق سطوح
  . شده بايد مطابق مشخصات تعيين شده براي هر طبقه باشدن يكيفيت سطوح بتن قالب بند، كيفيت ديگري را تعيين كرده باشد

  )ه ايشمش( U1 هطبق. 16-1
له اول كار بـراي  همچنين كيفيت مرح. شود ميكيفيت سطح بتن براي سطوحي است كه توسط بتن يا مصالح ديگر روي آن پوشيده اين 

سطح بتن بايد تسطيح شـده و  ، براي رسيدن به اين كيفيت از سطح بتن قالب بندي نشده. باشد مي U1ه طبق U3و  U2سطوح با كيفيت 
با بـتن بـا كيفيـت     "به جز موارديكه بعدا(اين سطح . يدآ به وجود اي نهدندا ا يك سطح يكنواخت ساده ياود تبه نحوي شمشه كشي ش

U2  ياU3 خميـر سـيمان اضـافي    . طول مدت گيرش نهـايي آسـيب ببينـد    ردبه هيچ وجه نبايد بعد از گيرش اوليه و ) شود مييده پوش
ر مواردي كه قـرار اسـت بـتن    د. بتن برداشته شود حد از روي سطباي) (Finishingريبالفاصله بعد از متراكم شدن و قبل از پرداخت كا

ي مصالح سنگي كه خوب به ها  انهد وشيره بتن ، بايد هنگامي كه هنوز بتن نگرفته است، ه شوداتصالي روي اين طبقه از سطح بتن ريخت
  . بتن نچسبيده است از روي سطح بتن با وسيله مناسب برداشته شود
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  )اي ه مالهتخت(  U2 هطبق. 16-2
ـ  زنيـ را  U3ولي مشخصات طبقه ، دشو ميكه در معرض ديد واقع  است  طبقه از كيفيت براي سطوح بتن قالب بندي نشده اياين  . داردن

 مثـل تونلهـاي زهكـش و تونلهـاي    ، ندارنـد را  U3اين طبقه از كيفيت سطح بتن براي كف تونلهايي كه نياز به تأمين مشخصات طبقـه  
  . شود يمروي پلها و دالهاي ورودي در فضاي خارج از ساختمانها استفاده ، ديوارها، وي كانالهاي برقر، سطوح آبروها، رسيدست
از روش  "براي رسيدن بـه ايـن كيفيـت معمـوال    . رود ميكار به  3Uوان مرحله دوم پرداخت كاري براي طبقه نع طبقه از كيفيت به اين

اسـتفاده  ) تخته ماله دسـتي يـا ماشـيني   (شناور كردن ممكن است از وسايل دستي يا ماشيني راي ب. شود ميتفاده اس) Floating( شناوري
بايد شـروع  ، بالفاصله بعد از اينكه سطح شمشه كشي شده بتن به اندازه كافي سفت شده باشد )شناور سازي(ماله كشي كار تخته . شود

ر شمشه كشي عاري شده و سطحي با بافت يكنواخت به دست ثات كه سطح بتن از آسشده و اين عمليات فقط به ميزان حداقلي الزم ا
شي بايد آنقدر ادامه يابد تا مقـدار كمـي مـالت بـدون آب     ك هد تخته مالباش U3ت طبقه اگر قرار است سطح نهايي داراي مشخصا. آيد

بعد از تخته مالـه كشـي بايـد بـه      ها  هپلافقي سطح به . اشدببه نحوي كه آماده براي ماله كشي نهايي ، اضافي به سطح بتن باال آمده باشد
  . گرد شود ها  ه پلهبافت جارويي داده شود و بعد از آن لب ها  موازات طول پله

  )ه ايمال( U3ه طبق. 16-3
پوشش ديگري  ها  آنكه قرار نيست روي  رود ميطبقه از كيفيت جهت سطح بتن قالب بندي نشده براي كف سازي فضاهايي به كار اين 
كـه دقـت در   ، رود مـي  ين اين طبقه از كيفيت سطح بتن براي سطوحي به كارنهمچ. كاشي و ساير كفپوشها اجرا شود، بيل موزائيكاز ق

را  U3بقـه  طته ماله كاري سطوحي كه بايد رويـه كـاري   خپس از ت. صافي سطح و يا مقاومت در برابر اثر تخريبي جريان آب مهم باشد
 زسفت شده باشد كـه مـواد ريـز دانـه اضـافي ا     اي  ن شد بعد از اينكه بتن به اندازهبيا U2مربوط به طبقه  بند دارا باشد طبق آنچه كه در

تختـه  اي  ماله بايد روي سطح بتن محكم و به نحوي فشار داده شود تا بافت ماسه. طح خارج نشود بايد با ماله فوالدي ماله كشي شودس
  . فراهم شود ها  نواخت و عاري از آثار ماله و ساير ناصافيم يكيك سطح متراك و دهصاف ش "كامالاي  ماله
ريزي،  بندي از جمله تامين تمامي مصالح بتن، ساخت بتن، بتن ربوط به ساخت، نصب و آبهاي م تمامي هزينه 073001  در رديف .17
هاي فوالدي متصل كننده قطعات لحاظ  به هر فاصله و نصب آن با بولت  TBMآوري بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه  بندي، عمل قلب

  .گيرد اي صورت نمي شده و پرداخت جداگانه
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  لبهاي ك
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 I.  070101مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه مترمكعب 637,500  

  II.   070201مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه  مترمكعب  486,000  
  III.   070301مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه  مترمكعب  538,500  
  IV.   070401ح و اجراي بتن  رده مصال  تهيه  مترمكعب  435,000  
  V.   070501مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه  مترمكعب  627,000  
  VI.   070601مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه  مترمكعب  299,000  
  VII.   070701تهيه مصالح و اجراي بتن  رده   مترمكعب  244,000  
  

  مترمكعب  889,500
بتن پيش ساخته ( VIIIه مصالح و اجراي بتن  رد  تهيه

  ).با قالب
 070801  

  IX.   070901مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه  مترمكعب  311,000  
  X.   070902مصالح و اجراي بتن  رده   تهيه  مترمكعب  376,500  
  Soil Cement.(   071001(جراي خاك و سيمان اتهيه مصالح و  مترمكعب  153,000  
  071101   .لح بتن و بتن، در حال ساختخنك كردن مصا  مترمكعب     
  071102   .گرم كردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت  مترمكعب     
  071201   .هاي فوالدي خنك كننده در بتن لوله  و تعبيه  تهيه  كيلوگرم  20,500  
  071202   .تهيه مصالح و ايجاد درزهاي انقباضي در بتن غلتكي  مترمربع     
  

  مترمكعب  42,700
سد بتني به مدت   خنك كردن بتن اجرا شده در بدنه

  .الزم
 071301  

  

  مترمكعب  10,900

هاي تهيه و اجراي بتن در صورتي  اضافه بها به رديف
اي شكسته و يا مصالح  كه از شن و ماسه رودخانه

  .حاصل از حفاري به صورت شكسته استفاده شود

 071401  

  

  مترمكعب  58,700
هاي اجراي انواع بتن اگر مصالح  اضافه بها به رديف

  .سنگي بتن از شكستن سنگ كوهي تهيه شود
 071402  

  

  مترمكعب  20,600

هاي تهيه و اجراي بتن براي  اضافه بها به رديف
تهيه و مصرف مواد افزودني . (مصرف  دوده سيليسي

اضافي ناشي از به كار گيري دوده سيليسي لحاظ شده 
  ).است

 071501  

  

  مكعبمتر  12,500
هاي تهيه و اجراي بتن براي  اضافه بها به رديف

  .مصرف پوزوالن و خاكستر بادي
 071502  
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  لبهاي ك
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  8,360

هاي تهيه و اجراي بتن براي  اضافه بها به رديف
رده شن و ماسه به صورت مجزا  3استفاده از بيش از 

  .ساز به ازاي هر رده اضافي يكبار در بتن

 071601  

  

  بمترمكع  16,700

هاي تهيه و اجراي بتن در صورتي  اضافه بها به رديف
تا  MSAميليمتر باشد براي  38بزرگتر از  MSAكه 
 150بار و تا  2ميليمتر 120ميليمتر يكبار، تا  76

  .بار 3ميليمتر 

 071701  

  

  مترمكعب   

هاي تهيه و اجراي بتن براي تهيه و  اضافه بها به رديف
در 100از الك نمره مصرف فيلر به اندازه كوچكتر 

صورتي كه براي توليد آن نياز به خط توليد مجزايي 
  .باشد

 071801  

  

  درصد  15
هاي تهيه و اجراي بتن در صورتي  اضافه بها به رديف

   .كه بتن ريزي در فضاي بسته انجام گيرد
 071901  

  

  درصد  5

هاي تهيه و اجراي بتن در صورتي  اضافه بها به رديف
فضاي بسته انجام گيرد و فاصله  كه بتن ريزي در

محل اجراي عمليات از نزديكترين دهانه دسترسي 
متر  250متر،  250به ازاي هرباشد، متر  150بيش از 

متر دوم دو بار و به همين ترتيب  250اول يك بار، 
  .هاي بيشتر براي فاصله

 071902  

  

  درصد  3

هاي تهيه و اجراي بتن در صورتي  اضافه بها به رديف
دار باشد، به ازاي هر  كه محل اجراي بتن ريزي شيب

درجه  3درجه شيب محل نسبت به افق مازاد بر  10
 3اضافه بهاي شيب تا (اول، براي فضاي باز و بسته 
  ).ها لحاظ شده است درجه در بهاي واحد رديف

 072001  

  

6,970  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

به  حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف
كسر (ازاي هر يك كيلومتر بعد از پانصد متر اول 

  ).شود كيلومتر به تناسب محاسبه مي

 072101  

  

  مترمكعب  12,100
هاي تهيه و اجراي بتن در صورت  اضافه بها به رديف

  .مصرف بتن در بتن مسلح
 072201  

  

  مترمكعب  71,400

هاي تهيه و اجراي بتن در صورت  اضافه بها به رديف
هايي  ها، براي تيرها و ستون ه در تيرها و ستوناستفاد

  .متر مكعب باشد 2ها تا  كه جمع واحد طول آن

 072301  
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  لبهاي ك
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  38,700

هاي تهيه و اجراي بتن در صورت  اضافه بها به رديف
 50هاي تا ضخامت  ها، براي سقف استفاده در سقف

  ).بجز تونل(سانتي متر بتن 

 072302  

  

  مترمكعب  109,500
هاي تهيه و اجراي بتن براي انتقال  اضافه بها به رديف

  .بتن با پمپ
 072401  

  

  مترمكعب   
هاي تهيه و اجراي بتن براي انتقال  اضافه بها به رديف
  .بتن با جرثقيل برجي

 072402  

  

  مترمكعب   
هاي تهيه و اجراي بتن براي انتقال  اضافه بها به رديف
  .بتن با جرثقيل كابلي

 072403  

  

  مترمكعب   
هاي تهيه و اجراي بتن براي انتقال  اضافه بها به رديف

  .تسمه نقالهبتن با 
 072404  

  

  مترمكعب  16,100

هاي تهيه و اجراي بتن درصورتي  اضافه بها به رديف
كه بتن ريزي پايين تر از رقوم آب زير زميني يا زير 
سطحي اجرا شود و هدايت آب به خارج از محدوده 

ي به صورت ثقلي يا استفاده از پمپ انجام بتن ريز
  .شود

 072501  

  072601   .تهيه سيمان نوع يك  تن  743,000  
  072602   .تهيه سيمان نوع دو  تن  761,500  
  072603   .تهيه سيمان نوع پنج  تن  779,500  
  072604   ).4000با بلين بيش از . (تهيه سيمان ريز دانه  تن  1,418,000  
  072605   ).درصد پوزوالن 15تا (تهيه سيمان پوزوالني   نت  761,500  
  

  تن   
درصد  15بيش از (تهيه سيمان پوزوالني ويژه 

  ).پوزوالن
 072606  

  1U.   072701 پرداخت سطوح بتني از نوع  مترمربع  8,580  
  2U.   072702 پرداخت سطوح بتني از نوع  مترمربع  11,200  
  3U.   072703بتني از نوع پرداخت سطوح   مترمربع  33,200  
  

  مترمربع  7,940
تميز كردن و آماده سازي سطوح حفاري شده براي 

  .بتن ريزي
 072801  

  072901   .تهيه و حمل دوده سيليسي  كيلوگرم     
  072902   .تهيه و حمل خاكستر بادي  كيلوگرم     
  072903   .تهيه و حمل پوزوالن  تن     
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  لبهاي ك
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  2,760,000
براي ) سگمنت(ساخته بتني  قطعات پيشنصب و  تهيه

  .TBMهاي حفاري شده با دستگاه  نصب در تونل
073001  
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  مليات بنايي با سنگ ع. ل هشتمفص
  قدمه م
  

  يك  فاصله تا  وحمل  بارگيري و  آب،  سيمان،  ماسه،  مانند سنگ،  مصالح  تمام  تهيه  هزينه،  فصل  اين  يها  رديفواحد   يها قيمت در .1
،  در مورد سيمان  ولي،  است  منظور شده ها قيمتدر ،  باراندازي و  مصرف  محل تا  برداشت  ثقل مركز از)  سيمان  حمل  استثناي به(كيلومتر 
  حمل  هزينه، كيلومتر تجاوز كند  از يك  ياد شده  مصالح  حمل  فاصله  هرگاه.  است  كيلومتر منظور شده 30تا   تهيه  از محل  حمل  هزينه
 30مازاد بر   حمل  هزينه. شود مي  كيلومتر پرداخت  متر مكعب  ازاي به،  دهنده  تشكيل  از اجزاي  هر يك  براي، 011302   رديفاز   اضافي

 . شود مي  و پرداخت  محاسبه  حمل  در فصل  شده  درج  يها  رديف  بر اساس،  كارگاه  تا مركز ثقل  تهيه  از محل  كيلومتر سيمان

 . باشد شده  نما چيده  صورت به  گيرد كه مي  از ديوار تعلق  سطحي تنها به،  سنگي  ديوارهاي  نماسازي  بهاي  و اضافه  نماسازي  يها  رديف .2

  يها  رديفشود و  مي  پرداخت  مربوط  يها  رديفاز ، نما  سنگهاي  نمودن  با محسوب  سنگي  بنايي  حجم، نمادار  سنگي  بنايي  در عمليات .3
  . گردد مي  پرداخت  مورد جداگانه  بر حسب، نيز  سنگي  نماسازي  بهاي  اضافه

  حجم  در تمام  كه  است  تراش و تمام  تراش نيم،  سرتراش  سنگ به  مربوط  ترتيب  به، 080503و  080502، 080501  يها  رديف  بهاي .4
  . نخواهد شد  موارد پرداخت  در اين  نماسازي  بهاي  اضافه،  شده ياد  يها  رديف  يها قيمت  با پرداخت. شود  انجام  بنايي

  . شود مي  در نظر گرفته  ماسه  متر مكعب 3/0،  بنايي  عمليات  متر مكعب  در هر يك،  كيلومتر ماسه  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  براي .5
و براي خشكه چيني   الشه  سنگ  متر مكعب 3/1،  بنايي  عمليات  تر مكعبم  در يك  كيلومتر سنگ  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  براي .6

  .شود متر مكعب سنگ در نظر گرفته مي 15/1معادل 
  . شود مي  درز محاسبه  وجه  يك  مقطع  سطح  بر حسب، 081101  رديف  بهاي .7
  . شود نمي  پرداخت 080701  رديف، 080601  رديف  با پرداخت .8
  .  است  نشده  بيني پيش  منحني  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  نةهزي، 080601  در ديف .9

به   1:5  مالت  مثال  براي.  است  ها تقريبي آن حجمي  نسبت  ،و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي مالت هاي شرح رديف در نامبرده  هاي نسبت .10
كارهاي بنايي  هاي مقدار سيمان مصرفي در مالت تعيينك اما در هرحال مال، است  ماسه  حجم 5  در مقابل  سيمان  حجم  يك  عنيم

  .در كليات فهرست بها است هجدول مربوط
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 080101  ).درناژ(تهيه مصالح و خشكه چيني با قلوه سنـگ  مترمكعب 89,800  

  080102   ).درناژ(چيني با سنـگ الشه تهيه مصالح و خشكه   مترمكعب  186,500  
  

  مترمكعب  522,000
با تور ) گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

  .سيمي گالوانيزه و قلوه سنـگ
 080103  

  

  مترمكعب  640,500
با تور ) گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

  .سيمي گالوانيزه و سنـگ الشه
 080104  

  080201   .در پي 1:5ي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان بناي  مترمكعب  420,500  
  080202   .در پي 1:4بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  436,500  
  080203   .در پي 1:3بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  457,000  
  

  مترمكعب  97,300
الشه در پي، هاي بنايي با سنـگ  اضافه بها به رديف
  .براي بنايي در ديوار

 080301  

  

  مترمربع  63,900

هاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت  اضافه بها به رديف
نماسازي با سنـگ الشه موزاييكي همراه با بند كشي 

  .با مالت ماسه سيمان

 080401  

  

  مترمربع  133,000

هاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت  اضافه بها به رديف
، با ارتفاع مساوي در هر رگ  با سنـگ بادبر نماسازي

  .همراه با بند كشي با مالت ماسه سيمان

 080402  

  

  مترمربع  183,500

هاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت  اضافه بها به رديف
نماسازي با سنـگ سر تراش همراه با بند كشي با 

  .مالت ماسه سيمان

 080403  

  

  مترمكعب  945,500
 1:3ر تراش و مالت ماسه سيمان بنايي باسنـگ س

  .همراه با بند كشي با مالت ماسه سيمان
 080501  

  

  مترمكعب  1,001,000
 1:3بنايي با سنـگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان 

  .همراه با بند كشي با مالت ماسه سيمان
 080502  

  

  مترمكعب  1,187,000
 1:3بنايي با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سيمان 

  .ه با بند كشي با مالت ماسه سيمانهمرا
 080503  

  

  مترمكعب  73,100

هاي قوسي شكل  اضافه بها براي بنايي در طاق پل
اين اضافه بها شامل بهاي چوب بست پلهاي قوسي (

  ).متر است 10متر و خود  10تا دهانه 

 080601  

  

  مترمكعب  60,600
اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در 

  .رتي كه بنايي در انحنا انجام شودصو
 080701  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  50,300

اضافه بها براي هر نوع بنايي سنگي كه در ارتفاع 
اين . متر از تراز زمين طبيعي انجام شود 5بيـش از 

متر  10تا  5اضافه بها براي حجم بنايي واقع در ارتفاع 
متر دو بار  15تا  10يـك بار، براي حجم بنايي واقع در
هاي بيشتر پرداخت  و به همين ترتيـب براي ارتفاع

  .شود مي

 080801  

  

  مترمكعب  17,800
اضافه بها به بناييهاي سنگي، هر گاه عمليات بنايي 

  .پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود
 080901  

  

  مترمكعب  - 60,200

هاي بنايي با سنگ، در صورتي كه از  كسر بها به رديف
بري ترانشه هاي   شه حاصل از كوهمصالح سنگ ال

  .واقع در مسير استفاده شود

 081001  

  

  مترمربع  65,000
هاي سنگي، با تمام عمليات  تعبيه درز انقطاع در بنايي

  .الزم و به هر شكل
 081101  

  

  درصد  15
هاي اين فصل براي اجراي كار در  اضافه بها به رديف

  .فضاي بسته
081201  

  

  درصد  4

هاي اين فصل، هرگاه فاصله محل  به رديف اضافه بها
ترين دهانه دسترسي بيش از   اجراي كار تا نزديك

متر  250متر، براي  250متر باشد، به ازاي هر  150
و به همين ترتيـب متر دوم دو بار  250اول يك بار، 

  .شود بيشتر پرداخت مي هاي فاصلهبراي 

081202  



  كارهاي متفرقه. فصل نهم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته سد سازي سال 

 
 

63 

  ارهاي متفرقه ك. ل نهمفص
  قدمه م
  
  . هزينه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است، اين فصل يها  رديفر د .1
  . تهيه مواد آب بندي و پركردن درز انبساط بايد طبق نقشه و مشخصات يا دستور كار مهندس مشاور انجام شود .2
ي هـا   زيـر و روي ورقـه   ي مربوط به اجراي قشـرهاي محـافظ  ها  هزينه. هزينه همپوشاني منظور شده است، در رديف پوشش ژئوتكستايل .3

  . شود ميفصل عمليات خاكي پرداخت  يها  رديفطبق ، برحسب مورد، ژئوتكستايل
رديف تخليه آب بوسيله پمپ براي آبكشي از محل اجراي كارهايي كه زير تراز آبهاي زيرزميني واقع شـده و تخليـه آن بـه روش پمپـاژ      .4

ايـن  . م عمليات مربوط به فصلهاي مختلف اين فهرست بها در نظر گرفته شـده اسـت  اين رديف براي تما. شود ميبرآورد ، باشد ميالزامي 
كه به تائيد مهنـدس مشـاور و كارفرمـا     )و قدرت مؤثر آنها نحوه استقرار، مشخصات پمپها(با توجه به طرح آبكشي بوسيله پمپ ، رديف

و مبنـاي   شـود  مـي مهنـدس مشـاور و كارفرمـا صورتجلسـه     ، راندازه گيري و با امضاي پيمانكا، رسيده باشد و عملكرد دستگاههاي پمپاژ
ها، تـامين   ، لوله كشيهزينه مصرف برق. تواند با انجام آزمايشهاي الزم قدرت مؤثر را تعيين كند ميمهندس مشاور . گيرد ميپرداخت قرار 

د نيـاز و نيـروي انسـاني الزم در    هاي مور حوضچهساخت حفر كانال و گودال براي هدايت آب و آماده سازي محل نصب پمپ و  ،پمپ
  . منظور شده است بهاي واحد

، تعبيه انكـر بولـت  ، ي مربوط به حفاري و احداث سكوها  مربوط به تهيه مصالح و اجراي پيالرهاي نقشه برداري كليه هزينه يها  رديفدر  .5
  . استدر نظر گرفته شده  ها  تا رنگ آميزي لوله. . . . تهيه مصالح و اجراي فونداسيون و

 . ها چنانچه عمليات خاكي مورد نياز باشد هزينه آن از فصل عمليات خاكي قابل پرداخت است مربوط به زهكش يها  رديفدر  .6

كـه   ييهـا  تونل ساختمان دوران براي دستگاه برچيدن و تونل تهويه تأمين ،موتوري تهويه دستگاه نصب و تهيه شامل ،091001 رديف  بهاي .7
 پرداخـت  ،تونـل  كامـل  اتمـام  تا تدريج به و كار پيشرفت نسبت بار و به تنها يك شود و ، اجرا ميT.B.Mدستگاه حفار صرفا با استفاده از 

   .شود مي
متـر   70به طور مثال چنانچه تونلي با مقطع تمام شـده  . باشد فضاي تمام شده داخل تونل مي، 091001منظور از مترمكعب در بهاي رديف  .8

مترمكعب خواهد  700000مقدار لحاظ شده در اين رديف بعد از اتمام عمليات اجرايي  ،از دهانه مورد نظر باشدمتر فاصله  10000مربع و 
  .بود
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 153,500

تهيه و نصب نوار آب بند الستيكي از نوع تخت دندانه 
 .سانتيمتر 22عرض به ) Flat Ribbed(دار 

 090101 

  

  مترطول   
تهيه و نصب نوار آب بند الستيكي از نوع دمبلي 

)Dumb Bell ( سانتيمتر 22به عرض.  
 090102  

  

  مترطول   
تهيه و نصب نوار آب بند الستيكي از نوع سه پري 

)Retro Fit ( سانتيمتر 22به عرض.  
 090103  

  

  مترطول   

تيكي از نوع تخت دندانه تهيه و نصب نوار آب بند الس
 22به عرض ) Ribbed Center Bulb(دار و حفره دار 

  .سانتيمتر

 090104  

  

  مترطول   

تهيه و نصب نوار آب بند الستيكي از نوع تخت دندانه 
 22به عرض ) Split Rib(دار، حفره دار و شكاف دار 

  .سانتيمتر

 090105  

  

  مترطول   
از نوع دمبلي تهيه و نصب نوار آب بند الستيكي 

  .سانتيمتر 22به عرض ) Split Dumbbell(شكاف دار 
 090106  

  

  مترطول   

تهيه و نصب نوار آب بند الستيكي از نوع دمبلي حفره 
 22به عرض ) Dumbbell with Center Bulb(دار 

  .سانتيمتر

 090107  

  

  مترطول  125,500
تهيه و نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع تخت 

  .سانتيمتر 22به عرض ) Flat Ribbed(دار دندانه 
 090201  

  

  مترطول   
تهيه و نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع دمبلي 

)Dumbbell  ( سانتيمتر 22به عرض.  
 090202  

  

  مترطول   
تهيه و نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع سه پري 

)Retro Fit ( سانتيمتر 22به عرض.  
 090203  

  

  مترطول   

ه و نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع تخت تهي
به ) Ribbed Center Bulb(دندانه دار و حفره دار 

  .سانتيمتر 22عرض 

 090204  

  

  مترطول   

تهيه و نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع تخت 
به ) Split Rib(دندانه دار، حفره دار و شكاف دار 

  .سانتيمتر 22عرض 

 090205  

  

  مترطول   
نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع دمبلي  تهيه و

  .سانتيمتر 22به عرض ) Split Dumbbell(شكاف دار 
 090206  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول   

تهيه و نصب نوار آب بند پالستيكي از نوع دمبلي 
به عرض ) Dumbbell with Center Bulb(حفره دار 

  .سانتيمتر 22

 090207  

  

  درصد  4
،  براي هر 090207 تا 090101هاي  اضافه بها به رديف

  .يك سانتيمتر عرض اضافي
 090211  

  090301   .تهيه و نصب انواع آب بند مسي  كيلوگرم  153,000  
  

  مترطول  46,800
مشبك به قطر تا  P.V.Cتهيه و اجراي زهكش با لوله 

  .ميليمتر 200
 090401  

  

  مترطول  16,300
تهيه و اجراي زهكش با لوله خرطومي مشبك به قطر 

  .ميليمتر 200تا 
 090402  

  

  مترمكعب  109,000
هاي  و پوشش اطراف لوله) فيلتر(مصالح سنگي   تهيه

  .زهكش با آن
 090403  

  

  دسيمتر مكعب  6,570
مصالح، آب بندي و پركردن درزهاي بتن با ماسه   تهيه

  .آسفالت
 090501  

  

  دسيمتر مكعب  92,900
 مصالح، آببندي و پركردن درزهاي بتن با  تهيه

  .ها آيروالستيك و الستيك متراكم شونده و يا مشابه آن
 090502  

  

  دسيمتر مكعب  12,900
مصالح، اندود پرايمر و پركردن درزهاي بتن با   تهيه

  .آيروالستيك و مواد پر كننده مانند پالستوفوم
 090503  

  

  كيلوگرم  30,600
مواد قيري و اندود درزهاي انقطاع، ساختماني و   تهيه
  .يكنترل

 090601  

  

  مترمربع   
انواع ژئو تكستايل و پوشش سطوح مختلف به   تهيه

  .هر شكل
 090701  

  

4,380  
كيلو وات 
  ساعت

انواع پمپ   هاي اجراي كار به وسيله آب از محل  تخليه
  .با هر توان

 090801  

  090901   .تهيه مصالح و اجراي پيالر نقشه برداري  عدد     
  

 مكعبمتر   21,200

ي حفاري ها ه وسايل و اجراي عمليات تهويه تونلتهي
 .براي دوره ساختمان ،T.B.Mشده با دستگاه حفار 

091001 

  

 درصد  7

هرگاه فاصله از ، 091001اضافه بها به رديف 
متر باشد، به  250نزديكترين دهانه دسترسي بيش از 

متر  250متر دوم يكبار،  250براي . متر 250ازاي هر
 .هاي بيشتر ه همين ترتيب براي طولسوم دوبار، و ب

091101  
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  حمل . دهمل صف
  مهمقد

   
مصـالح سـنگي و    ومتر،كيلـ  30 لهفاصـ  تا دوالف و انسيم ونيت،بنت( گاهكار ارانب تا يلمحل تحو از لحمصا اندازيارب حمل و گيري،بار نههزي .1

 رسـاي  فهـاي ردي تقيمـ  در ف،محـل مصـر   تا گاهكار ارانب زا و) لهفاص ره به لحمصا رايس و اتكلي 19طبق بند  آب و متر 500 لهفاص تا خاك
ايـن   فهـاي ردي ساسبرا دمور سببرح دوالف و انسيم ونيت،بنت يبرا اتنه اد،حمل ماز نههزي. شده است تهنظر گرف بها در ستاين فهر هايفصل

ـ   لح،مصا رساي يراب شود و مي اختپرد يخاك ياتفصل عمل در وطمرب فهايآب  طبق ردي و ح سنگي و خاكلمصا فصل و  نـه هزي ههـيچ گون
  .دگرد نمي اختپرد اي گانهحمل جدا

 ديرمقـا  .شود مي ينشرح زير تعي به د،گير مي رقرا فادهاست دمور اد،حمل ماز نههزي سبهمحا در اين فصل كه وعموض لحمصا از يك هر ديرمقا .2
  .تنيس ردموا رساي يا لحمصا ديرمقا سبهمحا يبرا نادتاس لابق هاي حمل است و نههزي سبهمحا يبرا اشده تنه ينتعي
   انمسي .2-1
  ) :ستيكبتن پال(بند  آب ارتن ديوب و ها هبتن ساز ايجرا و هتهي يبرا انمسي .2-1-1

  .شود ورمنظ انسيم فاتال يبرا ددرص 6 فهاضا به ،بتن در انسيم رعيا ساسبرا ان،سيم ارمقد
  :يبتن پاش يبرا انسيم  .2-1-2

  شود ورمنظ انسيم فاتال يبرا ددرص 25 فهاضا هب ،يبتن پاش در انسيم رعيا ساسبرا ان،سيم رامقد
   يقتزر يبرا انمسي .2-1-3

  .شود درصد براي اتالف درنظر گرفته مي 10ف و حداكثر مصر هجلس تطبق صور يق،تزر يبرا انسيم ارمقد
  : يسنگ ييبنا هايكار تمال هتهي يبرا انمسي .2-1-4

درصـد   30شده و حجم مالت در كارهاي بنايي  سبهمحا ان،سيم فاتال يبرا ددرص 6 فهاضا به الت،درم انسيم رعيا به وجهبات ان،مسي ارمقد
  .شود حجم كل كارهاي بنايي منظور مي

  :بند آب اريود و يقتزر يبرا ونيتتبن .2-2
  .شود مي محاسبهاتالف  درصد براي 10به عالوه  تجلسهطبق صور ونيتبنت ارمقد

  دالفو .2-3
ـ  ي،سـپر  ي،نبشـ  داني،نـاو  آهن،تير اعانو ندمان اول،متد فيلهايروپ و گردميل از في،مصر دفوال ساسا بر دفوال اردقم  و يتيتقـو  هـاي رقو و هلول
  .شود ورمنظ دفوال فاتال يبرا ددرص 3 فهاضا شود به مي صمشخ اييهاي اجر هقشن فني و صاتمشخ ساسبرا كه اليتصا

  :شود مي ينشرح زير تعي به ،حمل نههزي اختپرد يبرا ان،محمل سي امبد .3
ـ  تاين حال در .است وطمرب خانهمحل كار ،حمل امبد ،شود داريخري ليهاي داخ خانهكار از قيماًمست انسيم كه ورتيدرص .3-1  دمحل خري
  .دبرس فرماكار يبصوت و ورمشا دسمهن يدتائ به قبالً دباي
 انسـيم  كـه  لـي داخ انسـيم  خانـه كار يكترينمحل نزد ،حمل امبد د،نشو داريخري ليهاي داخ خانهكار از قيماًمست انسيم تيكهصوردر  .3-2

  .دباش مي ،كند مي يدتول دخري نزما در نظر را دمور
  .شود مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل .4
  براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي  نندگانتوليد ك، مستقيماً از فوالد  كه  در صورتي .1ـ4

بايد قبالً   خريد يا تحويل  محل  حالت  در اين. خواهد بود  تحويل  محل ،مركز  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخليتوليد كنندگان خريد از 
  .ارفرما برسدك  مشاور و تصويب  تأييد مهندس به
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  نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخليتوليد كنندگان مسقيماً از فوالد   كه  در صورتي .2ـ4
   .شوند حسوب ميهاي نورد نيز جزو توليدكنندگان م كارخانه .كند نزديكترين محل توليد فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي

ياد شده  رچهدفت در كه هايراه وردرمد است و بريرات راه و رتوزا فتمسا رچهدفت ينراه طبق آخر يكتريننزد ،حمل فتمسا ينتعي ايمبن .5
  .ودميش ينتعي اآنه لهفاص ور،مشا دسطبق نظر مهن لهفاص اهترينكوت تننظر گرف در با ،است هنشد ينتعي اآنه يبرا فتيمسا

 اخـت پرد د،درصـ  30 فهاضـا  اين فصل به فهايردي يبها د،مور سببرح ،شود امني انجش و يخاك هايراه در لححمل مصا كه تيرصو در .6
  .شود مي
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 كيلومتر  -تن  1,080

 75فاصله كيلومتر تا  30حمل سيمان فله مازاد بر 
 .كيلومتر

 100101 

  

  كيلومتر  -تن   730
 150كيلومتر تا فاصله  75حمل سيمان فله مازاد بر 

  .كيلومتر
 100102  

  

  كيلومتر  -تن   460
 300كيلومتر تا فاصله  150حمل سيمان فله مازاد بر 

  .كيلومتر
 100103  

  

  كيلومتر  -تن   380
 450فاصله كيلومتر تا  300حمل سيمان فله مازاد بر 

  .كيلومتر
 100104  

  

  كيلومتر  -تن   325
 750كيلومتر تا فاصله  450حمل سيمان فله مازاد بر 

  .كيلومتر
 100105  

  100106   .كيلومتر 750حمل سيمان فله مازاد بر   كيلومتر  -تن   270  
  

  كيلومتر  -تن   720
حمل سيمان و بنتونيت پاكتي و آهن آالت مازاد بر 

  .كيلومتر 75تا فاصله كيلومتر  30
 100201  

  

  كيلومتر  -تن   485
حمل سيمان و بنتونيت پاكتي و آهن آالت مازاد بر  

  .كيلومتر 150كيلومتر تا فاصله  75
 100202  

  

  كيلومتر  -تن   305
حمل سيمان و بنتونيت پاكتي و آهن آالت مازاد بر 

  .كيلومتر 300كيلومتر تا فاصله  150
 100203  

  

  كيلومتر  - تن  250
حمل سيمان و بنتونيت پاكتي و آهن آالت مازاد بر 

  .كيلومتر 450كيلومتر تا فاصله  300
 100204  

  

  كيلومتر  -تن   215
حمل سيمان و بنتونيت پاكتي و آهن آالت مازاد بر 

  .كيلومتر 750كيلومتر تا فاصله  450
 100205  

  

  كيلومتر  -تن   180
و آهن آالت مازاد بر حمل سيمان و بنتونيت پاكتي 

  .كيلومتر 750
 100206  
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  پاي كار لحمصا. 1 ستويپ
  

   مهمقد
  
طبق ، كار اياجر يبند نزمابه برنامه  وجهت اب و، دباش زنيا دمور، انپيم وعموض اياجر يبرا كه شود مي قاطال لحيمصا به، پاي كار لحمصا. 1

 لحمصا دورو امهنگ. دباش رششما يا يگير ازهاند لقاب شود كه ارانب يشكل به بتطور مر به گاهكار رد و هتهي انكارپيم طتوس، فني صاتمشخ
  . شود يمتنظ ورمشا دسمهن ضورباح، شده است صمشخ دورو ريختا و ارمقد، نوع، آن در كه دورو هجلس تصور، دباي گاهكار به
 فردي رتبصو، وردبرآ هتهي امهنگ، شود وري كار منظپا لحاست جزو مصا مزال است و هدرج نشد ستپيو ستفهر در انام آنه كه لحيامص. 2

  . شود مي فهياد شده اضا ستفهر دار به رهستا
ـ  هايفصـل ي هـا   رديف مهمقد شده در يپيش بين لهفاص حمل تا، گيريبار نههزي، مهضمي ستفهر يها  رديف تقيم در. 3  انـدازي ارب و وطمرب

 درج شـده در  ردمـوا  ثناياسـت  بـه ، لحمصـا  ادحمل ماز يبرا اختيپرد گونهيچه ست وشده ا تهنظر گرف در، ممنظ تصور به گاهكار در لحمصا
  . شود مين امانج، هافصل مهمقد

 يبها ددرص 70انكار، پيم يمال هبني يتتقو يراب شود و مي يگير ازهنداپاي كار،  لحمصا ارمقدت، موق يتوضع تصور هتهي امگهن. 4
  ضريبو با احتساب  )دشون مي ادحمل ماز نههزي ولمشم كه لحيمصا يبرا( 7/0يب بدون اعمال ضرحمل  نهزيه پاي كار و لحمصا

  .شود ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  و پيشنهادي  باالسري
 گـاه كار طهمحو از را اآنه نكرد جخار حق انكاريمپ و فرماستكار به لقمتع، يتوضع تصور شدن در ورمنظ از پس، پاي كار لحمصا ماتم. 5
 در نچهچنا( يتوضع تصور از كسر آن از پس، تصور ا ين دركه . دباش شتهندا رتيضرو انپيم وعموض اياجر يبرا كه لحيمگر مصا، ردندا

  . كند جخار گاهكار از را اآنه، فرماكار فقتوام و ورمشا دسمهن نهادپيش با ندتوا مي انكاريمپ، )دشده باش ورمنظ يتوضع تصور
 بـل مقا در كـه  سـبي محل منا در را اآنه دباي انكاريمپ است و انكارپيم هعهد به، انمدت پيم در، پاي كار لحمصا داريگهن حفظ و وليتمسئ. 6
  . كند ارانب، دباش نمصو ملعوا رايس جوي و ملعوا
شـده   تـه گرف نظـر  در تموقـ  يتهايوضع تصور پاي كار در لحمصا يبها سبهمحا يپاي كار برا لحمصا ستفهر شده در ينتعي لحنرخ مصا. 7

  . است
. شـود  ورپاي كـار منظـ   لحهيچ نوع مصا يدنبا، يقطع يتوضع تصور نينمچه و، تموق يلتحو از پس تموق يتوضع تصور خرينآدر. 8

  . شود جخار گاهكار از انكارپيم طتوس دباي، است انكارپيم به لقتعم و دهمان يباق ارگاهدرك كه فمصر بر ادماز لحمصا
كار، بنا مقتضيات پروژه و توافق پيمانكار و مهندس  قابل پرداخت در مصالح پاي) 010411رديف شماره (تني حداكثر حجم سگمنت ب .9

  .شود مشاور تعيين مي
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 410101  . ماسه شسته مترمكعب 106,500  

  410102   . شن شسته  مترمكعب  77,300  
  410201   .اي مصالح پوسته از مخلوط رودخانه  مترمكعب     
  410202   .مصالح پوسته از سنگ كوهي  مترمكعب     
  

  مترمكعب  79,000
توليد شده از مخلوط  لتر، زهكش و انتقاليمصالح في
  .اي رودخانه

 410203  

  

  مترمكعب  118,500
توليد شده  از سنگ  لتر، زهكش و انتقاليمصالح في

  .كوهي
 410204  

  410301   .سنگ بادبر  مترمكعب  220,000  
  410302   .سنگ سر تراش  مترمكعب  527,500  
  410303   .سنگ نيم تراش  مترمكعب  583,000  
  410304   .سنگ تما م تراش  مترمكعب  768,000  
  410401   .سيمان پر تلند نوع يك  تن  734,500  
  410402   .سيمان پرتلند نوع دو  تن  753,000  
  410403   .سيمان پرتلند نوع پنج  تن  771,500  
  410501   .مواد منفجره  كيلوگرم  56,700  
  410502   .انواع فتيله  مترطول  4,590  
  410503   .انواع چاشني  عدد  17,400  
  410504  آنفو  كيلوگرم     
  410601   .انواع تير آهن  كيلوگرم  21,500  
  410602   .انواع ناوداني  كيلوگرم  21,200  
  410603   .انواع نبشي  كيلوگرم  19,000  
  410604   .انواع تسمه  كيلوگرم  17,700  
  410605   .انواع ورق سياه  كيلوگرم  17,700  
  410701   .انواع ميل گرد ساده  كيلوگرم  21,900  
  410702   .انواع ميل گرد آجدار  كيلوگرم  18,300  
  410703   .هاي فوالدي انواع لوله  كيلوگرم     
  410801   .انواع الكترود  كيلوگرم  41,900  
  410901   .بنتونيت  تن  1,412,000  
  

  مترمكعب  2,057,000
هاي حفاري شده  سگمنت بتني براي نصب در تونل

  .TBM با
 010411  
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   باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح. 2  پيوست

  
  .شود مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  يعموم  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه

  
   عمومي  باالسري  هزينه. 1
  :در زير   شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
  . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
  . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام ، به)كارفرما  سهم(  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
  .شود مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
  . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
  . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
  . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
  . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
  . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
  . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
  . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
  . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
  .ها در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
  .ها در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
  .، و مانند آنها در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
  . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
  . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
  .اي دفتر مركزي دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .71ـ1
  كار  باال سري  هزينه. 2

  :در زير  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
  : موارد زير است  شامل  كه  يگذار  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
  . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
  . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه. 2ـ1ـ2
  : استموارد زير   شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه. 2ـ2
  . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه. 1ـ2ـ2
  . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه. 2ـ2ـ2
  .كار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه. 3ـ2ـ2
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  . ماليات  هزينه. 3ـ2
  .سود پيمانكار. 4ـ2
  : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه. 5ـ2
  ، هزينه همچنين.  و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  د نيرويدستمز  هزينه. 1ـ5ـ2

  . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل
  .گيرد قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  سانيان  نيروي  هزينه. 2ـ5ـ2
  . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه. 3ـ5ـ2
  . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه. 4ـ5ـ2
  .پيمانكار  و كارمندان  كاركنان  ذايغ  هزينه. 5ـ5ـ2
  . كارگاه  پذيرايي  هزينه. 6ـ5ـ2
  . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه. 7ـ5ـ2
  . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه. 8ـ5ـ2
  . ملزوماتالتحرير و   ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه. 9ـ5ـ2
  .هاي پيمانكار آزمايش  هزينه. 10ـ5ـ2
  .كار  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه. 6ـ2
  . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه. 1ـ6ـ2
  .، در حد نياز كار)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه. 2ـ6ـ2
  .)rawingsAs Built D(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه. 3ـ6ـ2
  . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه. 4ـ6ـ2
  . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه. 5ـ6ـ2
  . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي هزينه. 6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  التآ ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه) 1  توضيح
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

رزش ، ماليات بر اكارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح) 2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  ، توسط) مشمول  هاي پيمان  براي(  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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  دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه . 3پيوست 
  

   عاريفت  . 1
تـا آغـاز و انجـام دادن عمليـات     ، عبارت از اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، جهيز كارگاهت. 1-1

  . ميسر شود، طبق اسناد و مدارك پيمان، موضوع پيمان
ماننـد  ، گيرنـد  مـي مـورد بهـره بـرداري قـرار     ، جرايـي كه براي پشتيباني عمليات ا شود ميبه ساختمانهايي اطالق ، اختمانهاي پشتيبانيس. 1-2

سـاخت قطعـات پـيش    ، نقاشي، صافكاري، باطري سازي، آرماتوربندي، نجاري، آهنگري، شامل كارگاههاي تاسيساتي، كارگاههاي سر پوشيده
محـل ترانسـفورماتورها ومولـدهاي     اطـاق ، آزمايشگاه پيمانكار، انبارهاي سرپوشيده، ن آالتيتعميرگاههاي سرپوشيده ماش، ساخته و مانند آن

  . برق
، مورد اسـتفاده قـرار گيـرد   ، كه براي افراد مستقر در كارگاه و سرويس دادن به آنها شود ميبه ساختمانهايي اطالق ، اختمانهاي عموميس. 1-3

، رختشـويخانه ، درمانگـاه ، فروشـگاه  ،نـانوايي ، آشـپزخانه ، غـذاخوري ، ساختمانهاي مسـكوني ، مهمانسراي پيمانكار، انهخنماز، مانند دفاتر كار
  پاركينگهاي سرپوشيده ، تلفنخانه، سرويسهاي بهداشتي

ايجـاد خـاكريز و كانالهـاي هـدايت آب و     ، سيستم جمع آوري و دفـع آبهـاي سـطحي و فاضـالب    ، شامل خيابان بندي، حوطه سازيم. 1-4
 هـاي   زمـين ، انبارهـاي روبـاز  ، فضـاي سـبز  ، )ي اصلي در برابر سيلها  سازه حفاظت بجز(اظت كارگاه در مقابل سيل فتمهيدات ديگر براي ح

  . تامين تجهيزات ايمني و حفاظت و كارهاي مشابه است، تامين روشنايي محوطه، حصار كشي، پاركينگهاي روباز، ورزشي
از سـوي كارفرمـا   ، نياز اجراي كـار  گاز و مخابرات مورد، برق، آب، ر آندمحل يامحلهايي از كارگاه است كه ، نظور از ورودي كارگاهم. 1-5

  . شود مياسناد و مدارك پيمان تعيين  در، مشخصات ورودي كارگاه براي تامين هر يك از نيازهاي پيشگفته. شود ميتامين و تحويل پيمانكار 
ري و حفاظت مصالح و تجهيـزات  نگهدا براي، نمايي تجهيز كارگاهامحل يا محلهايي از كارگاه است كه با توجه به طرح ج، نبار كارگاها. 1-6

  . شود مياز آنها استفاده ، با رعايت دستورالعملهاي مربوط
پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهاي پايه راه و . راهي است كه يكي از راههاي موجود كشور را به كارگاه متصل كند، اه دسترسير. 1-7

  . شود ميباند فرودگاه انجام 
  . شود مياحداث ، تاجراي عمليا هاي يا محل ايي هستند كه براي دسترسي به محلراهه، اههاي سرويسر. 1-8
به طـور مسـتقيم يـا بـا واسـطه      ، انبار مواد سوزا و مانند آن را، محل قرضه، منابع آب، راههايي است كه معادن مصالح، اههاي ارتباطير. 1-9

  . كند ميمتصل  اجراي عمليات هاي يا محل محل به راههاي ديگر يا، راههاي ديگر
امـا بـه علـت انجـام عمليـات      ، شد ميقبالً از مسير موجود انجام  كه براي تامين تردد وسايل نقليه عمومي كه، راهي است، اه انحرافير. 1-10

  . احداث شود، موضوع پيمان قطع شده است
تاسيسـات و ماشـين آالت بـه روش احـداث يـا      ، نهافراهم كردن ساختما، تجهيز و برچيدن كارگاه يها  رديفتامين در شرح  نظور ازم. 1-11

بهـره   به صورت خريد خدمت يا اجاره و اقدامهاي مربوط به نگهداري و، انات موجود درمحلكنصب در كارگاه يا در اختيار گرفتن آنها از ام
  . برداري ازآنهاست

و ديگـر  ، تجهيزات و ماشين آالت، خارج كردن مصالح ،تاسيسات و ساختمانهاي موقت، مصالح عبارت از جمع آوري، رچيدن كارگاهب. 1-12
در . طبـق نظـر كارفرماسـت   ، و محلهاي تحـويلي كارفرمـا   ها زمينز كردن و به شكل اول برگرداندن يتم، تسطيح، تداركات پيمانكار از كارگاه

ن محـدود بـه پاكسـازي از زوايـد و تسـطيح      به شكل اول برگرداند، صورتي كه توپوگرافي زمين به علت نياز در زمان تجهيز تغيير يافته است
  . و الزم نيست توپوگرافي عينا به شكل اول برگردانده شود باشد مينسبي زمين 
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  وش تهيه برآوردر. 2
، روش انتخـاب شـده بـراي اجـراي آن    ، بايد باتوجه به شرايط و نياز هر كار و همچنين، هندس مشاور يا واحد تهيه كننده فهرست بهام. 2-1

پيش بينـي شـده در فهرسـت تجهيـز و      يها  رديفي مربوط را طبق ها  هزينه، جهيز كارگاه تعيين و بر مبناي آنتي ترين روش را براي اقتصاد
بـه جـز   (بـه صـورت مقطـوع      باالسـري   هـاي  هزينه  و با منظور نمودن ي محل اجراي عملياتها قيمتبر حسب ، برچيدن كارگاه اين پيوست

براي تجهيز و برچيـدن كارگـاه   اي  درج نمايد و چنانچه مشخصات ويژه، مورد نظر يها  رديفرآورد كرده و در برابر ب )غير مقطوع يها  رديف
از هزينه احداث كسر ، ارزش مصالح بازيافتي، شود ميبراي ساختمانهايي كه احداث . پيش بيني كند، آن را در اسناد مناقصه و پيمان، الزم باشد

ماننـد  ، مانند كاروانها و قطعات پيش ساخته سـاختمانها ، در مورد ساختمانهاي پيش ساخته. شود ميورد آنها منظور به عنوان برآ، شده وحاصل
در طول اجراي كار محاسبه شده و جزو برآورد هزينـه تجهيـز و برچيـدن    ، استهالك و سرمايه گذاري آنها، هزينه حمل و نصب، قابهاي فلزي

تنها يك فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه براي كـل  ، شود مييي كه از چند رشته فهرست بهاي واحد استفاده در پيمانها. شود ميمنظور ، كارگاه
  . شود ميكار تهيه 

به صورت موقت و براي دوره اجرا در ، شود ميي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور ها  و راههايي كه در برآورد هزينه تاسيسات، اختمانهاس. 2-2
بايد با اولويت دادن به اجراي تاسيسات جنبي يا زيربنايي كه درطـرح بـراي دوره   ، ي تجهيز كارگاهها  به منظور تقليل هزينه .شود مينظر گرفته 

از تاسيسات ياد شده به عنوان تجهيز كارگاه اسـتفاده شـود و ايـن    ، بهره برداري پيش بيني شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود
. شـود  مـي منظـور   به صورت جداگانه در فهرست بهاي پايه مربـوط  هزينه احداث، در اين حالت. و مدارك پيمان درج شودموضوع در اسناد 

از ، پشـتيباني وعمـومي يـا سـاير مـوارد     ، اداري، انهاي مسـكوني ممخابرات و راههاي كارگاه يا تامين ساخت، گاز، برق، چنانچه براي تامين آب
 به صورت جداگانهباتوجه به اينكه هزينه آنها ، شوداستفاده  شود ميبراي دوران بهره برداري از طرح پيش بيني تاسيسات جنبي يا زيربنايي كه 

و صـرفاً هزينـه نگهـداري و بهـره      شـود  مـي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور ن براي ايجاد تاسيسات ياد شده در اي نههزي ،پيش بيني شده است
  . شود ميمنظور ، ينه تجهيز و برچيدن كارگاهدر هز، برداري آنها در دوران اجرا

، بـرق ، چنانچه براي انتقال آب. مشخص شود، بايد در اسناد و مدارك پيمان، گاز ومخابرات كارگاه در دوره اجرا، برق، آب نحوه تامين. 2-3
، براي دوره اجرا الزم باشد، شي و كابل كشيكانال ك، لوله كشي، از شبكه سراسري يا محلي تا ورودي كارگاه، گاز و برقراري ارتباط مخابراتي

  . پيش بيني شود، بايد چگونگي انجام دادن آن در اسناد و مدارك پيمان
شـامل نصـب ترانسـفورماتور و    ، كـه كارهـاي آن  ، نانچه كارفرما در نظر دارد تدارك برق رساني تا ورودي كارگاه را به عهده بگيـرد چ. 2-4

ي انشـعاب و  هـا   و هزينـه ) ديمانـد (بت برق اي ثها  پرداخت تعرفه، ابل كشي از برق شبكه تا ورودي كارگاهك، نصب تيرهاي برق، متعلقات آن
از  اي نـه و هزي شود ميبه طور مشخص در اسناد و مدارك پيمان درج ، تعهدات كارفرما در اين زمينه، اشتراك برق و ساير كارهاي مشابه است

هزينه آن برآورد و پس از ، چنانچه تدارك برق تا ورودي كارگاه به عهده كارفرما نباشد. شود مينظور نم، اين بابت در تجهيز و برچيدن كارگاه
  . شود پيش بيني مي ي تجهيز و برچيدن كارگاه و در رديف متناظر اين فصلها  باقيمانده جزو هزينه، ي قابل برگشت در پايان كارها  كسر هزينه

از شـبكه   در حالت اسـتفاده ، ارد تدارك آب رساني تا ورودي كارگاه يا احداث چاه آب را به عهده بگيردر صورتيكه كارفرما در نظر دد. 2-5
ي اشـتراك و انشـعاب آب و سـاير    هـا   پرداخـت هزينـه  ، شامل اجراي خط انتقال آب از شبكه تا ورودي كارگاه، لوله كشي آب كه كارهاي آن

در اسـناد و مـدارك   ، تعهدات كارفرما در اين زمينه، ي برداشت آبها  عميق و پرداخت هزينهبا احداث چاه عميق يا نيمه ، كارهاي مشابه است
نانچه تدارك آب رساني تا ورودي كارگاه يا احداث چ. شود مياز اين بابت درتجهيز و برچيدن كارگاه منظور ن اي نهو هزي. شود ميپيمان درج 

منظـور  ، ي تجهيز و برچيدن كارگاهها  جزو هزينه، ي قابل برگشت در پايان كارها  سر هزينههزينه آن پس از ك، به عهده كارفرما نباشد، چاه آب
  . شود مي
تمام ، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد، تامين زمين براي تجهيز كارگاه به عهده كارفرماست، ا وجود اين كه در شرايط عمومي پيمانب. 2-6

. پـيش بينـي نمايـد   ، بايد تامين زمين از سوي پيمانكار را در اسناد و مدارك پيمـان ، يمانكار تامين شوديا قسمتي از زمين تجهيزكارگاه توسط پ
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را انجـام   پيمانكـار اقـدامات الزم  ، در صورت نياز براي خريد زمين. هزينه خريد يا اجاره آن را در فصل تجهيز و برچيدن كارگاه منظور نمايد
خريداري  هاي  زمينمالكيت تمام ، شود ميبا توجه به اينكه بهاي خريد زمين در اين فصل پيش بيني . ايدنم ميداده و اقدام به خريداري زمين 

  . شده از ابتدا با كارفرما خواهد بود
هـر نـوع   ، ه استثناي تعهداتي كه در اين فهرست بها و شرايط عمومي پيمان در مورد تجهيز كارگاه به عهده كارفرما گذاشته شده اسـت ب. 2-7
  . بايد در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شود، اختيار پيمانكار قرار دهد رسهيالت ديگري كه كارفرما در نظر دارد براي تجهيزكارگاه دت

، نجـاري ، آهنگـري ، بهره برداري و نگهداري تجهيـزات مـورد نيـاز در كارگاههـايي ماننـد تاسيسـات      ، استهالك، زينه سرمايه گذاريه. 2-8
 يهـا   رديـف در ، گنجانده شده اسـت و از ايـن بابـت   ، فصلهاي مربوط يها  رديفدر بهاي واحد ، ساخت قطعات پيش ساخته آرماتوربندي و

  . شود ميمنظور ن اي نههزي، چيدن كارگاهرتجهيز و ب
ه شده است و از ايـن  فصلهاي مربوط در نظر گرفت يها  رديفدر ، زينه تجهيز تعميرگاههاي ماشين آالت در هزينه ساعتي ماشين آالته. 2-9

  . شود ميتجهيز و برچيدن كارگاه منظور ن يها  رديفدر  اي نههزي، بابت
 اي نههزي، محاسبه شده است و از اين بابت، در فصلهاي مربوط ها  رديفدر بهاي واحد ، زينه آب و برق مصرفي براي اجراي عملياته. 2-10

   ودش ميمنظور ن، تجهيز و برچيدن كارگاه يها  رديفدر 
مسـتمر    هـاي  هزينـه (  باالسـري   در هزينـه  ي مستمركارگاهها  در هزينه حسب مورد ،زينه غذاي كاركنان و كارگران پيمانكار در كارگاهه. 2-11

ران براي تامين غذاي كـارگ  تسهيالتيكه الزم است پيمانكار  يركارهايد. پيش بيني شده است ها و هزينه نيروي انساني در بهاي رديف  ) كارگاه
  . شود ميي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور ها  اين هزينه جزو هزينه، فراهم نمايدكند  ميآنچه مقررات و قانون الزام  زبيش ا

شـمار اسـتفاده كننـده از غـذا در     در كارگاه ضروري اسـت  ، مهندس مشاور و آزمايشگاه، ركارهايي كه تامين غذاي كارمندان كارفرماد. 2-12
  . شود هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور مي گردد و جزء هزينه شود و هزينه آن به طور مقطوع برآورد مي يمان تعيين مياسناد و مدارك پ

كـار مجـاز    در برآورد هزينه اجراي، مهندس مشاور و آزمايشگاه توسط پيمانكار، يش بيني هزينه تامين وسيله نقليه مورد نياز كارفرماپ. 2-13
  . نيست

 ،420607 ،420502 ،420204، 420203: شـامل  )(عالمـت دار   يهـا   رديـف بجـز  ، ي تجهيـز و برچيـدن كارگـاه   هـا   زينـه مع هج. 2-14
نبايد از ده درصد مبلغ برآورد هزينه اجـراي كـار    421501و  421401 ،421301 ،421201 ،421101 ،421003 ،420702 ،420701 ،420608
ايـن  ، د اسـتثنايي اردر صـورتي كـه در مـو    درصد مبلغ برآورد هزينه اجراي كار بيشتر شود 8از هاي فوق نيز نبايستي  ، جمع رديفبيشتر شود

بـه دبيـر   ، بايد قبل از انجام مناقصه يا ارجاع كار به صورت ترك مناقصـه ، هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه، بيشتر باشد، هزينه از حد تعيين شده
   .براي تصويب ارسال شود خانه شوراي عالي فني

 يفنس كشي و ساختمانها، يف مربوط به تامين و تجهيز انبار ناريه شامل احداث ساختمان انبار مواد ناريه به انضمام محوطه سازيرد. 2-15
مواد ناريه و وسايط نقليه مورد نياز و ساير عوامل به عهـده پيمانكـار بـوده و ايـن امـر تحـت        حفاظت از، باشد ميجنبي مثل نگهباني و غيره 

  . عوامل حراست كارفرما و نيروي انتظامي خواهد بود نظارت
رديف تامين سوخت رساني داخل كارگاه شامل احداث و نگهداري و بهره برداري از يك پمپ بنزين استاندارد بـا حـداقل دو پمـپ    . 2-16

در . رسـد  مـي  مهندس مشاوربه تاييد تجهيزات اطفاي حريق و مخازن با ظرفيتي كه ، ساختمان كنترل، سوله، پمپ گازوئيل، پمپ بنزين شامل
با ذكر تجهيزات ضروري مبلغ برآورد متناسبا كاهش  مربوطدر رديف ، ي كه به علت كوچك بودن طرح نياز به همه اين تجهيزات نباشدتصور
  . شود ميداده 

  :ي سرويس و ارتباطيها احداث و نگهداري راه. 2-17
به هر مقدار در كارگـاه منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـي        سرويس و ارتباطياحداث هرگونه راه  ،با توجه به راههاي موجود در كارگاه. 2-17-1
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  . باشد ميكارفرما  تصويبازمهندس مشاور و 
موقت كارگاه را با شرح جزئيات  يراهها اين پيمانكار موظف است طرح تفصيلي:  و ارتباطي هاي سرويس طراحي و ساختمان راه. 2-17-2

  . زير تهيه و بعد از تائيد مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نمايد و درنظر گرفتن موارد
مشخصات هندسي اين راهها بايد متناسب با نوع ماشين آالت و چگونگي ترافيك مورد نظر و منـتج از برنامـه كارگـاه بـوده و در     . 2-17-3

)  86و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه نشريه شماره  دفتر تحقيقات(حداقل مشخصات بايد با معيارهاي طرح هندسي راههاي روستايي 
  . تطبيق نمايد

 . و خاكريزيها بايد متناسب با جنس زمين و تائيد مهندس مشاور باشد ها  شيب خاكبرداري. 2-17-4

ت و كيفيت در حـدي باشـد كـه    و آبروها بايد متناسب با وضع جوي و آبهاي منطقه و به لحاظ كمي ها  ي كنار ترانشهها  طرح كانال. 2-17-5
 . در برنامه زماني طرح به لحاظ احتمال تخريب و قطع راه ناشي از سيل و بارانهاي شديد ايجاد نشوداي  هيچگونه وقفه

اري ي نگهـد هـا   در حد بهينه در رابطه با هزينـه ، بايد متناسب با سنگيني يا سبكي و مقدار ترافيك به انتخاب پيمانكار نوع روسازي. 2-17-6
  . سانتيمتر رويه شني داشته باشد 20حداقل بايد ، در هر صورت. راه و استهالك ماشين آالت باشد

در نقاط الزم طبـق نظـر مهنـدس مشـاور     ) مثل گارد ريل و جان پناه(تعداد و انواع عالئم راهنمايي و رانندگي وسايل ايمني راهها . 2-17-7
 . خواهد بود

و كاهش خطر پذيري  معيارهادوين ت، امور فنيدفتر  101نشريه شماره ( مشخصات فني و عمومي راهها ، يبه لحاظ عمليات اجراي. 2-17-8
 . بايد رعايت شود  )ريزي كشوربرنامه مديريت و سازمان  ناشي از زلزله

ـ  دسترسي، انحرافي و ارتباطي پيمانكار موظف به نگهداري راههاي سرويس -نگهداري . 2-17-9 در برنامـه  اي  ه وقفـه در حدي كه هيچگون
هيچنين اين نگهداري بايد در حدي باشد كه ايمني رفت و آمد عوامل كارفرما و مهندس مشاور و پيمانكـار  . باشد مي، كاري طرح ايجاد ننمايد

  . را در راههاي مورد نظر تامين نمايد
  : باشد مي )ولي نه محدود به آنها( نگهداري راهها شامل كارهاي زير 

ي صـدمه  هـا   و يا تعـويض سـازه   ترميم و اصالح. همواريهاي سطحي راه ناشي از ترافيك و تجمع آب و يا عبور آب و ساير عواملترميم نا -
  . ديده ناشي از ترافيك و اوضاع جوي

  . راه براي بهبود شرايط ترافيكاي  شكل دادن و پروفيله كردن مرتب و دوره -
  . شيب خاكريزيهاو يا ترميم  ها  ريزش برداري شيب ترانشه -
  . ها  مشرف بر ترانشه و كانالهاي زهكشي ها  اليروبي آبروها و تميز كردن و شكل دادن كانالهاي كنار ترانشه -
  . ترميم پوشش كانالهاي پوشش شده و تميز كردن آنها -
  . تعويض يا تعمير و يا تكميل عالئم رانندگي و وسايل ايمني راهها -
  . هاي الزم براي جلوگيري و يا كنترل گرد و خاك ناشي از ترافيكچاره جويي و اجراي كار -

تواند در خاتمه كار با ارائه مصوبه كتبي كارفرما از پيمانكار بخواهد قسمتهاي مشخصي از راههاي سرويس موقـت   ميمهندس مشاور : تبصره 
ي ناشي از ايـن دسـتور طبـق    ها  در اين صورت هزينه. قرار گيرد ايد تا به عنوان راههاي زمان بهره برداري مورد استفادهنمايجاد شده را مرمت 

  . با رعايت ساير ضوابط پيمان پرداخت خواهد شد ريزي كشوربرنامه  مديريت و ي فهرست بهاي راه و باند سازمانها قيمت
  بينـي  پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  چنانچه .2-18

تجهيـز و    در رديفهـاي   بابـت   از ايـن   اي كارفرما باشد، هزينـه   عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  در صورتي. شود
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  رشـته   واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  در حالتي. شود منظور نمي  كارگاه  برچيدن
  .شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  رايط كلي ش. 3
تهيه كرده و پس از تائيـد   1000/1ن طرح جانمايي تجهيز كارگاه را با مقياس مانكار موظف است حداكثر طي يك ماه پس از ابالغ پيماپي. 3-1

نقشه كليـه   پيمانكار موظف است قبل از آغاز اجراي ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه. آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد، مهندس مشاور
يد مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندي و بر اساس مشخصات فني عمـومي  ساختمانها و تاسيسات مورد نياز را با مقياسهاي مناسب مورد تاي

و با رعايت مقررات بهداشـت   )معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور  فنينظام امور   55  شماره  نشريه(كارهاي ساختماني 
. ايران تهيه و به تاييـد مهنـدس مشـاور برسـاند     2800ه زلزله شرايط عمومي پيمان و رعايت آيين نام 23محيط زيست و محيط كار برابر ماده 

  . اجراي عمليات منوط به تاييد مهندس مشاور خواهد بود
پيمانكـار را بـه دسـتگاههاي    ، گاز و مخـابرات ، برق، براي تامين آب، اسناد و مدارك پيمان ارفرما با توجه به روش پيش بيني شده درك. 3-2

براي ، گاز و تلفن و يا گرفتن مجوز احداث چاه عميق يا نيمه عميق و موارد مشابه، برق، براي گرفتن انشعاب آبهاي دولتي ناجرايي و سازما
  . نمايد مياستفاده موقت در دوره ساختمان معرفي 

در حد متعارف ، رايط منطقهشدر مدت زمان تعيين شده براي تجهيز كارگاه و همچنين ، عمليات تجهيز كارگاه را، يمانكار موظف استپ. 3-3
براي عمليات تجهيز و برچيدن كارگـاه در اسـناد ومـدارك پيمـان درج شـده      ، در مواردي كه مشخصات فني اجرايي ويژه اي. به انجام برساند

  . پيمانكار ملزم به رعايت آن است، باشد
تجهيـز  ، شـود  مـي انجـام  ، پيش بيني شده است مدارك پيمان درحدي كه دراسناد و، تعهدات كارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن كارگاه. 3-4

انجـام  ، و پرداخت اضافي از ايـن بابـت   باشد ميبه هزينه پيمانكار ، مازاد بر موارد يا مبالغ پيش بيني شده درپيمان كه مورد نياز انجام كار است
و  كنـد  مـي وع تجهيز و برچيدن كارگاه تغييـر ن مقط يها  رديفو در صورتي كه طبق شرايط عمومي پيمان مبلغ پيمان تغيير كند مبالغ  شود مين

  .قابل پرداخت است) 4پيوست  2تبصره بند (هزينه تجهيز اضافي تنها براي قيمت جديد 
موكـول بـه تـامين     ي مقطوع ها  رديفپرداخت كامل بهاي كل  بوده وتغيير و غيرقابل  پيش بيني شده بصورت مقطوعي ها  رديفبهاي . 3-5

 . . باشد ميه تشخيص مهندس مشاور كامل نيازهاي كار ب

ماننـد آتـش   ، در برابـر حـوادث اتفـاقي   ، كند ميختمانهاي كارگاه را كه براي تجهيز كارگاه احداث ايمانكار موظف است كليه ابنيه و سپ. 3-6
  . پرداخت خواهد شد مربوطي مترتبه از رديف ها  هزينه. بيمه كند، سوزي و سيل

تاسيسات و مصـالح بازيـافتي   ، تتجهيزا. بايد پس از انجام كار برچيده شود، جهيزات مربوط به تجهيز كارگاهتاسيسات و ت، اختمانهاس. 3-7
چنانچـه  ، بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـيش سـاخته      . متعلق به پيمانكار است، )به استثناي تجهيز انجام شده توسط كارفرما( تجهيز كارگاه 

، بهاي مصـالح بازيـافتي آنهـا   ، موردنياز كارفرما باشد، وسط پيمانكار در زمين كارفرما اجرا شده استساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه كه ت
به كارفرما منتقل ، مالكيت ساختمانها و تاسيسات ياد شده، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار

  . شود مي
توانـد تمـام يـا قسـمتي از سـاختمانهاي       ميكارفرما ، يمان خاتمه داده شده يا فسخ شودپ ،ايط عمومي پيمانر صورتي كه براساس شرد. 3-8

در اختيار گرفته و ارزش آنها را براساس قيمـت تعيـين شـده    ، تجهيز كارگاه و لوازم و اثاثيه مربوط به آنها را كه براي ادامه كار مورد نياز است
. ر منظور نمايدابه حساب مطالبات پيمانك، س از كسر وجوه پرداخت شده به پيمانكار بابت تجهيز كارگاهپ ،توسط كارشناس منتخب دو طرف

هزينه . بايد تنها ارزش مصالح بازيافتي آنها را ارزيابي كنند، در مورد تاسيسات و ساختمانهاي موقت احداث شده در محلهاي تحويلي كارفرما
  . شود ميبه پيمانكار پرداخت ن، نشده است برچيدن آن قسمت از كارگاه كه برچيده
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  حوه پرداخت ن. 4
 به شرح زير قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود ،ها  رديفبا انجام هريك از ، تجهيز و برچيدن كارگاه يها  رديفيك از  رزينه هه. 4-1

 . كه در شرح رديف نوع آن رديف درج شده استشوند  تقسيم مي 3و  2و  1از نظر نحوه پرداخت به سه نوع  پيوستاين  يها  رديف. 4-2

 هـا   رديـف بهاي اين . شود ميانجام  برداري يا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پيمان كه جنبه نگهداري و بهرهباشند ميئي ها  رديف. نوع اول 
هاي موضوع پيمـان بـه اسـتثناي كارهـاي     منظور از كارهاي اصلي كليه كار. شود ميمتناسب با پيشرفت كارهاي اصلي موضوع پيمان پرداخت 

  . باشد موضوع فصل تجهيز و برچيدن كارگاه مي
  . باشد ميكه پرداخت آنها به شرط انجام كار است ئي ها  رديف. نوع دوم 
بـه   ءجـز  مجزا تشكيل شده باشد به نحوي كه هـر  ءدر صورتيكه رديف از چند جز. شود پس از انجام آن كار پرداخت مي ها  رديفبهاي اين  

بهـاي رديـف    ءبه هر جـز  مربوطقابل پرداخت است سهم  ءطور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر يك از آن اجزا مبلغ مربوط به آن جز
  . شود توسط مهندس مشاور تعيين مي

 هـا   رديفدرصد از بهاي اين  70 برداري دارد ئي كه هم مستلزم ساخت و نصب تاسيسات بوده و هم جنبه نگهداري و بهرهها  رديف. نوع سوم
بـرداري آن   هـاي نگهـداري و بهـره    درصد باقيمانده به منظور جبـران هزينـه   30متناسب با پيشرفت عمليات احداث يا نصب پرداخت شده و 

 . شود ها يا تاسيسات متناسب با پيشرفت كارهاي اصلي موضوع پيمان پرداخت مي ساختمان

بـه تناسـب   ، چنانچه مربوط بـه بخشـي از كـار باشـد    ، شود ميمين آنها به صورت خريد خدمت يا اجاره انجام ي كه تايها  رديفهزينه  )صرهتب
محاسـبه و  ، نبه تناسـب پيشـرفت عمليـات موضـوع پيمـا     ، و در صورتي كه به كل كار مربوط شود شود ميپيشرفت آن بخش از كار محاسبه 

  . شود ميپرداخت 
  . شود وضعيتها منظور مي  در صورت، پيمانكار  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  پس،  اهكارگ  تجهيز و برچيدن  هزينه. 3ـ4
  . شود ميپرداخت در صورت وضعيت منظور و ، برچيدن كارگاهعمليات پس از اتمام ، كارگاه زينه برچيدنه. 4-4
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  ي تجهيز و برچيدن كارگاهها  رديففهرست 
 شماره شرح واحد )ريال(مبلغ 

 مقطوع  

تامين وتجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار 
 . )نوع سوم(

 420101 

  420102   . )نوع سوم(تامين وتجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار   مقطوع   
  420103   . )نوع سوم( و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر كار پيمانكار تامين  مقطوع   

  مقطوع  
فرما، مهندس مشاور و تمانهاي اداري و دفاتر كارتامين و تجهيز ساخ

  . )نوع سوم(آزمايشگاه 
420201 

  مقطوع  
فرما، مهندس مشاور و كارمسكوني تامين و تجهيز ساختمانهاي 

  . )نوع سوم(آزمايشگاه 
420202 

  مقطوع   
تجهيز ساختمانهاي دوره بهره برداري كه در دوره ساخت مورد 

  . )نوع سوم(گيرند  زمايشگاه قرار مياستفاده كارفرما، مشاور و آ
 420203  

  مقطوع   

بهره برداري، تعمير و نگهداري ساختمانهاي دوره بهره برداري كه  
در دوره ساخت مورد استفاده كارفرما، مشاور و آزمايشگاه قرار 

  . )نوع اول( گيرند مي

 420204  

  مقطوع   
ضوابط و مقررات  غذاي كارگران مازاد بر تامينتسهيالت الزم براي 

  . )نوع اول( و قانون كار
 420301  

  420302   . )نوع اول(تامين لباس كار، كفش وكاله حفاظتي كارگران   مقطوع   

  مقطوع  
و ) HSE(هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست 

  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل
420303  

  مقطوع   
نوع (غذاي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه تامين 

  . )دوم
 420401  

  مقطوع  
تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر 

  .)نوع دوم( سرعت
 420402  

  مقطوع  
هاي مدار بسته با قابليت انتقال  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون

  .)نوع دوم( مركزي كارفرماتصوير در كارگاه به دفتر 
 420403  

  420501   ). نوع سوم(تامين و تجهيز ساختمانهاي پشتيباني   مقطوع   
   420502  ). نوع دوم(تامين وتجهيز انبار مواد منفجره   مقطوع   

  مقطوع   
هاي مسكوني،  بجز ساختمانتامين وتجهيز ساختمانهاي عمومي 

  ). نوع سوم(اداري و دفاتر كار 
 420503  

  420504   ). نوع سوم(محوطه سازي  مقطوع   
  420601   ). نوع دوم(احداث چاه عميق يا نيمه عميق   مقطوع   
  420602   ). نوع سوم(تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه   مقطوع   
  420603   ). نوع سوم(تامين برق كارگاه وشبكه برق رساني داخل كارگاه  مقطوع   
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 شماره شرح واحد )ريال(مبلغ 

  420604   ). نوع سوم(ين سيستمهاي مخابراتي داخل كارگاه تام  مقطوع   
  420605   )نوع سوم(، . تامين سيستم گازرساني داخل كارگاه  مقطوع   
  420606   ). نوع سوم(تامين سيستم سوخت رساني داخل كارگاه   مقطوع   

  مقطوع   

هزينه انتقال برق از نزديكترين پست برق كه اداره برق مشخص 
هاي الزم، تامين كليه لوازم و   امل انجام كليه طراحينمايد، ش مي

تجهيزات و نصب آنها و انجام كابل كشي تا كارگاه و نصب تابلوي 
  ).نوع دوم( برق و آماده نمودن برق براي مصرف

 420607  

   420608  ).نوع دوم( زمين براي انجام تجهيز كارگاه خريدهزينه   مقطوع   
  420609  ).نوع اول( براي انجام تجهيز كارگاهزمين  اجارههزينه   مقطوع  
   420701  ). نوع سوم(هاي سرويس   تامين راه مقطوع   
   420702  ). نوع سوم(هاي ارتباطي   تامين راه مقطوع   
  420703   ). نوع اول(هاي كارگاه  راهاز كليه بهره برداري ونگهداري   مقطوع   
  420801   ). نوع اول(بوالنستامين اياب وذهاب كارگاه و آم  مقطوع   

  مقطوع   
تامين پي وسكو براي نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد 

  ). نوع دوم(هاي برق ومانند آنها   مصالح، سيستم توليد بتن، مولد
 420901  

  مقطوع   
نصب ماشين آالت و تجهيزات وراه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه 

  ). نوع دوم(ح خريد خدمت يا خريد مصال
 420902  

  مقطوع   
نوع (بارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه 

  ). دوم
 420903  

  مقطوع   
برداري و نگهداري سيستم  تهيه و تامين كليه تجهيزات، نصب، بهره

  ). نوع سوم(روشنايي تونل
 420904  

  مقطوع   
داري و نگهداري سيستم بر تهيه و تامين كليه تجهيزات، نصب، بهره

  ). نوع سوم(تهويه تونل
 420905  

  مقطوع   
هاي زراعي موجود در محدوده كارگاه   حفظ يا انحراف موقت نهر

  ). نوع سوم(
 421001  

  مقطوع   
تامين كليه تجهيزات و لوازم و انجام كليه تمهيدات و بستن و باز 

  ). نوع دوم( كردن داربست در محلهاي مورد نياز
 421002  

  مقطوع   

تامين پي و سكو و انجام كليه تمهيدات مورد نياز شامل كارهاي 
و آماده نمودن محل براي نصب . . . . حفاري، بتن ريزي و تحكيم و

و نصب جرثقيل كابلي يا جرثقيل خاص برجي و يا سيستم انتقال 
  ). نوع دوم( بتن بصورت تسمه نقاله

 421003  

 مقطوع  

ه شامل دفتر فني، پرسنل فني اجرا و تيم فني تامين كادر فني كارگا
  ).نوع اول( برداري نقشه

421101 
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 شماره شرح واحد )ريال(مبلغ 

 مقطوع  

تامين نيروي انساني خدماتي كه در اختيار كارفرما مشاور و 
  ).نوع اول( گيرد آزمايشگاه قرار مي

421201  

 مقطوع  

و ) تجهيزات آزمايشگاهي و پرسنل(هزينه تامين آزمايشگاه پيمانكار 
يه آزمايشهاي كنترل كيفيت كار كه در مشخصات فني به انجام كل

عهده پيمانكار گذاشته شده است و هزينه استقرار سيستم كنترل 
  ).نوع اول(كيفيت 

421301  

  421401  ).نوع اول( ريزي و كنترل پروژه هزينه استقرار سيستم برنامه مقطوع  
  421501  ).نوع اول( تامين ايمني و بهداشت كارگاه مقطوع  
  421601   ). نوع دوم(بيمه تجهيز كارگاه   مقطوع   
  421701  . )نوع دوم( برچيدن كارگاه  مقطوع   

  جمع هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه  مقطوع  
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  كارهاي جديد. 4پيوست 
  

  :شود عمل ميها به شرح زير  جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  قيمت واحد پيش شرح ومنضم به پيمان براي كار جديد ابالغي،  و مقاديربها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
و يا روش تعيين بيني شده باشد  مان شرح و قيمت واحد پيشمنضم به پي و مقاديربها  كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

براي پرداخت قيمت جديد عيناً  ،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش(ها تصريح شده باشد  قيمت واحد آن در مقدمه فصل
ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير  ،هاي باالسري هزينهمانند (هاي مندرج در پيمان  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

ي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير ها قيمتهاي  شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف استفاده مي) هاي مربوط ضريب
  .درصد است 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  در نتيجهجديد و   ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  مبلغ. شود مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

  .شود  تواند توافق مي  پيمان  رگاهكا  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
  

  
  




