














بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تخريبعمليات.اولفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 بوته كني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج              
 .كردن ريشه هاي آن ازمحل عمليات

۲۰مترمربع۰۱۰۱۰۱

صورتي  بريدن و ريشه كن كردن درخـت از هر نوع در           
سانتيمتر    ۳۰كه محيط تنه درخـت درسطح زمين تا          
پركردن جاي  باشد، حمل آن به خارج از محل عمليات،         

.ريشه با خاك مناسـب و كوبيدن آن

۷،۷۲۰اصله۰۱۰۱۰۲

 بريدن درخـت از هر نوع، درصورتي كه محيط تنه             
  سانتيمتر  ۶۰ و تا  ۳۰درخـت در سطح زمين بيـش از        

.باشد و حمل آن به خارج از محل عمليات

۳،۳۹۰اصله۰۱۰۱۰۳

 بريدن درخـت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه             
  سانتيمتر  ۹۰ و تا  ۶۰درخـت درسطح زمين بيـش از        

.باشد و حمل آن به خارج از محل عمليات

۵،۷۶۰اصله۰۱۰۱۰۴

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

  سانتيمتر باشد،     ۶۰ و تا       ۳۰سطح زمين بيـش از      
 به انضمام پركردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك                

 .مناسـب

۲۱،۹۰۰اصله۰۱۰۱۰۵

 ريشه كن كردن درختها وحمل ريشه ها به خارج از              
 محل عمليات، در صورتي كه محيط تنه درخـت در            

  سانتيمتر باشد،     ۹۰ و تا       ۶۰سطح زمين بيـش از      
كوبيدن  به انضمام پركردن جاي ريشه با خاك مناسـب و   

.آن

۳۵،۴۰۰اصله۰۱۰۱۰۶

كه   سانتيمتر   ۱۰، به ازاي هر   ۰۱۰۱۰۴اضافه بها به رديـف     
سانتيمتر،    ۱۰كسر(به محيط تنه درخـت اضافه شود          

).به تناسـب محاسبه مي شود

۴۷۵اصله۰۱۰۲۰۱

كه   سانتيمتر   ۱۰، به ازاي هر   ۰۱۰۱۰۶اضافه بها به رديـف     
سانتيمتر،    ۱۰كسر(به محيط تنه درخـت اضافه شود          

).به تناسـب محاسبه مي شود

۲،۴۱۰اصله۰۱۰۲۰۲

 تخريـب كلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه اي،           
.شامل تمام عمليات تخريـب

۱۸،۷۰۰مترمربع۰۱۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
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۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تخريـب كلي ساختمان هاي آجري، سنگي و بلوكي          
 .بامالتهاي مختلـف، شامل تمام عمليات تخريـب

۲۱،۱۰۰مترمربع۰۱۰۳۰۲

 چينه (تخريـب بناييهاي خشتي يا چينه هاي گلي             
 ).باغي

۶،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۱

 تخريـب بناييهاي آجري و بلوكي كه بامالت ماسه و           
.سيمان يا باتارد چيده شده باشد

۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۲

 تخريـب بناييهاي آجري و بلوكي كه بامالت گل              
 وآهـك يا گچ و خاك و يا ماسه وآهـك چيده شده              

 .باشد

۸،۹۲۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۳

 تخريـب بناييهاي سنگي كه بامالت ماسه سيمان يا با           
 .تارد چيده شده باشد

۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۴

ماسه  تخريـب بناييهاي سنگي كه با مالت گل آهـك يا          
.آهـك يا گچ و خاك چيده شده باشد

۸،۹۲۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۵

از  تخريـب بنايي از سنـگ تراش كه سنگهاي آن سالم           
.كار درآيد و دسته كردن آنها

۲۳،۴۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۶

.تخريـب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان ۱۱۳،۰۰۰مترمكعـب۰۱۰۵۰۱
 تخريـب بتن مسلح ، با هر عيار سيمان و بريدن                 

 .ميلگردها
۱۴۷،۰۰۰مترمكعـب۰۱۰۵۰۲

سنگها  تفكيـك، دسته بندي و يا چيدن آجرها، بلوكها،          
حجم  و مصالح مشابه حاصل از تخريـب، بر حسـب           

.ظاهري مصالح چيده شده

۱۲،۶۰۰مترمكعـب۰۱۰۶۰۱

 تخريـب هرنوع آسفالـت و يا اساس قيري جاده ها و           
 . سانتيمتر۵خيابانها به طوركلي، به ضخامـت تا 

۱،۵۸۰مترمربع۰۱۰۷۰۱

  سانتيمتر  ۱، به ازاي هر      ۰۱۰۷۰۱اضافه بها به رديـف      
۱   كسر سانتيمتر،   ( سانتيمتر   ۵  اضافه ضخامـت نسبـت به   
 ).سانتيمتر حساب مي شود

۳۴۰مترمربع۰۱۰۸۰۱

٢
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 لجن برداري درپي ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي يا              
 . متري و تخليه آنها۵۰وسايل مشابه آن تا فاصله 

۱۰،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۱

  متر و ريختن      ۲پي كني در زمينهاي نرم تا عمق             
.خاكهاي كنده شده، به كنار محلهاي مربوط

۴،۵۲۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۲

  متر و ريختن     ۲پي كني در زمينهاي سخـت تا عمق          
.خاكهاي كنده شده، به كنار محلهاي مربوط

۱۱،۲۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۳

و   متر با هر وسيله      ۲پي كني در زمينهاي سنگي تا عمق        
 .ريختن مواد كنده شده، به كنارمحلهاي مربوط

۳۲،۱۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۴

عمق  ، هرگاه   ۰۲۰۱۰۴ تا   ۰۲۰۱۰۲اضافه بها به رديفهاي     
در عمق   متر باشد، براي حجم واقع       ۲پي كني بيـش از     

مترسه بار    ۸ تا   ۶ متر دوبار،    ۶ تا ۴ متر يـك بار،     ۴ تا   ۲
.و به همين ترتيـب، براي عمقهاي بيشتر

۳،۶۴۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۱

صورتي  ، در   ۰۲۰۱۰۴ تا   ۰۲۰۱۰۲اضافه بها به رديفهاي     
صورت  كه عمليات پايين تر از سطح آبهاي زيرزميني           

به كاربردن  گرفته باشد و براي آبكشي ضمن اجراي كار،         
.تلمبه موتوري ضروري باشد

۱۱،۴۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۲

مقاطع   متر و كوره و مخزن با        ۲/۱حفرميله چاه به قطرتا     
 متر از۲۰   مورد نياز در زمينهاي نرم و سخـت تا عمق           
 متر از۱۰   دهانه چاه و حمل خاكهاي حاصل تا فاصله          

 .دهانه چاه

۵۰،۶۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۱

 ، هر گاه عمق چاه بيـش        ۰۲۰۳۰۱اضافه بها به رديـف     
متر    ۵ متر از دهانه چاه باشد، براي حجم واقع در            ۲۰از

 متر۵    متر يـك بار، براي حجم واقع در         ۲۰اول مازاد بر  
۵در   متر دو بار، براي حجم واقع             ۲۰دوم مازاد بر   

.بيشترمترسوم سه بار و به همين ترتيـب براي عمقهاي

۶،۸۲۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۱

 ريختن خاكهاي حاصل از هر نوع عمليات خاكي             
 به داخل پي ها، كنار ابنيه فني هيدورليكي و روي لوله            

  سانتيمتر و   ۱۵ها، در هر عمق و در اليه هاي حداكثر           
 .تسطيح الزم

۲،۵۲۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۱
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از  بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي، غير           
تخليه   متر و    ۵۰لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا        

ممكن  آن درمواردي كه استفاده از ماشين براي حمل           
 .نباشد

۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۲

متر    ۵۰، براي   ۰۲۰۵۰۲و  ۰۲۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي     
به تناسـب   متر   ۵۰كسر(حمل اضافي با وسايل دستي        

 ).محاسبه مي شود

۷،۳۳۰مترمكعـب۰۲۰۶۰۱

 تسطيح و رگالژ سطوح خاكبرداري شده با ماشين             
.درمحل پي ها و ابنيه فني هيدروليكي

۳۲۵مترمربع۰۲۰۷۰۱

(   تسطيح و رگالژسطوح كانالهاي شبكه آبياري             
 با رواداري طبق مشخصات، كه روي آنها         )  تريمينـگ

.پوشـش بتني قرار مي گيرد

۱،۱۲۰مترمربع۰۲۰۷۰۲

 آبپاشي و كوبيدن سطوح خاكبرداري شده يا سطوح           
 .استاندارد  درصد پروكتور ۹۵زمين طبيعي تا حد تراكم 

۶۶۰مترمربع۰۲۰۷۰۳

 آبپاشي و كوبيدن قشرهاي خاكريزي در اليه هاي             
  درصد به روش      ۹۵ سانتيمتر با تراكم        ۱۵حداكثر  

 .پروكتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

۴،۵۸۰مترمكعـب۰۲۰۷۰۴

با  ريختن، پخـش و تسطيح مصالح فيلتر دانه بندي شده          
.رگالژ مناسـب، در محلهاي تعيين شده

۲،۴۰۰مترمكعـب۰۲۰۷۰۵

٢
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 شخم زدن هر نوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي،          
 . سانتيمتر۱۵به عمق تا 

۴۶مترمربع۰۳۰۱۰۱

حمل  لجن برداري در زمينهاي لجني با وسيله مكانيكي،         
تخليه   متر از مركز ثقل برداشـت و          ۲۰مواد تا فاصله    

 .آن

۳،۴۶۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۲

حمل  خاك برداري در زمينهاي نرم با وسيله مكانيكي،          
مركز   متر از    ۲۰مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله         

 .ثقل برداشـت و توده كردن آن

۵۶۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۳

 خاك برداري در زمينهاي سخـت با وسيله مكانيكي،          
  متر از   ۲۰حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۱،۱۷۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۴

 خاك برداري در زمينهاي سنگي با وسيله مكانيكي،           
  متر از   ۲۰حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۶،۵۴۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۵

با  خاكبرداري در زمين سنگي با هر وسيله مكانيكي و            
خاكبرداري  استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از          

توده كردن   متر از مركز ثقل برداشـت و          ۲۰تا فاصله   
.آن

۱۰،۶۰۰مترمكعـب۰۳۰۲۰۱

 ريزش (برداشـت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين            
  متر از مركز ثقل        ۲۰، حمل آن تا فاصله         )برداري

.برداشـت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن

۷۱۰مترمكعـب۰۳۰۳۰۱

 ريزش (برداشـت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين            
  متر از مركز ثقل        ۲۰، حمل آن تا فاصله         )برداري

براي  برداشـت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن،          
بزرگ  آن قسمـت از ريزش كه مربوط به سنگهاي              

مواد  غيرقابل حمل باشد و براي خرد كردن آنها از              
.منفجره يا روشهاي ديگراستفاده شود

۶،۵۱۰مترمكعـب۰۳۰۴۰۱

 پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در             
تا   متر و حمل خاك كنده شده         ۲زمينهاي نرم تا عمق     

.آن متر از مركز ثقل برداشـت وتوده كردن۲۰فاصله 

۳،۲۷۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در             
شده   متر و حمل خاك كنده       ۲زمينهاي سخـت تا عمق     

كردن   متر از مركز ثقل برداشـت و توده           ۲۰تا فاصله   
.آن

۴،۲۹۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۲

 پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در             
  متر و حمل مواد لجني تا          ۲زمينهاي لجني تا عمق       

. متر از مركز ثقل برداشـت۲۰فاصله 

۶،۳۲۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۳

 پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در             
تا   متر و حمل موادكنده شده       ۲زمينهاي سنگي تا عمق     

. متر از مركز ثقل برداشـت۲۰فاصله 

۲۵،۰۰۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۴

عمق  ، هر گاه    ۰۳۰۵۰۴ تا   ۰۳۰۵۰۱اضافه بها به رديفهاي     
واقع   متر باشد، براي حجم خاك         ۲پي كني بيـش از    

دوبار و   متر   ۴ تا   ۳ متر يـك بار،     ۳ تا   ۲شده در عمق    
 .به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۴۰۵مترمكعـب۰۳۰۵۰۵

  ۲/۱كـانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف تـا            
  متر و   ۲متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي نرم تا عمق           

  متر از مركز ثقل برداشـت و        ۲۰حمل خاك تا فاصله     
 .توده كردن آن

۲،۵۴۰مترمكعـب۰۳۰۶۰۱

با   متر   ۲/۱كانال كني به اشكال مختلـف باعرض كـف تا    
و   متر   ۲وسيله مكانيكي در زمينهاي سخـت تا عمق          

  متر از مركز ثقل برداشـت        ۲۰حمل خاك تا فاصله      
 .وتوده كردن آن

۳،۵۳۰مترمكعـب۰۳۰۶۰۲

  ۲/۱كـانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف تـا            
متر    ۲متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي سنگي تا عمق           

برداشـت و   متر از مركز ثقل      ۲۰و حمل خاك تا فاصله      
 .توده كردن آن

۶۷،۳۰۰مترمكعـب۰۳۰۶۰۳

  ۲/۱كـانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف تـا            
(   متر با وسيله مكانيكي در خاكهاي كوبيده شده               

۲۰    متر و حمل خاك تا فاصله         ۲تاعمق  )  درخاكريز ها 
.متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۳،۱۸۰مترمكعـب۰۳۰۶۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، هر گاه عمق كانال كني       ۰۳۰۶۰۱اضافه بها به رديـف     
تا    ۲ متر باشد، براي حجم واقع شده درعمق          ۲بيـش از 

  متر دوبار و به همين ترتيـب         ۴ تا   ۳ متر يـك بار،      ۳
 .براي عمقهاي بيشتر

۵۹۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۱

 ، هرگاه عمق   ۰۳۰۶۰۴و  ۰۳۰۶۰۲اضافه بها به رديفهاي     
  متر باشد، براي حجم خاك واقع        ۲كانال كني بيـش از   

  متر دوبار و    ۴ تا   ۳ متر يـك بار،     ۳ تا   ۲شده در عمق    
 .به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۸۴۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۲

 ، هرگاه عمق كانال كني      ۰۳۰۶۰۳اضافه بها به رديـف      
  متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در           ۲بيـش از   

  متر دوبار و به همين      ۴ تا   ۳ متر يـك بار،     ۳ تا   ۲عمق  
.ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۱۲،۲۰۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۳

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
  متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي نرم          ۵/۳ و تا    ۲/۱   

  متر از مركز    ۲۰ متر و حمل خاك تا فاصله          ۲تاعمق  
.ثقل برداشـت و توده كردن آن

۲،۲۲۰مترمكعـب۰۳۰۸۰۱

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
سخـت   متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي        ۵/۳ و تا    ۲/۱   

از مركز   متر   ۲۰ متر و حمل خاك تا فاصله         ۲تا عمق   
 .ثقل برداشـت و توده كردن آن

۳،۰۵۰مترمكعـب۰۳۰۸۰۲

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
سنگي   متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي         ۵/۳ و تا    ۲/۱   

از مركز   متر   ۲۰ متر و حمل خاك تا فاصله         ۲تا عمق   
.ثقل برداشـت و توده كردن آن

۲۸،۸۰۰مترمكعـب۰۳۰۸۰۳

 ، هرگاه عمق كانال بيـش     ۰۳۰۸۰۱اضافه بها به رديـف     
تا    ۲ متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق           ۲از
  متر دوبار و به همين ترتيـب         ۴ تا   ۳ متر يـك بار،      ۳

 .براي عمقهاي بيشتر

۷۳۵مترمكعـب۰۳۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ، هرگاه عمق كانال كني       ۰۳۰۸۰۲اضافه بها به رديـف     
درعمق   متر باشد، براي حجم خاك واقع شده         ۲بيـش از 

به همين   متر دو بار و        ۴ تا    ۳ متر يـك بار،       ۳ تا    ۲
.ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۱،۲۲۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۲

بيـش  ، هر گاه عمق كانال      ۰۳۰۸۰۳اضافه بها به رديـف     
 تا۲درعمق     متر باشد، براي حجم خاك واقع شده         ۲از  
به همين ترتيـب   متر دو بار و       ۴ تا   ۳ متر يـك بار،      ۳

 .براي عمقهاي بيشتر

۵،۳۴۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۳

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
تا   متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي نرم         ۸ متر و تا     ۵/۳   

ثقل   متر از مركز     ۵۰ متر و حمل خاك تا فاصله        ۴عمق  
.برداشـت و توده كردن آن

۲،۱۴۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۱

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
  متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي          ۸ متر و تا       ۵/۳   

از   متر   ۵۰ متر و حمل خاك تا فاصله        ۴سخـت تا عمق    
.مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۲،۴۸۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۲

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
سنگي   متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي        ۸ متر و تا     ۵/۳   

از مركز   متر   ۵۰ متر و حمل خاك تا فاصله         ۴تا عمق   
 .ثقل برداشـت و توده كردن آن

۲۵،۶۰۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۳

كانال كني به اشكال مختلـف باعرض كـف بيـش از
  متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي نرم،        ۸ متر و تا     ۵/۳   

تا   متر باشد و حمل خاك       ۴هر گاه عمق كانال بيـش از       
.آن متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن۵۰فاصله 

۲،۷۲۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۴

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
  متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي          ۸ متر و تا       ۵/۳   

  متر باشد و     ۴سخـت، هر گاه عمق كانال بيـش از           
  متر از مركز ثقل برداشـت و        ۵۰حمل خاك تا فاصله     

 .توده كردن آن

۳،۷۱۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كانال كني به اشكال مختلـف با عرض كـف بيـش از
  متر با وسيله مكانيكي در زمينهاي          ۸ متر و تا       ۵/۳   

  متر باشد و حمل     ۴سنگي، هرگاه عمق كانال بيـش از       
  متر از مركز ثقل برداشـت و توده          ۵۰خاك تا فاصله    

 .كردن آن

۳۴،۵۰۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۶

 اضافه بها به رديفهاي كانال كني با وسايل مكانيكي در           
صورت  زمينهاي نرم، هرگاه عمليات در زمينهاي لجني         

 .گيرد

۲،۵۴۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۱

زير  اضافه بها به رديفهاي كانال كني، هرگاه عمليات در           
.شودترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوري انجام

۲،۱۶۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۲

 اضافه بها به رديفهاي پي كني و كانال كني، هرگاه               
از  عمليات زير تراز آب زيرزميني انجام گيرد و استفاده          

خارج  تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات جهـت          
 .نمودن آب، الزام آور باشد

۳،۳۳۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۳

 اضافه بها به رديفهاي خاكبرداري و كانال كني، هرگاه           
. متر باشد۵۰ متر و حداكثر۲۰فاصله حمل بيـش از

۳۷۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۴

 اضافه بها به رديفهاي خاكبرداري و كانال كني در               
  متر و   ۲۰زمينهاي لجني، هر گاه فاصله حمل بيـش از        

 . متر باشد۵۰حداكثر

۱،۱۵۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۵

با  خاكبرداري يا لجن برداري درهرعمق و با هرمقطع           
مركز   متر از    ۵۰دراگالين و حمل مواد حاصل تا فاصله        

.ثقل برداشـت و تخليه آن

۵،۸۸۰مترمكعـب۰۳۱۲۰۱

توده  بارگيري مواد حاصل ازعمليات خاكي يا خاكهاي         
مكانيكي  شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله              

برداشـت و تخليه   متري مركز ثقل      ۱۰۰ديگرتا فاصله   
 .آن

۱،۲۳۰مترمكعـب۰۳۱۳۰۱

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاكهاي توده           
حداكثر   متر و    ۱۰۰شده، وقتي كه فاصله حمل بيـش از      

 متر۱۰۰    متر مازاد بر      ۱۰۰ متر باشد، براي هر       ۵۰۰تا
.كسر صد متر به تناسب محاسبه مي شود. اول

۱۰۵مترمكعـب۰۳۱۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
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۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاكهاي توده           
سرويـس،  شده در راههاي ساخته نشده، مانند راههاي         

حمل بيـش  ارتباطي و انحرافي، در صورتي كه فاصله         
 كيلومتر۱    كيلومتر باشد، براي هر        ۱۰ متر تا     ۵۰۰از

به تناسـب محاسبه  كسركيلومتر  ( متر اول    ۵۰۰اضافه بر   
 ).مي شود

- مترمكعـب ۰۳۱۳۰۳
كيلومتر

۵۰۰

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
 شده در راههاي ساخته نشده، درصورتي كه فاصله            

هر   كيلومتر باشد، براي     ۳۰ كيلومتر تا    ۱۰حمل بيـش از    
به تناسـب  كسركيلومتر  ( كيلومتر   ۱۰ كيلومتر اضافه بر   ۱

 ).محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۱۳۰۴
كيلومتر

۴۵۵

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
 شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله            

  ۱ كيلومتر باشد، براي هر         ۷۵ تا    ۳۰حمل بيـش از   
 كسركيلومتر به تناسـب    ( كيلومتر    ۳۰كيلومتر اضافه بر   
 ).محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۱۳۰۵
كيلومتر

۴۱۰

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
 شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله            

  كيلومتر  ۱ كيلومتر باشد، براي هر       ۷۵حمل بيـش از     
 كسر كيلومتر به تناسـب محاسبه     ( كيلومتر   ۷۵اضافه بر   
 ).مي شود

- مترمكعـب ۰۳۱۳۰۶
كيلومتر

۳۲۰

كيلومتر    ۱حمل آب درصورتي كه فاصله حمل بيـش از 
(اول     كيلومتر    ۱ كيلومتر اضافه بر       ۱باشد، براي هر   

).كسركيلومتر به تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۱۳۱۰
كيلومتر

۵۲۵

راههاي ، براي روسازي )تونان(تهيه مصالح رودخانه اي 
و   متر     ۵۰۰انحرافي، بارگيري و حمل تا فاصله             

.باراندازي و پخـش آن روي راه

۴،۷۹۰مترمكعـب۰۳۱۴۰۱

بسترراه  ، براي تحكيم    )تونان(تهيه مصالح رودخانه اي     
و كانال،  و كانال يا اجراي قشرتقويتي در زيرسازي راه          

.باراندازي متر و۵۰۰بارگيري و حمل تا فاصله

۴،۴۹۰مترمكعـب۰۳۱۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(
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بهای واحدواحدشماره
(ريال)

،)تونان(   اضافه بها براي سرند كردن مصالح رودخانه اي         
جاده هاي  براي اصالح دانه بندي، به منظورمصرف در         

.سرويـس كانالها، زهكشها و بين مزارع

۱،۸۰۰مترمكعـب۰۳۱۵۰۱

.تسطيح بستر خاكريزها با گريدر ۳۸مترمربع۰۳۱۶۰۱
ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           

  درصد به روش پروكتور        ۸۵و مانندآنها با تراكم        
. سانتيمتر۱۵استاندارد، تا عمق 

۶۷مترمربع۰۳۱۶۰۲

و  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزهايا كـف ترانشه ها          
استاندارد،   درصد به روش پروكتور      ۹۰مانندآنها با تراكم    

 . سانتيمتر۱۵تا عمق 

۹۹مترمربع۰۳۱۶۰۳

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           
  درصد به روش پروكتور        ۹۵و مانندآنها با تراكم        

. سانتيمتر۱۵استاندارد، تا عمق 

۱۲۵مترمربع۰۳۱۶۰۴

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           
  درصد به روش پروكتور        ۱۰۰و مانندآنها با تراكم        

. سانتيمتر۱۵استاندارد، تا عمق 

۱۸۰مترمربع۰۳۱۶۰۵

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۸۵كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، با            

 كوبيدگي به روش پروكتور استاندارد، وقتي كه               
 ضخامـت قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،          

. سانتيمتر باشد۱۵حداكثر 

۱،۲۳۰مترمكعـب۰۳۱۶۰۶

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۹۰كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، با            

 كوبيدگي به روش پروكتور استاندارد، وقتي كه               
 ضخامـت قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،          

 . سانتيمتر باشد۱۵حداكثر 

۱،۴۵۰مترمكعـب۰۳۱۶۰۷

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۹۵كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان ، با            

 كوبيدگي به روش پروكتور استاندارد، وقتي كه               
 ضخامـت قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،          

. سانتيمتر باشد۱۵حداكثر 

۱،۶۷۰مترمكعـب۰۳۱۶۰۸



بهای کلمقدارشرح
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بهای واحدواحدشماره
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 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۱۰۰كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان ، با           

 كوبيدگي به روش پروكتور استاندارد، وقتي كه               
 ضخامـت قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،          

 . سانتيمتر باشد۱۵حداكثر 

۲،۲۳۰مترمكعـب۰۳۱۶۰۹

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن و كوبيدن           
قشرهاي  قشرهاي خاكريزي سنگي، وقتي كه ضخامـت       

سانتيمتر    ۶۰خاكريزي پـس از كوبيده شدن، حداكثر       
 .باشد

۸۲۰مترمكعـب۰۳۱۶۱۰

صورتي  ، در   ۰۳۱۶۰۹ تا   ۰۳۱۶۰۶اضافه بها به رديفهاي     
خاكريزي، ريز  كه خاكهاي مورد مصرف در قشرهاي         

 .دانه باشد

۳۲۰مترمكعـب۰۳۱۷۰۱

 ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود كنارپي ها و             
 .كانالها به درون آنها با ماشين

۳۴۵مترمكعـب۰۳۱۸۰۱

راه  اختالط دو يا چند نوع مصالح، به منظورساختن بدنه          
.يا كانال يا كارهاي مشابه آن

۴۷۰مترمكعـب۰۳۱۸۰۲

در  پخـش خاكهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگالژ آن          
 .محلهاي مورد نظر

۳۱۵مترمكعـب۰۳۱۸۰۳

 پخـش مصالح حاصل از خاكبرداري كه در محلهاي           
 .تعيين شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت

۲۲۵مترمكعـب۰۳۱۸۰۴

.ترميم و تسطيح راههاي انحرافي با گريدر ۲۸۵،۰۰۰ماه-كيلومتر۰۳۱۸۰۵
حمل  تهيه ماسه بادي مرطوب، شامل كندن، بارگيري و         

 . متر و باراندازي در محل مصرف۵۰۰تا فاصله 
۲،۸۱۰مترمكعـب۰۳۱۹۰۱

 ماسه بادي  )  كوبيدن(پخـش، تسطيح و غرقاب كردن       
.مرطوب براي ساختمان بدنه راه يا كانال

۲،۶۰۰مترمكعـب۰۳۱۹۰۲

حمل  تهيه ماسه بادي خشـك، شامل كندن، بارگيري و          
. متر و باراندازي در محل مصرف۵۰۰تا فاصله 

۳،۱۰۰مترمكعـب۰۳۱۹۰۳

 ماسه بادي  )  كوبيدن(پخـش، تسطيح و غرقاب كردن       
 .خشـك براي ساختمان بدنه راه يا كانال

۳،۳۰۰مترمكعـب۰۳۱۹۰۴

 ماسه بادي،  )  كوبيدن(پخـش، تسطيح و غرقاب كردن       
.براي تحكيم بستر راه يا كانال

۲،۲۲۰مترمكعـب۰۳۱۹۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

طرفين  خاكبرداري، رگالژ و تنظيم كـف و شيروانيهاي         
مخصوص  به وسيله ماشين      )  تريمينـگ(داخل كانال    

نمودن بستر  تريمر يا هر وسيله ديگر، به منظور آماده            
).الينينـگ(پوشـش بتني كانال 

۲،۱۴۰مترمربع۰۳۲۰۰۱

 رگالژ كـف و شيرواني داخلي زهكشهاي روباز يا            
 سايركانالها و يا شيـب زني و رگالژ بدنه خارجي              

 .خاكريزها

۱،۲۶۰مترمربع۰۳۲۰۰۲

 عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات              
  متر مكعـب در هكتار باشد و نقشه         ۴۰۰خاكبرداري تا 

  متري انجام   ۴۰×۴۰برداري و ميخ كوبي با شبكه هاي         
 .شود

۳،۴۶۰مترمكعـب۰۳۲۱۰۱

 عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات              
  ۷۰۰ مترمكعـب و تا           ۴۰۰خاكبرداري بيـش از    

ميخ كوبي  مترمكعـب در هكتار باشد و نقشه برداري و          
. متري انجام شود۴۰ ×۴۰با شبكه هاي 

۲،۸۷۰مترمكعـب۰۳۲۱۰۲

 عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات              
  مترمكعـب در هكتارباشد و      ۷۰۰خاكبرداري بيـش از  

 متري۴۰ ×۴۰  نقشه برداري و ميخ كوبي با شبكه هاي        
 .انجام شود

۲،۴۸۰مترمكعـب۰۳۲۱۰۳

 اضافه بها به رديفهاي تسطيح، وقتي كه نقشه برداري و           
. متري انجام شود۳۰ ×۳۰ميخ كوبي با شبكه  هاي

۱۰۰،۵۰۰هكتار۰۳۲۲۰۱

 اضافه بها به رديفهاي تسطيح، وقتي كه نقشه برداري و           
 . متري انجام شود۲۰ ×۲۰ميخ كوبي با شبكه هاي 

۲۹۲،۰۰۰هكتار۰۳۲۲۰۲

 علـف كني يا علـف بري كانالها و زهكشها با هر نوع            
.وسيله مكانيكي، به ازاي سطح پوشيده شده از علـف

۲۹۵مترمربع۰۳۲۳۰۱

٩





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بنايي عمليات.چهارمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

(   سنگريزي پشـت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي            
 .با قلوه سنـگ) درناژ

۱۶،۳۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۱

(   سنگريزي پشـت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي            
 .با سنـگ الشه) درناژ

۳۹،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۲

۲۰،۳۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۳ .با قلوه سنـگ) بلوكاژ(خشكه چيني 
.با سنـگ الشه)بلوكاژ(خشكه چيني  ۴۴،۹۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۴

تورسيمي با ) گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تورسنـگ 
 .قلوه سنـگ و ) كيلوگرم درمترمكعـب (۱۳گالوانيزه 

۹۸،۰۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۵

تورسيمي با ) گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تورسنـگ 
.سنـگ الشهو)كيلوگرم درمترمكعـب (۱۳گالوانيزه 

۱۲۷،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۶

 ، به ازاي هر    ۰۴۰۱۰۶ و   ۰۴۰۱۰۵اضافه بها به رديفهاي     
۱   كيلوگرم اضافه وزن مصرفي توري سيمي گالوانيزه در 

.مترمكعـب تور سنـگ

۵،۲۸۰كيلوگرم۰۴۰۲۰۱

۱۰۰،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۳۰۱ . در پي۱:۵بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان 
. در پي۱:۴بنايي باسنـگ الشه و مالت ماسه سيمان ۱۰۴،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۳۰۲
. در پي۱:۳بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان ۱۱۰،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۳۰۳

 اضافه بها به رديفهاي خشكه چيني و بنايي با سنـگ             
.الشه، براي سطوح شيبدار

۱۰،۲۰۰مترمكعـب۰۴۰۴۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه درپي، براي           
 .بنايي در ديوار

۲۲،۶۰۰مترمكعـب۰۴۰۴۰۲

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت               
.نماسازي با سنـگ الشه موزاييكي

۱۰،۵۰۰مترمربع۰۴۰۴۰۳

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

۲۹،۵۰۰مترمربع۰۴۰۴۰۴

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت               
 .نماسازي با سنـگ سرتراش

۴۲،۱۰۰مترمربع۰۴۰۴۰۵

.۱:۳بنايي باسنـگ سرتراش و مالت ماسه سيمان ۲۲۶،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۱
.۱:۳بنايي با سنـگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان ۲۴۰،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۲

۲۸۶،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۳ .۱:۳بنايي با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سيمان 
.اضافه بها براي بنايي در طاق پلهاي قوسي شكل ۱۴،۲۰۰مترمكعـب۰۴۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بنايي عمليات.چهارمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در               
 .صورتي كه بنايي در انحنا انجام شود

۱۴،۹۰۰مترمكعـب۰۴۰۶۰۲

بيـش  اضافه بها براي هرنوع بنايي سنگي كه در ارتفاع           
اضافه بها  اين  .   متراز تراز زمين طبيعي انجام شود       ۵از  

يـك بار،   متر   ۱۰ تا ۵براي حجم بنايي واقع در ارتفاع        
و به همين   متر دوبار    ۱۵ تا   ۱۰براي حجم بنايي واقع در    

.مي شودترتيـب براي ارتفاعهاي بيشتر پرداخـت

۱۱،۲۰۰مترمكعـب۰۴۰۶۰۳

پايين  اضافه بها به بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي          
با  تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب                

.پمـپ درحين اجراي عمليات، الزامي باشد

۱۰،۷۰۰مترمكعـب۰۴۰۶۰۴

 اضافه بهاي كارهاي بنايي باسنـگ، براي هر نوع ابنيه           
آنها  فني هيدروليكي كه حجم عمليات بنايي هريـك از          

. مترمكعـب باشد۶برابر يا كمتر از 

۲۰،۹۰۰مترمكعـب۰۴۰۶۰۵

 كسربها به رديفهاي بنايي سنگي، در صورتي كه از              
 مصالح سنـگ الشه حاصل از كوه بري ترانشه هاي            

.واقع در مسير استفاده شود

-۲۶،۰۰۰مترمكعـب۰۴۰۶۰۶

 تعبيه درز انقطاع در بناييهاي سنگي، با تمام عمليات            
 .الزم و به هر شكل

۱۶،۶۰۰مترمربع۰۴۰۷۰۱

 تهيه وحمل مصالح قشرفيلتر دانه بندي شده براي              
 مصرف در ترانشه زهكشها و يا زير پوشـش كانالها و           

 .ابنيه فني هيدروليكي

۲۱،۸۰۰مترمكعـب۰۴۰۸۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.پنجمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر روي    ۱اندود سيماني به ضخامـت حدود         
 .۱:۳  سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان 

۴،۰۶۰مترمربع۰۵۰۱۰۱

  سانتيمتر روي    ۲اندود سيماني به ضخامـت حدود         
.۱:۳سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان

۵،۹۲۰مترمربع۰۵۰۱۰۲

  سانتيمتر روي    ۳اندود سيماني به ضخامـت حدود         
.۱:۳سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان

۷،۴۲۰مترمربع۰۵۰۱۰۳

  سانتيمتر روي    ۵اندود سيماني به ضخامـت حدود         
 .۱:۳  سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان 

۱۱،۵۰۰مترمربع۰۵۰۱۰۴

مالت  بندكشي نماي سنگي باسنـگ الشه موزاييـك با         
مورب تا   در سطوح افقي، قايم يا          ۱:۳ماسه سيمان    

 . متر۵ارتفاع 

۴،۵۷۰مترمربع۰۵۰۲۰۱

تمام  بندكشي نماي سنگي بادبر، سرتراش، نيم تراش و          
افقي، قايم   در سطوح    ۱:۳تراش، با مالت ماسه سيمان      

 . متر۵يا مورب تا ارتفاع 

۲،۸۷۰مترمربع۰۵۰۲۰۲

در  اضافه بهاي بندكشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع،          
متر    ۱۰ تا   ۵اين اضافه بها از      .   متر ۵ارتفاع بيـش از     

در   متر دوبار و به همين ترتيـب          ۱۵ تا   ۱۰يـك بار،   
.ارتفاعات بيشتر پرداخـت مي شود

۲،۰۷۰مترمربع۰۵۰۳۰۱

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بنديقالب.ششمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه وسايل و قالـب بندي پي ها يا ديوارهاي بتني كه             
 . متر باشد۲ارتفاع ديوار تا 

۳۷،۰۰۰مترمربع۰۶۰۱۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع            
. متر باشد۳ و تا ۲ديوار بيـش از 

۳۹،۴۰۰مترمربع۰۶۰۱۰۲

 تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع            
. متر باشد۵ و تا ۳ديوار بيـش از 

۵۰،۷۰۰مترمربع۰۶۰۱۰۳

 تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع            
 . متر باشد۷ و تا ۵ديوار بيـش از 

۵۴،۴۰۰مترمربع۰۶۰۱۰۴

 تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع            
. متر باشد۱۰ و تا۷ديوار بيـش از 

۵۹،۷۰۰مترمربع۰۶۰۱۰۵

دهانه  تهيه وسايل و قالـب بندي دالها و تابليه پلهاي با            
. متر كه از دال ساده تشكيل شده باشد۵تا

۳۴،۰۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۱

دهانه  تهيه وسايل و قالـب بندي دالها و تابليه پلهاي با            
شده   متر كه از دال ساده تشكيل          ۱۰ و تا     ۵بيـش از   

 .باشد

۴۲،۸۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۲

دهانه  تهيه وسايل و قالـب بندي دالها و تابليه پلهاي با            
آن از   مترمركـب از تير و دال كه حداكثر ارتفاع           ۱۵تا  

 . متر باشد۳زير تير، 

۴۰،۷۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۳

دهانه  تهيه وسايل و قالـب بندي دالها و تابليه پلهاي با            
تير   متر مركـب از تير و دال كه ارتفاع از زير                ۱۵تا  

. متر باشد۵ و تا ۳بيـش از 

۴۸،۲۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۴

دهانه  تهيه وسايل و قالـب بندي دالها و تابليه پلهاي با            
تير   متر مركـب از تير و دال كه ارتفاع از زير                ۱۵تا  

. متر باشد۷ و تا ۵بيـش از 

۵۵،۰۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۵

دهانه  تهيه وسايل و قالـب بندي دالها و تابليه پلهاي با            
تير   متر مركـب از تير و دال كه ارتفاع از زير                ۱۵تا  

. متر باشد۱۰ و تا ۷بيـش از 

۶۹،۵۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۶

 تهيه وسايل و قالـب بندي براي تعبيه انواع درزها در            
 كارهاي بتني، با تمام مصالح الزم، بدون پركردن آن            

 .برحسب حجم درز

۲،۷۸۰دسيمترمكعـب۰۶۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بنديقالب.ششمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

صورتي  ، در   ۰۶۰۱۰۵ تا   ۰۶۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي     
نگهدارهاي  كه در ديوارها به جاي بولـت از صفحه             

.مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

۳،۲۴۰مترمربع۰۶۰۴۰۱

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي، براي سطوحي از            
 .قالـب كه داراي انحنا باشد

۱۶،۷۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۲

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي، هر گاه قالـب الزاما           
 .در كار باقي بماند

۱۵،۸۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۳

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي، هر گاه عمليات در           
با  زير تراز سطح آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي           

.تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

۵،۹۹۰مترمربع۰۶۰۴۰۴

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي، هر گاه مجموع              
مترمربع    ۲۰سطوح قالـب بندي هر يـك از ابنيه فني تا         

 .باشد

۷،۳۳۰مترمربع۰۶۰۴۰۵

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي، هر گاه باز كردن              
خارج  قالـب ميسرنبوده و خردكردن و شكستن آن براي    

.كردن از محل، ضروري باشد

۲۱،۳۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۶

جلوگيري  تهيه وسايل، چوب بسـت و تخته كوبي براي         
.از ريزش خاك درپي ها در هر عمق

۱۰۲،۵۰۰مترمربع۰۶۰۵۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باميلگرد فوالديكارهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

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

۴،۲۶۰كيلوگرم۰۷۰۱۰۱

 تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد ساده            
  ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي         ۱۸ تا   ۱۲به قطر 
 .الزم

۴،۳۲۰كيلوگرم۰۷۰۱۰۲

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

 .پيچي الزم

۴،۱۷۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۱

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

 .سيم پيچي الزم

۳،۴۰۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۲

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

 .مسلح، با سيم پيچي الزم

۳،۳۷۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۳

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

 .پيچي الزم

۴،۲۹۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۴

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

 .سيم پيچي الزم

۳،۵۰۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۵

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

 .مسلح با سيم پيچي الزم

۳،۴۸۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۶

از  )  مـش(تهيه شبكه ميلگرد پيـش جوش ساخته شده         
سيم  ميلگرد ساده، به انضمام بريدن و كار گذاشتن، با             

 .پيچي الزم

۵،۲۴۰كيلوگرم۰۷۰۳۰۱

از  )  مـش(تهيه شبكه ميلگرد پيـش جوش ساخته شده         
سيم  ميلگرد آجدار، به انضمام بريدن و كار گذاشتن، با           

 .پيچي الزم

۵،۵۵۰كيلوگرم۰۷۰۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باميلگرد فوالديكارهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

شبكه  ، چنانچه   ۰۷۰۳۰۲و  ۰۷۰۳۰۱اضافه بها به رديفهاي     
فرم داده  ، به صورت    )مـش(پيـش جوش ساخته شده      

 .شده اجرا شود

۰كيلوگرم۰۷۰۴۰۱

تراز  اضافه بها به رديفهاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين     
موتوري  آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه          

.در حين اجراي كار، ضروري باشد

۱۴۰كيلوگرم۰۷۰۴۰۲

.تهيه و نصـب ميل مهار با جوشكاري الزم ۵،۳۰۰كيلوگرم۰۷۰۵۰۱
۶،۶۹۰كيلوگرم۰۷۰۵۰۲ .تهيه و نصـب ميل مهاربا پيچ و مهره

از  )  بولـت(تهيه، ساخـت و نصـب ميل مهار دنده شده         
كارگذاري در  هر نوع ميل گرد، با پيچ و مهره مربوط و           

 .محلهاي الزم، قبل از بتن ريزي

۶،۳۴۰كيلوگرم۰۷۰۵۰۳

 اضافه بها به رديفهاي ميلگرد گذاري، در صورتي كه            
كمتر  وزن ميلگرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليكي،          

 . كيلوگرم باشد۶۰۰از 

۲۷۰كيلوگرم۰۷۰۶۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالديكارهاي.هشتمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  تهيه مصالح، ساخـت و نصـب قطعات پلهاي فلزي،          
در هر   متر،   ۲۴يـك دسـت رنـگ ضدزنـگ، به دهانه تا        

 .ارتفاع

۵،۶۷۰كيلوگرم۰۸۰۱۰۱

نردبان،  تهيه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه و          
 .، ناوداني، ميلگرد و مانند آنها با نبشي

۶،۱۳۰كيلوگرم۰۸۰۲۰۱

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه، با               
 .پروفيلهاي توخالي

۵،۲۹۰كيلوگرم۰۸۰۲۰۲

(   تهيه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبي راه             
 از ورق گالوانيزه، با پايه ها و اتصاالت             )  گاردريل

.مربوط، براي كناره هاي راه و پلها، از نوع خارجي

۰كيلوگرم۰۸۰۲۰۳

(   تهيه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبي راه             
 از ورق گالوانيزه، باپايه ها و اتصاالت            )  گاردريل

 مربوط، براي كناره هاي راه و پلها، از نوع ساخـت              
 .داخل كشور

۵،۷۹۰كيلوگرم۰۸۰۲۰۴

 ، )فنـس(تهيه مصالح و نصـب تور سيمي گالوانيزه            
 براي حفاظ اطراف كانالها، جاده ها، پلها و ابنيه فني             

 .هيدروليكي، با لوازم اتصال

۵،۶۰۰كيلوگرم۰۸۰۲۰۵

 ، )فنـس(تهيه مصالح فلزي پايه حفاظ تور سيمي             
.به هرشكل و اندازه و نصـب كامل آن

۴،۹۰۰كيلوگرم۰۸۰۲۰۶

و  تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها و عالئم راه به هرشكل            
 اندازه، ساخـت و نصـب كامل آنها به غير از صفحه             

.تابلو و عمليات خاكي و بنائي

۴،۱۱۰كيلوگرم۰۸۰۳۰۱

 تهيه مصالح و نصـب كامل پوشـش درز انبساط شانه          
  ۲۵اي فوالدي دندانه دار خارجي با ميزان جابجائي            

 ميليمتر، با ورقه الستيكي آب بندي و پيچ و مهره                
 .مخصوص، در سطح اتومبيل روي پل

۰مترطول۰۸۰۴۰۱

 تهيه مصالح و نصـب كامل پوشـش درز انبساط شانه          
  ۵۰اي فوالدي دندانه دار خارجي با ميزان جابجائي            

 ميليمتر، با ورقه الستيكي آب بندي و پيچ و مهره                
.مخصوص، در سطح اتومبيل روي پل

۰مترطول۰۸۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالديكارهاي.هشتمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به هر  تهيه و نصـب لوله هاي فوالدي براي هدايـت آب          
مربوط در  قطر به طوركامل، با اتصاالت و تكيه گاههاي         

 .الواسيون

۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۳

 تهيه و نصـب لوله هاي فوالدي جهـت هدايـت آب           
 .به هر قطر، مانند فلوم يا سيفون وغيره

۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۴

 تهيه و نصـب لوله، لگنچه و درپوشهاي چدني براي            
.تخليه آبهاي سطحي روي پلهاو موارد مشابه آن

۴،۹۸۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۵

 تهيه درپوشهاي چدني با قابهاي مربوط و نصـب آنها          
 روي چاهكها، به انضمام تهيه و به كاربردن مصالح الزم           

 .براي تحكيم قابها

۲،۷۱۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۶

 تهيه و نصـب دريچه هاي فلزي و انواع پلهاي فلزي            
 روي آبروها و كانالها از ناوداني، تيرآهن، ورق و ساير           

.پروفيلهاي الزم، با جوشكاري و ساييدن

۳،۹۸۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۷

 تهيه و نصـب كامل دريچه هاي ساده فلزي براي              
دستي،  حوضچه هاي تقسيم وآبگيري به صورت كشويي        

يـك  دريچه هاي يكطرفه و يا دريچه هاي مشابه، با              
 .دسـت رنـگ ضد زنـگ

۵،۱۰۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۸

 تهيه و ساخـت و نصـب شبكه هاي آشغالگير، با يـك           
.دسـت رنـگ ضد زنـگ

۴،۹۴۰كيلوگرم۰۸۰۴۰۹

 تهيه مصالح فلزي به منظورتعبيه شكاف هدايـت شبكه         
لبه هاي  هاي آشغالگير، دريچه هاي فرازبند و محافظـت        

يـك  سازه هاي بتني، از نبشي و ناوداني و غيره، با               
 .دسـت رنـگ ضد زنـگ

۵،۳۸۰كيلوگرم۰۸۰۴۱۰

.تهيه و نصـب سيم خاردار با ميخ و سيم الزم ۵،۵۵۰كيلوگرم۰۸۰۵۰۱
 ، به منظور   )تور مرغي (تهيه مصالح و نصـب تورسيمي      

 .اجراي اندود سيماني
۴،۸۲۰مترمربع۰۸۰۶۰۱

و  نصـب لوله هاي موجدار فلزي گالوانيزه، به هر شكل           
 .اندازه

۰كيلوگرم۰۸۰۷۰۱

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.نهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۱۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۹۵،۵۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۱

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۱۵۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۱۰۷،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۲

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۲۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۱۲۴،۵۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۳

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۲۵۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۱۳۵،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۴

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۳۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۱۴۷،۵۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۵

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۳۵۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۱۵۸،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۶

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلوگرم   ۴۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با       

 .در مترمكعـب بتن

۱۶۸،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۱۰۷

  كيلوگرم سيمان در     ۲۵۰تهيه مصالح و اجراي بتن         
،)الينينـگ(   مترمكعـب، براي پوشـش كانالها با دسـت       

. سانتيمتر۶۰به هر ضخامـت، با عرض كـف كمتر از

۱۶۳،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۲۰۱

  كيلوگرم سيمان در     ۲۵۰تهيه مصالح و اجراي بتن         
،)الينينـگ(   مترمكعـب، براي پوشـش كانالها با دسـت       

. سانتيمتر۱۲۰ تا۶۰به هر ضخامـت، با عرض كـف از

۱۵۴،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۲۰۲

  كيلوگرم سيمان در     ۲۵۰تهيه مصالح و اجراي بتن         
،)الينينـگ(   مترمكعـب، براي پوشـش كانالها با دسـت       

. سانتيمتر۱۲۰به هر ضخامـت ، با عرض كـف بيـش از

۱۴۸،۵۰۰مترمكعـب۰۹۰۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.نهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، چنانچه بتن در                
 . سانتيمتر يا كمتر اجرا شود۱۵ضخامتهاي 

۴،۸۹۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي            
 به باال در ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع تا              

 . متر۵ارتفاع 

۱۴،۱۰۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۲

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي            
 به باالدر ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع در             

 . متر۱۰ و تا ۵ارتفاع بيـش از 

۲۳،۳۰۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۳

و  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي تابليه           
زير  ، هرگاه ارتفاع تا     )دال، تير و تيرچه   (پياده روي پلها    

 . متر باشد۵تيرتا 

۱۱،۹۰۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۴

و  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي تابليه           
زير  ، هرگاه ارتفاع تا     )دال، تير و تيرچه   (پياده روي پلها    

 . متر باشد۱۰ و تا ۵تير بيـش از 

۱۶،۸۰۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۵

 اضافه بهاي هر نوع بتن ريزي كه زير سطح آب                 
 زيرزميني انجام شود وآبكشي حين انجام كار با تلمبه           

 .موتوري الزامي باشد

۱۱،۵۰۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۶

سطوح  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي پرداخـت         
.آببتني ابنيه فني هيدروليكي درمعرض جريان

۱،۹۵۰مترمربع۰۹۰۳۰۷

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، جهـت اجراي سازه           
).پارشال فلوم و مدول(هاي اندازه گيري جريان

۱۴،۱۰۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۸

بتن  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف          
 .در بتن مسلح

۲،۲۱۰مترمكعـب۰۹۰۳۰۹

.زبركردن و شيار انداختن سطح رويه هاي بتني ۱،۸۶۰مترمربع۰۹۰۴۰۱
 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه شن و            

 .ماسه بتن از سنـگ كوهي تهيه شود
۸،۵۸۰مترمكعـب۰۹۰۵۰۱

مالتها   در بتن و يا      ۲اضافه بها براي مصرف سيمان نوع       
 .۱به جاي سيمان نوع 

۸كيلوگرم۰۹۰۶۰۱

مالتها   در بتن و يا      ۵اضافه بها براي مصرف سيمان نوع       
 .۱به جاي سيمان نوع 

۱۵كيلوگرم۰۹۰۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.نهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي نسبـت                
 به عياردرج شده در رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه           

. استفاده شود۱از سيمان نوع 

۲۳۵كيلوگرم۰۹۰۶۰۳

 كسربها براي كاهـش سيمان مصرفي نسبـت به عيار           
 درج شده در رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه از              

. استفاده شود۱سيمان نوع 

-۲۳۵كيلوگرم۰۹۰۶۰۴

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه حجم            
  ۴بتن هر يـك از ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از                 

 .مترمكعـب باشد

۲۱،۶۰۰مترمكعـب۰۹۰۷۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه حجم            
  ۸ تا    ۴بتن هر يـك از ابنيه فني هيدروليكي، از               

 .مترمكعـب باشد

۱۷،۰۰۰مترمكعـب۰۹۰۷۰۲

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه بتن              
 .ريزي با پمـپ بتن انجام شود

۱۹،۴۰۰مترمكعـب۰۹۰۸۰۱

 حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن ساز تا             
 كسر كيلومتر  ( كيلومتر    ۱محل مصرف، به ازاي هر         
 ).به تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۹۰۹۰۱
كيلومتر

۲،۷۵۰

  ۱۰۰تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و                
.كيلوگرم آهـك شكفته درمترمكعـب شفته

۳۱،۲۰۰مترمكعـب۰۹۱۰۰۱

محل  خاك  (تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار          
شكفته   كيلوگرم آهـك    ۱۰۰و  )  و مخلوط رودخانه اي   

 .در مترمكعـب شفته

۳۸،۵۰۰مترمكعـب۰۹۱۰۰۲

 تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط خاك محل و              
  كيلوگرم سيمان در    ۱۵۰، با  )Cement-Soil(   سيمان  

 .مترمكعـب شفته

۶۲،۰۰۰مترمكعـب۰۹۱۰۰۳

(   تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي             
. كيلو گرم سيمان در مترمكعـب شفته۱۵۰، با )تونان

۶۸،۹۰۰مترمكعـب۰۹۱۰۰۴

، به ازاي هر۰۹۱۰۰۲ و   ۰۹۱۰۰۱اضافه بها به رديفهاي      
 . كيلوگرم آهـك اضافه در مترمكعـب شفته۵۰  

۷،۰۲۰مترمكعـب۰۹۱۱۰۱

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساختهپيشبتن.دهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۳۰۰تهيه و نصـب درپوش بتني پيـش ساخته با عيار          
 كيلوگرم سيمان در مترمكعـب ، براي روي كانالها،            

 .چاهها و قناتها

۳۲۱،۵۰۰مترمكعـب۱۰۰۱۰۱

 ، با بتن    )گارد بلوك (تهيه و نصـب بلوكهاي حفاظ        
 . كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۲۵۰به عيار

۲۲۴،۵۰۰مترمكعـب۱۰۰۲۰۱

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
  كيلوگرم  ۲۵۰ متر مربع، با بتن به عيار        ۰/  ۰۵مقطع تا   

 .۱:۵سيمان در مترمكعـب و مالت ماسه سيمان 

۴۳۰،۵۰۰مترمكعـب۱۰۰۳۰۱

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
  مترمربع، با بتن      ۱۰/۰ و تا      ۰۵/۰مقطع بيـش از      

ماسه   كيلوگرم سيمان در مترمكعـب و مالت        ۲۵۰به عيار 
 .۱:۵سيمان 

۳۵۰،۵۰۰مترمكعـب۱۰۰۳۰۲

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
  ۲۵۰ متر مربع، با بتن به عيار          ۱۰/۰مقطع بيـش از      

كيلوگرم سيمان در مترمكعـب و مالت ماسه سيمان
۱:۵. 

۲۶۷،۵۰۰مترمكعـب۱۰۰۳۰۳

 تهيه و نصـب كولهاي بتني مسلح پيـش ساخته درهر          
كيلوگرم    ۳۵۰عمق، به منظورتحكيم قناتها، با بتن به عيار        
.پشـت كولسيمان در مترمكعـب، به انضمام پر كردن

۱۶۰،۰۰۰مترطول۱۰۰۴۰۱

بتن  تهيه مصالح و اجراي قطعات پيـش ساخته بتني، با           
به منظور   كيلوگرم سيمان در مترمكعـب،         ۳۰۰به عيار 

 .حفاظـت شيبها

۲۶۰،۰۰۰مترمكعـب۱۰۰۵۰۱

 تهيه مصالح و اجراي پوشـش بتني پيـش ساخته              
.مترمكعـب كيلوگرم سيمان در۳۰۰كانالها، با بتن به عيار

۲۹۱،۰۰۰مترمكعـب۱۰۰۶۰۱

هاي  تهيه مصالح و اجراي ابنيه فني هيدروليكي و سازه          
سيمان   كيلوگرم   ۳۵۰بتني پيـش ساخته ، با بتن به عيار          

 .در مترمكعـب

۳۰۹،۰۰۰مترمكعـب۱۰۰۷۰۱

 نصـب ابنيه فني هيدروليكي و سازه هاي بتني پيـش           
 ).۲طبقه  (۴  به۱ساخته با مالت ماسه سيمان 

۱۰۵،۵۰۰مترمكعـب۱۰۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساختهپيشبتن.دهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

داخلي تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غيرمسلح به قطر 
در   كيلوگرم سيمان     ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار        ۱۰۰

 .مترمكعـب

۱۱،۳۰۰مترطول۱۰۰۸۰۱

 تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غير مسلح به قطر               
  كيلوگرم سيمان   ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار     ۱۵۰داخلي  

 .در مترمكعـب

۱۴،۵۰۰مترطول۱۰۰۸۰۲

داخلي تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غيرمسلح به قطر 
در   كيلوگرم سيمان     ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار        ۲۰۰

 .مترمكعـب

۱۹،۴۰۰مترطول۱۰۰۸۰۳

داخلي تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غيرمسلح به قطر 
در   كيلوگرم سيمان     ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار        ۲۵۰

 .مترمكعـب

۲۲،۵۰۰مترطول۱۰۰۸۰۴

داخلي تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غيرمسلح به قطر 
در   كيلوگرم سيمان     ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار        ۳۰۰

 .مترمكعـب

۲۶،۵۰۰مترطول۱۰۰۸۰۵

 تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غير مسلح به قطر               
  كيلوگرم سيمان   ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار     ۳۵۰داخلي  

 .در مترمكعـب

۲۸،۶۰۰مترطول۱۰۰۸۰۶

به قطرداخلي تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غير مسلح 
سيمان در   كيلوگرم    ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار        ۴۰۰

 .مترمكعـب

۳۴،۰۰۰مترطول۱۰۰۸۰۷

 تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غير مسلح به قطر               
  كيلوگرم سيمان   ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار     ۵۰۰داخلي  

 .در مترمكعـب

۴۸،۷۰۰مترطول۱۰۰۸۰۸

 تهيه مصالح و ساخـت لوله بتني غير مسلح به قطر               
  كيلوگرم سيمان   ۳۰۰ ميليمتر، با بتن به عيار     ۶۰۰داخلي  

 .در مترمكعـب

۶۷،۲۰۰مترطول۱۰۰۸۰۹

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
بتن   ميليمتر، با    ۷۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۴۰۰داخلي  
. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰به عيار

۵۴،۶۰۰مترطول۱۰۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساختهپيشبتن.دهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
بتن   ميليمتر، با    ۷۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۴۵۰داخلي  
. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰به عيار

۷۰،۸۰۰مترطول۱۰۰۹۰۲

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
بتن   ميليمتر، با    ۷۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۵۰۰داخلي  
. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰به عيار

۷۵،۷۰۰مترطول۱۰۰۹۰۳

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
بتن   ميليمتر، با    ۸۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۶۰۰داخلي  
. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰به عيار

۱۰۸،۰۰۰مترطول۱۰۰۹۰۴

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
با   ميليمتر،   ۱۰۰ ميليمتر و ضخامـت جدار     ۷۰۰داخلي  

. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰بتن به عيار

۱۲۲،۰۰۰مترطول۱۰۰۹۰۵

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
با   ميليمتر،   ۱۰۰ ميليمتر و ضخامـت جدار     ۸۰۰داخلي  

. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰بتن به عيار

۱۳۳،۰۰۰مترطول۱۰۰۹۰۶

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
با   ميليمتر،   ۱۰۰ ميليمتر و ضخامـت جدار     ۹۰۰داخلي  

. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰بتن به عيار

۱۴۴،۵۰۰مترطول۱۰۰۹۰۷

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
با   ميليمتر،   ۱۲۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۱۰۰۰داخلي  

. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰بتن به عيار

۱۸۸،۰۰۰مترطول۱۰۰۹۰۸

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
با   ميليمتر،   ۱۴۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۱۲۰۰داخلي  

. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰بتن به عيار

۲۴۹،۰۰۰مترطول۱۰۰۹۰۹

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب لوله بتني مسلح به قطر           
با   ميليمتر،   ۱۵۰ ميليمتر و ضخامـت جدار    ۱۴۰۰داخلي  

. كيلوگرم سيمان در مترمكعـب۳۵۰بتن به عيار

۳۴۱،۰۰۰مترطول۱۰۰۹۱۰

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساختهپيشبتني بيضي نيم لوله نيم كانالهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با       ۱ و پايه با ارتفاع تا         T  -۷۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۴،۸۰۰مترطول۱۱۰۱۰۱

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا         T  -۱۰۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۵،۹۰۰مترطول۱۱۰۱۰۲

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا         T  -۱۵۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۶،۸۰۰مترطول۱۱۰۱۰۳

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا           T  -۲۳۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۹،۶۰۰مترطول۱۱۰۱۰۴

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا           T  -۳۱۵تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۹،۸۰۰مترطول۱۱۰۱۰۵

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا           T  -۴۵۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۳۵،۸۰۰مترطول۱۱۰۱۰۶

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا         T  -۶۰۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۴۸،۹۰۰مترطول۱۱۰۱۰۷

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا           T  -۸۰۰تيـپ  

. كيلوگرم برسانتيمترمربع و بيـش تر۱مقاومت مجاز

۵۱،۴۰۰مترطول۱۱۰۱۰۸

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
  متر، در زمين با      ۱ و پايه با ارتفاع تا          T  -۱۰۰۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۵۵،۱۰۰مترطول۱۱۰۱۰۹

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
با    متر، در زمين      ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از        T  -۷۰تيـپ  

.تر كيلوگرم برسانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۸،۷۰۰مترطول۱۱۰۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساختهپيشبتني بيضي نيم لوله نيم كانالهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
با   متر، در زمين     ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از        T  -۱۰۰تيـپ  

.تر كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيـش۱مقاومـت مجاز 

۲۹،۴۰۰مترطول۱۱۰۲۰۲

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۱۵۰تيـپ  

بيـش   كيلوگرم بر سانتيمترمربع و       ۱با مقاومـت مجاز    
.تر

۳۰،۳۰۰مترطول۱۱۰۲۰۳

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۲۳۰تيـپ  

بيـش   كيلوگرم بر سانتيمترمربع و       ۱با مقاومـت مجاز    
 .تر

۳۳،۶۰۰مترطول۱۱۰۲۰۴

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۳۱۵تيـپ  

بيـش   كيلوگرم بر سانتيمترمربع و       ۱با مقاومـت مجاز    
.تر

۳۵،۳۰۰مترطول۱۱۰۲۰۵

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۴۵۰تيـپ  

بيـش   كيلوگرم بر سانتيمترمربع و       ۱با مقاومـت مجاز    
.تر

۴۰،۹۰۰مترطول۱۱۰۲۰۶

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۶۰۰تيـپ  

بيـش   كيلوگرم بر سانتيمترمربع و       ۱با مقاومـت مجاز    
 .تر

۴۴،۶۰۰مترطول۱۱۰۲۰۷

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۸۰۰تيـپ  

 .بيـش تر  كيلوگرم بر سانتيمترمربع ۱با مقاومـت مجاز 

۵۵،۰۰۰مترطول۱۱۰۲۰۸

 نصـب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته             
زمين   متر، در    ۱ و پايه با ارتفاع بيـش از          T  -۱۰۰۰تيـپ  

 .بيـش تر  كيلوگرم بر سانتيمترمربع ۱با مقاومـت مجاز 

۵۷،۳۰۰مترطول۱۱۰۲۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساختهپيشبتني بيضي نيم لوله نيم كانالهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، چنانچه  ۱۱۰۱۰۳ تا    ۱۱۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي       
  كيلوگرم بر   ۱ تا كمتر از      ۵/۰مقاومـت مجاز زمين از      

 .سانتيمترمربع باشد

۸۸۰مترطول۱۱۰۳۰۱

 ، چنانچه  ۱۱۰۱۰۶ تا    ۱۱۰۱۰۴اضافه بها به رديفهاي       
  كيلوگرم بر   ۱ تا كمتر از    ۵/۰مقاومـت مجاز زمين از      

 .سانتيمترمربع باشد

۲،۵۵۰مترطول۱۱۰۳۰۲

 ، چنانچه  ۱۱۰۱۰۹ تا    ۱۱۰۱۰۷اضافه بها به رديفهاي       
  كيلوگرم بر   ۱ تا كمتر از      ۵/۰مقاومـت مجاز زمين از      

 .سانتيمترمربع باشد

۴،۵۷۰مترطول۱۱۰۳۰۳

 ، چنانچه  ۱۱۰۲۰۳ تا    ۱۱۰۲۰۱اضافه بها به رديفهاي       
  كيلوگرم بر   ۱ تا كمتر از      ۵/۰مقاومـت مجاز زمين از      

 .سانتيمترمربع باشد

۲،۵۷۰مترطول۱۱۰۳۰۴

 ، چنانچه  ۱۱۰۲۰۶ تا    ۱۱۰۲۰۴اضافه بها به رديفهاي       
  كيلوگرم بر   ۱ تا كمتر از      ۵/۰مقاومـت مجاز زمين از      

 .سانتيمترمربع باشد

۲،۵۷۰مترطول۱۱۰۳۰۵

 ، چنانچه  ۱۱۰۲۰۹ تا    ۱۱۰۲۰۷اضافه بها به رديفهاي       
  كيلوگرم بر   ۱ تا كمتر از      ۵/۰مقاومـت مجاز زمين از      

 .سانتيمترمربع باشد

۶،۲۷۰مترطول۱۱۰۳۰۶

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
زيرزميني هاي كننده وجمع زهكشها.دوازدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

لوله  با  )  زهكشهاي عمقي (اجراي زهكشهاي زيرزميني    
مشابه تا  يا  )    Pipe Corrugated  (خرطومي مشبـك   

سانتيمتر و    ۵۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض تا          ۲۰۰قطر
. متر، با ترنچر۲عمق تا 

۵،۲۷۰مترطول۱۲۰۱۰۱

يا  اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبـك        
۵۰از   ميليمتر، با ترانشه به عرض بيـش        ۲۰۰مشابه تا قطر  

. متر، با ترنچر۲ سانتيمتر و عمق تا۶۰و تا 

۶،۲۹۰مترطول۱۲۰۱۰۲

يا  اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبـك        
۵۰از   ميليمتر، با ترانشه به عرض بيـش        ۲۰۰مشابه تا قطر  

صورتي   متر با ترنچر، در      ۲ سانتيمتر و عمق تا      ۶۰و تا   
وسايلي غير از  كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با         

 .ترنچر انجام شود

۴،۸۹۰مترطول۱۲۰۱۰۳

(   اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي             
  ۶۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض تا        ۲۰۰تا قطر )  تنبوشه

. متر، با ترنچر۲سانتيمتر و عمق تا 

۶،۶۹۰مترطول۱۲۰۱۰۴

 اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي تا            
  سانتيمتر و   ۶۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض تا        ۲۰۰قطر

  متربا ترنچر، در صورتي كه لوله گذاري و           ۲عمق تا   
.شودريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام

۵،۴۵۰مترطول۱۲۰۱۰۵

مشبـك  سي  .وي.اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله پي     
۶۰به عرض تا     ميليمتر، با ترانشه      ۲۰۰يا مشابه تا قطر      

صورتي كه لوله   متر با ترنچر، در      ۲سانتيمتر و عمق تا     
وسايلي غير از ترنچر  گذاري و ريختن مصالح فيلتر با        

 .انجام شود

۵،۷۱۰مترطول۱۲۰۱۰۶

 اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله آزبسـت سيماني          
  ميليمتر، باترانشه به عرض     ۲۰۰مشبـك يا مشابه تا قطر    

كه   متر با ترنچر، در صورتي       ۲ سانتيمتر و عمق تا      ۶۰تا
از  لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير             

 .ترنچر انجام شود

۵،۶۰۰مترطول۱۲۰۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
زيرزميني هاي كننده وجمع زهكشها.دوازدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

يا  اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبـك        
  ۶۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض تا          ۲۰۰مشابه تا قطر   

. متر، با بيل مكانيكي۲سانتيمتر و عمق تا

۵،۶۲۰مترطول۱۲۰۱۰۸

مشابه  سي يا   .وي.اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله پي     
سانتيمتر و    ۶۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض تا        ۲۰۰تا قطر 

. متر، با بيل مكانيكي۲عمق تا 

۵،۶۲۰مترطول۱۲۰۱۰۹

يا  اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله آزبسـت سيماني         
  ۸۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض           ۲۰۰مشابه تا قطر      

. متر، با بيل مكانيكي۲سانتيمتر و عمق تا 

۸،۲۶۰مترطول۱۲۰۱۱۰

 اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي يا            
  ۸۰ ميليمتر، با ترانشه به عرض           ۲۰۰مشابه تا قطر      

. متر، با بيل مكانيكي۲سانتيمتر و عمق تا 

۷،۹۴۰مترطول۱۲۰۱۱۱

  ، چنانچه   ۱۲۰۱۰۷ تا   ۱۲۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي      
 . متر باشد۳ و تا ۲عمق ترانشه بيـش از 

۱،۴۱۰مترطول۱۲۰۲۰۱

عمق  ، چنانچه   ۱۲۰۱۱۱ تا ۱۲۰۱۰۸اضافه بها به رديفهاي     
متر يـك    ۳ تا   ۲ مترباشد، براي عمق     ۲ترانشه بيـش از    

براي عمقهاي   متر دوبار و به همين ترتيـب         ۴ تا   ۳بار،  
 .بيشتر

۱،۰۵۰مترطول۱۲۰۲۰۲

 با لوله  )    Collector  (نصـب زهكشهاي جمع كننده      
  ميليمتر، با ترانشه     ۳۰۰بتني غيرمسلح به قطر داخلي        

. متر، با هر وسيله مكانيكي۲ متر و عمق تا۱به عرض 

۲۱،۸۰۰مترطول۱۲۰۳۰۱

 نصـب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني غير مسلح           
متر    ۱۰/۱ ميليمتر، با ترانشه به عرض       ۴۰۰به قطر داخلي    

. متر، با هر وسيله مكانيكي۲و عمق تا 

۲۸،۵۰۰مترطول۱۲۰۳۰۲

 نصـب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني غير مسلح           
متر    ۲۰/۱ ميليمتر، با ترانشه به عرض       ۵۰۰به قطر داخلي    

. متر، با هر وسيله مكانيكي۲و عمق تا

۳۲،۸۰۰مترطول۱۲۰۳۰۳

غير  نصـب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني مسلح و           
به عرض   ميليمتر، با ترانشه      ۶۰۰مسلح به قطر داخلي      

.مكانيكي متر، با هر وسيله۲ متر و عمق تا۴۰/۱

۳۸،۴۰۰مترطول۱۲۰۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
زيرزميني هاي كننده وجمع زهكشها.دوازدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به قطر  نصـب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني مسلح          
.۶۰ ميليمتر با ترانشه به عرض تا        ۸۰۰داخلي   متر و    ۱ 

. متر، با هر وسيله مكانيكي۲عمق 

۴۷،۴۰۰مترطول۱۲۰۳۰۵

 ، چنانچه عمق ترانشه      ۱۲۰۳۰۱اضافه بها به رديـف       
۳    متر يـك بار،     ۳ تا   ۲ متر باشد، براي عمق      ۲بيـش از   

.بيشتر متر دوبار و به همين ترتيـب براي عمقهاي۴تا

۴،۰۵۰مترطول۱۲۰۴۰۱

عمق  ، چنانچه   ۱۲۰۳۰۳ و   ۱۲۰۳۰۲اضافه بها به رديفهاي     
متر يـك    ۳ تا   ۲ متر باشد، براي عمق      ۲ترانشه بيـش از    

براي عمقهاي   متر دوبار و به همين ترتيـب         ۴ تا   ۳بار،  
 .بيشتر

۳،۹۹۰مترطول۱۲۰۴۰۲

عمق  ، چنانچه   ۱۲۰۳۰۵ و   ۱۲۰۳۰۴اضافه بها به رديـف     
متر يـك    ۳ تا   ۲ متر باشد، براي عمق      ۲ترانشه بيـش از  

براي عمقهاي   متر دوبار و به همين ترتيـب         ۴ تا   ۳بار،  
 .بيشتر

۵،۴۰۰مترطول۱۲۰۴۰۳

  ، چنانچه   ۱۲۰۱۰۷ تا   ۱۲۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي      
.عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد

۸۲۰مترطول۱۲۰۴۰۴

 ، چنانچه  ۱۲۰۱۱۱ تا ۱۲۰۱۰۸اضافه بها به رديفهاي        
.عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد

۹۹۵مترطول۱۲۰۴۰۵

  ، چنانچه   ۱۲۰۳۰۵ تا   ۱۲۰۳۰۱اضافه بها به رديفهاي      
 .عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد

۴،۷۴۰مترطول۱۲۰۴۰۶

 خاكبرداري قسمتهاي شيـب دار ترانشه زهكشهاي          
 عمقي يا جمع كننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع            

 .زمين، به هرعمق و خاكريزي مجدد روي آن

۳،۱۵۰مترمكعـب۱۲۰۵۰۱

 اضافه بها به رديفهاي لوله گذاري، براي آن قسمـت            
 عمليات كه در زير ترازآب زيرزميني انجام شود و             
 استفاده از تلمبه موتوري درحين انجام عمليات، براي         

.خارج نمودن آب الزامي باشد

۳،۳۳۰مترمكعـب۱۲۰۶۰۱

 اضافه بها به رديفهاي لوله گذاري، هر گاه عمليات زير           
 تراز آب زيرزميني و بدون استفاده از تلمبه موتوري            

 .انجام شود

۲،۱۶۰مترمكعـب۱۲۰۶۰۲

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايقكاري.سيزدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.عايق كاري رطوبتي با يـك قشر اندود قيري ۳،۰۱۰مترمربع۱۳۰۱۰۱
اليه  عايق كاري رطوبتي با دو قشر اندود قيري و يـك            

 .گوني
۱۰،۲۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۲

 عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قيري و دو اليه             
 .گوني

۱۷،۰۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۳

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه كارهاي.چهاردهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  بريدن درزها در روسازيهاي بتني پـس از بتن ريزي،           
 .وسايل و ابزار الزم

۱۰،۱۰۰دسيمترمكعـب۱۴۰۱۰۱

 تهيه مصالح و پركردن درزهاي بتني با ماسه آسفالـت،          
 .بر حسـب حجم درز

۱،۰۹۰دسيمترمكعـب۱۴۰۱۰۲

پالستوفوم،  تهيه مصالح و پركردن درزهاي عميق بتني با  
 .بر حسـب حجم درز

۳،۲۳۰دسيمترمكعـب۱۴۰۱۰۳

 تهيه مصالح و نصـب نئوپرين خارجي براي تكيه             
 .گاههاي آزاد

۰دسيمترمكعـب۱۴۰۲۰۱

 تهيه مصالح و نصـب نئوپرين داخلي براي تكيه               
 .گاههاي آزاد

۸۵،۵۰۰دسيمترمكعـب۱۴۰۲۰۲

۴۵كيلوگرم۱۴۰۳۰۱ .سطوح فلزي) زنـگ زدايي(سمباده يا برس زدن 
 سند (زنـگ زدايي سطوح فلزي به روش ماسه پاشي            

 ).بالسـت
۲۳۵كيلوگرم۱۴۰۳۰۲

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت ضدزنـگ ، روي            
 .سطوح فلزي

۸۳كيلوگرم۱۴۰۳۰۳

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت ضدزنـگ و دو             
كارهاي  دسـت اكليل روغني شامل آستر و رويه، روي          

 .فلزي

۲۰۰كيلوگرم۱۴۰۳۰۴

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت ضدزنـگ و دو             
كارهاي  دسـت رنـگ روغني شامل آستر و رويه، روي         

 .فلزي

۱۹۵كيلوگرم۱۴۰۳۰۵

دو  تهيه مصالح و اجراي دو قشر ضدزنـگ مناسـب و           
كارهاي  دسـت رنـگ اپكسي شامل آستر و رويه روي          

.رنـگ ميكرون در هر دسـت۱۰۰فلزي، به ازاي 

۴۸۰كيلوگرم۱۴۰۳۰۶

  ميكرون  ۱۰۰، به ازاي هر   ۱۴۰۳۰۶اضافه بها به رديـف      
 .افزايـش ضخامـت رنـگ آميزي اپكسي

۲۸۵كيلوگرم۱۴۰۴۰۱

.تهيه ونصـب نوار شبرنـگ ۱۵۸،۰۰۰مترمربع۱۴۰۵۰۱
.تهيه مصالح و رنـگ آميزي با رنـگ شبرنـگ ۵۱،۰۰۰مترمربع۱۴۰۵۰۲

، به وزن حدود)فيلم پلي اتيلن  (تهيه و نصـب نايلون      
  گرم در مترمربع، براي اطراف بتن و يا كارهاي            ۱۵۰   

.مشابه آن، كه نايلون الزاما در كار باقي بماند

۱،۵۸۰مترمربع۱۴۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه كارهاي.چهاردهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر، از   ۱۵تهيه و نصـب واتر استاپ به عرض           
 .سي.وي.جنـس پي

۲۲،۱۰۰مترطول۱۴۰۷۰۱

  سانتيمتر، از    ۱۵تهيه ونصـب واتر استاپ به عرض          
 .جنـس الستيـك

۲۸،۹۰۰مترطول۱۴۰۷۰۲

اضافه   سانتيمتر   ۱، براي هر  ۱۴۰۷۰۱اضافه بها به رديـف     
 . سانتيمتر۱۵بر

۱،۰۸۰مترطول۱۴۰۸۰۱

اضافه   سانتيمتر   ۱، براي هر  ۱۴۰۷۰۲اضافه بها به رديـف     
 . سانتيمتر۱۵بر 

۱،۴۱۰مترطول۱۴۰۸۰۲

 تهيه مصالح و اجراي ساختمانهاي كنترل، اداري و             
.نگهباني، به منظور استفاده در دوران بهره برداري

۰مقطوع۱۴۰۹۰۱

 تهيه مصالح و اجراي ساختمان انبار، به منظور استفاده           
.در دوران بهره برداري

۰مقطوع۱۴۰۹۰۲

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقلحمل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسافـت  حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهـك پاكتي براي         
 . كيلومتر۷۵ كيلومتر، تا ۳۰مازاد بر

۱۶۵كيلومتر- تن ۱۵۰۱۰۱

مسافـت  حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهـك پاكتي براي         
. كيلومتر۱۵۰ كيلومتر، تا۷۵مازاد بر 

۱۱۰كيلومتر- تن ۱۵۰۱۰۲

مسافـت  حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهـك پاكتي براي         
. كيلومتر۳۰۰ كيلومتر، تا۱۵۰مازاد بر

۷۱كيلومتر- تن ۱۵۰۱۰۳

مسافـت  حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهـك پاكتي براي         
 . كيلومتر۴۵۰ كيلومتر، تا ۳۰۰مازاد بر

۵۸كيلومتر- تن ۱۵۰۱۰۴

مسافـت  حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهـك پاكتي براي         
. كيلومتر۷۵۰ كيلومتر، تا۴۵۰مازاد بر

۵۰كيلومتر- تن ۱۵۰۱۰۵

مسافـت  حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهـك پاكتي براي         
 . كيلومتر۷۵۰مازاد بر 

۴۲كيلومتر- تن ۱۵۰۱۰۶

 مانند لوله هاي پلي     (حمل انواع لوله هاي پالستيكي       
به هر  به صورت كالفي يا شاخه اي       )  سي.وي.اتيلن يا پي  

.كيلومتر۷۵ كيلومتر، تا۳۰قطر براي مسافـت مازاد بر

۳كيلومتر- مترطول ۱۵۰۲۰۱

 مانند لوله هاي پلي     (حمل انواع لوله هاي پالستيكي        
به هر  به صورت كالفي يا شاخه اي       ).  سي.وي.اتيلن ياپي 

.كيلومتر۱۵۰ كيلومتر، تا۷۵قطر براي مسافـت مازاد بر

۲كيلومتر- مترطول ۱۵۰۲۰۲

 مانند لوله هاي پلي     (حمل انواع لوله هاي پالستيكي       
به هر  به صورت كالفي يا شاخه اي       )  سي.وي.اتيلن ياپي 

  ۳۰۰ كيلومتر، تا      ۱۵۰قطر براي مسافـت مازاد بر         
 .كيلومتر

۱كيلومتر- مترطول ۱۵۰۲۰۳

 مانند لوله هاي پلي     (حمل انواع لوله هاي پالستيكي       
به هر  به صورت كالفي يا شاخه اي       )  سي.وي.اتيلن يا پي  

  ۴۵۰ كيلومتر، تا    ۳۰۰قطر براي مسافـت مازاد بر           
 .كيلومتر

۱كيلومتر- مترطول ۱۵۰۲۰۴

 مانند لوله هاي پلي    (  حمل انواع لوله هاي پالستيكي به     
به هر  به صورت كالفي يا شاخه اي       )  سي.وي.اتيلن يا پي  

  ۷۵۰ كيلومتر، تا    ۴۵۰قطر براي مسافـت مازاد بر           
 .كيلومتر

۱كيلومتر- مترطول ۱۵۰۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقلحمل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 مانند لوله هاي پلي     (حمل انواع لوله هاي پالستيكي        
به هر  به صورت كالفي يا شاخه اي       )  سي.وي.اتيلن يا پي  

. كيلومتر۷۵۰قطر براي مسافـت مازاد بر

۱كيلومتر- مترطول ۱۵۰۲۰۶

  ميليمتر، براي   ۲۰۰ تا ۱۰۰حمل انواع لوله بتني به قطر      
 .مسافـت مازاد بر يـك كيلومتر

۱۳كيلومتر- مترطول ۱۵۰۳۰۱

  ميليمتر، براي   ۳۵۰ تا ۲۵۰حمل انواع لوله بتني به قطر      
.مسافـت مازاد بر يـك كيلومتر

۳۰كيلومتر- مترطول ۱۵۰۳۰۲

  ميليمتر، براي   ۵۰۰ تا ۴۰۰حمل انواع لوله بتني به قطر      
.مسافـت مازاد بر يـك كيلومتر

۵۷كيلومتر- مترطول ۱۵۰۳۰۳

  ميليمتر، براي   ۷۰۰ تا ۶۰۰حمل انواع لوله بتني به قطر      
 .مسافـت مازاد بر يـك كيلومتر

۷۳كيلومتر- مترطول ۱۵۰۳۰۴

براي   ميليمتر،   ۱۰۰۰ تا   ۸۰۰حمل انواع لوله بتني به قطر     
.مسافـت مازاد بر يـك كيلومتر

۱۴۰كيلومتر- مترطول ۱۵۰۳۰۵

براي   ميليمتر،   ۱۴۰۰ تا   ۱۲۰۰حمل انواع لوله بتني به قطر     
.مسافـت مازاد بر يـك كيلومتر

۲۲۰كيلومتر- مترطول ۱۵۰۳۰۶

تيـپ  حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته براي           
مسافـت مازاد  ، براي   T  -۱۵۰   و          T  -۱۰۰   T,    -۷۰  هاي  

 . كيلومتر۳۰بر

۱۸كيلومتر- مترطول ۱۵۰۴۰۱

   تيـپ  حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته براي          
مسافـت مازاد  ، براي        T   -۴۵۰     و T  -۲۳۰   T,    -۳۱۵  هاي  

 . كيلومتر۳۰بر

۳۶كيلومتر- مترطول ۱۵۰۴۰۲

 حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش ساخته براي               
 ، براي مسافـت   T   -۱۰۰۰  و     T   -۸۰۰   T,    -۶۰۰  تيـپهاي
 . كيلومتر۳۰مازاد بر

۹۶كيلومتر- مترطول ۱۵۰۴۰۳

 حمل متعلقات كانالهاي نيم لوله نيم بيضي بتني پيـش          
ها،  براي انواع تيـپ ) مانند زين، پايه و كفشـك(ساخته 

. كيلومتر۳۰براي مسافـت مازاد بر

۱۶۵كيلومتر- تن ۱۵۰۵۰۱

كانالها  حمل متعلقات پيـش ساخته بتني براي پوشـش         
هيدروليكي و  يا حفاظـت شيبها و همچنين ابنيه فني          

مسافـت مازاد بر  سازه هاي بتني پيـش ساخته، براي         
 .يـك كيلومتر

۱۶۵كيلومتر- تن ۱۵۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقلحمل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۳۰حمل تنبوشه به هر قطر، براي مسافـت مازاد بر             
 .كيلومتر

۵كيلومتر- مترطول ۱۵۰۷۰۱

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲آبياري و زهکشي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۰،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۱ .ماسه شسته
۱۹،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۲ .شن شسته

۲۶،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۱ .سنـگ الشه بنايي
.سنـگ الشه قواره شده موزاييكي ۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۲

۸۶،۵۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۴ .سنـگ بادبر
۱۳۱،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۵ .سنـگ سرتراش
۱۴۵،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۶ .سنـگ نيم تراش
۱۹۱،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۷ .سنـگ تمام تراش

.سيمان پرتلند نوع يـك پاكتي ۲۳۹،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۱
.سيمان پرتلند نوع يـك فله ۲۰۸،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۲
۲۴۶،۵۰۰تن۴۱۰۵۰۳ .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي
.سيمان پرتلند نوع دو فله ۲۱۵،۵۰۰تن۴۱۰۵۰۴

. پاكتي۵سيمان پرتلند نوع  ۲۵۳،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۵
۲۲۲،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۶ . فله۵سيمان پرتلند نوع 

۱۴،۲۰۰كيلوگرم۴۱۰۶۰۱ .ديناميـت
۱،۹۷۰مترطول۴۱۰۶۰۲ .انواع فتيله

۴،۲۴۰عدد۴۱۰۶۰۳ .انواع چاشني
۳،۱۰۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۱ .انواع تيرآهن

۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۲ .انوع تيرآهن بال پهن
۳،۶۰۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۳ .انواع ناوداني
۳،۵۰۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۴ .انواع نبشي
۳،۸۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۵ .انواع سپري
۳،۲۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۶ .انواع تسمه

۳،۲۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۷ .انواع ورق سياه
۶،۰۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۸ .انوع سپرفلزي

۳،۶۲۰كيلوگرم۴۱۰۸۰۱ .انواع ميلگرد ساده
۳،۰۳۰كيلوگرم۴۱۰۸۰۲ .انواع ميلگرد آجدار

١
























	34000000.pdf
	34000001
	34000002
	34001003
	34001004
	34001005
	34010006
	34010007
	34020009
	34020010
	34020011
	34030013
	34030014
	34030015
	34030016
	34030017
	34030018
	34030019
	34030020
	34040030
	34040031
	34050033
	34050034pdf
	34060035
	34060036
	34060037
	34070039
	34070040
	34080042
	34080043
	34090045
	34090046
	34090047
	34100051
	34100052
	34100053
	34110056
	34110057
	34110058
	34120062
	34120063
	34120064
	34130068
	34130069
	34140070
	34140071
	34150073
	34150074
	34150075
	34160078
	34410080
	34410082
	34410083
	34410084
	34410085
	34420085
	34420086
	34420087
	34420088
	34420089
	34420090
	34420091
	34430092

