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 دستورالعمل کاربرد
 واحد ردیفها و   و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل ، این ، شامل هداری را  رشته  واحد پایه  بهای فهرست .1

 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست پیوستهای
 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)2  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)3  پیوست

  ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری)4پیوست 
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست
 اند بها منعقد شده ایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانه )6  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
   که در مواردی.  قرار دهد ، را زیر پوشش داری راه  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

   مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  کارهای  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی مشخصات
   ردیف عنوان  و به  شده  مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه  اقالم  آن برای
  هرگاه. شود  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می دار نامیده ستاره

 .گردد  می  جدید اضافه  با شماره ط مربو  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای دستورالعملی
   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این .2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای  شماره.  است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یا زیر فصلهای  آنها، به ماهیت به
 یا زیر   در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

 کارفرما   آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای)  دستمزدی کارهای ( هفتم و   بیست فصل.   است  شده  داده  اختصاص فصل
 و در   تهیه1ـ2 بند   کار مطابق  دستمزد اجرای  صورت ، به)دار ستاره( مورد نظر   دستمزدی  کارهای  برآورد، ردیف  تهیه هنگام. شود  می تأمین
 .شود  می  درج  یاد شده فصل

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که می از اقال  هر یک برای .3ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین

 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه
  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای .4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره نیز ردیفهای   اقالم شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح .5ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
 بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع که  در کارهایی .6ـ2
 باید  ایی اجر  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  در هر رشته  تفکیک  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(

   قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  در آن  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام قبل
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   عالی  شورای  توسط  و تصویب گی از رسید  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت سازماندر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،  مربوط
 . قرار گیرد  عمل ، مالک فنی

   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین

 . 30/1، برابر   است  شده  درج2   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که سری باال ضریب .1ـ7ـ2

 .3   پیوست ، مطابق ای  منطقه ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .3ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه اس، بر اس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2

  ، تهیه  ردیفهاست  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود می

، و   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب  حاصل،  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این
،   و باالسری ای  منطقه  صعوبت  مورد ضریبهای حسب. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع

 کار   اجرای ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت فها به ردی  مبلغ جمع به
ار، یا  بها و مقادیرک  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه6، 5، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به. خواهدبود

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای برآورد هزینۀ
  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره

 .  است ، بالمانع8ـ2 بند روش ه برآورد ب ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .3

. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه های ب  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .4
   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی
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 کلیات 
 
 .ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند ها و شرح ردیف  مفاد کلیات، مقدمه فصل.1

ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هریـک از                ها و شرح درج شده در مقدمه فصل          شرح ردیف  .2
ه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصـات تعیـین شـده در ایـن فهرسـت بهـا،                     ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقش           ردیف

 .مطابقت داشته باشد

های تأمین و به کارگیری نیروی انسـانی،        های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کار مربوط به رشته راهداری بوده و شامل هزینه                  قیمت .3
جایی مصالح در کارگاه، اتالف  الح مورد نیاز شامل تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، جابه آالت و تجهیزات و ابزار و همچنین تأمین مص          ماشین

هـای ایـن فهرسـت بهـا      در بهـای واحـد ردیـف   ) بر حسب مـورد (اندازی    هزینه آزمایش و راه   . مصالح، و به طور کلی، اجرای کامل کار است        
 .بینی شده است پیش

هیچ گونه اضافه بهـایی بابـت سـختی زمـین،           . املی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات است        های ک   های این فهرست بها، قیمت       قیمت .4
تر و یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در            عمق یا ارتفاع، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکل               

 .شده است، قابل پرداخت نیستبینی  این فهرست بها برای آن بها و یا اضافه بها پیش

ای، باالسری، صعوبت کار در شرایط ترافیک، و هزینه تجهیز کارگـاه در صـورتی کـه در بـرآورد هزینـه                        های منطقه    مبلغ مربوط به ضریب    .5
 .اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد قابل پرداخت است

هـای   های دیگر، یا مقایسه آن بـا قیمـت    یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست    های این فهرست بها با      گیری از مقایسه فصل      با نتیجه  .6
 .روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست

 .ده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد نافذ خواهد بود در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد دا.7

 و  معیارهـا امـور فنـی، تـدوین       دفتـر     280 منظور از مشخصات فنی  در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی راهداری، نشریه شـماره                  .8
شخصات فنی و عمـومی و مشخصـات فنـی      ریزی کشور است و برحسب مورد، م         سازمان مدیریت و برنامه    کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله     

 .های اجرایی و دستور کارها است خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه

در مقدمـه فصـول ایـن       . ، مصالحی است که کارفرما، تهیه و تحویل آنها در محل کارگاه را برعهده دارد              “مصالح تحویلی کارفرما  ” منظور از    .9
 .گردد، مورد اشاره قرار گرفته است ها به این صورت تأمین میهایی که مصالح آن فهرست بها، ردیف

هایی که تمام یا بخشی از مصالح تحویلی به عهده کارفرما است؛ اگر تهیه مصالح بر عهده پیمانکار گذاشته شود، قیمـت مصـالح        در ردیف  .10
همچنین اگر حمل این گونه مصالح تا مرکز   . ت خواهد شد   پرداخ 14/1تهیه شده بر اساس فاکتور معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت با ضریب              

 . پرداخت خواهد شد14/1ثقل کارگاه برعهده پیمانکار گذاشته شود، هزینه حمل بر اساس بارنامه معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت با ضریب 

 .یک خط عبور خودرو است“ باند” در این فهرست بها، منظور از .11

 . نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک استهایی که  در ردیف.12
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آالت و ابزار کار و نیروی انسـانی در محـل انجـام عملیـات راهـداری، در                    جایی ماشین    هزینه بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و جابه         .13
هـای فصـل حمـل و نقـل پرداخـت             عملیات از ردیـف   آالت از محل راهدارخانه تا محل انجام          هزینه حمل ماشین  . ها منظور شده است     قیمت
های فصل عملیات خـاکی بـا    ها تعیین شده است، برحسب مورد از ردیف های حمل، تنها برای مواردی که در مقدمه فصل     سایر هزینه . شود  می

 .شود ماشین یا فصل حمل و نقل پرداخت می

مورد استفاده، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سـفارش یـا حمـل بـه                   آالت و ابزار       نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح، مواد، ماشین       .14
 .کارگاه به تأیید دستگاه نظارت برسد

ها است  های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه             اندازه .15
بینـی شـده      گیری در این فهرست بهـا پـیش         ای برای اندازه    در مواردی که روش ویژه    . گیرد  ها، صورت می    قدمه فصل با توجه به مفاد کلیات و م      

 .شود گیری به روش تعیین شده انجام می است و یا در مشخصات فنی و خصوصی پیمان منظور شده است، اندازه

کند و امکان بازرسی کامل آنها بعـداً میسـر نیسـت،              رود و یا تغییر می      ین می شود و یا آثار آن از ب         عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می        .16
باید مطابقت آنها با مشخصات فنی و یا انجام شدن آنها طبق دستور کـار حـین                 ... کنی، نصب میلگرد، یخ زدایی، عملیات اضطراری و         مانند پی 

 .ها است ها منوط به تهیه صورت جلسه رداخت هزینهپ. اجرای کار و قبل از پوشیده شدن با دستگاه نظارت صورتجلسه شود

 .شود های موقت منظور و پرداخت می  در صورت وضعیت1 مصالح پای کار، طبق پیوست .17

سـاخته و      محل استقرار تأسیسات و تجهیزات ثابت مانند کارخانه آسفالت، محل مراکز تولید مصالح و مواد و ادوات ساخته شده یـا نیمـه                       .18
ها باید قبل از هر اقدام اجرایی         های موقت و معدن سنگ و قرضه و نظایر آن           آالت و کمپ    ل تجهیز کارگاه و استقرار موقت ماشین      همچنین مح 

 .به تأیید دستگاه نظارت رسیده و صورتجلسه شود

 . منظور از سنگ کوهی، مصالح سنگی است که برای استخراج آنها به کار بردن مواد منفجره الزم است.19

شـود کـه وجـود شـرایط      بینی شده است، در صورتی پرداخت می هایی که به صورت اضافه بهای اجرای کار در شرایط خاص پیش    ردیف .20
آالت  خاص کتباً به تأیید دستگاه نظارت برسد و کار مورد نظر متفاوت با شرایط متعـارف بـا اسـتفاده از مصـالح، تجهیـزات، ادوات و ماشـین              

شـود    های اضافی فقط برای آن قسمت از کار انجام می           پرداخت. افت راندمان به دلیل شرایط خاص محسوس باشد       مخصوص انجام شود و یا      
 .با تغییر شرایط یا ازبین رفتن شرایط خاص پرداخت اضافه بها مجاز نیست. که در شرایط خاص انجام شده باشد

هـای مربـوط و       به کار در تونل اشاره نشده باشد، با استفاده از ردیـف           ها     هزینه عملیات نگهداری در تونل، در صورتی که در شرح ردیف           .21
 .گردد اعمال ضرایب به شرح زیر پرداخت می

 .25/1های ایمنی ضریب  های روشنایی، تهویه و سایر سیستم  عملیات نگهداری سیستم.21-1

 .15/1ضریب ...  سایر عملیات مانند نگهداری رویه، دیواره، سیستم زهکش و.21-2
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 .نماید ها را مشخص می  جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت.22
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت جدول مقدار سیمان در مالت
 

 1:3مالت ماسه سیمان  1:4مالت ماسه سیمان  1:5مالت ماسه سیمان  1:6مالت ماسه سیمان  شرح

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
ت ماسه بادی و مال

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادی و 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
ی  برا1:6خاک سنگ 

 بندکشی موزاییک فرنگی

 مالت موزاییک
5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
 مالت موزاییک

 2: 5/1 :1 
 دوغاب سیمان معمولی

 430 450 مقدار سیمان

 

 
 

ات فنی شود، هزینه مربـوط      ها و مشخص    ای با مقاومت مورد نظر در نقشه        چنانچه پیمانکار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تولید بتن سازه          . 23
هـای متنـاظر بـا عیـار      براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبیقی زیر از ردیـف       ) و حمل سیمان و سایر مصالح مشمول حمل        ( ریزی  به بتن 

غییـر احجـام    بدون در نظر گـرفتن ت     (شود، لیکن هزینه اجرای بتن براساس این روش           بهای پایه منضم به پیمان پرداخت می        سیمان در فهرست    
، نباید بیشتر از روش مندرج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علت تغییر فاصله حمل بـرای تـامین مصـالح بـه     )ریزی و عیار سیمان  بتن

 .باشد منظور افزایش کیفیت بتن قابل پرداخت نمی
از ایـن رو پیمانکـار بایـد بـرای          . باشـد   ندس مشاور می  اجرای موارد فوق منوط به ارایه نتایج و مدارک مستند از سوی پیمانکار و تصویب مه               

 . مهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجرای بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آورد

MPafcMPa 3716 <≤                                                                         8010 += cfw 

fc:ای بر حسب مگاپاسکال  های استوانه نامه بتن ایران و نمونه  مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین)MPa( 

w  : پایه پرداخت(عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن( 
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 شود و تهیه و تامین آن       گردد پرداخت نمی    ر این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور افزایش مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده می                 د
 .بر عهده پیمانکار است و برای بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعیین شده مجوزی برای استفاده از ردیفهای با قیمتهای باالتر وجود ندارد

نامه بتن ایران خواهد بود و رعایت حداقل مقدار سیمان الزم بـرای حصـول پایـایی در                    زم به ذکر است که ضوابط پذیرش بتن براساس آیین         ال
و شـرح مشخصـات فنـی        مشخصات فنـی عمـومی راه      101نشریه   16-4جدول   ،نامه بتن ایران     آیین 3-6شرایط محیطی مختلف طبق بخش      

 . باشد خصوصی پیمان اجباری می

 .محاسبه شده است 1385 های سه ماه چهارم سال   این فهرست بها بر مبنای قیمت.24
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 تخریب و برچیدن        . فصل اول
 مقدمه

 
 . گیرد رسد، تعلق نمی شوند و مصالح حاصله به مصرف خاکریز نمی ، به سطوحی که خاکبرداری می010101 قیمت ردیف .1
ور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت ، منوط به دست010101 اجرای ردیف .2

 .است
های مربوط پرداخت  بینی نشده است و این هزینه جداگانه از ردیف ها، هزینه بریدن درخت پیش کن کردن درخت های ریشه  در ردیف.3
 .شود می
هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر وضع است و بابت سختی کار وجه اضافی پرداخت  بهای واحد عملیات تخریب در این فصل برای .4

 .  مذکور در همین فصل16و  15نخواهد شد، به استثنای موارد بندهای 
شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور، به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر   مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می.5
 .وجه اضافی پرداخت نخواهد شد) به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده(بندی کردن آنها  یده شود و بابت دستهچ
های  ها جز ردیف مربوط به همه ردیف(آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت و باراندازی   هزینه جمع.6

ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخریبی از محل  ، در قیمت)010603 و 010602، 010501
های مربوط به حمل، از فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس  انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیف

 . ودش حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه و پرداخت می
 و 010602، 010501های  آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت و باراندازی مربوط به ردیف  هزینه جمع.7

ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود،  ، در قیمت010603
 .شود ، از فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت می200401مل و باراندازی آن طبق ردیف بهای بارگیری، ح

های  غیر از ساختمان( با هر نوع سقف ،های خشتی، گلی، آجری، بلوکی و سنگی  در مواردی که طبق دستور کار مهندس مشاور، ساختمان.8
های   پرداخت شده و قیمت010202 و 010201های  سب مورد، طبق ردیفنها برح  تخریب کلی شوند، بهای آ،)با اسکلت کامل بتنی یا فلزی

 .های یادشده مورد استفاده قرار گیرند تواند برای تخریب ساختمان تفکیکی نمی

 و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز شود  در هر طبقه پرداخت مییربنا بر اساس متر مربع ز010202 و 010201های    بهای ردیف.9
 .گیرد ها پرداخت دیگری صورت نمی ساختماننوع د، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این باش می
 . شود ، در صورت دستورکار مهندس مشاور، برحسب حجم ظاهری مصالح چیده شده پرداخت می010310 بهای ردیف .10
 . ودش های تخریب آسفالت، شامل عملیات تخریب قسمتی از ضخامت آسفالت نمی  ردیف.11
به بهای % 20، برای ابعاد تابلو تا یک متر مربع محاسبه شده است و به ازای هر نیم متر مربع اضافه سطح تابلو، 010601 بهای واحد ردیف .12

 .شود واحد ردیف افزوده می
 . با دستگاه هوابرش باشد فقط مربوط به مواردی است که برچیدن پایه تابلو مستلزم بریدن پایه تابلو010602 انجام عملیات ردیف .13
 .ها و نیز رول کردن توری است  شامل جداکردن اتصاالت، برچیدن پایه010603 انجام عملیات ردیف .14
 .شود های ردیف افزوده می به قیمت%  20های این فصل، برحسب مورد در عرشه پل انجام گیرد   در صورتی که ردیف.15
 .شود های ردیف افزوده می به قیمت%  15سب مورد در زیر سطح تراز آب انجام گیرد های این فصل، برح  در صورتی که ردیف.16
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 )ریال(بهای کل 
 

) مقدار ریال(بهای واحد  شماره شرح واحد 

  

 مترمربع 41

های پوشیده شده از بوتـه و خـارج           بوته کنی در زمین   
 .های آن از محل عملیات  کردن ریشه

 010101 

  

 اصله 1،200

 بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کـردن           کندن و یا  
درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنـه درخـت            

 5 سانتی متر باشد، بـه ازای هـر          15در سطح زمین تا     
 سـانتی متـر بـه تناسـب         5کسر  (سانتی متر محیط تنه     

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

 010102 

  

 اصله 4،000

، در صورتی کـه محـیط تنـه         بریدن درخت از هر نوع    
 سـانتی متـر     30 تـا    15درخت در سطح زمین بیش از       

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010103 

  

 اصله 7،050

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی کـه محـیط تنـه             
 سـانتی متـر     60 تـا    30درخت در سطح زمین بیش از       

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010104 

  

 اصله 11،100

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی کـه محـیط تنـه             
 سـانتی متـر     90 تـا    60درخت در سطح زمین بیش از       

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010105 

  

 اصله 1،500

 سانتی متر   10، به ازای هر     010105اضافه بها به ردیف     
 سـانتی  10کسـر  (که به محیط تنه درخت اضافه شـود   

 ).شود سـب محاسبه میمتر، به تنا

 010106 

  

 اصله 7،120

ها به خارج از      ها و حمل ریشه     ریشه کن کردن درخت   
محــل عملیــات در صــورتی کــه محــیط تنــه درخــت 

 . سانتی متر باشد30 تا 15درسطح زمین بیش از 

 010107 

  

 اصله 19،700

ها به خارج از      ها و حمل ریشه     ریشه کن کردن درخت   
 کــه محــیط تنــه درخــت محــل عملیــات در صــورتی

 . سانتی متر باشد60 تا 30درسطح زمین بیش از 

 010108 

  

 اصله 32،900

ها به خارج از      ها و حمل ریشه     ریشه کن کردن درخت   
محــل عملیــات در صــورتی کــه محــیط تنــه درخــت 

 . سانتی متر باشد90 تا 60درسطح زمین بیش از 

 010109 
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 اصله 3،950

 سـانتیمتر   10، به ازای هر     010109اضافه بها به ردیـف     
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 .).به تناسـب محاسبه می شود

 010110 

  

 اصله 1،200

پر کردن و کوبیدن جای ریشـه بـا خـاک مناسـب در              
 15صورتی که محیط تنه درخت در سـطح زمـین تـا             

 سانتی متـر محـیط تنـه        5سانتی متر باشد به ازای هر       
 .). سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود5ر کس(

 010111 

  

 اصله 5،930

پر کردن و کوبیدن جای ریشـه بـا خـاک مناسـب در              
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمـین بـیش از          

 . سانتی متر باشد30 تا 15

 010112 

  

 اصله 19،600

پر کردن و کوبیدن جای ریشـه بـا خـاک مناسـب در              
رخت در سطح زمـین بـیش از      صورتی که محیط تنه د    

 . سانتی متر باشد60 تا 30

 010113 

  

 اصله 31،400

پر کردن و کوبیدن جای ریشـه بـا خـاک مناسـب در              
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمـین بـیش از          

 . سانتی متر باشد90 تا 60

 010114 

  

 اصله 3،730

 سـانتیمتر   10، به ازای هر     010114اضافه بها به ردیـف     
 10کســر (ه محــیط تنــه درخـــت اضــافه شــود کــه بــ

 ).سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود

 010115 

  

 مترمربع 33،800
ای،   های خشـتی، گلـی و چینـه         تخریب کلی ساختمان  

 .شامل تمام عملیات تخریب 
 010201 

  

 مترمربع 38،200
های آجری، سنگی و بلوکی بـا         تخریب کلی ساختمان  

 .تمام عملیات تخریب های مختلف، شامل  مالت
 010202 

  

 مترمکعب 12،000
چینـه  (هـای گلـی       های خشتی یـا چینـه       تخریب بنایی 

 ).باغی
 010301 

  

 مترمکعب 19،300
های آجری و بلوکی که با مالت ماسه و           تخریب بنایی 

 .سیمان یا با تارد چیده شده باشد 
 010302 

  

 مترمکعب 16،800

 که با مـالت گـل و        های آجری و بلوکی     تخریب بنایی 
آهک یا گچ و خاک و یا ماسـه و آهـک چیـده شـده                

 .باشد 

 010303 
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 مترمکعب 19،300
های سنگی که با مالت ماسـه و سـیمان            تخریب بنایی 

 .یا با تارد چیده شده باشد 
 010304 

  

 مترمکعب 16،800
های سنگی که بـا مـالت گـل آهـک یـا            تخریب بنایی 

 . شده باشد ماسه آهک یا گچ و خاک چیده
 010305 

  

 مترمکعب 43،600
های آن سالم از      تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ      

 .کردن آنها کار درآید و دسته
 010306 

 010307  .تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان  مترمکعب 213،500  
  

 مترمکعب 255،500
تخریــب بــتن مســلح بــا هــر عیــار ســیمان و بریــدن 

 .ها گرد میل
 010308 

  

 مترمربع  
مضرس کردن یا چکشی کـردن یـا آجـدار کـردن یـا              

 .های بتنی موجود  راه کردن رویه راه
 010309 

  

 مترمکعب 22،600

هـا،    بنـدی و یـا چیـدن آجرهـا، بلـوک            تفکیک، دسـته  
ها و مصالح مشابه حاصل از تخریـب، برحسـب            سنگ

 .حجم ظاهری مصالح چیده شده

 010310 

  

 تن 27،000
سـاخته ماننـد نیوجرسـی و         برچیدن قطعات بتنی پیش   

 .نظایر آن و حمل آن به محل دیگر یا دپو
 010311 

  

 مترمربع 9،170
ها و خیابانها برای لکه گیری، به  کندن آسفالـت جاده

 . سانتیمتر به ازای سطح کنده شده5ضخامـت تا 
 010401 

  

 مترمربع 1،650

ه ازای هر یـک ، ب010401بها به ردیـف  اضافه
 سانتیمتر 5مازاد سانتیمتر اضافه ضخامـت نسبـت به 

 ).شود کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می(

 010402 

  

 مترطول 5،600

 8شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا 
 سانتیمتر برای اجرای کارهای 10سانتیمتر و عمق تا 

 .تاسیساتی با ماشین شیار زن

 010403 

  

 ترطولم 495

، به ازای هر سانتیمتر 010403اضافه بها به ردیـف 
کسر سانتیمتر به ( سانتیمتر 10مازاد بر عمق اضافه 

 ).شود تناسب محاسبه می

 010404 

  

 مترطول 2،870
اندازه ( سانتیمتر 7برش آسفالـت با کاتر به عمق تا  
 ).گیری بر حسب طول هر خط برش

 010405 
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 مترطول 355

، به ازای هر 010405 نسبت به ردیـف بها اضافه
گیری  اندازه( سانتیمتر 7 مازاد بر عمق اضافه سانتیمتر 

 کسر سانتیمتر به نسبت ).بر حسب طول هر خط برش
 .یک سانتیمتر محاسبه می شود

 010406 

  

 مربعمتر 2،610
تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت 

 . سانتیمتر5تا 
 010407 

  

 مربعرمت 475

، به ازای هر سانتیمتر 010407اضافه بها به ردیـف 
کسر سانتیمتر (.  سانتیمتر5مازاد بر اضافه ضخامت 

 ).شود به تناسب محاسبه می

 010408 

  

 مترطول 4،080
برش و تخریب آسفالت با دستگاه برش پنیوماتیکی به         

 .متر  سانتی5ضخامت تا 
 010409 

  

 مترطول 1،140

متر    به ازای هر یک سانتی     010409دیف  اضافه بها به ر   
کسـر سـانتیمتر    (متر     سانتی 5 مازاد بر اضافه ضخامت   

 ).شود به تناسب محاسبه می

 010410 

  

 مترمربع 1،430

 7ه ضخامت تا بین دو خط برش بتخریب آسفالت 
 . و برداشتن آنسانتیمتر

 010411 

  

 مترمربع 240

متر  انتی به ازای هر س010411اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی7اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

 010412 

  

 مترمربع 5،520
تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 

 .متر  سانتی5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 
010413 

  

 مترمربع 1،030

متر  انتی به ازای هر س010413اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی5اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

010414 

  

 کیلوگرم 220
) گیـر   مانند پل و بهمـن    (های فلزی     برچیدن انواع سازه  

 .بندی و تفکیک مصالح فلزی با هر نوع اتصال و دسته
 010501 

  

 مترمکعب 20،700
ساخته شده بـا تـور      تخریب و برچیدن هر نوع سازه         

 .بندی مصالح و دسته) گابیون(سنگ 
 010502 

 010601  .برچیدن انواع صفحه تابلو  عدد 16،400  
 010602  .برچیدن انواع پایه تابلو و نظایر آن  عدد 9،320  
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 010603  .های توری  برچیدن حفاظ مترمربع 4،120  
  

 عدد 125
از سـطح   ) ای  چشم گربـه  ( های ایمنی     برچیدن بازتاب 

 .راه 

 010701 

  

 مترمکعب 2،600

ــف  ــه ردی ــا ب ــافه به ــای  اض  در 010305 و 010304ه
مواردی که عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری 

های متصل مجاور یا مـرتبط بـا          دیدگی بخش   از آسیب 
 .آن باشد

 010801 

  

 مترمکعب 67،000

ــه ردیــف   در 010308 و 010307هــای   اضــافه بهــا ب
 که عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری مواردی

های متصل مجاور یا مـرتبط بـا          دیدگی بخش   از آسیب 
 .آن باشد

 010802 



 عمليات خاكي با دست. فصل دوم
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 عملیات خاکی با دست. فصل دوم
 مقدمه

 
هــای خــاص  هــای محــل اجــرا و یــا مــواردی کــه اعمــال دقــت و ظرافــت در مـواردی ماننــد کمــی حجــم عملیــات خــاکی، محــدودیت . 1

گـردد و در غیـراین صـورت و بـه طـور معمـول عملیـات خـاکی بایـد بـه وسـیله ماشـین                             ت خاکی با دست انجام مـی      ضروری باشد، عملیا  
 . انجام شود

ــد دج . 2 ــه در آن از وســایلی مانن ــاتی ک ــر، غلتــک عملی ــده ب ــا و کوبن ــات   هــای صــفحه ه ــوری غیرخــودرو اســتفاده گــردد، عملی ای و موت
 . گردد خاکی با دست محسوب می

 : گردند  بندی می ها در این فصل به صورت زیر طبقه انواع زمین. 3

هایی هستند کـه عامـل کـار بـا وزن طبیعـی خـود بـه حـدی در آن فـرو رود کـه انجـام عملیـات بـه سـهولت                                     زمین  :های لجنی     زمین. 3-1
 . مقدور نباشد

 . هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند زمین: های نرم  زمین. 3-2

 . شوند هایی هستند که با کلنگ یا دج بر کنده می زمین: سخت های  زمین. 3-3

هـایی    زمـین . بـری یـا مـواد منفجـره نیـاز باشـد             هـای بـادی سـنگ       هـا چکـش     هایی هستند که بـرای کنـدن آن         زمین: های سنگی     زمین. 3-4
ـ       ) جـایی اسـت     هایی که با وسایل دسـتی قابـل جابـه           سنگ(که در آن قطعات معمولی سنگ        ا مخلـوط شـن و ماسـه وجـود          تـوأم بـا خـاک ی

 .شوند داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی

 . گردد ها با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین و صورت جلسه می طبقه بندی. 3-5
هـای سـنگی، خردکـردن قطعـات          هـای غیرسـنگی  یـا ریـزش          کنـی، کانـال کنـی، حفـر چـاه  در زمـین               ، پی   درمواردی که در خاکبرداری   . 4
 . گردد گی ضرورت یابد، تنها همان قسمت از عملیات، سنگی تلقی میسن

 .در عملیات خاکی در سنگ، بابت تأمین ایمنی و عملیات حفاظتی، وجه اضافی پرداخت نخواهد شد. 5

نشده باشد، اضافه بینی  های اجرایی پیش ها، تعبیه فاصله ای بین پی سازی و پی کنی ضروری باشد و در نقشه کنی در مواردی که در پی. 6
  :گردد  عرضی معادل شرح زیر لحاظ می

 .متر  سانتی30 متر است، از هر طرف 5/1ها تا  کنی آن ای که عمق پی  متر و یا سایر ابنیه2ها به دهانه  برای پل. 6-1

 .متر  سانتی50ست از هر طرف  متر ا5/1ها بیشتر از   متر و یا سایر ابنیه ای که عمق پی کنی آن15 تا 2ها به دهانه  برای پل. 6-2

کنی با نظر مهندس مشاور و تصویب   متر، تعریض پی15های به دهانه بیشتر از  های ریزشی یا پی کنی پل در مورد پی کنی در زمین. 6-3
 . گردد کارفرما تعیین می

و یا با خاک ) مناسب بودن برای مصرفدر صورت (کنی  کنی پس از اتمام باید با مصالح حاصل از پی در هر حال فاصله اضافی پی. 6-4
 .مناسب، با نظر مهندس مشاور و تأیید کارفرما پر شود

بـرداری منظـور شـده اسـت و از ایـن بابـت وجـه اضـافی                    هـای حاصـل از خـاک        هـای خـاکریزی و تـورم خـاک          ها، افت الیـه     در قیمت . 7
 . باشد ده محل عملیات میبینی ش های پیش مبنای محاسبه حجم عملیات، اندازه. پرداخت نخواهد شد

هـای اجرایـی و دسـتورکارها انجـام گیـرد؛ پـر کـردن                 هـای درج شـده در نقشـه         کنـی بـیش از انـدازه        کنی و کانال    چنانچه خاکبرداری، پی   .8
های اضافی، با مصـالح بـا کیفیـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم کوبیـدن آن، بـه عهـده پیمانکـار اسـت و                                     مجدد قسمت 

 . این بابت وجهی پرداخت نخواهد شداز 
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در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملزم بـه انجـام هـر نـوع اقـدام الزم بـه منظـور تـأمین ایمنـی و انجـام عملیـات حفـاظتی اسـت و                                    . 9
 . پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت

 . تی استفاده گردد، از این بابت وجه اضافی پرداخت نخواهد شدهای دستی یا سایر وسایل دس ها از تلمبه در مواردی که در آبکشی. 10
 در ارتباط با فاصله حمل؛. 11
 . گردد گردد، هزینه حمل پرداخت نمی هایی که از خاک حاصل از خاکبرداری در همان محل استفاده می در خاکریزی. 11-1
اکبرداری در محلــی دارای فاصــله بــا محــل خــاکریز هــایی کــه از خــاک قرضــه و یــا خــاک دپــو شــده حاصــل از خــ  در خــاکریزی. 11-2

 . گردد شود، فاصله حمل معادل کوتاه ترین فاصله محل بارگیری تا مرکز ثقل خاکریزی منظور می استفاده می
تـرین فاصـله بـین محـل          هایی که خاک آن بایسـتی بـه خـارج از محـل حمـل گـردد بـرای تعیـین فاصـله حمـل، کوتـاه                            برداری  خاک.11-3

 .گردد برداری لحاظ می  مرکز ثقل خاکتخلیه و
 متـر مجـاز اسـت و تنهـا در صـورت تأییـد مشـاور و تصـویب کارفرمـا              100هـای غیرلجنـی حـداکثر تـا فاصـله             حمل دسـتی خـاک    . 11-4

بـدیهی اسـت در     . گـردد    و بـه تناسـب فاصـله اسـتفاده مـی           020402در ایـن صـورت از ردیـف         . باشـد    متر قابـل پرداخـت مـی       100بیش از   
 . های فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده گردد بایستی از ردیف) چه بارگیری با دست باشد چه با ماشین (های ماشینی  حمل

شود،  ها و مواد زاید که به محل دفن یا محل بارگیری و حمل توسط ماشین حمل می شده در این فصل، برای خاک های حمل درج ردیف. 12
 .و بارگیری مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت) دپو کردن( عبارت دیگر برای انباشتن به. شود تنها یک بار پرداخت می

ها، مبنای محاسبه  در صورت تعدد کوره. ها است ، فاصله دهانه چاه تا انتهای هر یک از کوره020301مراد از عمق درج شده در ردیف . 13
ها به طور جداگانه محاسبه خواهد  الوه عمق میله است و برای هریک از کورهها به ع  متر، طول هر یک از کوره20اضافه بهای عمق بیش از 

 .شد
 .های حفاری چاه برای چاه فاضالب نفوذی در نظر گرفته شده است ردیف. 14
ت های شیبدار، رقوم زمین طبیعی کنار پی در پائین ترین نقطه، مالک محاسبه حجم عملیات پی کنی با دست است و عملیا در زمین. 15

 .های خاکبرداری با وسایل مکانیکی محاسبه شود خاکی باالتر از این رقوم باید از ردیف
 هزینه حمل آب تا فاصله یک کیلومتر منظور گردیده و برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف حمل آب در 020503در ردیف . 16

 .گردد به میزان آب مصرفی از جدول زیر استفاده میجهت محاس. گردد استفاده می) عملیات خاکی با ماشین  (فصل سوم 
 

 میزان آب  شرح 

  لیتر برای یک متر مکعب خاک کوبیده شده 100  )های سنگی  های دارای دانه خاک( ها  مخلوط

  لیتر برای یک متر مکعب حجم کوبیده شده 30 خاکریزهای سنگی 

 ده شده  لیتر برای یک متر مکعب حجم کوبی400 ماسه بادی خشک 

  لیتر برای یک متر مکعب حجم کوبیده شده 200 ماسه بادی مرطوب 

 
 

 .گردد ، سطوحی که باید تسطیح و تنظیم شوند، به وسیله مهندس مشاور صورت مجلس می020801در ردیف . 17
 .شود یل دستی از ردیف حفر چاه در این فصل استفاده میا با وس،هزینه حفاری محل شمع به هر قطر. 18
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 )ریال(بهای کل 
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  
 مترمکعب 19،500

لجن برداری، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسائل 
 .ها  متری و تخلیه آن50مشابه آن تا فاصله 

 020101 

  

 مترمکعب 8،450

 متر 2های نرم تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمین
های  شده، به کنار محلهای کنده  وریختن خاک

 .مربوط

 020102 

  

 مترمکعب 20،300

 2های سخت تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمین
های  های کنده شده، به کنار محل ریختن خاک متر و
 .مربوط

 020103 

  

 مترمکعب 57،900

 2های سنگی تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمین
فجره استفاده شود، ها از مواد من متر، که برای کندن آن

 .های مربوط و ریختن مواد کنده شده، به کنار محل

 020104 

  

 مترمکعب 6،750

، هرگاه 020104 تا 020102های  اضافه بها به ردیف
 متر باشد، برای 2کنی و کانال کنی بیش از  عمق پی

 متر 6 تا 4 متر یک بار، 4 تا 2 حجم واقع بین عمق
 به همین ترتیب، برای  متر سه بار و8 تا 6دوبار و 

 .های بیشتر عمق

 020201 

  

 مترمکعب 20،000

، در 020104 تا 020102های  اضافه بها به ردیف
های  صورتی که، عملیات پائین تر از سطح آب

زیرزمینی صورت گرفته باشدوبرای آبکشی ضمن 
 .اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 020202 

  

 عبمترمک 85،800

 متر و کوره و مخزن با 2/1 حفر میله چاه به قطر تا
 20های نرم و سخت تا عمق  مقاطع موردنیاز در زمین

های حاصله تا فاصله  متر از دهانه چاه و حمل خاک
 . متر از دهانه چاه10

 020301 

  

 مترمکعب 11،700

، هرگاه عمق چاه بیش از 020301اضافه بها به ردیف 
 متر 5ه باشد، برای حجم واقع در  متر از دهانه چا20

 5 متر یک بار، برای حجم واقع در 20اول مازاد بر 
 5 متر دوبار، برای حجم واقع در 20متر دوم مازاد بر 

های  متر سوم سه بار و به همین ترتیب برای عمق
 .بیشتر

 020302 

  

 مترمکعب 19،200

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیراز 
 متر و 50ی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا لجن

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

 020401 
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 )ریال(بهای کل 
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترمکعب 12،900

 50 برای 020401 و 020101های  اضافه بها به ردیف
 متر به 50کسر (متر حمل اضافی با وسائل دستی 

 ).شود تناسب محاسبه می

 020402 

  
 مربعمتر 610

های کنده شده با  ها وکانال تسطیح و رگالژ کف پی
 .ماشین

 020501 

  

 مترمکعب 4،770

ها  کنار پی ها یا مصالح سنگی موجود در ریختن خاک
ها در قشرهای  ها و کانال ها، به درون پی کانال و

متر در هر عمق پخش و تسطیح   سانتی15حداکثر 
 .الزم

 020502 

  

 مترمکعب 10،600

های پخش شده در قشرهای  شی وکوبیدن خاکآب پا
 درصد به روش 90متر با تراکم   سانتی15حداکثر 

 .آشتوی اصالحی در هر عمق

 020503 

 020504  .های غیرسنگی اصالح و شیب بندی ترانشه مترمربع 725  
 020505  .ها اصالح و شیب بندی شیروانی مترمربع 700  
  

 مترمربع 53
قطعات سنگی درشت نکرد جمع و جداکردن

oversize)(از سطح راه . 
 020601 

  
 مترمربع  

های سنگی درزدار و  اصالح و پروفیله کردن ترانشه
 .سست

 020701 

  

 مترمربع 3،140

های  تسطیح و تنظیم ورودی و خروجی آبروها و پل
 متر برای ٨/١ متر و ارتفاع کمتر از 3به دهانه تا 

 . تسهیل ورود و خروج آب

 020801 
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 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 مقدمه 

 
شود و از بابت تغییر  ها محاسبه می  حجم عملیات خاکی براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها، و صورت مجلس.1

 . نخواهد شدهای مربوطه، وجه اضافی پرداخت  حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن، با توجه به منظور شدن در ردیف

ها باشد، حجم عملیات اضافی با   در صورتی که خاکریزی روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سطوح پرشیب مستلزم پلکانی کردن آن.2
 .های اجرا شده محاسبه و پرداخت خواهد شد و تأیید کارفرما مطابق نقشه پیشنهاد مشاور

سازی در خاکبرداری و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات   اضافه بهایی، مانند پروفیلگونه بها یا های واحد این فصل، هیچ   به  قیمت.3
 .گیرد ، تعلق نمی)به استثنای آن چه که به صراحت یاد شده است(ها  خاکی و مانند این

بینی نشده باشد، اضافه  پیشهای اجرایی  کنی ضروری باشد و در نقشه سازی و پی ای بین پی ها، تعبیه فاصله کنی  در مواردی که در پی.4
 : گردد  عرضی معادل شرح زیر لحاظ می

 . متر  سانتی30  متر است، از هر طرف 5/1ها تا  کنی آن ای که عمق پی  متر و یا سایر ابنیه2های به دهانه   برای پل.4-1

 . متر  سانتی50  متر است از هر طرف 5/1 از ها بیشتر کنی آن ای که عمق پی  متر و یا سایر ابنیه15 تا 2های به دهانه   برای پل.4-2

کنی با نظر مهندس مشاور و تصویب   متر، تعریض پی15های به دهانه بیشتر از  کنی پل های ریزشی یا پی کنی در زمین  در مورد پی.4-3
 . گردد کارفرما تعیین می

هــای اجرایــی و دســتورکارها انجــام گیــرد؛ پــر  نقشــههــای درج شــده در  کنــی بــیش از انــدازه کنــی و کانــال  چنانچــه خــاکبرداری، پــی.5
هـای اضـافی، بـا مصـالح بـا کیفیـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم کوبیـدن آن، بـه عهـده پیمانکـار                        کردن مجدد قسمت  

 . است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد

 . برداری منظور شده و از این بابت وجه اضافی پرداخت نخواهد شد اکهای حاصل از خ های خاکریزی و تورم خاک ها، افت الیه  در قیمت.6

  :گردند  بندی می ها در این فصل به صورت زیر طبقه  انواع زمین.7

 .هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد  زمین :های لجنی   زمین.7-1

 قوه اسب و یا وسایل مشابه بدون استفاده 150ها به وسیله بولدوزر، تا قدرت  هایی هستند که انجام عملیات در آن زمین: های نرم  زمین .7-2
 .از ریپر عملی  باشد

ابه با استفاده  قوه اسب و یا وسایل مش300ها به وسیله بولدوزر، تا قدرت  هایی هستند که انجام عملیات در آن زمین: های سخت   زمین.7-3
 .از ریپر عملی باشد

آالت سنگین مانند  ها مواد سوزا یا مواد منفجره نیاز باشد و یا استفاده از ماشین هایی هستند که برای کندن آن زمین: های سنگی   زمین.7-4
 .  قوه اسب الزامی باشد300بولدوزر، با قدرت بیش از 

بندی زمین در سایر عملیات خاکی با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام  ور و طبقهها با تأیید مهندس مشا بندی زمین پی  طبقه.8
 .شود می

متر طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن، بر اساس   سانتی10های نباتی در حد   برداشت خاک.9
 .شود ردیف خاکبرداری در خاک نرم پرداخت می
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باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن کنده شوند، برحسب مورد، با استفاده از به علت محدودیت فضای کار هایی که  ها و کانال  پی.10
 .شوند  برآورد می030801 و 030703 تا 030701های   ردیف

  : نحوه پرداخت هزینه حمل خاک .11

های محل کنده شده  طبق اندازه. شود کنی، حجم خاکی که حمل می کنی و کانال  پیهای حاصل از خاکبرداری،  در مورد حمل خاک.11-1
 . ها منظور شده است و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد های مربوط به ازدیاد حجم یا تورم، در قیمت شود، هزینه محاسبه می

گردد، هزینه حمل خاک   از خاکبرداری در همان محل استفاده میکه از خاک حاصل ) Back Filling(  در خاکریزهای برگشتی .11-2
 .  گردد  پرداخت می030901ولی ردیف . گردد پرداخت نمی

پس از  های محل مصرف  شود، برابر حجم اندازه های تهیه شده از محل قرضه برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل می  در مورد خاک.11-3
 .شود های خاکبرداری در این فصل استفاده می هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت ردیف .شود  می در نظر گرفتهکوبیدن 

ترین فاصله بین محل  هایی که خاک آن بایستی به خارج از محدوده عملیات حمل گردد، برای تعیین فاصله حمل، کوتاه برداری  خاک.11-4
 . گردد تخلیه و مرکز ثقل خاکبرداری لحاظ می

ترین فاصله  کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه کنی یا کانال های مصرفی در خاکریزها از محل خاکبرداری، پی د خاک در مور.11-5
 .بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، مالک محاسبه پرداخت بهای حمل خواهد بود

 85شود، برای  متر برداشت می  سانتی15ی بستر خاکریز تا  ضخامت خاک جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاک نبات.12
 95متر و برای   سانتی5 درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی برابر 90متر، برای   سانتی3درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی برابر 
مازاد بر اعداد تعیین . شود  شده پرداخت میهای برداشت متر تعیین و اضافه به پروفیل  سانتی7درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی برابر 

 درصد 60متر باشد،   سانتی15اگر خاک نباتی برداشت شده از بستر خاکریز بیشتر از . شده، در هیچ مورد، وجه اضافی پرداخت نخواهد شد
 . گردد های پیش گفته، محاسبه می اندازه

شود،   زاید که به محل دفن یا محل بارگیری و حمل توسط ماشین حمل میها و مواد شده در این فصل، برای خاک های حمل درج  ردیف.13
 .و بارگیری مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت) دپو کردن(به عبارت دیگر برای انباشتن . شود تنها یک بار پرداخت می

متر تعیین   سانتی20رهای خاکریزی اگر ضخامت قش. شود  کسر بهایی به شرح زیر منظور می031104 تا 031101های   نسبت به ردیف.14
متر تعیین   سانتی30 درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی 20متر تعیین شود،   سانتی25 درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی 10شود، 
 . درصد ردیف مربوط40متر تعیین شود،   سانتی30 درصد و اگر ضخامت قشرهای خاکریزی بیش از 30شود، 

ها است، حمل آب تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گردیده و برای  آب جزئی از آن ردیفهایی که   ردیف.15
 . گردد جهت محاسبه میزان آب مصرفی از جدول زیر استفاده می. گردد  استفاده می030904فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف 

 
 لفجدول تعیین میزان آب مصرفی برحسب مصالح مخت

 
 میزان آب  شرح 

  لیتر برای یک متر مکعب خاک کوبیده شده 100  )های سنگی  های دارای دانه خاک( ها  مخلوط

  لیتر برای یک متر مکعب حجم کوبیده شده 30 خاکریزهای سنگی 

  لیتر برای یک متر مکعب حجم کوبیده شده 400 ماسه بادی خشک 

 تر مکعب حجم کوبیده شده  لیتر برای یک م200 ماسه بادی مرطوب 
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 برای دو بار گریدرزنی در هر ماه محاسبه شده است و با تأیید مشاور و کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی 031205 بهای ردیف .16

 . گردد پرداخت می

رف شده در ، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم دینامیت مص030201 حداکثر حجم خاکبرداری سنگی قابل پرداخت ازردیف .17
مازاد بر حجم . آید  به دست می0,25به عدد ) ربط رسیده باشد طبق دستور جلسه مصرف که به امضای مسئوالن ذی(های سنگی  خاکبرداری

 به ترتیب معادل ،و اموالیت کارتریجی پودر آذرپودر آنفو، هر کیلوگرم در صورت استفاده از .  پرداخت شود030105مذکور، باید از ردیف 
 .شود دینامیت محاسبه می گرم 750 گرم و 550 گرم، 300

 درصد و درصورتی که در 90شده شنی انجام شود،  های ساخته  در راه030904 تا 030902های   در صورتی که حمل موضوع ردیف.18
 .شود های حمل پرداخت می  درصد بهای ردیف77های آسفالتی انجام شود،  راه

 . منظور شده است030704لکرد چکش هیدرولیکی از قبیل بیل مکانیکی در بهای ردیف هزینه وسیله مناسب برای عم .19
هایی که  شود، اما برای محل های نرم محاسبه و پرداخت می های ماسه بادی براساس ردیف خاکبرداری در زمین هزینه خاکبرداری در زمین .20

ی بهـا ی در آن نیاز به بستر سازی مناسب بـرای تـردد ماشـین آالت باشـد، بـه      ماسه بادی به شکل تپه ماهور متراکم در آمده و برای خاکبردار     
های حمل واقع در محدوده خاکبرداری در زمین های ماسه بادی ضـریب                و به بهای ردیف    25/1 خاک نرم ضریب     ردیف خاکبرداری در زمین   

 .شود  اعمال می15/1
ی با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبردار .21

 درصد به 30انجام شود، برای آن حجم از عملیات ) انفجار آرام(طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما الزم باشد که انفجار با محدودیت 
 .شود ، اضافه می030201بهای ردیف 

ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما،   سنگ با وسایل مکانیکی، شرایط به گونهچنانچه در عملیات خاکبرداری در .22
نتوان از بولدوزر برای خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولکی استفاده شود، برای آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش 

 .شود ، اضافه می030201 درصد به بهای ردیف 10هیدرولیکی استفاده شده، 
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 مترمربع 81

شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکـانیکی،         
 .متر  سانتی15به عمق تا 

 030101 

  

 مترمکعب 7،010

های لجنی با هر وسیله مکانیکی،        برداری در زمین    لجن
 متر از مرکز ثقل برداشت و       20واد تا فاصله    و حمل م  
 .تخلیه آن

 030102 

  

 مترمکعب 1،110

های نرم با هر وسـیله مکـانیکی،          خاکبرداری در زمین  
 متـر از    20حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصـله         

 . مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030103 

  

 مترمکعب 2،350

ــین ــا  خــاکبرداری در زم هــر وســیله هــای ســخت ب
مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تـا فاصـله          

 .  متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

 030104 

  

 مترمکعب 13،200

ــین ــیله   خــاکبرداری در زم ــر وس ــا ه ــای ســنگی ب ه
مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تـا فاصـله          

 .  متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

 030105 

  

 مترمکعب 20،500

های سنگی با هر وسیله مکانیکی        خاکبرداری در زمین  
و با اسـتفاده از مـواد سـوزا، حمـل مـواد حاصـل از                

 متر از مرکز ثقـل برداشـت و         20خاکبرداری تا فاصله    
 . توده کردن آن

 030201 

  

 مترمکعب  
هـای سـنگی بـدون اسـتفاده از           برداری در زمین    خاک

 .استفاده از مواد منبسط شونده ولی با ،مواد سوزا
 030202 

  

 مترمکعب 1،440

ریـزش  (برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمـین          
 متـر از مرکـز ثقـل        20 حمل آن تـا فاصـله        ،)برداری

 .برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

 030301 

  

 مترمکعب 11،200

ــین     ــوع زم ــر ن ــزش ه ــی از ری ــواد ناش ــت م برداش
 متـر از مرکـز      20، حمل آن تا فاصـله       )داریبر  ریزش(

ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن،          
هـای    برای آن قسمت از ریزش که مربـوط بـه سـنگ           
هـا از     بزرگ غیرقابل حمل باشد و برای خردکردن آن       

 .شودهای دیگر استفاده  مواد منفجره یا روش

 030401 
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 مترمکعب 2،410
های غیرسنگی برای     ه راه در زمین   خاکبرداری در کنار  

 ).بری بغل(تعریض و تأمین دید 
 030402 

  

 مترمربع 555
هـا و     رگالژ و پروفیله کردن سـطح شـیروانی ترانشـه         

 .ها کف ترانشه
 030501 

 030502  .اصالح قنوها و کانیوها مترطول 9،700  
  

 مترمکعب 2،030
 ، چنانچـه فاصـله حمـل      030102اضافه بها به ردیف     

 .  متر باشد50 متر و حداکثر 20بیش از 
 030601 

  

 مترمکعب 650

، 030201،  030105 تـا    030103اضافه بها به ردیـف      
 20، هرگاه فاصله حمل بـیش از        030401 و   030301

 .  متر باشد50متر و حداکثر 

 030602 

  

 مترمکعب 3،920

هـای    کنی با وسیله مکـانیکی در زمـین         کنی و کانال    پی
 متر و ریختن خاک کنده شده بـه کنـار           2مق  نرم تا ع  

 .های مربوط محل

 030701 

  

 مترمکعب 6،130

هـای      کنی با وسیله مکـانیکی در زمـین         کنی و کانال    پی
 متر و ریختن خـاک کنـده شـده بـه            2سخت تا عمق    

 .های مربوط کنار محل

 030702 

  

 مترمکعب 9،810

هـای    کنی با وسیله مکـانیکی در زمـین         کنی و کانال    پی
 متر و حمل و تخلیه مواد کنـده شـده       2لجنی تا عمق    

 . متر از مرکز ثقل برداشت50تا فاصله 

 030703 

  

 مترمکعب 56،900

ــش     ــا چک ــودبرداری ب ــی و گ ــال کن ــی، کان ــی کن پ
 متر و حمـل     2هیدرولیک در زمینهای سنگی تا عمق       

 متر از مرکز ثقـل      20و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله        
 .برداشت

 030704 

  

 مترمکعب 710

هرگـاه    ،  030704 تا   030701های    اضافه بها به ردیف   
 متـر باشـد ، بـرای        2عمق کانال و پی کنـی بـیش از          
 متر یـک بـار ،       3 تا   2حجم خاک واقع شده در عمق       

 متر سـه بـار و بـه همـین           5 تا   4 متر دوبار ،     4 تا   3
 .های بیشتر ترتیب برای عمق

 030801 
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 مترمکعب 1،290

ــاف ــف اض ــه ردی ــا ب ــای  ه به  و 030702، 030701ه
 در صورتی کـه عملیـات زیـر سـطح تـراز             030704

های زیرزمینی انجام شود و برای آبکشـی، ضـمن            آب
 .اجرای کار، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 030802 

  

 مترمکعب 3،900

هـای    بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خـاک        
امیون یـا هـر نـوع وسـیله         توده شده و حمل آن با کـ       

 متــری مرکــز ثقــل 500مکــانیکی دیگــر، تــا فاصــله 
 .برداشت وتخلیه آن

 030901 

  

980 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده    حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
های ساخته نشده، مانند راههای سرویس،        شده در راه  

ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بـیش          
 کیلـومتر باشـد، بـرای هـر کیلـومتر           10 متر تا    500از  

کسـر کیلـومتر، بـه تناسـب        . ( متـر اول   500اضافه بر   
 .)شود محاسبه می

 030902 

  

890 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده    حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
های ساخته نشده در صـورتی کـه فاصـله            شده در راه  

ر کیلـومتر بـه     کسـ . ( کیلـومتر باشـد    10حمل بیش از    
 .)شود تناسب محاسبه می

 030903 

  

925 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب در صورتی که فاصله حمـل بـیش از یـک             
کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بریک کیلـومتر         

  .)شود کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می. ( اول

 030904 

 031001  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر مترمربع 71  
  

 مترمربع 150

ها و    پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه         آب
 درصــد، بــه روش آشــتو 85ماننــد آنهــا، بــا تــراکم 

 . متر  سانتی15اصالحی تا عمق 

 031002 

  

 مترمربع 220

ها و    پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه         آب
ــراکم   ــا ت ــه روش آشــتو 90ماننــد آنهــا، ب  درصــد، ب

 . متر  سانتی15الحی تا عمق اص

 031003 
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 مترمربع 285

ها و    پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه         آب
ــا تــراکم   درصــد، بــه روش آشــتو 95ماننــد آنهــا، ب

 . متر  سانتی15اصالحی تا عمق 

 031004 

  

 مترمربع 455

ها و    پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه         آب
 درصــد، بــه روش آشــتو 100 تــراکم ماننــد آنهــا، بــا

 . متر  سانتی15اصالحی تا عمق 

 031005 

  

 مترمربع 320
غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشـک در بسـتر           

 . متر  سانتی15ها تا عمق  خاکریزها یا کف ترانشه
 031006 

  

 مترمکعب 2،390

پاشی، تسـطیح، پروفیلـه کـردن، رگـالژ و            پخش، آب 
 درصـد   85یزی و تونـان بـا       کوبیدن قشرهای خـاکر   

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت        
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شـدن، حـداکثر      

 . متر باشد سانتی

 031101 

  

 مترمکعب 2،840

پاشی، تسـطیح، پروفیلـه کـردن، رگـالژ و            پخش، آب 
 درصـد   90کوبیدن قشـرهای خـاکریزی و تونـان بـا           

اصالحی، وقتی که ضخامت    کوبیدگی، به روش آشتو     
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شـدن، حـداکثر      

 . متر باشد سانتی

 031102 

  

 مترمکعب 3،280

پاشی، تسـطیح، پروفیلـه کـردن، رگـالژ و            پخش، آب 
 درصـد   95کوبیدن قشرهای خـاکریزی و تونـان بـا          

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت        
 15وبیده شـدن، حـداکثر   قشرهای خاکریزی پس از ک   

 . متر باشد سانتی

 031103 

  

 مترمکعب 4،430

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیلـه کـردن، رگـالژ و           
 درصـد   100کوبیدن قشرهای خـاکریزی و تونـان بـا          

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت        
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شـدن، حـداکثر      

 .متر باشد سانتی

 031104 
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 مترمکعب 1،590

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیلـه کـردن و کوبیـدن           
ــه ضــخامت    ــی ک ــنگی، وقت ــاکریزی س قشــرهای خ

 60قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شـدن، حـداکثر      
 .متر باشد سانتی

 031105 

  

 مترمکعب  

پاشی، تسطیح، پروفیلـه کـردن و کوبیـدن           پخش، آب 
ها و  لقشرهای خاکریزی روی ورودی و خروجی تون    

 .ها طبق مشخصات گالری

 031106 

  

 مترمکعب 700
هـا و     ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی        ریختن خاک 

 .ها با ماشین ها به درون آن کانال
 031201 

  

 مترمکعب 950
اختالط دو یا چند نـوع مصـالح، بـه منظـور سـاختن              

 .زیرسازی راه یا تقویت بستر
 031202 

  

 مترمکعب 630
ی نباتی ریسه شده، تنظیم و رگـالژ آن         ها  پخش خاک 

 . های مورد نظر در محل
 031203 

  

 مترمکعب 455
هـای    پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل       

 . تعیین شده دپو شده باشند، با هر ضخامت
 031204 

 031205  .های انحرافی با گریدر ترمیم و تسطیح راه  ماه-کیلومتر 501،500  
  

 مترمربع 31
بندی مناسب بـا      سطیح اراضی واقع در حریم با شیب      ت

 .گریدر
 031206 

  
 مترمکعب 5،970

تهیه ماسه بادی مرطـوب، شـامل کنـدن، بـارگیری و            
 . متر و باراندازی در محل مصرف500حمل تا فاصله 

 031301 

  
 مترمکعب 5،110

پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیـدن ماسـه بـادی           
 .  راهمرطوب برای ساختمان بدنه

 031302 

  
 مترمکعب 6،630

تهیه ماسه بادی خشک، شامل کندن، بارگیری و حمل         
 .  متر و باراندازی در محل مصرف500تا فاصله 

 031303 

  
 مترمکعب 6،440

پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیـدن ماسـه بـادی           
 . خشک برای ساختمان بدنه راه

 031304 

  
 مترمکعب 4،420

یدن ماسـه بـادی، بـرای تحکـیم         پخش، تسطیح و کوب   
 .بستر راه

 031305 

  
 مترمکعب 6،600

پخش، تسطیح، غرقاب کـردن وکوبیـدن ماسـه بـادی      
 .های سست و لجنی برای تثبیت و تحکیم زمین

 031306 

 031401  .ها بندی شیروانی اصالح و شیب مترمربع 555  
 031402  .اشیطریق بذرپ ها از ها و ترانشه تثبیت شیروانی مترمربع    
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 مترمربع  

های   ها ازطریق ایجاد شبکه     ها و ترانشه    تثبیت شیروانی 
 .چوبی و کاشت نهال

 031403 

  

 مترمربع  
ها با استفاده توأم از گابیون       ها و ترانشه    تثبیت شیروانی 

 .کاشت گیاه و
 031404 

  

 مترمربع  
ــیروانی  ــت ش ــه  تثبی ــا و ترانش ــتفاده از    ه ــا اس ــا ب ه

 .یل و کاشت گیاهژئوتکستا
 031405 

  

 مترمربع  
ها با استفاده از الوار دوبلـه         ها و ترانشه    تثبیت شیروانی 

 .تقویت شده و کاشت گیاه
 031406 

  

 مترمکعب 5،860
بـه صـورت پلکـانی      (ها    سازی شیروانی شانه راه     آماده

 .جهت اجرای تعریض عرض راه...) و
 031501 

 



 هاي سطحي آوري و دفع آب زهكشي، جمع. فصل چهارم
 ١٣٨٦فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

 
 

٢٦ 

 های سطحی  و دفع آبآوری زهکشی،  جمع. فصل چهارم
 مقدمه

 
 : های زیر است  های زیرزمینی شامل قسمت ها و جمع کننده عملیات لوله گذاری زهکش .1

 . برداری الزم کردن و تسطیح مسیر ترانشه زهکش در حریم موردنیاز و انجام کارهای نقشهتمیز .1-1

 .  عمق و عرض مشخص شدهبا) های لجنی  به استثنای زمین( حفر ترانشه در هر نوع زمین .1-2

 . های زهکش در طول کنار ترانشه و نصب آن در داخل ترانشه تخلیه و توزیع لوله.1-3

 . حفاظت داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی.1-4

  )های بتنی مانند لوله(تهیه مالت و اجرای بندکشی اتصاالت در مواردی که نیاز به این کار وجود دارد . 1-5

 . ها بندی شده طبق مشخصات برای زیر و اطراف و روی لوله ن و پخش مصالح فیلتر دانه ریخت.1-6

هـا بـه منظـور جلـوگیری از      متـر روی لولـه    سـانتی 30هـای حاصـل از عملیـات حفـاری در مرحلـه اول تـا ارتفـاع          خاکریزی با خاک .1-7
 . های اضافی اکهای زهکش و خاکریزی مجدد تا تراز موردنظر و پخش خ جا به جا شدن لوله

 .  آزمایش و شستشو و رفع گرفتگی احتمالی داخل لوله و سایر عملیات مورد لزوم.1-8
  :های زیر است  های زیرزمینی بدون لوله شامل قسمت ها و جمع کننده  عملیات اجرای زهکش.2

 .  اری الزمبرد  تمیز کردن و تسطیح مسیر ترانشه زهکش در حریم موردنیاز و انجام کارهای نقشه.2-1

 . با عمق و عرض ترانشه مشخص شده) های لجنی  به استثنای زمین(  حفر ترانشه در هر نوع زمین .2-2

 . بندی شده طبق مشخصات تا کد مشخص شده  ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه.2-3

 . های اضافی  خاکهای حاصل از عملیات حفاری روی مصالح فیلتر تا تراز موردنظر و پخش  خاکریزی با خاک.2-4
 مشبک،  خرطومی مشبک، موجدار PVCهایی از جنس پالستیک،  های سبک زهکش عبارت است از لوله  در این فصل منظور از لوله.3

 . آلومینیومی و فیبر قیری

بک فلزی و موجدار هایی از جنس آزبست سیمانی، سفال، سیمانی، مش های سنگین زهکش عبارت است از لوله  در این فصل منظور از لوله.4
 . فلزی

هزینه تهیه مصالح .  این فصل هزینه تهیه مصالح فیلتر منظور نگردیده است040305 و 040201، 040102، 040101های   در بهای ردیف.5
 .شود  این فصل به طور جداگانه و بر اساس حجم مصالح مورد مصرف پرداخت می040306فیلتر بر اساس ردیف 

  هزینه تهیه مصالح فیلتر و بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و 040306ف  در قیمت واحد ردی.6
 متر مکعب 1/1 متر مکعب عملیات، 1هر گاه فاصله حمل مصالح فیلتر از یک کیلومتر تجاوز کند، به ازای هر . باراندازی، منظور شده است

 . شود وپرداخت می  محاسبه030903 و 030902های  هزینه حمل اضافی برحسب مورد، از ردیفمصالح فیلتر در نظر گرفته شده و 

ای و بارگیری و حمل تا فاصله یک    هزینه تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح رودخانه040307 در قیمت واحد ردیف .7
ه فاصله حمل از یک کیلومتر تجاوز کند، هزینه حمل اضافی هر گا. کیلومتر از محل تهیه تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است

 . شود  محاسبه و پرداخت می030903 و 030902های  برحسب مورد، از ردیف

 .های زهکش جزء مصالح تحویلی کارفرما است  این فصل، لوله040102 و 040101های   در ردیف.8
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های مربوط به     در ردیف . ن پس از آماده نمودن و تمیز کردن مسیر ترانشه است           مالک عمق ترانشه، اختالف کف ترانشه با رقوم متوسط زمی          .9
های مربوط به سختی کار و حجم مازاد خاکبرداری در نظر گرفته شده و از ایـن بابـت وجـه                        متر هزینه  2های بیش از      اجرای عملیات در عمق   

 .اضافی پرداخت نخواهد شد

، امکان حفر کانال با جدار قائم میسر نباشد و حفاظت دیواره ترانشه ضروری باشد               ) کیفیت خاک  نظیر نوع و  ( در صورتی که به دالیل فنی        .10
گـردد و اگـر امکـان اجـرای ترانشـه بـه صـورت                 بندی به صورت جداگانه پرداخت می       های مربوط در فصل قالب      بهای این عملیات از ردیف    

گـردد و در ایـن صـورت هزینـه              پرداخت مـی    040304ی اضافی از ردیف     دار میسر باشد، اضافه حجم عملیات  خاکبرداری و خاکریز           شیب
 .گردد بست پرداخت نمی چوب

های زهکش مناسب نباشد بـا پیشـنهاد مهنـدس مشـاور و       در صورتی که خاک حاصل از عملیات حفاری برای خاکریزی مجدد روی لوله       .11
شود و هزینه     های مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین محاسبه می           یفتصویب کارفرما از خاک قرضه استفاده خواهد شد و بهای آن از رد            

 . های مربوط در همان فصل محاسبه خواهد شد های مازاد به نقاط تعیین شده طبق ردیف حمل خاک

های   که در زمینهای زیرزمینی و یا عملیات حفر کانال   به قسمتی از طول مسیر عملیات حفر ترانشه زهکش040310 اضافه بها در ردیف .12
 . گیرد گردد، تعلق می لجنی قرار دارد و بر اساس صورت جلسه اجرای عملیات که با حضور نمایندگان مهندس مشاور و پیمانکار تنظیم می

دد؛ بایستی مطابق با استانداردهای معرفی شده در مشخصات فنی انتخاب و خریداری گـر               های عمیق می    های مورد استفاده در زهکش       لوله .13
هـا   در صورت عدم مطابقت با این استانداردها پیمانکار موظف است مراتب را به اطالع مهندس مشاور و کارفرما برساند و درصورتی که لولـه               

 . بایستی به تأیید مهندس مشاور برسد توسط پیمانکار خریداری گردد نیز از این نظر می

باشـد؛ در     هـای عمیـق و سـطحی مـی          فصل که مربوط به ایجاد و احداث زهکش        این   040305 و 040201،  040102،  040101های     ردیف .14
 : گردد  های به وجود آمده انجام گردد به شرح زیر درصدهای تعیین شده از ردیف پرداخت می صورتی که عملیات برای ترمیم آسیب دیدگی

 . های فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد از ردیف% 20های جزئی که شامل اصالح مصالح فیلتر باشد  در صورت ترمیم آسیب دیدگی.14-1

های فـوق محاسـبه و پرداخـت          از ردیف % 50دیده باشد،     های آسیب   های کلی که شامل جایگزینی لوله       دیدگی   در صورت ترمیم آسیب    .14-2
 .خواهد شد

 زیـر تـراز آب در طـول مسـیر      از حاصل ضرب سـطح مقطـع کانـال در   040312 و 040311های   حجم عملیات قابل پرداخت در ردیف    .15
 .آید عملیات به دست می
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 مترطول 11،200

های سبک زهکش  های عمیق با لوله اجرای زهکش
 60متر با ترانشه به عرض تا   میلی250تا قطر 

 . متر2متر و عمق تا  سانتی

 040101 

  

 ولمترط 16،500

های سنگین زهکش  های عمیق با لوله اجرای زهکش
متر   سانتی80متر با ترانشه به عرض   میلی250تا قطر 

 . متر2و عمق تا 

 040102 

  

 مترطول 9،360
های زهکش  های زیرزمینی بدون لوله اجرای زهکش

 . متر2متر و عمق تا   سانتی60با ترانشه به عرض 
 040201 

  

 مترطول 3،230

 و 040102 و 040101های  ها به ردیفاضافه ب
 متر باشد، به ازای 2 که عمق ترانشه بیش از 040201

کسر یک متر به تناسب حساب (هر متر اضافه عمق 
 . )شود می

 040301 

  

 مترطول 2،860

 و 040102 و 040101های  اضافه بها به ردیف
 در صورتی که عرض ترانشه بیش از 040201
 30ها باشد، به ازای هر  های مذکور در ردیف عرض
 . متر اضافه عرض سانتی

 040302 

  

 مترطول 1،440

 040201 و 040102، 040101های  اضافه بها به ردیف
های لجنی صورت  در صورتی که عملیات در زمین

 .گیرد

 040303 

  

 مترمکعب 5،550

خاکبرداری اضافی ناشی از حفر دیواره ترانشه در 
 به صورت 040201 و 040102 و 040101های  ردیف
ناپذیر باشد،    علت جنس زمین اجتناب دار که به شیب

 .برحسب حجم خاک اضافی برداشته شده

 040304 

  

 مترمکعب 630
های سطحی و پخش مصالح زهکش  اجرای زهکش

 .برای استفاده در زیرقشر رویه
 040305 

  

 مترمکعب 40،600
 برای بندی شده تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه

 .های سطحی و عمیق مصرف در زهکش
 040306 

  

 مترمکعب 26،900

تهیه، حمل، پخش، تسطیح و کوبیدن مصالح زهکشی 
ای به منظور  طبق مشخصات با مصالح رودخانه

 .ها و موارد مشابه زهکشی بستر راه و کف ترانشه

 040307 
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 مترطول 120

ایجاد مسیرهای هدایت آب در هر نوع زمین 
های سطحی  ی و دج جهت هدایت آبغیرسنگ

 .باالدست جاده به طرف آبروها

 040308 

  

 مترطول 150

های سطحی  آوری و دفع آب ایجاد کانال خاکی جمع
هایی که دارای سکوی میانی هستند و  در وسط راه

 .تر است تراز این قسمت میانی از تراز جاده پایین

 040309 

  

 مترمکعب 4،460
 در 040308 و 040307های  اضافه بها به ردیف

 .های لجنی صورت گیرد صورتی که عملیات در زمین
 040310 

  

 مترمکعب 5،750

، 040201، 040102، 040101های  ردیف اضافه بها به
 در صورتی که عملیات در زیر 040308 و 040307
های زیرزمینی انجام شود و استفاده از پمپ  تراز آب

 .برای تخلیه آب الزم باشد

 040311 

  

 مترمکعب 3،790

، 040201، 040102، 040101های  ردیف اضافه بها به
 در صورتی که عملیات در زیر 040308 و 040307
های زیرزمینی انجام شود و استفاده از پمپ  تراز آب

 .برای تخلیه آب ضروری نباشد

 040312 

 040401  .سنگبا قلوه ) درناژ(ها  سنگریزی پشت دیوارها و پل مترمکعب 29،100  
  

 مترمکعب 68،300
با سنگ ) درناژ(ها  سنگریزی پشت دیوارها و پل

 .الشه
 040402 

  

 مترمربع  
 و استقرار آن در )Geotextiles(ها  پارچه تهیه زمین

 .سطوح زهکش
 040501 
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 کوبی و سپرکوبی حفاری، شمع. فصل پنجم
 مقدمه 

 
های این فهرست بهـا       های مربوط در سایر فصل      ساخته با استفاده از ردیف      ها وسپرهای بتنی پیش     عریزی شم   گرد و بتن    بندی، میل    بهای قالب  .1

 .شود پرداخت می

هـای مربـوط، از فصـل کارهـای فـوالدی               بهای تهیه و حمل و باراندازی شمع یا سپر فلزی در صورتی که در کار باقی بماند، طبق ردیـف                    .2
 . سنگین پرداخت خواهد شد

جداگانه ) حفاظ فلزی نوک شمع     (بهای کالهک سرشمع    . شود  کوبی به ازای متر طول شمع کوبیده شده پرداخت می           های شمع   یف بهای رد  .3
 . شود از ردیف مربوط در فصل کارهای فوالدی سنگین پرداخت می

 و یا لولـه     24 نمره   Hا تیرآهن   ب% 10 اختالف وزن تا میزان      050305 و   050304،  050302،  050301های     منظور از کلمه حدود در ردیف      .4
 . باشد متر می  سانتی24به قطر خارجی 

ها و سپرهای فلزی به  های استاندارد به صورت یکپارچه و بدون جوش باشند و در مورد شمع ها و سپرهای فلزی، باید بر اساس طول  شمع.5
د و قطعات بعـدی برحسـب مـورد بـا حـداقل تعـداد اتصـاالت و                  طول بیش از طول استاندارد، باید اولین قطعه شمع یا سپر به طول استاندار             

هـا منظـور      ها و سپرها برای افزایش طول، در قیمت         هزینه برشکاری، جوشکاری و اتصاالت قطعات شمع      . جوشکاری مورد استفاده قرار گیرند    
 . شده است

قشه یا دستورکار مهندس مشاور ساخته شده است باشـد،          رود، کمتر از طول آن که طبق ن          هرگاه طول شمع یا سپرفلزی که در زمین فرو می          .6
هـای    درصد بهای ردیـف 30بابت بهای بارگیری، حمل و کوبیدن آن قسمت از شمع یا سپر که خارج از زمین طبیعی قرار گرفته است، معادل              

هـا   هزینه بریدن اضافه طول شـمع . ستکوبی ا گیری طول شمع، ازنقطه آغاز شمع     مالک اندازه . بارگیری و حمل و کوبیدن پرداخت خواهد شد       
 . های مربوط منظور شده است یا سپرهای کوبیده شده، در قیمت

کوبی به صـورت       با شیب حداکثر یک افقی و پنج قائم، با استفاده از قیمت ردیف مربوط برای شمع                  بهای کوبیدن شمع فلزی به طور مایل،       .7
 . شود  درصد اضافی پرداخت می15عمودی و 

 با شیب از یک افقی و پنج قائم، تا حداکثر یک افقی و سه قائم با استفاده از قیمـت ردیـف مربـوط                          ای کوبیدن شمع فلزی به طور مایل،       به .8
 .شود  درصد اضافی پرداخت می30کوبی به صورت عمودی و  برای شمع

بهای ردیف یادشده، بـه     .  کیلوگرم  است   122 متر مربع     متر و با وزن تقریبی هر      12 برای کوبیدن سپر فلزی به عمق تا         050401 بهای ردیف    .9
 .گیرد عمق کوبیده شده سپر فلزی در زمین تعلق می

 . های سپرکوبی اعم از فلزی یا بتنی منظور از یک متر مربع سپرکوبی، دومتر مربع سطح اصطکاک سپر با زمین است  در ردیف.10

ف پیمانکار، امتداد شمع یا سپر، موقع کوبیدن منحرف شود یا شمع و سـپر صـدمه     چنانچه به علت قصور و عدم رعایت مشخصات از طر          .11
هـیچ گونـه    . ها و سپرهای مزبور، باید بیرون کشیده شوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شمع کـوبی و سـپرکوبی انجـام شـود                         ببیند، شمع 

 . های مزبور به عهده پیمانکار است ه عمل نخواهد آمد و هزینهها و سپرها، ب پرداختی برای تهیه، کوبیدن و بیرون آوردن این گونه شمع

 . شود گونه وجه اضافی پرداخت نمی ها یا سپرها از هر نوع، که در اثر کوبیدن صدمه دیده باشد، هیچ  بابت هزینه بریدن و ترمیم سرشمع.12
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های درج شـده در   جاوز کند، بهای حمل براساس ردیف متر ت50های حفاری، چنانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفاری از          در ردیف  .13
 . شود فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت می

 .بینی شده است های مربوط پیش ها و سپرهای بتنی از دپوی محل ساخت تا محل کوبیدن، به هر فاصله در قیمت ردیف  هزینه حمل شمع.14

گونه  سازی محل کار محاسبه شده است و از این بابت هیچ           دیده پی و آماده     ی آسیب ها   هزینه تخلیه قسمت   050502 در بهای واحد ردیف      .15
 .شود پرداخت دیگری انجام نمی

 .شود های حفر چاه، در فصل دوم عملیات خاکی با دست، استفاده می دستی، از ردیف  لفاری محل شمع به هر قطر با وسای ح هزینه .16
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 مترطول 281،000

های  زنی عمودی در بتن و زمین حفاری و گمانه
متر به هر منظور   میلی26سنگی و سخت به قطر تا 

 . متر3برای عمق تا 

 050101 

  

 مترطول 337،000

های  زنی عمودی در بتن و زمین حفاری و گمانه
ر منظور متر به ه  میلی56سنگی و سخت به قطر تا 

 . متر3برای عمق تا 

 050102 

  

 مترطول 35،700

 25 × 25بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
متر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار،  سانتی

استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا 
 . متر6عمق 

 050201 

  

 مترطول 59،000

 30 × 30بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
متر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار،  سانتی

استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا 
 . متر11عمق 

 050202 

  

 مترطول 5،250

متر   سانتی5، به ازای هر 050202ردیف  اضافه بها به
 5کسر . (که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود

 .)ودش متر به تناسب محاسبه می سانتی

 050203 

  

 مترطول 6،650
های بتنی به طور مایل، با  اضافه بها برای کوبیدن شمع

 . قائم5شیب حداکثر یک افقی و 
 050204 

  

 مترطول 13،300

های بتنی به طور مایل، با  اضافه بها برای کوبیدن شمع
 3 قائم تا حداکثریک افقی و 5شیب از یک افقی و 

 .قائم

 050205 

  

 رطولمت 36،900

 و 24 تا نمره Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبشی،  یا شمع

ناودانی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود 
 نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار Hوزن تیرآهن 

 متر 12در محل وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 
 .های نرم در زمین

 050301 
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 مترطول 72،200

 و 24 تا نمره Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبشی،  یا شمع

ناودانی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود 
 نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار Hوزن تیرآهن 

 متر 12در محل وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 
 .های سخت یندر زم

 050302 

  

 مترطول 4،660

 به ازای 050302 و050301های  اضافه بها به ردیف
این . متر که به نمره تیرآهن اضافه شود  سانتی2هر 

 شده از تیرآهن، ورق،  های ساخته ردیف برای شمع
ناودانی، نبشی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله 

ل پرداخت  نظیر باشد نیز قابHحدود وزن تیرآهن 
 .است

 050303 

  

 مترطول 55،400

 24بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
های توخالی ساخته شده با سپر  متر و یا شمع سانتی

فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع 

 متر در 12وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 
 . های نرم زمین

 050304 

  

 مترطول 108،500

 24بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
های توخالی ساخته شده با سپر  متر و یا شمع سانتی

فلزی و یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع 

ر در  مت12وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 
 . های سخت زمین

 050305 

  

 مترطول 7،100

 به ازای 050305و050304های  اضافه بها به ردیف
. متر که به قطر خارجی لوله اضافه شود  سانتی2هر 

های توخالی ساخته شده از سپر  این ردیف برای شمع
فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 

 .باشد نیز قابل پرداخت است

 050306 

 050307  .های فلزی خارج کردن انواع شمع متر طول 34،000  
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 مترمربع 51،300

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای 
 12کار، استقرار در محل سپرکوبی وکوبیدن تا عمق 

متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی 
 .بماند

 050401 

  

 مترمربع 109،000

ی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار، تهیه سپرفلز
 متر 12استقرار در محل سپرکوبی، کوبیدن آن تا عمق 

 .و خارج کردن سپر

 050402 

 050403  .خارج کردن سپر فلزی مترمربع 27،700  
  

 مترمکعب 314،000

های نرم و پرکردن آن با بتن به  کندن چاه در زمین
ای تقویت  کیلوگرم سیمان در متر مکعب بر200عیار 

 . ها پی دیوارها و پایه پل

 050501 

  

 مترمکعب 434،500

 کیلوگرم سیمان در متر 250تزریق بتن به عیار 
های آسیب دیده  مکعب، به منظور ترمیم قسمت

های فلزی و بیرون  ، با استفاده از صندوقه های بتنی پی
 .برحسب حجم بتن مصرفی. کشیدن صندوقه

 050502 

  

 عبمترمک 128،000

 در صورت استفاده از 050502اضافه بها به ردیف 
های بتنی، در درشرایطی که صندوقه در کار  صندوقه

 .برحسب حجم بتن مصرفی. باقی بماند

 050503 

  

 مترمکعب 575،000

 در صورت استفاده از 050502اضافه بها به ردیف 
های فلزی، در درشرایطی که صندوقه در کار  صندوقه

 .رحسب حجم بتن مصرفیب. باقی بماند

 050504 

  

 مترمربع 131،000

بارگیری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل از 
دپوی محل ساخت، استقرار در محل سپرکوبی و 

 .  متر6کوبیدن آن به عمق تا 

 050601 
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 عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی.  فصل ششم
 مقدمه

 
 هزینه تهیه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سیمان و آب و بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر های این فصل، های واحد ردیف  در قیمت.1
ها منظور شده است؛ ولی در مورد سیمان، هزینه حمل  از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، در قیمت) به استثنای حمل سیمان(

 فاصله حمل مصالح یاد شده از یک کیلومتر تجاوز کند، هزینه حمل اضافی برحسب مورد هرگاه.  کیلومتر منظور شده است30از محل تهیه تا 
 30هزینه حمل مازاد بر . شود  ، برای هریک از اجزای تشکیل دهنده، به ازای متر مکعب کیلومتر پرداخت می3های مربوط در فصل  از ردیف

 .شود های درج شده در فصل حمل ونقل محاسبه و پرداخت می یفکیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه، بر اساس رد
 . گیرد که به صورت نما چیده شده باشد های نماسازی و اضافه بهای نماسازی دیوارهای سنگی، تنها به سطحی از دیوار تعلق می  ردیف.2

های  شود و ردیف های مربوط پرداخت می یفهای نما، از رد  در عملیات بنایی سنگی نمادار حجم بنایی سنگی با محسوب نمودن سنگ.3
 . شود اضافه بهای نماسازی سنگی نیز، برحسب مورد جداگانه پرداخت می

تراش است که در تمام حجم بنایی  تراش و تمام ، به ترتیب مربوط به سنگ سرتراش، نیم060503 و 060502، 060501های   بهای ردیف.4
 . ای یادشده، اضافه بهای نماسازی در این موارد پرداخت نخواهد شده های ردیف با پرداخت قیمت. انجام شود

 .  شود  متر مکعب ماسه در نظر گرفته می0,3 برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر ماسه، در هر یک متر مکعب عملیات بنایی، .5

 متر مکعب سنگ الشه در نظر گرفته 1/3لیات بنایی،  برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر سنگ، در هر یک متر مکعب عم.6
 .شود می

 لیتر 100های بعدی، حجم آب مصرفی، معادل  پاشی  برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر آب، برای هر نوع عملیات بنایی و آب.7
 .شود برای هریک متر مکعب عملیات بنایی در نظر گرفته می

 .شود ، برحسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می060801 و 060606 بهای ردیف .8

 .شود  پرداخت نمی060602، ردیف 060601 با پرداخت ردیف .9

 .بینی نشده است ، هزینه تراش نمای سنگ به صورت منحنی پیش060602 در ردیف .10

 یعنی یک واحد حجم سیمان در 1:6مالت برای مثال . ها برای اختالط ماسه و سیمان نسبت حجمی است های داده شده در مالت  نسبت.11
های یادشده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب مالت در جداول مربوط، در کلیات این   واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت6مقابل 

 .فهرست آمده است

 . گیرد  درجه تعلق می55 تا 10های با زاویه  ها و شیروانی   به شیب060103های   اضافه بهای ردیف.12

 ).سطح مستطیل محیط بر قسمت مرمت شده. (شود  برای سطح نماسازی مرمت شده انجام می060701 پرداخت ردیف .13

التفاوت بهای  دار برای تولید تور سنگ استفاده شده باشد، براساس فاکتور مابه ، چنانچه از مفتول روکش060106 و 060105های   در ردیف.14
 .باشد آن قابل پرداخت می

 متر از معـدن  500  شامل عملیات انفجار در معدن سنگ، تهیه سنگ مالون طبق مشخصات، بارگیری و حمل آن تا فاصله 060901 ردیف   .15
 .شود های مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین محاسبه و پرداخت می  متر از ردیف500بهای حمل مازاد بر . است



 عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی. فصل ششم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 

 
 

٣٦ 

 
 

 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)لریا(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 060101  .با قلوه سنگ) بلوکاژ ( خشکه چینی مترمکعب 36،200  
 060102  .با سنگ الشه) بلوکاژ( خشکه چینی مترمکعب 77،700  
  

 مترمکعب 19،700
، وقتی که 060102 و 060101های  ردیف اضافه بها به

 .ها انجام گردد ها و شیروانی عملیات در شیب
 060103 

  

 مترمکعب 194،500
های سنگی با استفاده از قلوه سنگ و یا  مرمت پی

 .الشه سنگ و دوغاب ریزی
 060104 

  

 مترمکعب 181،000
با تورسیمی ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تور سنگ 

 .گالوانیزه و قلوه سنگ
 060105 

  

 مترمکعب 231،000
با تورسیمی ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تور سنگ 

 .یزه و سنگ الشهگالوان
 060106 

 060201  . در پی1:5بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمکعب 186،500  
 060202  . در پی1:4بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمکعب 195،500  
 060203  . در پی1:3بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمکعب 194،000  
  

 مکعبمتر 39،400
 های بنایی با سنگ الشه در پی، ردیف اضافه بها به

 .برای بنایی در دیوار 
 060301 

  

 مترمربع 17،500
های بنایی با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به ردیف

 .نماسازی با سنگ الشه موزائیکی
 060401 

  

 مترمربع 48،900
های بنایی با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به ردیف

 .با سنگ با دبر، با ارتفاع مساوی در هر رگنماسازی 
 060402 

  

 مترمکعب 25،200

های بنایی با سنگ الشه وقتی کار  اضافه بها به ردیف
به صورت تعمیر آبشستگی پی و پایه سنگی بوده و 
یکپارچگی بخش قدیم و جدید ضروری باشد 

 .برحسب حجم مرمت شده

 060403 

  

 مترمربع 69،800
های بنایی با سنگ الشه، بابت  دیفاضافه بها به ر

 .نماسازی با سنگ سرتراش
 060404 

  

 مترمکعب 50،400
های بنایی با سنگ الشه در پی  اضافه بها به ردیف

 .ها  و برید پل برای رادیه
 060405 

 060501  .1:3بنایی با سنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 386،500  
 060502  .1:3با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان بنایی  مترمکعب 409،500  
 060503  .1:3بنایی با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 486،000  
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 مترمکعب 25،800

های قوسی شکل اضافه بها برای بنایی در طاق پل
های قوسی  این اضافه بها شامل بهای چوب بست پل(

 ).است متر 10 متر و خود 10تا دهانه 

 060601 

  

 مترمکعب 24،900
اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در 

 .صورتی که بنایی در انحنا انجام شود
 060602 

  

 مترمکعب 20،100

اضافه بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش 
این اضافه .  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود5از 

 متر یک 10 تا 5 واقع در ارتفاع بها برای حجم بنایی
 متر دوبار و 15 تا 10بار، برای حجم بنایی واقع در 

های بیشترپرداخت  به همین ترتیب برای ارتفاع
 .شود می

 060603 

  

 مترمکعب 18،400

های سنگی، هرگاه عملیات بنایی  اضافه بها به بنایی
تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب  پائین

 .الزامی باشد  پمپ در حین اجرای عملیات، با

 060604 

  

 مترمکعب -35،400

های بنایی با سنگ، در صورتی که  کسر بها به ردیف
های  بری ترانشه از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه

 .واقع در مسیر استفاده شود

 060605 

  

 مترمربع 26،500
لیات های سنگی، با تمام عم تعبیه درز انقطاع در بنایی

 .الزم و به هر شکل
 060606 

  

 مترمربع 269،500

مرمت نمای دیوارهای سنگی به صورت تخلیه 
های آسیب دیده و جایگزینی با سنگ مرغوب  سنگ

 . و بندکشی مربوط

 060701 

 060801  .بازسازی و احیای درز انقطاع در دیوارهای سنگی مترمربع 225،500  
  

 عدد 3،700
متر   دسی15 تا 10ه حجم تقریبی تهیه سنگ مالون ب

 .مکعب
 060901 

  

 کیلوگرم  
های  تهیه و مصرف چسب سنگ برای مرمت سازه

 .سنگی
 061001 
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 اندود و بندکشی. فصل هفتم
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 .شود به منظور اندودکاری روی آنها، وجه اضافی پرداخت نمی ) غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح( برای زخمی کردن سطوح .1

 متر مربع کمتر باشد، از 0,1هایی که هرکدام از  گیری خواهد شد و سطح سوراخ شود، اندازه ها، سطح نهایی که بندکشی می  در بندکشی.2
 .سطح بندکشی کسر نخواهد شد

ده است و از های  مربوط منظور ش پاشی، در قیمت ردیف ها، تمیز کردن سطح زیر کار و درآوردن مالت اضافی و همچنین آب  در بندکشی.3
 .شود این بابت وجه اضافی پرداخت نمی

 .شود  مبنای محاسبه ارتفاع، متوسط تراز زمین طبیعی پای کار در نظر گرفته می.4

های این فصل هزینه تهیه و حمل مصالح به هر فاصله تا محل مصرف در نظر گرفته شده است و از این بابت وجه اضافی   در ردیف.5
 . شود پرداخت نمی

 یعنی یک واحد حجم سیمان در 1:6برای مثال مالت . ها برای اختالط ماسه و سیمان نسبت حجمی است های داده شده در مالت  نسبت.6
های یادشده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب مالت در جداول مربوط، در کلیات این   واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت6مقابل 

 .فهرست آمده است

 ترک خورده باشد و تخریب  )سنگ معدن یا سنگ تراش و نظایر آن( مربوط به مرمت ابنیه سنگی است، وقتی که سنگ 070401 ردیف .7
 .گردد در این صورت فضای ترک پس از بادگیری با چسب سنگ، پر شده و پرداخت می. دیده مقرون به صرفه نباشد های آسیب قسمت
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 مترمربع 11،300

متر روی   سانتی1ضخامت حدود  اندود سیمانی به
 .1 : 3سیمان  ، بامالت ماسه ومورب  افقی، قائم  سطوح

 070101 

  

 مترمربع 15،900
متر روی   سانتی2اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .1 : 3سیمان  ومورب با مالت ماسه سطوح افقی، قائم
 070102 

  

 مترمربع 20،000
متر روی   سانتی3اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .1 : 3سیمان  ومورب با مالت ماسه سطوح افقی، قائم
 070103 

  

 مترمربع 30،700
متر روی   سانتی5اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .1 : 3سیمان  ومورب با مالت ماسه سطوح افقی، قائم
 070104 

  

 مترمربع 9،180

کشی نمای سنگی با سنگ الشه موزائیک با مالت بند
 در سطوح افقی، قائم یا مورب تا 1 : 3ماسه سیمان 

 . متر5ارتفاع 

 070201 

  

 مترمربع 6،260

بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش و 
 در سطوح 1 : 3تمام تراش با مالت ماسه سیمان 

 . متر5افقی،قائم یا مورب تا ارتفاع 

 070202 

  

 مترمربع 3،690

اضافه بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، 
 متر 10 تا 5این اضافه بها از .  متر5در ارتفاع بیش از 

 متر دوبار و به همین ترتیب در 15 تا 10یک بار، 
 .شود ارتفاعات بعدی پرداخت می

 070203 

  

 مترمربع 28،900

هر نوع، اضافه بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از 
وقتی عملیات بندکشی، شامل تخلیه بندهای آسیب 
دیده و پاکسازی بند نیز باشد، برحسب سطح مرمت 

 . شده

 070301 

  

  طولمتر 1،640

ها در ابنیه سنگی با استفاده از مواد  پرکردن ترک
پرکننده مانند مالت سیمانی و دوغاب برحسب متر 

 . طول ترک

 070302 

  

 مترمربع  
 در ابنیه سنگی با استفاده ازچسب سنگ مرمت سنگ
 .و نظایر آن

 070401 
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 بندی  قالب. فصل هشتم
 مقدمه 

 
 . قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو است های این فصل،  های موضوع ردیف  قالب.1

چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسـی، اعـم از ایـن کـه محصـول                 . ن است های روسی یا مشابه آ       منظور از تخته نراد خارجی، چوب      .2
 . شود ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن

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

 . های این فصل،به شرح زیر است  مبنای محاسبه ارتفاع کار مشخص شده در ردیف.4

 . گیرد  در مورد دیوارها، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار می.4-1

 . بندی تا سطح زیرین دال های قالب هایی که از دال ساده تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پای شمع  در مورد تابلیه پل.4-2

بنـدی تـا سـطح        هـای قالـب     هایی که از تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پای شمع                       در مورد پل   .4-3
 . زیرین تیر

ختن دیوارهای بتنی یا بنـایی و ماننـد    چنانچه طبق دستور مهندس مشاور، برای تحکیم بستر طبیعی زیر چوب بست، عملیاتی مانند سا         )تبصره
بندی،   های مربوط پرداخت خواهد شد، بدیهی است در این صورت، مبنای محاسبه ارتفاع قالب               آن انجام شود،بهای عملیات یاد شده، از ردیف       

 . تراز روی عملیات انجام شده خواهد بود
 . بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده استهای پشت بند، چوب بست و داربست و های این فصل،هزینه  در ردیف.5

 منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه ای ازقطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم ویا مایـل       .6
 .شود ها، به کار برده می مین، یا سایر تکیه گاهو یا قوسی است، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به ز

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

هـا بـرای نگهـداری قالـب درمقابـل نیروهـای ناشـی از         های فلزی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است کـه از آن       در قالب فلزی، پروفیل    .7-1
 .تواند از جنس چوب نیز باشد پشت بند قالب فلزی، می. شود ده میریزی، به کار بر بتن

شـود   ها، استفاده می ها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آن     در قالب چوبی، قطعات چهارتراش، افقی یا قائم است که از آن            .7-2
 . تواند به جای چهارتراش،قطعات فلزی و یا ترکیبی از چوب و فلز باشد و می

 . بینی شده است بندی دیوارها، هزینه تهیه و نصب فاصله نگهدار پیش های قالب  در ردیف.8

 کـه بـرای مقابلـه بـا فشـار بـتن              های فلزی یا پالستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره است،                منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله       .9
 .گیرد مورداستفاده قرار می

 . ها منظور شده است  قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی، در قیمت هزینه رنده کردن.10

بندی  وسیم، میخ،پیچ و مهره الزم که بسته به مورد، برای قالب) روغنی و مانند آن ( بندی این فصل، بهای ماده رهاساز  های قالب  در ردیف.11
 .  شده استها منظور گیرند، در قیمت چوبی یا فلزی مورداستفاده قرار می

 . های این فصل منظور شده است ها، در قیمت  بهای انجام عملیات الزم برای ایجاد پخ در گوشه قالب.12

 . شود بندی کسر نمی  متر مربع، از سطح قالب0,5بندی، سطح سوراخ تا   در محاسبه قالب.13

 . نه، در ارتفاع زیر تابلیه، در امتداد محور راه استفاصله داخل به داخل بین دو پایه هر دها ها، منظور از دهانه،   در پل.14
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هـای متشـکل از    ها از تیر، تیرچه و دال تشکیل شده باشد، برحسب مورد، برابر بهای قالب تابلیه پل      هایی که تابلیه آن     بندی  پل     بهای قالب  .15
 . تیر و دال است

هایی کـاربرد دارد کـه     متر و همچنین برای دال20ها از روی پی، حداکثر  نهای این فصل، برای دیوارهایی است که متوسط ارتفاع آ        قیمت .16
های دارای تابلیـه تیـر و دال و یـا تیـر و تیرچـه و دال،       در مورد پل.  متر تا سطح زیرین دال باشد    10ها،    بندی آن   های قالب   متوسط ارتفاع شمع  

 .  متر باشد10ها تا سطح زیرین تیرها،  پای شمعهای این فصل اعتبار دارد که حداکثر متوسط ارتفاع  موقعی قیمت

 . ، پرداخت میشود080301ها در هر ارتفاع و با هر دهانه، از ردیف  پل) بتنی یا فلزی ( ساخته  بندی دال بین تیرهای پیش  بهای قالب.17

 . ، پرداخت خواهد شد080402ردیف  در مواردی که طبق نقشه یا دستورکار مهندس مشاور، قالب در کار باقی بماند،اضافه بهای .18

بندی دو وجه درز      های بتنی، قالب    ، در ارتباط با درزهای انبساط در بتن و درزهای کف سازی           080502 و   080501های     با پرداخت ردیف   .19
 . شود اند، پرداخت نمی که مجاور یکدیگر قرار گرفته

، با نظر مهندس مشاور و تصویب       )در صورت نیاز و اجرا      ( ها    ش خاک در پی   بست الزم برای جلوگیری از ریز        هزینه تخته کوبی و چوب     .20
 080601، طبـق ردیـف      )سطح تماس تخته بـا دیـواره پـی          ( کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی، برحسب سطحی که تخته کوبی شده است             

 .  قابل پرداخت نیستشود، این ردیف کنی به صورت شیب دار انجام می هایی که پی در زمین. شود پرداخت می

بست شـامل تهیـه و بـه کـاربردن لـوازم و مصـالح، ماننـد چـوب گـرد،                  های مربوط به چوب     بست تونل، تمام هزینه     های چوب    در ردیف  .21
هـای یـاد شـده بـر اسـاس حجـم             ردیف. بینی شده است    چهارتراش، الوار، تخته به منظور حفاظت و تثبیت جدار تونل، تا انجام پوشش، پیش             

 . شود بست در آن انجام شده است، طبق نقشه و دستورکار مهندس مشاور، پرداخت می تی از حفاری که چوبقسم

 منظور از قالب لغزنده قالبی است که سطح بتن با سطح قالب، در طول اجرای سازه دائماً در تماس باشد و تغییر مکان آن با لغزش انجـام                             .22
توان جزء قالب لغزنده به حسـاب         شوند، نمی   بت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جدید بسته می            هایی را که هر نو      شود، بنابراین، قالب  

 . آورد

گیرنـد،     متر، قیراندود کردن آن بخش از تیرهای عمودی که در داخل زمین قرار می              0,5، شامل کندن زمین به عمق       080901 قیمت ردیف    .23
 تیرها به یکدیگر به وسیله تیرهای جانبی با استفاده از میخ و پرکردن مجدد زمین کنده شده در                   کارگذاری تیرهای چوبی عمودی، متصل کردن     

 .باشد ها می پای پرچین

 متر مکعب برای هر عدد پایـه چـوبی پرداخـت            0,125 و به میزان     120103 از ردیف      080902ریزی مربوط به ردیف        هزینه عملیات بتن   .24
 .شود می
 متر سه   بر ده  به ازای هر متر مازاد،تا بیست متر باشد)  این فصل مربوط در مندرج در ردیف( بیش از ده متر دیوارفاع  که ارت  در صورتی.25

به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول، مازاد بر ده متر سه درصد، برای متر دوم، شش . شود  مربوط اضافه می درصد به بهای ردیف
 4/18بعنوان مثال چنانچه ارتفاع دیوار . شود های بیشتر تا بیست متر عمل می ه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاعدرصد، برای متر سوم، ن

 ) 4/18-10)(03/0=(252/0                                             :   شود متر باشد، اضافه بها به ردیف ارتفاع ده متر به این ترتیب محاسبه می
 .گیرد  متر تعلق می4/18به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا  درصد 2/25
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 080101  .ها تهیه وسایل وقالب بندی در پی مترمربع 40،400  
  

 مترمربع 21،700
فاع برای تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارت

 .بتن ریزی درجا

 080102 

  

 مترمربع 56،600
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 

 . متر باشد2دیوار حداکثر 
 080201 

  

 مترمربع 59،800
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 

 . متر باشد3 متر و حداکثر 2دیوار بیش از 
 080202 

  

 مربعمتر 80،900
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 

 . متر باشد5 متر و حداکثر 3دیوار بیش از 
 080203 

  

 مترمربع 91،300
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 

 . متر باشد7 متر و حداکثر 5دیوار بیش از 
 080204 

  

 مترمربع 103،000
یوارهای بتنی که ارتفاع تهیه وسایل و قالب بندی د

 . متر باشد10 متر و حداکثر 7دیوار بیش از 
 080205 

  

 مترمربع 57،900
 متر که 5های با دهانه تا  تهیه وسایل قالب بندی تابلیه
 .از دال ساده تشکیل شده باشد

 080301 

  

 مترمربع 67،800

 متر 8های با دهانه  تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل
ر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر  مت12تا 

 . متر باشد3تیر حداکثر 

 080302 

  

 مترمربع 80،400

 متر 8های با دهانه  تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل
 متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 12تا 

 . متر باشد5 متر و حداکثر 3تیر بیش از 

 080303 

 080401  .از قالب که دارای انحنا باشد اضافه بها برای سطوحی عمترمرب 30،800  
  

 مترمربع 21،400
های قالب بندی هرگاه قالب الزاماً  اضافه بها به ردیف
 .در کار باقی بماند

 080402 

  

 مترمربع 11،300

اضافه بهای قالب بندی هرگاه عملیات در زیر تراز 
ی یا های زیرزمینی انجام شود و آبکش سطح آب

 .تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

 080403 

  

4،320 
دسیمتر 
 مکعب

تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام 
 .های بتنی مصالح الزم، به استثنای کف سازی

 080501 
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2،780 
دسیمتر 
 مکعب

های بتنی در موقع  تعبیه انواع درزها در کف سازی
 .وسایل الزم، بدون پرکردن درزاجرا به انضمام 

 080502 

  

 مترمربع 42،600
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای 

 .ها در هر عمق جلوگیری از ریزش خاک در پی
 080601 

  

 مترمکعب 36،000

تهیه وسایل وچوب بست برای تثبیت جدارتونل در 
دار وسنگی فرسوده و  های سنگی سخت ترک زمین

 .غیرهمگن

 080701 

  

 مترمکعب 102،000
تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در 

 .های خاکی سخت و یا غیرمقاوم و ریزشی زمین
 080702 

  

 مترمربع  
ها با قالب  تهیه وسایل وقالب بندی بتن پوششی تونل

 .فلزی
 080801 

  

 مترمربع  

تهیه وسایل و قالب بندی با پشت بند و داربست، 
های لغزنده  تمام تجهیزات الزم برای قالبسکوها و 

 .ها افقی، جهت بتن پوششی تونل

 080802 

  

 مترمربع  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از ماشین جهت 

 .ها به صورت پیوسته ریزی نیوجرسی بتن
 080803 

  

 مترمربع 166،500
های چوبی پیوسته به  تهیه مصالح و ایجاد پرچین

 .متر ی سانت10ضخامت 
 080901 

  

 عدد 56،500

های چوبی برای  تهیه مصالح و کوبیدن پایه
حصارهای چوبی یا سیم خاردار و نظایر آن با ارتفاع 

 . متر2تا 

 080902 

  

 مترمکعب 75،800
های چوبی  ها و قیم تهیه مصالح و ایجاد داربست

 .برحسب حجم فضایی کار انجام شده
 081001 

  

 مترمربع 79،900
های تخت آسیب  ه وسایل و قالب بندی زیر دالتهی

 .دیده برای اجرای بتن محافظ
 081101 
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 کارهای فوالدی با میلگرد. فصل نهم
 مقدمه

 
ها، مشخصـات،     گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه          هایی که پرداخت بهای واحد آنها بر اساس وزن کار صورت می              در مورد ردیف   .1

 .های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد های استاندارد مربوط یا جدول رت جلسات تنظیمی و به مأخذ جدولدستورکارها و صو

گونـه    های واحد مربوط منظور شده و از این بابت هـیچ            های مربوط به تهیه و مصرف الکترود و مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت                هزینه .2
 .واهد شدوجه یا وزن اضافی پرداخت نخ

ماننـد، بـر اسـاس        های مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن بـاقی مـی                     ها و سنجاقک     بهای خرک  .3
 .های مربوط قابل پرداخت است های تنظیم شده و طبق ردیف صورتجلسه

 و نصف دیگر از ردیف      090501ای باشد، نصف وزن آنها از ردیف           در صورتی که میل مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره                .4
 . شود  پرداخت می090502

 . متر در نظر گرفته شده است10های این فصل برای برآورد هزینه کارهای تا ارتفاع حداکثر   قیمت ردیف.5

های مختلف و فنرهای داخلی، بـه انضـمام دسـتمزد               شامل تهیه تمام مصالح، مانند کابل به هر قطر، گیره برای کابل             090601   قیمت ردیف  .6
ها، همراه بـا تهیـه و           بریدن، خم کردن، بستن و جایگذاری کابل درون حفره، همچنین هزینه به کار بردن گیره و قالب و دستمزد کشیدن کابل                    

لزوم، طبق نقشه و مشخصـات اسـت و بـه           ها و پر کردن منافذ با مالت ماسه سیمان مورد             تزریق دوغاب سیمان و همچنین دستمزد قطع کابل       
، پرداخت )متر پشت هر گیره فعال یا با نظر مهندس مشاور  سانتی80طول کابل به کار رفته شده به اضافه ( ازای هر کیلوگرم وزن تئوری کابل       

ر شده است و مبدأ حمل کابل، انبار         منظو 090601   کیلومتر و باراندازی در کارگاه، در ردیف       30بهای بارگیری و حمل کابل تا فاصله        . شود  می
 کیلـومتر باشـد، هزینـه       30چنانچه فاصله حمل بیشتر از      . شود  تحویل دهنده آن که قبالً به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در نظر گرفته می              

 و سایر لوازم مورد نیـاز،  بابت حمل گیره، قالب، غالف.  کیلومتر از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد     30حمل مازاد بر    
متـری گیـره مربـوط، بـا       سـانتی 5ها را از فاصله حـداقل      ها، باید میله    پس از اتمام کشش کابل    . هیچگونه پرداخت اضافی به عمل نخواهد آمد      

دود نمود و پس از تزریـق  ها و گیره مربوط را با خمیر مناسب که با فشار باید داخل آن شود، کامالً مس دستگاه برش قطع کرد و منافذ بین میله   
 . کیلوگرم اندود کرد600ها وگیره را با مالت ماسه سیمان به عیار  دوغاب سیمان، روی میله

قیمت حفاری در بتن از ردیف مربـوط در فصـل پـنجم            .  آماده سازی محل کار و تمیزکاری در قیمت منظور شده است           090602 در ردیف    .7
 .شود پرداخت می
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 کیلوگرم 9،120

بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به  تهیه، 
 .متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم  میلی10قطر تا 

 090101 

  

 کیلوگرم 8،420

بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به  تهیه، 
برای بتن مسلح با سیم پیچی متر   میلی18 تا 12قطر 
 .الزم

 090102 

  

 کیلوگرم 8،650

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار 
متر برای بتن مسلح با   میلی10 به قطر تا AIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090201 

  

 کیلوگرم 7،700

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار 
متر برای بتن مسلح   میلی18 تا 12  به قطرAIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 090202 

  

 کیلوگرم 7،440

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار 
متر برای   میلی20 و بیش از 20 به قطر AIIاز نوع 

 .بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 090203 

  

 کیلوگرم 8،860

لگرد آجدار تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن می
متر برای بتن مسلح با   میلی10 به قطر تا AIIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090204 

  

 کیلوگرم 7،870

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار 
متر برای بتن   میلی18 تا 12 به قطر AIIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 090205 

  

 کیلوگرم 7،620

م کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار تهیه، بریدن، خ
متر برای   میلی20 و بیش از 20 به قطر AIIIاز نوع 

 .بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 090206 

  

 کیلوگرم 7،660

ساخته شده از ) مش(تهیه شبکه میلگرد پیش جوش
میلگرد ساده، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه 

 .با سیم پیچی الزم

 090301 

  

 کیلوگرم 7،660

ساخته شده از ) مش(تهیه شبکه میلگرد پیش جوش 
میلگرد آجدار، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه 

 .با سیم پیچی الزم

 090302 
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 کیلوگرم 265

های میلگرد چنانچه عملیات پائین  اضافه بها به ردیف
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه  تر از آب

 .ی کار ضروری باشدموتوری در حین اجرا

 090401 

 090501  .تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم کیلوگرم 10،300  
 090502  .تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره کیلوگرم 12،100  
  

 کیلوگرم 11،500

از ) بولت(مهار دنده شده  تهیه، ساخت و نصب میل
اری گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذ هر نوع میل

 . ریزی های الزم، قبل از بتن در محل

 090503 

  

 کیلوگرم 990
 وقتی 090502 و 090501اضافه بها نسبت به ردیف 

 .مهاربندی به صورت شبکه انجام گردد
 090504 

 090505  .تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه عدد 3،850  
  

 کیلوگرم  

ایل الزم و انجام تهیه کابل وسایر مصالح و وس
عملیات کشیدن کابل، در مهاربندی و درزگیری ترک 

های آسیب دیده و نظایر آن، برحسب وزن کابل  سازه
 .شده نصب

 090601 

  

 کیلوگرم 12،400

تهیه بولت و سایر مصالح و وسائل الزم و انجام 
عملیات پس کشیدن قطعات بتنی به روش جک 

ی بتنی برحسب ها بولت برای درزگیری ترک در سازه
 . وزن بولت و ملحقات

 090602 

  

 کیلوگرم  

تهیه کابل وسایر مصالح و وسایل الزم واجرای 
ها و نظایر آن  ها، پل های مهاری در دیوارها، تونل کابل

با ادوات مربوطه با مهار نقطه ای کشیده شده، 
 .ها برحسب وزن کابل

 090701 

  

 کیلوگرم  

 مصالح و وسایل الزم و های مهاری وسایر تهیه میل
ها و  ها، پل های مهاری در دیوارها، تونل اجرای میل

نظایر آن بدون مهار نقطه ای و کشش، برحسب وزن 
 .میله

 090702 

  

 کیلوگرم  

تهیه، بریدن، تراشکاری، خم کاری، رزوه کردن 
، سوراخکاری سطح بتن و AIIمیلگرد از نوع 

 آن جهت کارگذاشتن میلگرد و رول پالک نمودن
 .ترمیم بتن یا موارد مشابه

 090801 
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 کیلوگرم  

های میلگرد وقتی که از  اضافه بها به ردیف
دار استفاده گردد برحسب  میلگردهای آجدار پوشش

 . وزن میلگرد

 090802 

 090803 .تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره کیلوگرم 12،900  
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 سنگینکارهای فوالدی . فصل دهم
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  . است٣٧.ST فوالد منظورشده در این فصل، از نوع فوالد نرم معمولی  .1
هـای اسـتاندارد      گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و بـه مأخـذ جـدول              هایی که پرداخت آنها بر اساس وزن کار صورت می            در مورد ردیف   .2

 .مربوط یا جدول کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد

های این فصل، بهای برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری، و همچنـین سـنگ زدن و کارهـای                       در تمام ردیف   .3
های واحد مربوط منظور       پرچ و مانند آن، در قیمت       های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره،           همچنین هزینه . مشابه، منظور شده است   

 . اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شدشده و از این بابت

هـای    های فلـزی، از ورق، تسـمه، میلگـرد و پروفیـل              شامل تهیه مصالح و ساختن قطعات پل       100801 و   100201،  100101های     بهای ردیف  .4
 .مختلف و نصب آن در هر ارتفاع، با یک دست رنگ ضدزنگ است

های نورد شده به هر طول و جوشکاری در صورت لـزوم      های فلزی از پروفیل     نه تهیه شمع  ، شامل هزی  100502 و   100501های     بهای ردیف  .5
های تنظیم شـده بـه کـار رود، محاسـبه و      مجلس ها به ازای هر کیلوگرم شمع که طبق نقشه، مشخصات، دستور کار و صورت        این قیمت . است

 . شود پرداخت می

شود که سـپر   های مختلف است و تنها در مواردی پرداخت می زی، به ابعاد و انواع اندازه   شامل هزینه تهیه سپرهای فل     100503 بهای ردیف    .6
شـود کـه در بـار اول پـس از کوبیـدن، در       قیمت کامل این ردیف، در صورتی پرداخت می     . طبق نقشه یا با تصویب کارفرما در کار باقی بماند         

 سپر در زمین باقی گذاشته شود، درصد پرداخت ردیف بامحاسـبه و تشـخیص               در مواردی که پس از یک یا چند بار مصرف         . زمین باقی بماند  
 .دستگاه نظارت و تأیید کارفرما خواهد بود

رود، کمتر از طول تعیین شده در  نقشه یا دستور کار مهنـدس مشـاور باشـد و طـول       هرگاه طولی از شمع فلزی که در داخل زمین فرو می        .7
در داخـل یـا خـارج از        (ای دیگر نباشد؛ بابت تمام طول شمع مطابق با نقشه یا دستورکار مهندس مشاور،               ه  اضافی شمع قابل استفاده در شمع     

 . شود بهای کامل ردیف مربوط پرداخت می) زمین طبیعی

ه ، وزن قابل پرداخت عبارت است از مجمـوع وزن مقـاطع اضـاف             )100702 و   100701،  100602،  100601های    ردیف( در کارهای تعمیراتی     .8
 .وزن قطعات حذف شده% 25شده  و

 . باشد  شامل پاکسازی قطعه زمینه و اجرای یک دست رنگ ضدزنگ نیز می100702 و 100701، 100602، 100601های   بهای ردیف.9
 .باشد  می9/10 بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل از نوع .10
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 کیلوگرم 10،100

های فلزی  تهیه مصالح، نصب تیرها و بادبندهای پل
 . متر، در هر ارتفاع24به دهانه تا 

 100101 

  

 کیلوگرم 13،100
های فلزی  تهیه مصالح، نصب خرپاها و بادبندهای پل

 . متر، در هر ارتفاع24به دهانه تا 
 100201 

  

 کیلوگرم 9،940
های   ساخت و نصب گالریتهیه مصالح فلزی و

 .گیر به طور کامل با استفاده از مقاطع نرمال بهمن
 100301 

  

 کیلوگرم  
های  تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب گالری

 .های فوالدی گیر به طور کامل با استفاده از لوله بهمن
 100302 

  

 کیلوگرم  

ها  بندی داخل تونل تهیه مصالح فلزی برای کالف
ها به طور کامل، در حالی که در  صب آنوساخت و ن

 .کار بماند

 100303 

  

 مترطول  

ای  تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه
 25جایی  دار خارجی با میزان جابه فوالدی دندانه

بندی و پیج و مهره  متر، با ورقه الستیکی آب میلی
 .روی پل  در سطح اتومبیلربوطم

 100401 

  

 مترطول  

ای  هیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانهت
 50جایی  دار خارجی با میزان جابه فوالدی دندانه

بندی و پیج و مهره  متر، با ورقه الستیکی آب میلی
 .روی پل در سطح اتومبیلربوط م

 100402 

  

 کیلوگرم 9،950
تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی 

 .ها برای درز انبساط در پل
 100403 

  

 مترطول 71،200

 هرگاه 100402 و 100401های  اضافه بها به ردیف
ها به منظور  انجام عملیات مذکور در این ردیف
 .جایگزینی درز انبساط موجود انجام شود

 100404 

  

 کیلوگرم 1،380

 هرگاه انجام عملیات 100403اضافه بها به ردیف 
پوشش  به منظور جایگزینی  مذکور در این ردیف
 .فلزی موجود انجام شود

 100405 

 100501  . به هر اندازهHهای فلزی با مقطع  تهیه شمع کیلوگرم    
 100502  .ای به هر اندازه های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم 7،520  
  

 کیلوگرم 8،540
تهیه سپر فلزی به هر اندازه، در صورتی که سپر در 

 .محل کوبیده شده باقی بماند
 100503 
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 کیلوگرم 5،330

 به هر قطر برای (Casing)های فلزی  تهیه لوله
عملیات حفاری، در صورتی که لوله در محل حفاری 

 .باقی بماند

 100504 

  

 کیلوگرم 10،600
های چوبی و  تهیه و نصب حفاظ فلزی نوک شمع

 .ساخته بتنی پیش
 100505 

  

 کیلوگرم 8،650
رق، ناودانی، نبشی یا تهیه شمع فلزی از تیر آهن، و

 .ترکیبی از آنها
 100506 

  

 کیلوگرم 24،600

کاری،  تعمیر و مرمت تیرهای فلزی شامل وصله
افزایش % 5برش، جوشکاری، آهنگری با حداکثر 

 .وزن قطعه تحت تعمیر در محل

 100601 

  

 کیلوگرم 11،000
تقویت تیرهای فلزی به وسیله ورق و مقاطع 

 . برحسب وزن اضافه شدههای نورد شده پروفیل
 100602 

  

 کیلوگرم 18،400

تعمیر و مرمت خرپاهای فلزی شامل وصله کاری، 
افزایش % 5برش، جوشکاری، آهنگری با حداکثر 

وزن قطعه تحت تعمیر در محل برحسب وزن اضافه 
 .شده

 100701 

  

 کیلوگرم 14،800
های  تقویت خرپاهای فلزی به وسیله ورق وپروفیل

 . بر حسب وزن اضافه شدهنورد شده
 100702 

  

 کیلوگرم 7،040
های  تهیه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق

 .های فلزی با هر دهانه و ارتفاع فوالدی برای پل
 100801 

  

 کیلوگرم 8،830

گیر و  های بهمن تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ
نظایر آن، از قطعات نورد شده، ورق و سایر مقاطع 

 .مشابه

 100901 
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 کارهای فوالدی سبک. فصل یازدهم
 مقدمه

 
هـای اسـتاندارد    گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریـک و بـه مأخـذ جـدول     هایی که پرداخت آنها بر اساس وزن کار صورت می        در مورد ردیف   .1

 .های کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد مربوط یا جدول

ی برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری، و همچنـین سـنگ زدن و کارهـای                  های این فصل، بها      در تمام ردیف   .2
های واحد مربوط منظور       پرچ و مانند آن، در قیمت       های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره،           همچنین هزینه . مشابه، منظور شده است   

 .ت نخواهد شدشده و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن پرداخ

هـای    هـای فصـل     سازی آنها جداگانـه از ردیـف          کنی و پی    سازی دارد، هزینه پی     کنی و پی    هایی از این فصل که اجرای آنها نیاز به پی            ردیف .3
 .سربار ناشی از قلت حجم و پراکندگی کار در قیمت منظور شده است. شود مربوط پرداخت می

، در بقیـه    باشـد    گالوانیزه  و با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده می            10,9 یا   8,8 ازنوع   110201ف   پیچ و مهره به کار برده شده در ردی         .4
 .باشد ردیفها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولی می

ور کارفرما این ضخامت کمتر یا باشد؛ چنانچه طبق دست  میکرون می100ها به میزان  ها و زبانه  برای گالوانیزه کردن تسمه110203 ردیف .5
 .شود بیشتر شود، بهای آن به تناسب از ردیف مزبور محاسبه می

دیده در محل است؛ در صورتی کـه فقـط بـازکردن گاردریـل                های آسیب    مربوط به بازکردن، مرمت و بستن مجدد گاردریل        110105 ردیف   .6
 . شود  استفاده می110702مورد نظر باشد از ردیف 

 .، پرداخت دو ردیف دیگر در آن مورد مجاز نیست110801 و 110702، 110105های  داخت هریک از ردیف با پر.7

 .های مورد استفاده، جزء مصالح تحویلی کارفرما است لوله ها و یا نیم ، لوله110501 در ردیف .8

 .ستدار مورد استفاده، جزء مصالح تحویلی کارفرما ا های کنگره ، لوله110502 در ردیف .9

هـای فصـول      هـا از ردیـف      ریزی محاسبه نشده است و این هزینه        های عملیات خاکی و بتن      ، هزینه 110502 و   110501های     در بهای ردیف   .10
 .گردد مربوط، محاسبه و پرداخت می
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 کیلوگرم  

از ورق ) گاردریل(تهیه و نصب حفاظ جانبی راه 
های  ها و اتصاالت مربوط برای کناره گالوانیزه با پایه

 .ها و نظایر آن، از نوع خارجی راه و پل

 110101 

  

 کیلوگرم 14،000

از ورق ) گاردریل(تهیه و نصب حفاظ جانبی راه 
های  ها و اتصاالت مربوط برای کناره گالوانیزه با پایه

 .وع ساخت داخل کشورها و نظایر آن، از ن راه و پل

 110102 

  

 کیلوگرم  

از جنس ) گاردریل(تهیه و نصب حفاظ جانبی راه 
های  ها و اتصاالت مربوط برای کناره آلومینیوم با پایه

 . ها و نظایر آن راه و پل

 110103 

  

 کیلوگرم  

از جنس ) گاردریل(تهیه و نصب حفاظ جانبی راه 
ها و  با پایه powder coatفوالد رنگ شده پودری 

ها و نظایر  های راه و پل اتصاالت مربوط برای کناره
 . آن، از نوع ساخت داخل کشور

 110104 

  

 کیلوگرم 9،990
هـای آجـدار فـوالدی بـه ابعـاد            تهیه و نصـب تسـمه     

 . برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزممختلف
 110201 

  

 کیلوگرم 6،480
گیر فوالدی در  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه

 .ساخته بتنی برای مسلح کردن خاک قطعات پیش
 110202 

  

 کیلوگرم 3،580

 در 110202 و 110201های  اضافه بها نسبت به ردیف
 میکرون 100ها به میزان  ها و زبانه صورتی که تسمه

 .گالوانیزه شوند

 110203 

  

 کیلوگرم 7،840

و پایه تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها، عالئم راه 
زن به هر شکل و اندازه، ساخت و  های چشمک چراغ

ها به غیر از صفحه تابلو یا چراغ  نصب کامل آن
 .زن چشمک

 110301 

  

 کیلوگرم 79
 هرگاه تابلو مورد نظر 110301اضافه بها به ردیف 

 .برای نصب، کشویی باشد
 110302 

  

 کیلوگرم 9،210
به هر ) نسف(تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی 

 . شکل و اندازه ونصب کامل آن
 110303 
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 کیلوگرم 8،710

تهیه، ساخت و کارگزاری پایه، دستک فلزی از نبشی، 
مانند آن، برای نصب سیم   تیرآهن و،سپری، ناودانی

 . خاردار یا تور سیمی وسایر کارهای مشابه

 110304 

  

 کیلوگرم 11،600
ناه با نبشی، پ تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

 . ها ناودانی و مانند آن
 110305 

  

 کیلوگرم 10،300
پناه با  تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

 . های توخالی پروفیل
 110306 

  

 کیلوگرم 12،000

تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای 
ها با لوازم  ها و مانند آن ها، پل حفاظ اطراف جاده

 . اتصال

 110307 

 110308  . تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت الزم کیلوگرم 11،700  
  

 کیلوگرم  
های چدنی، برای  تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوش

 . ها و موارد مشابه های سطحی روی پل تخلیه آب
 110401 

  

 کیلوگرم 5،550

های مربوط و نصب  های چدنی با قاب تهیه درپوش
به انضمام تهیه و به کاربردن  ها،  ها روی چاهک آن

 . ها مصالح الزم برای تحکیم قاب

 110402 

  

 کیلوگرم 8،620

ها  های فلزی روی آبروها و کانال تهیه و نصب دریچه
های الزم با  از ناودانی، تیرآهن، ورق وسایر پروفیل

 .جوشکاری و ساییدن

 110403 

  

 کیلوگرم 130
نظایر  در آبروها وهای فوالدی  لوله ها و نیم نصب لوله

 . آن به هر قطر
 110501 

  

 کیلوگرم 460
دار در آبروها به هر  های کنگره مونتاژ و نصب لوله

 .قطر
 110502 

  

 کیلوگرم 10،000
با ) گاباریت (سنج  های ارتفاع تهیه و نصب شاخص

 . های نورد شده پروفیل
 110601 

  

 کیلوگرم 1،630

دیده نظیر انواع  تعمیر و مرمت قطعات فلزی آسیب
پناه و پایه تابلو، برحسب وزن  گاردریل، نرده، جان

 .شده قطعه تعمیر

 110701 
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 کیلوگرم 175

اعم از سالم یا (آوری قطعات فلزی از سطح راه  جمع
پناه و پایه  ، نظیر انواع گاردریل، نرده، جان)دیده آسیب

بندی و حمل به  تابلو، شامل بازکردن، برشکاری، دسته
 .دارخانهراه

 110702 

  

 کیلوگرم 1،640
ترفیع انواع گاردریل برحسب وزن کل گاردریل ترفیع 

 .داده شده
 110801 
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 احداث و مرمت ابنیه بتنی . فصل دوازدهم
 مقدمه 

 
 . یین شودهای این فصل، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی است، مگرآن که صراحتاً نوع آن تع در تمام ردیف .1

 .ای یا شکسته، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان خواهد بود انتخاب شن وماسه به صورت طبیعی رودخانه .2

و های این فصل، هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشـت تـا محـل مصـرف            در تمام ردیف   .3
هـای   بهای حمل مازاد، برحسب مورد، طبـق ردیـف    . هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از یک کیلومتر تجاوز کند         .  شده است  باراندازی، منظور 

 برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر شن و ماسـه، معـادل  .  شود ، از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می    030903 و   030902
در صورتی که محل تأمین شن و ماسه بتن متفاوت باشد، بـه جـای    . شود  ر مکعب بتن درنظر گرفته می      متر مکعب شن و ماسه برای هر مت        3/1

 . گیرد  مالک عمل قرار می8/0 و برای شن، ضریب 5/0، برای ماسه، ضریب 3/1ضریب 

 کیلـومتر، بـر اسـاس       30مـازاد بـر     ها منظور شده و هزینه حمل          کیلومتر و باراندازی، در قیمت     30 هزینه بارگیری و حمل سیمان تا فاصله         .4
 . شود های مربوط درفصل حمل و نقل پرداخت می ردیف

های واحد این فصل تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تـا محـل مصـرف و بارانـدازی،                       بهای بارگیری و حمل آب مصرفی، در قیمت        .5
 لیتر برای هر متر مکعب بـتن، طبـق ردیـف            500ل اضافی بر مبنای     هرگاه فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر باشد، بهای حم         . منظور شده است  

 . شود ، از فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت می030904

 . هزینه حمل پمپ بتن منظور نشده است وهزینه مربوط به آن از فصل حمل و نقل قابل پرداخت است120208 در ردیف .6

اخته شده در کارگاه به محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمـودن، هرگونـه            بندی مصالح، ساختن، حمل بتن س        هزینه دانه  .7
در صـورتی  .  استها منظور شده ها، در بهای واحد ردیف افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه    

 .شود  پرداخت می120801 تراک میکسر حمل شود بهای ردیف که بتن به لحاظ بعد فاصله ایستگاه بتن تا محل مصرف باید با

 .ریزی کسر نخواهد شد   متر مکعب یا کمتر باشد، ازحجم بتن05/0ها  های تعبیه شده در بتن که حجم هر یک از آن  حجم حفره.8

یچ گونه اضـافه بهـایی عـالوه بـر     ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود، ه  چنانچه طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن         .9
سـاز،   شود؛ ولی حمل مازاد بر یک کیلومتر آب ومصالح سنگی بتن تا محـل دسـتگاه بـتن    بینی شده در این فصل، پرداخت نمی      های پیش   قیمت

از ردیـف   ساز تا محل مصرف، برحسب حجم بـتن ریختـه شـده،               شود و حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن            محاسبه و پرداخت می   
 . ساز باید به تأیید مهندس مشاور برسد در این حالت محل استقرار دستگاه بتن. شود ، پرداخت می120801

شـود، اضـافه مصـرف بـتن بـرای پرشـدن              مـی   های حفاری شده و فضاهای خالی آن، که به طریـق ترمـی انجـام                  ریزی در محل     برای بتن  .10
 درصد مازاد بر حجم تئوریک طبق نقشه یا تأییـد مهنـدس مشـاور قابـل پرداخـت      10کثر تا سقف   های جداره و انبار انتهای شمع، حدا        سوراخ
برای کنترل مقطع حفاری شده و جلوگیری از الغر شدن احتمالی و آگاهی از میزان مصرف بتن، باید نمودار مصرف در اعماق مختلـف                        . است

 . ترسیم و به تأیید مهندس مشاور برسد

های حفاری، صعوبت ناشی از استفاده از غالف مخصوص و بتن ریزی در زیر سطح آب وهمچنین اجرای بتن                 ی در محل  ریز   در مورد بتن   .11
 . شود ها منظور شده و اضافه بهایی از این بابت پرداخت نمی در بتن مسلح، در قیمت

 . شود وب بست انجام میبندی وچ ریزی طبق روش تعیین شده در فصل قالب گیری ارتفاع بتن  در این فصل اندازه.12

 : منظور از آماده سازی محل بتن ریزی عبارت است از .13
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 .های سالم دیده بتن تا رسیدن به قسمت های آسیب  کندن و جداکردن تمام قسمت.13-1
 . پاک کردن سطح تماس بتن قدیم و جدید از گرد و غبار و مواد اضافی.13-2
 .م برای اتصال بهتر شیاردادن و مضرس کردن سطح بتن قدی.13-3
 . پاکسازی و زنگزدایی میلگرد در بتن مسلح.13-4
 . ایجاد شرایط مناسب برای سهولت در بتن ریزی مانند استفاده از زیرپایی، داربست و چوب بست، ساخت و نصب شوت و مانند آنها.13-5
در این صورت الزم است از مـوادی کـه دارای           .ر است هایی است که افت صفر مورد نظ         منظور از گروتینگ پرکردن فضای خالی در محل        .14

 .این ویژگی باشند استفاده شود و مالحظات اجرایی مربوط نیز رعایت شود

 .، مصالح با افت صفر، جزء مصالح تحویلی کارفرما است120901 در ردیف .15
 . دشون های بتن جزء مصالح تحویلی کارفرما محسوب می های این فصل افزودنی  در ردیف.16

 . قابل اعمال نیست120107 به ردیف 120703  ردیفاضافه بهای  .17
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 مترمکعب 145،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم سیمان 100ای، با  شکسته، از مصالح رودخانه

 .در متر مکعب بتن

 120101 

  

 مترمکعب 167،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم 150ای، با  شکسته، از مصالح رودخانه

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120102 

  

 مترمکعب 188،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم سیمان 200ای، با  شکسته، از مصالح رودخانه

 .در متر مکعب بتن

 120103 

  

 مترمکعب 211،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم 250ای، با  شکسته، از مصالح رودخانه

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120104 

  

 مترمکعب 232،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم 300ای، با  شکسته، از مصالح رودخانه

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120105 

  

 مترمکعب 253،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم 350ای، با  شکسته، از مصالح رودخانه

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120106 

  

 مترمکعب 273،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم 400ای، با  لح رودخانهشکسته، از مصا

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120107 

  

 مترمکعب 8،370
های بتن ریزی چنانچه بتن در  اضافه بها به ردیف

 .متر یا کمتر اجرا شود  سانتی15های  ضخامت
 120201 

  

 مترمکعب 14،200
اضافه بهای بتن ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه 

 . متر3ع حداکثر ها تا ارتفا پل
 120202 

  

 مترمکعب 18،700

ریزی از پی به باال در دیوارها و  اضافه بهای بتن
 5 تا 3ریزی بیش از  ها، هرگاه ارتفاع محل بتن پل پایه

 .متر باشد

 120203 
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 مترمکعب 24،700

ریزی از پی به باال در دیوارها و  اضافه بهای بتن
 7 تا 5ریزی بیش از  ها، هرگاه ارتفاع محل بتن پل پایه

 .متر باشد

 120204 

  

 مترمکعب 32،500

ریزی از پی به باال در دیوارها و  اضافه بهای بتن
 9 تا 7ریزی بیش از  ها، هرگاه ارتفاع محل بتن پل پایه

 .متر باشد

 120205 

  

 مترمکعب 42،800

ریزی از پی به باال در دیوارها و  اضافه بهای بتن
 11 تا 9ریزی بیش از  ارتفاع محل بتنها، هرگاه  پل پایه

 .متر باشد

 120206 

  

 مترمکعب 14،500
دال، (ها  روی پل ریزی تابلیه و پیاده اضافه بهای بتن

 . متر باشد5، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا )تیر و تیرچه
 120207 

  

 مترمکعب 18،200
ریزی  های بتن ریزی هرگاه در بتن اضافه بها به ردیف

 . استفاده شوداز پمپ
 120208 

  

 مترمکعب  

ریزی در  های بتن درجا برای بتن اضافه بها به ردیف
سازی محل  شرایط غیر متعارف که نیازمند آماده

 .ریزی باشد بتن

 120209 

  

 مترمکعب 20،000

ریزی که در زیر سطح آب  اضافه بها به هر نوع بتن
توری انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه مو

 .الزامی باشد

 120210 

 120211  .های بتنی زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع    
 120212  .های بتنی کشی و مرتعش کردن رویه اضافه بهای ماله مترمربع    
  

 مترمکعب 3،990
ریزی در صورت مصرف  های بتن اضافه بها به ردیف
 .بتن در بتن مسلح

 120213 

  

 ترمربعم 17،000

جهت مرمت ) شات کریت(تهیه بتن وبتن پاشی 
 300ها و نظایر آن با بتن  سطوح بتنی و تثبیت ترانشه

 3کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب به ضخامت 
 .متر سانتی

 120301 

  

 مترمکعب  
تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و 

 .نها و نظایر آن با مالت ماسه سیما تحکیم ترانشه
 120401 

  

 تن  
تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و 

 .ها و نظایر آن با دوغاب سیمان تحکیم ترانشه
 120402 
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 کیلوگرم  

ها در بتن مانند  اختالط و کاربرد انواع افزودنی
ها،  بندی،ضدترک، تندگیر و کندگیرکننده ضدیخ،آب

 .ها نندهک روان ها و فوق کننده میکروسیلیس، روان

 120501 

  

 مترمکعب 9،020
 پاشی، در بتن یا  ریزی بتن  های ردیف  به بها اضافه

. صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود
 120601 

  

 کیلوگرم 16
 در بتن ویا 2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 

 .1ها به جای سیمان نوع  مالت
 120701 

  

 کیلوگرم 32
 در بتن و یا 5رای مصرف سیمان نوع اضافه بها ب

 .1ها به جای سیمان نوع  مالت
 120702 

  

 کیلوگرم 440

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار 
های بتن ریزی در صورتی که از  درج شده در ردیف

 . استفاده شود1سیمان نوع 

 120703 

  

1،490 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

ساز تا  ز محل دستگاه بتنحمل بتن با تراک میکسر ا
کسر کیلومتر . محل مصرف، به ازای هر یک کیلومتر

 .شود به تناسب محاسبه می

 120801 

  

 مترمکعبدسی 5،700
با مصالح و مواد با افت ) پرکردن(انجام گروتینگ 

 .های مورد نظر صفر در محل
 120901 

  

 مترمکعبدسی 24،000
گروت پمپ ، هرگاه از 120901اضافه بها به ردیف 

 .استفاده شود
 120902 

 



 تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته. فصل سیزدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 

 
 

٦٠ 

 ساخته تهیه و نصب قطعات بتنی پیش. فصل سیزدهم
 مقدمه

 
ساخته به صورت آماده بر عهده پیمانکار است و هزینه آن بر اساس فاکتور معتبر و مورد تأییـد دسـتگاه    های بتنی پیش  در این فصل تهیه تیر    .1

 . پرداخت خواهد شد14/1نظارت با ضریب 
هـای مربـوط از فصـل         های این فصل منظور نشده است و بهای آن به طـور جداگانـه و طبـق ردیـف                    ه تهیه و نصب میلگرد در ردیف       هزین .2

 .شود کارهای فوالدی با میلگرد پرداخت می

 کیلـومتر   30 بـر     کیلومتر و باراندازی در نظر گرفته شده است و هزینه مـازاد            30های این فصل هزینه بارگیری و حمل سیمان تا             در ردیف  .3
 .شود های مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت می براساس ردیف

سـاخته بتنـی و بارانـدازی در محـل            ، هزینه حمل مصالح سنگی و آب تا محل ساخت قطعات پـیش            6 تا   2های    های گروه    در قیمت ردیف   .4
ی از محـل سـاخت و حمـل بـه محـل نصـب،               سـاخته بتنـ     ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنین بارگیری قطعات پیش           

 . منظور شده است130301   هزینه بند کشی جدول در ردیف.باراندازی و نصب در نظر گرفته شده است

 متر، از جرثقیل استفاده شود، در صورت لزوم و تأیید مهندس مشاور، هزینه سکوسـازی                20های به دهانه تا        چنانچه برای نصب تیرهای پل     .5
 . جرثقیل، جداگانه از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت خواهد شدبرای استقرار

 .، منظور شده است6 تا 2های  های گروه بندی در ردیف  هزینه قالب.6

ها با بتن یا سنگ الشه، یا قلوه سـنگ   ، شامل تهیه، حمل و نصب کول در هر عمق و پر کردن فضای خالی پشت کول      130601 بهای ردیف    .7
 .متر، طبق نقشه و مشخصات است  سانتی10سط تا به ضخامت متو

ای   های این فصل، بهای پر کردن محل اتصاالت با مصالح مورد نیاز، منظور شده است و از ایـن بابـت پرداخـت جداگانـه                           در قیمت ردیف   .8
 .گیرد صورت نمی

 . منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است130301 در ردیف .9

 .شود ها، جداگانه از فصول مربوط پرداخت می این نوع هزینه. های این فصل منظور نشده است م عملیات خاکی در ردیف هزینه انجا.10

هـای مربـوط بـا اعمـال      کشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیـف     های بتنی نیاز به آب      های سیمانی و بتنی یا کول        چنانچه برای نصب لوله    .11
 .شود  پرداخت می07/1ضریب 

نسبت به عیار تعیـین شـده       (برای پرداخت هزینه سیمان اضافی      . های این فصل، سیمان نوع یک است         سیمان در نظر گرفته شده در ردیف       .12
 .شود های مربوط در فصل احداث و مرمت ابنیه بتنی استفاده می و اضافه بهای نوع سیمان، برحسب مورد، از ردیف) ها در ردیف

 .شود  پرداخت می130302ها، با در نظر گرفتن کسر بها بابت عیار سیمان، بر اساس ردیف  ز پل بهای تهیه و نصب قرنی.13

در صورتی  .  متر مکعب به طور کامل پرداخت خواهد شد        4/0ساخته بتنی با حجم بیش از          برای قطعات پیش   130802 بهای واحد ردیف     .14
 . درصد از بهای واحد این ردیف قابل پرداخت است70 فقط  متر مکعب باشد،4/0ساخته بتنی کمتر از  که حجم قطعات پیش
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 مترمکعب 95،200

 10ساخته به طول  بارگیری و حمل تیرهای بتنی پیش
متر و کمتر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر 

 . اول

 130101 

  

 عبمترمک 587،000

ساخته به طول  بارگیری و حمل تیرهای بتنی پیش
 متر، از محل ساخت و باراندازی 20 متر تا 10بیش از 

 . در کیلومتر اول

 130102 

  

 مترمکعب 1،920

 متر و 10ساخته به طول  بهای حمل تیرهای بتنی پیش
کمتر در صورتی که فاصله حمل از محل بارگیری تا 

باشد؛ برای هر محل نصب، بیش از یک کیلومتر 
 بر حسب حجم کیلومتر اضافه بر یک کیلومتر اول

 .)شود کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می(. تیر

 130103 

  

 مترمکعب 100،500
 متر و 10ساخته به طول  نصب تیرهای بتنی پیش

 .کمتر
 130104 

  

 مترمکعب 890

 متر که به 5 به ازای هر 130103اضافه بها به ردیف
 متر به تناسب محاسبه 5فه شود، کسر طول تیر اضا

 .شود می

 130105 

  

 مترمکعب 705،000

 متر که به 5 به ازای هر 130104اضافه بها به ردیف
 متر به تناسب محاسبه 5طول تیر اضافه شود، کسر 

 .شود می

 130106 

  

 مترمربع 47،500

 5ساخته به ضخامت  تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
های  بندی دال  به منظور قالب)predall(متر  سانتی

 .های بزرگ واقع بین تیرها، در پل

 130201 

  

 مترمکعب 627،000

ساخته با سطح  های بتنی پیش تهیه و نصب جدول
 متر مربع با بتن به عیار 1/0 تا 05/0مقطع بیش از 

کیلوگرم سیمان در متر مکعب ومالت ماسه  250
 .1 : 5سیمان 

 130301 

  

 عبمترمک 577،500

 300ساخته با عیار   تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
ها،  کیلو سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانال

 .ها و موارد مشابه ها و قنات درپوش چاه

 130302 

  

 مترمکعب 394،500
با بتن  ،)گاردبلوک(های حفاظ  تهیه و جاگذاری بلوک

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن250به عیار 
 130303 
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 مترمکعب  

 350تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
 متر مکعب 21/0کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا 

 .برای مسلح کردن خاک

130304 

  

 مترمکعب  

 350تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته باعیار
 تا 21/0کیلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از 

 .لح کردن خاک متر مکعب برای مس60/0

130305 

  

 مترمکعب 431،500

های بتنی جداکننده ترافیک تهیه و نصب بلوک
 کیلوگرم سیمان 250با بتن به عیار ) نیوجرسی باریر(

 .در متر مکعب بتن

 130401 

  

 مترطول 34،200

 20تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 متر  کیلوگرم سیمان در300متر، با بتن به عیار  سانتی

 .مکعب بتن

 130501 

  

 مترطول 41،000

 25تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر 300متر، با بتن به عیار  سانتی

 .مکعب بتن

 130502 

  

 مترطول 61،400

 30تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر 300متر، با بتن به عیار  سانتی

 .کعب بتنم

 130503 

  

 مترطول 77،100

 40تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر 300متر، با بتن به عیار  سانتی

 .مکعب بتن

 130504 

  

 مترطول 106،500

 50تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر 300متر، با بتن به عیار  سانتی

 .تنمکعب ب

 130505 

  

 مترطول 115،000

 60تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
متر، با بتن به   سانتی8متر و ضخامت جدار  سانتی
 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن350عیار 

 130506 

  

 مترطول 137،000

 80تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
متر، با بتن به  ی سانت10متر و ضخامت جدار  سانتی
 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن350عیار 

 130507 
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 مترطول 195،500

 متر و 1تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
 350متر، با بتن به عیار  سانتی12ضخامت جدار 

 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 130508 

  

 مترطول 283،500

ساخته متشکل  لح پیشهای بتنی مس تهیه و نصب کول
ها با  از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قنات

 کیلو سیمان در متر مکعب بتن، به 350بتن به عیار 
 .انضمام پرکردن پشت کول

 130601 

  

 مترمکعب  

با مقاطع (ساخته  های بتنی پیش تهیه و نصب صندوقه
 کیلوگرم 350با عیار...) مختلف نعل اسبی، مربع و

 . در متر مکعب بتنسیمان

 130701 

  

 عدد 1،862،000
 25ساخته بتنی تا طول  تنیده پیش نصب تیرهای پیش

 .متر با استفاده از جرثقیل
 130801 

  

 عدد 20،100
ساخته بتنی نظیر انواع نیوجرسی،  نصب قطعات پیش
 .های بزرگ، با استفاده از جرثقیل باریر و گاردبلوک

 130802 

  

 مترطول 71،100
ساخته بتنی با قطرهای مختلف، با  های پیش نصب لوله

 .استفاده از جرثقیل
 130803 

  

 عدد  
ساخته بتنی، با استفاده از  های پیش نصب صندوقه

 .جرثقیل
 130804 
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 زیراساس و اساس. فصل چهاردهم
 مقدمه

 
های کندن، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلـومتر            هزینه) توونان(ای    های تهیه مصالح زیر اساس و همچنین تهیه مصالح رودخانه            در ردیف  .1

هزینه حمل مازاد بـر یـک کیلـومتر برحسـب مـورد از       . از محل معدن تا محل مصرف و بار اندازی در محل مصرف، در نظر گرفته شده است                
 .خت خواهد شد فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس حجم مصالح کوبیده شده پردا030903  تا  030902های   ردیف

 تا حـد   (Oversize)های درشت معدن  بندی و جداکردن دانه های مربوط به اصالح دانه ، هزینه140103 تا 140101های  های ردیف  در قیمت.2
هـای    چنانچـه دانـه   . های نمایانگر وضع معدن تعیین خواهد شد، در نظر گرفته شـده اسـت                درصد وزن کل مصالح معدن که براساس نمونه        10
 درصد باشد، و برای جداکردن آنها استفاده از سرند الزم باشد، در این صـورت بـا                  10رشت معدن تعیین شده برای مصالح زیراساس بیش از          د

هزینـه کنـدن،    . ، به حجم زیراسـاس کوبیـده شـده تعلـق خواهـد گرفـت              140201پیشنهاد مهندس مشاور و تأیید کارفرما، اضافه بهای ردیف          
های زیراساس منظـور   در قیمت. ندازی اضافه مصالح که برای تهیه حجم مورد نیاز مصالح طبق مشخصات ضروری استبارگیری، حمل و بارا   

 .ای به عمل نخواهد آمد شده و از این بابت پرداخت جداگانه
ظـور شـده و هزینـه       ها من   های این فصل، بهای تهیه و حمل آب تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف در قیمت                      در ردیف  .3

 لیتر برای هر متر مکعـب مصـالح سـنگی    100 ، فصل عملیات خاکی با ماشین و بر مبنای 030904حمل مازاد بر یک کیلومتر بر اساس ردیف      
 .شود  لیتر برای هر متر مکعب اختالط خاک بستر با آهک شکفته به صورت کوبیده شده، محاسبه و پرداخت می400کوبیده شده یا 

توان با رعایت مشخصات فنـی از         ، می 4های زیر الک نمره       رتی که مصالح اساس از سنگ شکسته کوهی تهیه شود، برای تأمین دانه             در صو  .4
. ای استفاده کرد و برای این کار، هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی بابت تهیه مصالح و تفاوت حمل و اختالط، منظور نخواهد شـد                          ماسه رودخانه 

 .ای شکسته که به طور طبیعی از کوه ریزش کرده است برای مصالح اساس و زیر اساس مجاز نیسته استفاده از سنگ

شـکن،   های مربوط به تهیه و حمل مصالح اساس، هزینه کندن و بارگیری مصالح از معدن، حمل و باراندازی در محل سـنگ                    در تمام قیمت   .5
شکن، بارگیری و حمل به محل مصرف و باراندازی در محـل مصـرف،                 سنگ شکستن و سرند کردن مصالح، بارگیری و حمل به دپو در محل           

هزینه حمـل مـازاد     . ها منظور شده، یک کیلومتر است       مسافتی که برای حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در قیمت            . منظور شده است  
 با ماشین بر اساس حجم مصالح کوبیده شده          از فصل عملیات خاکی    030903 و   030902های    بر یک کیلومتر، برحسب مورد بر اساس ردیف       

 . شود محاسبه و پرداخت می

مطابق ابعاد الیه کوبیده شـده کـه بـر اسـاس دسـتور کـار و       ) توونان ( ای  گیری حجم قشرهای اساس، زیر اساس و مصالح رودخانه   اندازه .6
 .گیرد رعایت مشخصات فنی اجرا شده است، صورت می

شـود و   های تهیه مصالح زیراساس و اساس اسـتفاده مـی        های راه، برحسب مورد از ردیف       یدگی مورد نیاز در شانه     برای تأمین مصالح و کوب     .7
 2سازی، جدا از عملیات اساس و زیراساس و حداکثر تـا عـرض نهـایی      وقتی قابل پرداخت است که مصالح شانه140801اضافه بهای ردیف  

 .متر انجام شود

شود، طبق دستور کار و برداشت وضع موجود شانه راه، با تأیید مهندس               ها مصرف می    سازی بهسازی راه    در شانه  حجم مصالح مورد نیاز که       .8
 .مشاور و تصویب کارفرما، محاسبه خواهد شد

 .شود محاسبه می) بدون کوبیدگی( و هزینه حمل مازاد مربوط به آن بر اساس حجم مصالح پخش شده 141001 ردیف .9
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هزینه پخش، آبپاشی و کوبیدن ردیف یـاد شـده بـر    . شود ، طبق اندازه گیری بر اساس حجم کوبیده شده پرداخت می141002 بهای ردیف   .10
 .حسب مورد از ردیف مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت خواهد شد

11. PIاست9 حداکثر 141002 و 141001های  موضوع ردیف) تونان(ای   مجاز برای مصالح رودخانه  . 

بـدون  ( مربوط به مرمت موضعی نشست و شکست راه است و مصـالح مصـرفی و حمـل آن برحسـب مصـالح مصـرفی                          141201 ردیف   .12
 .شود محاسبه می) کوبیدگی

 متـر مکعـب بیشـتر باشـد بهـای کـار از فصـول مربـوط در                    500 در صورتی که حجم عملیات مربوط به این فصل به صورت پیوسته از               .13
 .  ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن قابل پرداخت استفهرست بها راه

 تخلیه مواد لجنی در پای کار و حمل مصالح جایگزین تا یک کیلومتر لحـاظ گردیـده و هزینـه حمـل مـازاد بـر یـک                             140901 در ردیف    .14
 حجم مصالح کوبیده شده محاسبه  از فصل عملیات خاکی با ماشین بر اساس030903 و 030902های  کیلومتر، برحسب مورد بر اساس ردیف

  .شود و پرداخت می
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 مترمکعب 15،100

ــه    ــالح رودخان ــاس از مص ــالح زیراس ــه مص ای ،  تهی
بارگیری وحمل تـا فاصـله یـک کیلـومتری معـدن و             
باراندازی در محل مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر          

 .متر باشد   میلی50 تا

 140101 

  

 مترمکعب 15،500

ــه    ــالح رودخان ــاس از مص ــالح زیراس ــه مص ای ،  تهی
بارگیری وحمل تـا فاصـله یـک کیلـومتری معـدن و             
باراندازی در محل مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر          

 .متر باشد   میلی38تا 

 140102 

  

 مترمکعب 16،600

ــ    ــالح رودخان ــاس از مص ــالح زیراس ــه مص ای ،  هتهی
بارگیری وحمل تـا فاصـله یـک کیلـومتری معـدن و             
باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صـفر          

 .متر باشد   میلی25تا 

 140103 

  

 مترمکعب 3،300

 ، بـه    140103 تـا    140101هـای     اضافه بها بـه ردیـف     
بندی، وقتی که مصالح معدن بـیش         منظور اصالح دانه  

مصـالح اسـتخراجی،     درصد نسبت به وزن کـل        10از  
تـر از حـد مشخصـات تعیـین شـده             هایی درشت   دانه

 .داشته باشد

 140201 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراسـاس از سـنگ کـوهی، بـارگیری و            
حمل تا فاصله یک کیلومتری معـدن و بارانـدازی در           

متـر     میلی 50بندی صفر تا      محل مصرف وقتی که دانه    
 .باشد

 140301 

  

 مترمکعب  

صالح زیراسـاس از سـنگ کـوهی، بـارگیری و           تهیه م 
حمل تا فاصله یک کیلومتری معـدن و بارانـدازی در           

متـر     میلی 38بندی صفر تا      محل مصرف وقتی که دانه    
 .باشد

 140302 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراسـاس از سـنگ کـوهی، بـارگیری و            
حمل تا فاصله یک کیلومتری معـدن و بارانـدازی در           

متـر     میلی 25بندی صفر تا      ه دانه محل مصرف وقتی ک   
 .باشد

 140303 
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 مترمکعب 27،400

ای، بـارگیری     تهیه مصالح اساس از مصـالح رودخانـه       
وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارانـدازی در          

 50محل مصـرف ، وقتـی کـه دانـه بنـدی صـفر تـا                 
 درصد مصالح مانده روی     75متر باشد و حداقل       میلی

 .جبهه شکسته شود  در دو 4الک نمره 

 140401 

  

 مترمکعب 28،600

ای، بـارگیری     تهیه مصالح اساس از مصـالح رودخانـه       
وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارانـدازی در          

 38محل مصـرف، وقتـی کـه دانـه بنـدی صـفر تـا                
 درصد مصالح مانده روی     75متر باشد و حداقل       میلی

 . در دو جبهه شکسته شود4الک نمره 

 140402 

  

 مترمکعب 28،700

ای، بـارگیری     تهیه مصالح اساس از مصـالح رودخانـه       
وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارانـدازی در          

 25محل مصـرف ، وقتـی کـه دانـه بنـدی صـفر تـا                 
 درصد مصالح مانده روی     75متر باشد و حداقل       میلی

 . در دو جبهه شکسته شود 4الک نمره 

 140403 

  

 مترمکعب 1،270

 ، هرگاه   140403 تا   140401های    اضافه بها به ردیف   
 75 از 4درصد شکسـتگی مصـالح روی الـک نمـره          

 درصــد اضــافه 5درصـد بیشــتر باشـد، بــه ازای هـر    
 . شکستگی یک بار

 140501 

  

 مترمکعب 55،600

تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمـل          
 تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارانـدازی در محـل          

متر باشد و   میلی50بندی صفر تا  مصرف وقتی که دانه
 در دو   4 درصد مصـالح مانـده روی الـک نمـره            100

 .جبهه شکسته شود

 140601 

  

 مترمکعب 58،100

تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمـل          
تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارانـدازی در محـل           

متر باشـد     یلی م 38بندی صفر تا      مصرف وقتی که دانه   
 در دو   4 درصد مصالح مانده روی الـک نمـره          100و  

 .جبهه شکسته شود

 140602 
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 مترمکعب 59،200

تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمـل          
تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارانـدازی در محـل           

متر باشـد      میلی 25بندی صفر تا      مصرف وقتی که دانه   
 در دو   4 روی الـک نمـره        درصد مصالح مانده   100و  

 .جبهه شکسته شود

 140603 

  

 مترمکعب 5،360

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشرزیراسـاس بـه           
 درصد تـراکم    100متر با حداقل       سانتی 15ضخامت تا   

 .به روش آشتو اصالحی 

 140701 

  

 مترمکعب 4،680

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس بـه           
 درصـد   100متر با حداقل       سانتی 15از  ضخامت بیشتر   

 .تراکم به روش آشتو اصالحی 

 140702 

  

 مترمکعب 7،370

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیـدن قشـر اسـاس بـه              
 درصد تـراکم    100متر با حداقل       سانتی 10ضخامت تا   

 .به روش آشتو اصالحی 

 140703 

  

 مترمکعب 6،620

اس بـه   پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیـدن قشـر اسـ           
 100متـر بـا حـداقل          سانتی 15 تا   10ضخامت بیشتر از  

 .درصد تراکم به روش آشتو اصالحی 

 140704 

  

 مترمکعب 2،480

  ، بابت    140704 تا   140701های    اضافه بها به ردیف   
هـای    سختی اجرای زیراساس و اساس در شانه سازی       

 . متر2به عرض تا 

 140801 

  

 مترمکعب 16،600

هـای لجنـی شـامل        و تحکـیم زمـین    اصالح و تثبیت    
تخلیه خاک نامناسب، تهیه و حمل و جایگزینی خاک         
مناسب، عملیات پخش و تسطیح و تحکیم با حـداقل          

 . درصد به روش آشتو اصالحی90تراکم

 140901 

  

 مترمکعب 9،440

بـرای روسـازی    ) تونـان   ( تهیه مصالح رودخانـه ای      
 یـک   های انحرافی، بـارگیری و حمـل تـا فاصـله            راه

 . کیلومتر و باراندازی و پخش آن روی راه

 141001 

  

 مترمکعب 8،660

برای تحکیم بسـتر    ) تونان  ( تهیه مصالح رودخانه ای     
راه یا اجرای قشر تقویتی در زیرسازی راه، بارگیری و 

 . حمل تا فاصله یک کیلومتر و باراندازی

 141002 
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 مترمکعب 24،900

 بـه وسـیله اخـتالط       تثبیت و تقویت بستر زیرسـازی     
متـر،     سانتی 15خاک بستر با آهک شکفته به ضخامت        

 کیلوگرم آهک در متر مکعب مصالح تثبیت 50با عیار 
تهیه و حمـل آهـک، سـرند        کندن زمین،   شده، شامل   

پاشی و کوبیدن تا تـراکم        کردن، پخش و اختالط، آب    
95. % 

 141101 

  

 مترمکعب 16،900

 کیلـوگرم   50 ازای هر     به 141101اضافه بها به ردیف     
 کیلوگرم بـه تناسـب محاسـبه        50کسر  . آهک اضافی 

 .شود می

 141102 

  

 مترمکعب 30،600

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سـطوح پـروازی           
ها به وسیله اختالط مصالح بسـتر بـا سـیمان             فرودگاه

 50متر و با عیار       سانتی 15پرتلند معمولی به ضخامت     
مکعب مصـالح تثبیـت شـده،       کیلوگرم سیمان در متر     

تهیـه و حمـل سـیمان، پخـش و           کندن زمـین،    شامل  
 . درصد100اختالط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

141201 

  

 مترمکعب 21،900

 کیلـوگرم   50، به ازای هر   141201اضافه بها به ردیف     
 کیلوگرم به تناسـب محاسـبه       50کسر  . سیمان اضافی 

 .شود می

141202 

  

 مترمکعب 92،200

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سـطوح پـروازی           
ها به وسـیله اخـتالط مصـالح بسـتر بـا قیـر                فرودگاه

 50متــر و بــا عیــار   ســانتی15محلــول بــه ضــخامت 
کیلوگرم قیر در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شـامل          

تهیه و حمل قیر، پخش و  اختالط، هـوا          کندن زمین،   
 .دهی و کوبیدن

141301 

  

 کعبمترم 73،100

 کیلـوگرم   50، به ازای هر   141301اضافه بها به ردیف     
 کیلـوگرم بـه تناسـب       50کسـر   . قیر محلـول اضـافی    

 .شود محاسبه می

141302 

  

 مترمکعب 15،200

ــت خــاک در    ــرای تقوی ــه مصــالح روســرندی، ب تهی
دیده راه، بارگیری، حمل تـا فاصـله          های آسیب   بخش

 .یک کیلومتر، باراندازی، پخش، تسطیح وتحکیم

 141401 
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 های آسفالتی   ساخت و مرمت رویه. فصل پانزدهم

 مقدمه 
 
باید مطابق  ) تک کت (و سطحی   ) پریمکت(های نفوذی       مقدار قیر مصرفی در واحد سطح در اجرای الیه          150102 و   150101های     در ردیف  .1

ت تغییر یابد، بهای واحـد بـه صـورت خطـی محاسـبه و               در صورتی که مقدار مزبور با دستور دستگاه نظار        . با مشخصات فنی و عمومی باشد     
 .پرداخت خواهد شد

دوره تناوب غبارنشـانی برحسـب      .  مربوط به مواقعی است که غبارنشانی راه شنی به صورت بلندمدت و پیوسته انجام شود               150201 ردیف   .2
قیمت ردیف برای هرنوبت غبار نشانی قابل پرداخت        . ست بار در سال در نظر گرفته شده ا        4شرایط راه و اقلیم متفاوت بوده وبه طور متوسط          

 . است

 . گردد  مخلوط فیلر، ماسه و امولسیون قیر است که به منظور درزگیری استفاده می Slurry Seal منظور از اسالری سیل.3
ریـزی   قیرپاشـی، آسـفالت   سـفالت،  برداری و تراشیدن ضـایعات، تمیزکـاری زیرآ   گیری شامل تمام مراحل کار اعم از تخریب و آسفالت       لکه .4

 .باشد وتراکم می

در صورتی که کسری ضخامت الیه در حدود مجـاز باشـد بـه همـان                . شود  های آسفالت پس از کوبیدن انجام می        گیری ضخامت الیه     اندازه .5
 .شود نسبت از بهای عملیات کسر می

 .شود دود مشخصات ابالغی پرداخت می در قیمت کارهای آسفالتی ضخامت الیه براساس ضخامت واقعی و درح.6
ها به ترتیب زیـر        منظور از شکستگی مصالح سنگی در این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی مورد نظر نیست، شکستکی                  .7

 :خواهد بود 
 65 درصـد و     50 بـه ترتیـب      4روی الک نمـره     ) ردمیکس(شکستگی مصالح سنگی قشر اساس قیری و آسفالت سرد مخلوط در محل             . 7-1

 .درصد در یک جبهه
 درصـد در دو     90 درصـد و     80 درصـد،      60 بـه ترتیـب      4روی الک نمره    ) توپکا(رویه  ) بیندر(شکستگی آسفالت سطحی، قشر آستر      .  7-2

 .جبهه
  و از ماسه درصد بوده100ای تهیه شده است  هرگاه طبق مشخصات فنی، شکستگی مصالح سنگی قشر بیندر یا توپکا که از مصالح رودخانه

فوق باشد به ازای هر پنج درصد شکستگی بیشتر، ) 7(گاه طبق مشخصات فنی شکستگی مصالح سنگی بیشر از ارقام مندرج در بند ر ه .8
 .شود معادل دو درصد به قیمت ردیف واحد مربوط اضافه می

تـوان از ماسـه    ، با رعایـت مشخصـات مـی   4الک نمره  شود، برای تأمین مصالح زیر        هایی که از سنگ شکسته کوهی استفاده می          در آسفالت  .9
 .ای استفاده کرد و برای این کار، هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی بابت تهیه مصالح و تفاوت حمل، منظور نخواهد شد رودخانه

  ، منظور شده  آسفالت  ساخت  در محل زیاندا  کیلومتر و بار30  فاصله  ، به  و حمل  قیر، بارگیری  تهیه ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .10
،   آسفالت سرد تولید در محل آسفالتی  بتن  قشرهای ، برای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای30 از   قیر،بیش  حمل  فاصله چنانچه.  است

 و  ، محاسبه  و نقل  حمل  فصل فهای ردی  براساس تناسب ، به ) کت تک( اندود سطحی  )پریمکت(اندود نفوذی ،   سطحی ، آسفالت )ردمیکس(
 .شود  می پرداخت

های مربوط لحاظ شده و بابت آن پرداخت دیگری انجام   هزینه جارو نمودن سطح زیرین وآماده سازی رویه راه برای قیر پاشی در قیمت.11
 .نخواهد شد
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ح سنگی تا پخش مصالح و غلتک زنی و اجـرای کامـل،          های مربوط از تأمین مصال      های آسفالت سطحی هزینه کلیه فعالیت        درقیمت ردیف  .12
همچنین هزینه حمل مصالح سنگی ازمعدن تا مسافت یک کیلومتر منظور شـده و مـازاد آن             . ها منظور شده است     طبق مشخصات فنی در قیمت    

در . گـردد    و پرداخـت مـی      برای هر متر مکعب آسفالت کوبیده شده محاسبه        030903 و   030902های    از فصل عملیات خاکی با ماشین ردیف      
 .شود  متر مکعب در نظر گرفته می0,45محاسبه هزینه حمل مازاد، هر تن آسفالت سطحی معادل 

شـکن،    ای، بـارگیری، حمـل بـه محـل سـنگ            ، هزینه تهیه مصـالح رودخانـه      )ردمیکس(های آسفالت سرد تولید در محل          در قیمت ردیف   .13
شـکن،   بندی شده در محل مناسـب کنـار سـنگ    بندی طبق مشخصات فنی، توده کردن مصالح دانه باراندازی، شکستن مصالح سنگی، تأمین دانه    

شکن و حمل به محل مصرف، باراندازی و ریسه کردن، تهیه، گرم کردن و پخـش قیـر الزم روی مصـالح        گبارگیری مصالح از محل دپوی سن     
ریسه شده، اختالط مصالح سنگی با قیر به طور کامل، پخش، رگالژ، کوبیدن و انجام سایر عملیات جنبی مورد نیاز طبـق مشخصـات، منظـور                          

هرگاه فاصـله  . ها منظور شده است، یک کیلومتر است دن تا محل مصرف در قیمتمسافتی که برای حمل مصالح سنگی از محل مع. شده است 
هـای    تا محل مصرف، از یک کیلومتر بیشتر باشد، هزینه هر کیلومتر اضافه حمل، برحسب مورد، از ردیـف                 ) معدن(مرکز ثقل  برداشت مصالح      

 .وبیده شده، محاسبه و پرداخت خواهد شدمربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین برای هر متر مکعب آسفالت ردمیکس ک
شـود، هزینـه تهیـه مصـالح سـنگی از معـدن،          مـی ) توپکـا (و رویه   ) بیندر(های بتن آسفالتی که شامل اساس قیری، آستر            در قیمت ردیف   .14

 مصـالح، بـارگیری و      بندی طبق مشخصات فنی، توده کردن       شکن، باراندازی، شکستن مصالح سنگی، تأمین دانه        بارگیری و حمل به محل سنگ     
حمل به محل کارخانه آسفالت و باراندازی،پختن آسفالت، بارگیری آسفالت ساخته شده و حمل آن تا فاصله یک کیلومتر به محـل مصـرف و                         

گی هرگاه فاصله از مرکز ثقل  برداشت مصـالح سـن  . زنی و اجرای کامل قشرهای آسفالتی، منظور شده است       باراندازی، پخش با فینیشر، غلطک    
های فصل عملیات خاکی بـا ماشـین، بـرای     تا کارخانه آسفالت بیشتر از یک کیلومتر باشد، هزینه حمل اضافی، برحسب مورد ازردیف ) معدن(

در ضمن درصورتی که فاصله حمل آسـفالت از محـل کارخانـه آسـفالت تـا محـل                   . هر متر مکعب آسفالت کوبیده شده، پرداخت خواهد شد        
های فصل عملیات خاکی با ماشین، برای هر متر مکعب آسفالت        ومتر باشد هزینه حمل اضافی، برحسب مورد ازردیف       مصرف بیشتر از یک کیل    

قیر مصـرفی بـرای انـدود نفـوذی         محل نگهداری   چنانچه به دستور کارفرما     .  محاسبه و پرداخت خواهد شد     1,2کوبیده شده، با اعمال ضریب      
ارخانه آسفالت و یا انبار کارگاه تعیین شود، پرداخت هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر تا محل در محل ک) کت تک(و اندود سطحی ) پریمکت(

 . شود های مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می مصرف بر طبق ردیف
،   کیلوگرم1/1 )بیندر(  آستر،  کیلوگرم9/0  یقیر   اساس ، برای آسفالتی   سانتیمتر بتن  یک ضخامت  به  هر متر مربع  برای  قیر مصرفی میزان .15

  در صورتی.   است  منظور شده  فصل  این ، در قیمتهای  کیلوگرم9/0 ) ردمیکس(سرد تولید در محل    آسفالت  و برای  کیلوگرم2/1 )توپکا(رویه 
   ردیفهای  از بهای مصرف  یا کسر   اضافه  کیلوگرم1/0 هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای  رواداریهایدر حد   کارگاهی  فرمول  بر اساس که

 . استفاده خواهد شد151402 و 151401

 .شود های آسفالت سطحی، اندازه گیری برحسب وزن مصالح سنگی انجام می  در ردیف.16
نی و طبـق دسـتور      مقدار مواد مصرفی در هرمتر مربع برحسب مشخصات ف        . شود   برحسب مواد مصرف شده پرداخت می      150103 ردیف   .17

 .باشد کار ابالغی مهندس می
 تعداد و طول ترک در واحد سطح ثابت نبوده و برحسب شـرایط متعـارف راه کـه درزگیـری توصـیه                       150602  و 150601های     در ردیف  .18
 .شود، قیمت ردیف محاسبه شده است می
 رویه آسفالت گرم به هر مقدار منظور شـده اسـت و پرداخـت               های با   ها در راه     قیمت مواد مصرفی برای پرکردن چاله      150703 در ردیف    .19

 .اضافی صورت نخواهد گرفت
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دار    در صورتی که قیرزدایی به غیر از روش پخش مصالح انجام شود، مانند سوزاندن قیر و نظایر آن، هزینه کار به صـورت ردیـف سـتاره                           .20
 .شود محاسبه و پرداخت می

 . زء مصالح تحویلی کارفرما است آسفالت مصرفی ج150705 در ردیف .21

 .شود  تن بر متر مکعب محاسبه و اضافه بهای مربوط پرداخت می2,5 آسفالت مصرفی برحسب وزن مخصوص 150903 در ردیف .22

 .  جزء مصالح تحویلی کارفرما است150202 کلیه مصالح مصرفی در ردیف .23

 .لی کارفرما است  جزء مصالح تحوی150107 کلیه مصالح مصرفی در ردیف .24

هـا، تـورم،     ، شیارشـدن مسـیرچرخ    هـا   های پوست سوسماری شدید، گودافتـادگی       به منظور تعمیر ترک   ) وصله عمقی  (150701 از ردیف    .25
شود و نحوه انجام آن در مشخصات فنی و عمومی راهـداری آمـده                اندازها، استفاده می   های جانشین و دست    ها، وصله  ها و فرورفتگی   برآمدگی

 .است

هـا،   هـا و فرورفتگـی     های پوست سوسماری با شدت کم تا متوسط، برآمدگی         به منظور تعمیر ترک   ) وصله پاره عمقی   (150702 از ردیف    .26
شود و نحوه انجـام آن در مشخصـات فنـی و      های لغزشی، استفاده می    اندازها، تقاطع راه آهن و ترک      های کناری، درزهای انعکاسی، دست      ترک

 .آمده استعمومی راهداری 

 ، ماده شیمیایی شامل کائوچو و ترکیبات فرعی دیگر است151806منظور از التکس در ردیف  .27
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 کیلوگرم 1،950
با قیر ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 

 .محلول
 150101 

  

 کیلوگرم 2،420
با ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 

 .امولسیون قیری
 150102 

  

 کیلوگرم 2،700
با قیر ) تک کت(تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی 

 .محلول
 150103 

  

 کیلوگرم 2،600
با ) تک کت(تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی 

 .امولسیون قیری
 150104 

  

 کیلوگرم 1،810
 مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام آسفالت تهیه

 .سطحی با قیر محلول
 150105 

  

 کیلوگرم 1،880
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام آسفالت 

 .ن قیریوسطحی با امولسی
 150106 

  

 کیلوگرم 465
به منظور احیای  Fog Sealاجرای سیل کت امولسیونی 

 .های آسفالتی رویه
 150107 

  

 کیلوگرم 2،240
 با استفاده از )dust laying(های شنی  غبارنشانی در راه

 .قیر
 150201 

  

 کیلوگرم 445
های شنی با استفاده از مالچ، مالس و  غبار نشانی در راه

 .نظایر آن
 150202 

 sand seal.(  150301(ای  کت ماسه تهیه مصالح و اجرای سیل تن 228،000  
  

 تن 210،500

کت با مصالح سنگی  الح و اجرای سیلتهیه مص
)aggregate seal(5بندی مصالح از نوع   هر گاه دانه 

 .باشد

 150302 

  

 مترمربع 8،600
قیرزدایی سطوح قیرزده با استفاده از پخش مصالح سنگی 

 .ریزدانه
 150401 

  

 مترمربع 1،280
آسفالت تراشی با استفاده از گریدر به منظور از بین بردن 

 . ناهمواری و قیرزدایی از سطح رویه آسفالتیموج، 
 150501 

  

 مترمربع  
ها با آسفالت اسالری سیل درزگیری ترک

slurry seal.  
 150601 

 150602  .ها با ماستیک مخصوص درزگیری ترک مترمربع    
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 طولمتر 11،500

 سانتیمتر 2 تا 1/5های آسفالت به عرض  درزگیری ترک
یمتر، شامل شیار زدن و تمیز کردن  سانت2و عمق حدود 

درز با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوای گرم، 
تهیه و تزریق قیر پلیمری مخصوص درزگیری در داخل 

های درزگیری شده  آن و پخش گرد سنگ در روی ترک
 .و تمیز کاری

 150603 

  

 مترمربع 49،800
ه های آسفالتی به صورت اجرای وصل گیری رویه راه لکه

 .عمقی
 150701 

  

 مترمربع 42،000
های آسفالتی به صورت اجرای وصله  گیری رویه راه لکه

 .پاره عمقی
 150702 

  

 تن 88،800

های آسفالتی با  پرکردن گود افتادگی یا چاله در راه
استفاده از آسفالت مناسب بر حسب وزن آسفالت 

 .مصرفی

 150703 

  

 مترمربع  

های  گیری وقتی از ماشین لکههای  اضافه بها به ردیف
گیری آسفالت استفاده شود به ازای هر  مخصوص لکه

متر به تناسب  کسر سانتی(متر ضخامت آسفالت  سانتی
 ).شود محاسبه می

 150704 

 150705  .مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه مترطول 615  
  

 تن 76،900

گ تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سن
بندی  ای در دو الیه هرگاه دانه شکسته از مصالح رودخانه

 .مشخصات باشد 4 و 2مصالح از نوع 

 150801 

  

 تن 87،000

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
بندی  ای در دو الیه هرگاه دانه شکسته از مصالح رودخانه

 .مشخصات باشد 3 و 1مصالح از نوع 

 150802 

  

 تن 73،700

تهیه مصالح سنگی واجرای آسفالت سطحی با سنگ 
ای در یک الیه هرگاه  شکسته از مصالح رودخانه

 .مشخصات باشد 4بندی از نوع  دانه

 150803 

  

 تن 79،000

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
ای در یک الیه هرگاه  شکسته از مصالح رودخانه

 .مشخصات باشد 5بندی از نوع  دانه

 150804 
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)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 تن 24،300

، هرگاه از 150804 تا 150801های  اضافه بها به ردیف
ای استفاده  مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه

 .شود

 150805 

  

 مترمربع 1،840

متر آسفالت سرد مخلوط در  تهیه و اجرای هر سانتی
ای  با سنگ شکسته از مصالح رودخانه) ردمیکس(محل 

متر   میلی19بندی پیوسته قطر صفر تا  انههرگاه مصالح با د
 ).شود متر به تناسب محاسبه می کسر سانتی. (باشد 

 150901 

  

 مترمربع 1،790

متر آسفالت سرد مخلوط در  تهیه و اجرای هر سانتی
ای  با سنگ شکسته از مصالح رودخانه) ردمیکس(محل 

 25هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته قطر صفر تا 
متر به تناسب محاسبه  کسر سانتی. (ر باشد مت میلی
 ).شود می

 150902 

  

 مترمربع 300

  هرگاه 150902 و 150901های  اضافه بها به ردیف
.ای باشد  سرد کارخانه از نوعآسفالت

)central plant mix.( 

 150903 

  

 مترمربع 120

  هرگاه 150902 و 150901های  اضافه بها به ردیف
با فینیشر اجرا ) ردمیکس(ط در محل آسفالت سرد مخلو

 . شود

 150904 

  

 مترمربع 1،800

متر  بتن آسفالتی با سنگ شکسته  تهیه و اجرای هر سانتی
ای برای قشر اساس قیری هرگاه  از مصالح رودخانه

کسر . (متر باشد  میلی37,5بندی مصالح صفر تا  دانه
 ).شود متر به تناسب محاسبه می سانتی

 151001 

  

 مترمربع 1،850

متر  بتن آسفالتی با سنگ شکسته  تهیه و اجرای هر سانتی
ای برای قشر اساس قیری هرگاه  از مصالح رودخانه

کسر . (متر باشد  میلی25بندی مصالح صفر تا  دانه
 )شود متر به تناسب محاسبه می سانتی

 151002 

  

 مترمربع 2،210

سنگ شکسته متر بتن آسفالتی با  تهیه و اجرای هر سانتی
هرگاه دانه ) بیندر(از مصالح رودخانه ای برای قشر آستر 

متر  کسر سانتی. (متر باشد  میلی25بندی مصالح صفر تا 
 )شود به تناسب محاسبه می

 151101 
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 مترمربع 2،300

متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته  تهیه و اجرای هر سانتی
هرگاه دانه ) بیندر(از مصالح رودخانه ای برای قشر آستر 

متر  کسر سانتی. (متر باشد  میلی19بندی مصالح صفر تا 
 )شود به تناسب محاسبه می

 151102 

  

 مترمربع 2،470

متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته  تهیه و اجرای هر سانتی
هرگاه ) توپکا( ای برای قشر رویه از مصالح رودخانه

کسر . (متر باشد  میلی19بندی مصالح صفر تا  دانه
 )شود متر به تناسب محاسبه می سانتی

 151201 

  

 مترمربع 2،500

متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته  تهیه و اجرای هر سانتی
هرگاه دانه ) توپکا( از مصالح رودخانه ای برای قشر رویه

کسر . (متر باشد  میلی12,5بندی مصالح صفر تا 
 )شود متر به تناسب محاسبه می سانتی

 151202 

  

 مربعمتر  

، هرگاه151202 و 151201های  اضافه بها به ردیف
S.B.S از قیرهای اصالح شده با پلیمر

 (Styrene Butielene Styrene) برابر مشخصات 
 .برای تولید آسفالت استفاده شود

 151203 

  

 مترمربع 375

های آسفالت سرد مخلوط در محل  اضافه بها به ردیف
 از مصالح سنگ کوهی و بتن آسفالتی، هرگاه) ردمیکس(

 .ای استفاده شود به جای مصالح رودخانه

 151301 

  

 مترمربع 94

های آسفالت سرد مخلوط در محل  اضافه بها به ردیف
 کیلوگرم 1/0و بتن آسفالتی، بابت اضافه هر ) ردمیکس(

قیر مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر 
 . متر ضخامت سانتی

 151401 

  

 بعمترمر -94

های آسفالت سرد مخلوط در محل  کسر بها به ردیف
 کیلوگرم 1/0و بتن آسفالتی، بابت کسر هر ) ردمیکس(

قیر مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر 
 .متر ضخامت سانتی

 151402 

  

 مترمکعب  
انجام عملیات بازیافت گرم رویه آسفالتی راه، توسط 

 . آالت مخصوص به هر عمق ماشین
 151502 
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 مترمربع 330

بندی مصالح سنگی  اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه
) توپکا(، رویه )بیندر(جهت قشرهای اساس قیری، آستر 

 .متر ضخامت و نظایر آن به ازای هر سانتی

 151601 

  

 مترمربع 545

بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد، 
 شده و خرد کردن آوری آسفالت کنده شامل جمع

ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر  کلوخه
دانه جدید به صورت  امولسیون، سیمان، آهک و سنگ

شکسته بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر 
 .و کوبیدن آن به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

151801 

  

 مترمربع 1،130

زیافت سرد، شامل تراش، بازیافت آسفالت با دستگاه با
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی  خرد کردن کلوخه

مانند کف قیر، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی 
ای هر سانتیمتر ضخامت زو نیز پخش و کوبیدن آن به ا

 .آسفالت

151802 

  

 مترمربع 1،540

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و 
 کیلوگرم قیر که به صورت کف 9/0با آغشتن آن 

درآمده، برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر 
 .بدون محاسبه مواد اضافی دیگر و پخش و کوبیدن

151803 

  

 کیلوگرم 435

 به ازای هر 151803 تا 151801های  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 .شود

151804 

  

 کیلوگرم 410

 به ازای هر 151803 تا 151801های  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط آسفالت بازیافت 

 .اضافه شود

151805 

  

 کیلوگرم 8،220

 به ازای هر 151801و 150106های  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم التکس که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 .شود

151806 

  

 کیلوگرم 80
 به ازای هر کیلوگرم سنگ 151801  اضافه بها به ردیف

 .شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود
151807 

  

 کیلوگرم 1،820
 به ازای هر کیلوگرم قیر 151801  اضافه بها به ردیف

 .امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود
151808 
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 کیلوگرم 1،050

 به ازای هر کیلوگرم قیر که 151802  ه ردیفاضافه بها ب
به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت 

 .اضافه شود

151809 

  

 مترمربع 105

 کیلوگرم قیر 1/0 به ازای هر 151803  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم  9/0 که به صورت کف قیر درآمده و عالوه بر 

تر مصالح در هر مترمربع به ضخامت یک سانتیم
 .زیرسازی مصرف شود

151810 

  

 مترمربع -105

 کیلوگرم قیر 1/0 به ازای هر 151803  کسر بها به ردیف
کیلوگرم در  9/0 کمتر از که به صورت کف قیر درآمده و

 مصالح  درهر مترمربع به ضخامت یک سانتیمتر
 .زیرسازی مصرف شود

151811 
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 فاظت ابنیه فنیآمیزی و ح عایقکاری، رنگ. فصل شانزدهم

 مقدمه
 
سطح (آمیزی بر روی سطوح فلزی و پروفیلی سبک انجام گردد، سطح مخصوص  پاشی و رنگ زنی، سندبالست، ماسه  در صورتی که برس.1

 .گردد تا مبنای تبدیل وزن قطعات به سطح آنها گردد و هزینه برآورد شود اعضای غالب برآورد شده و صورتجلسه می) واحد وزن

ها بایستی منطبق با مشخصات فنی اجرا گردد و در صورتی که طبق مشخصات، اضافه و یا کسر ضخامت نسبت به  ت رنگ و پوشش ضخام.2
 .گردد  درصد به قیمت واحد، اضافه و یا از آن کسر می15 درصد اضافه و یا کسر ضخامت، 25 به ازای هر  های این فصل مطرح بود، ردیف

 2ها و تمیزکاری سطوح زیرین آنها، ضریب  آمیزی، عایقکاری، پوشش های رنگ به قیمت پایه ردیف ها، یریگ  در تعیین قیمت واحد لکه.3
 .گردد اعمال می

 300 تا 250متر و برای فاصله بین شیارها   میلی5/12 تا 25/6متر و برای عمق شیار   میلی75/18 برای عرض شیار 160204 در ردیف .4
 .های دیگری ذکر شده باشد آن که در مشخصات سازنده، اندازهمتر مورد نظر است؛ مگر  میلی

 میکرون مد نظر 50 در دوالیه زیری و رویی با پرایمر مربوطه به ضخامت حدود (Cold wrapping)پیچی سرد   لفاف160205 ردیف .5
 .باشد می

 از استاندارد Sa  2,5 سطوح فلزی درجه (Shot blasting) و ساچمه پاشی (Sand blasting)های مربوط به ماسه پاشی   در ردیف.6
 .باشد مورد نظر می) معادل تمیزی کامل سطح فلز(سوئد 

گیری،  گیری پتانسیل ابنیه نسبت به زمین یا آب اطراف آند باشد، بسته به روش اندازه  چنانچه در حفاظت ابنیه راه، نیاز به تعبیه نقاط اندازه.7
 .ه نموددار استفاد های ستاره باید از قیمت

 مالحظات زیر مفروض (Sacrificial anode)های مربوط به حفاظت کاتدی به روش استفاده از آندهای میرا یا فداشونده    در ردیف.8
 :است 

مقاومت در تعهد کارفرما است و یا با تأیید کارفرما توسط پیمانکار خریداری شده و هزینه آن   خرید آندها به انضمام مخلوط کم.8-1
 . گردد انه پرداخت میجداگ

 : حمل و نصب آند فداشونده عبارت است از .8-2

 .سازی محل نصب آند آماده •

 .کار و باراندازی در محل نصب بارگیری و حمل آند از محل تحویل از کارفرما تا پای •

بتونیت، % 20 شامل ریزی اطراف و روی آند با مخلوط کم مقاومت  و خاک )درآندهای دفنی(حفر گود و نصب آند در محل خود  •
 .سولفات سدیم و کوبیدن آن با تراکم مورد لزوم و سایر عملیات تکمیلی% 5پودر سنگ گچ و % 75

 . و سایر عملیات تکمیلی )در صورت لزوم(نصب آندهای شناور در آب  •

 :روض است ، مالحظات زیر مف(Impressed current)های مربوط به حفاظت کاتدی به روش جریان تزریقی   در ردیف.9

های هواکش، کابل و کابلشو در تعهد کارفرما است و یا با تأیید کارفرما توسط پیمانکار  ها، لوله خرید آندها به انضمام زغال کک، مفصل .9-1
 .گردد خریداری شده و هزینه آن جداگانه پرداخت می

 : حمل و نصب آند جریان تزریقی عبارت است از  .9-2

 .دسازی محل نصب آن آماده •
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کار و باراندازی در  های هواکش، کابل و کابلشو از محل تحویل از کارفرما تا پای ها، لوله بارگیری و حمل آند، زغال کک، مفصل •
 .محل نصب

، پخش و تسطیح و کوبیدن زغال کک در زیر و رو و اطراف )در آندهای دفنی(گودبرداری محل بستر آند و نصب آن در محل خود  •
کشی و ریختن خاک سرندی زیر و روی کابل و آجرچینی روی  ای، کابل  هواکش و پر کردن آنها با قلوه سنگ رودخانههای آند، نصب لوله

 .آن و سایر عملیات تکمیلی

 . و سایر عملیات تکمیلی )در صورت لزوم(نصب آندهای شناور در آب  •

 .ر، جزء مصالح تحویلی کارفرما هستند،  کابل و ترانسفورمر رکتی فای160702 و160701 و 160601های   در ردیف.10

های   باید ردیف(thermosetting) و یا ترموستینگ (thermoplastic)گرمایشی ترموپالستیک  های پیش  در صورت استفاده از رنگ.11
 .دار تعریف نمود جداگانه و ستاره

ها منظور  متر باشد؛ البته هزینه همپوشانی در قیمت  سانتی10های سرد و یا گرم مقدار همپوشانی نباید کمتر از  ها و پوشش  در عایقکاری.12
 . باشد ها می گیری و پرداخت، سطح ظاهری عایقکاری و پوشش گردیده و مبنای اندازه

 .ها باید منطبق بر مشخصات فنی عمومی باشد  میزان و نوع  قیر مصرفی در عایقکاری.13

بوده و از این بابت هیچ گونه ) افقی، قائم، مورب و منحنی(های مختلف   در وضعیتهای این فصل برای انجام کار  بهای واحد قیمت.14
 .گردد اضافه بها و یا صعوبتی پرداخت نمی

 . ها و ادوات حفاظت کاتدی، بایستی مطابق با استانداردهای موجود و معتبر باشند ها و پوشش  رنگ، عایق.15

 .ح تحویلی کارفرما هستند، نوار و پرایمر، جزء مصال160205 در ردیف .16
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 مترمربع 3،940

تهیه مصالح و اجرای عایقکاری با یک قشر اندود 
 .قیری روی سطوح بتنی

 160101 

  

 مترمربع 14،500
تهیه مصالح و اجرای عایقکاری با دو قشر اندود 

 . روی سطوح بتنیقیری و یک الیه گونی
 160102 

  

 مترمربع 24،300
تهیه مصالح و اجرای عایقکاری با سه قشر اندود 

 .قیری و دو الیه گونی روی سطوح بتنی
 160103 

  

 مترمربع 14،300

ساخته  تهیه مصالح و اجرای عایقکاری با عایق پیش
استر و تیشو به  مرغوب شامل قیر با الیاف پلی

 . سطوح بتنیمتر روی  میلی3ضخامت 

 160104 

  

 مترمربع 16،500

ساخته  تهیه مصالح و اجرای عایقکاری با عایق پیش
استر و تیشو به  مرغوب شامل قیر با الیاف پلی

 .متر روی سطوح بتنی  میلی4ضخامت 

 160105 

  

 مترمربع  
تهیه مصالح و آب بند کردن سطوح بتنی با 

 .های قیری صنعتی محلول
 160106 

  

 مربعمتر  

تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان 
الکتریسته با استفاده از بتن پلیمری رسانا و شبکه 

متر   میلی10آندی پالتینی یا کربنی، به ضخامت تا 
 .روی سطوح بتنی

 160201 

  

 مترمربع  

تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان 
 شبکه الکتریسته با استفاده از بتن پلیمری رسانا، بدون

 .متر روی سطوح بتنی  میلی10آندی، به ضخامت تا 

 160202 

  

 مترمربع  
تهیه مصالح و اجرای شبکه پلیمری رسانای جریان 

 .الکتریسته، روی سطوح بتنی
 160203 

  

 مترطول  

پالتینی یا (های آندی  تعبیه شیار، تهیه مصالح و سیم
پلیمری در داخل آن و پر کردن شیار با پرکننده  )کربنی

 .رسانای جریان الکتریسته، روی سطوح بتنی

 160204 

 160205  .ها و نظایر آن های بتنی پل پیچی سرد روی پایه لفاف مترمربع 23،000  
 160301  .زنی روی سطوح فلزی زنی و سمباده برس مترمربع 15،700  
  

 مترمربع 22،100
 زدایی پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای زنگ ماسه

 .و یا مضرس کردن سطح و نظایر آن
 160302 
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 مترمربع 30،900
پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای  ساچمه
 .زدایی و یا مضرس کردن سطح و نظایر آن زنگ

 160303 

  

 مترمربع 13،800
 50تهیه مصالح و اجرای پرایمر روغنی به ضخامت 

 میکرون روی سطوح فلزی
 160304 

  

 مترمربع 22،100
دار به   روی یه مصالح و اجرای پرایمر اپوکسیته

  میکرون روی سطوح فلزی50ضخامت 
 160305 

  

 مترمربع 22،000
دار به  تهیه مصالح و اجرای پرایمر سیلیکاتی روی

  میکرون روی سطوح فلزی50ضخامت 
 160306 

  

 مترمربع 27،900
تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه روغنی به ضخامت 

 رون روی سطوح فلزی میک100کل
 160307 

  

 مترمربع 37،600

دو (تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه اپوکسی 
 میکرون روی سطوح 100به ضخامت کل) جزئی
 فلزی

 160308 

  

 مترمربع 38،600

آمیزی روی سطوح بتنی  تهیه مصالح و اجرای رنگ
اپوکسی، پلی اورتان و نظایر (های دوجزئی  با رنگ

  میکرون180مل و به ضخامت تا به طور کا )آن

 160309 

  

 مترمربع 1،900
ها و  تهیه مصالح و اجرای قشر رویه محافظ عایق

  میکرون50ها تا ضخامت  پوشش
 160310 

  

 عدد 1،154،000
در ) به صورت دفنی(حمل و نصب آند فداشونده 

 . متر باشد2صورتی که عمق گود تا 
 160401 

  

 عدد 57،500

 2 برای عمق بیشتر از 160401 ردیف اضافه بها به
 4 تا 3 متر یک بار، برای عمق 3 تا 2متر، برای عمق 

های بیشتر  متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق
 ).گردد کسر متر به تناسب محاسبه می(

 160402 

 160403  .حمل و نصب آند فداشونده به صورت شناور در آب عدد    
  

 مترمکعب 13،800

ی و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب و بارگیر
باراندازی و ریختن آن در اطراف و روی آند در 

 . صورتی که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد

 160404 

  

 عدد 813،000
) به صورت دفنی(حمل و نصب آند جریان تزریقی 

 .  متر باشد2در صورتی که عمق ترانشه تا 
 160501 
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 عدد 27،200

 در صورتی که عمق 160501بها به ردیف اضافه 
 متر باشد به ازای هر یک متر عمق 2ترانشه بیشتر از 

 ).گردد کسر متر به تناسب محاسبه می(اضافی 

 160502 

  

 عدد  
حمل و نصب آند جریان تزریقی به صورت شناور 

 .در آب
 160503 

  

 مترطول 46،200
حمل و نصب کابل مخصوص سیستم حفاظت 

 .کاتدی
 160601 

  

 دستگاه 1،165،000
فایر با ظرفیت  حمل و نصب ترانسفورمر رکتی

 .DCمپر   آ75 ولت و 75خروجی تا 
 160701 

  

 دستگاه 22،300

 برای حمل و نصب 160701اضافه بها به ردیف 
 ولت 100ترانسفورمر رکتی فایر با ظرفیت خروجی تا 

 .DC آمپر 100و 

 160702 
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 مقدمه
  
 .های این فصل، تمام مصالح مورد نیاز جزء مصالح تحویلی کارفرما هستند  در کلیه ردیف.1

های اعالم حریق و ایمنی در تونل با توجه به خدمات پس از فروش  های تهویه تونل و نیز سیستم  در ارتباط با تعمیر و نگهداری سیستم.2
 .نی نشده استبی های مربوط، ردیف خاصی پیش شرکت

های فلورسنت در فهرست بهای واحد پایه رشته  های روشنایی با المپ های مربوط به نصب سیستم  با توجه به موجود بودن ردیف.3
 . ای نشده است تأسیسات برقی رسته ساختمان، در این فصل به این موارد اشاره

بایستی مطابق دستورکار مشاور خریداری شده  گیرند؛ می فاده قرار می کلیه قطعات الکتریکی و غیرالکتریکی که جهت تعویض مورد است.4
 :باشند و در موارد مرتبط نیز استانداردهای زیر مراعات گردند 

  آلمان ساخته VDE 0271  اروپا و یا  CEE13-13  ایران یا ISIRI607-13های زمینی تک یا چندسیمه، باید طبق استاندارد   تمام کابل.4-1
 . ولت باشد1000اژ اسمی آنها شده و ولت

 .  ولت باشد1000  آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آنها VDE 0271دار زیرزمینی تک یا چندسیمه، باید طبق استاندارد   های زره  تمام کابل.4-2

 .های فشار ضعیف باشند اندود شده و برای بستن کابل  تمام کابلشوها، باید از نوع مسی قلع.4-3

 . ، تولید شده باشندDIN 47650  و کلیه کابلشوهای لحیمی باید طبق استاندارد DIN 46235 کابلشوهای پرسی، باید طبق استاندارد  تمام.4-4

  تولید شده و IEC 269  و یا VDE 0636  و DIN 43620 و پایه فیوزهای چاقویی، باید طبق استاندارد  )کتابی( تمام فیوزهای چاقویی .4-5
 . ولت باشد500ها ولتاژ اسمی آن

متر باشند و بر   میلی35 ولت، مناسب برای نصب روی ریل 380 تمام کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری نوع کندکار باید دارای ولتاژ اسمی .4-6
 .  ساخته شده باشندVDE 0641 و  DIN 46277اساس استاندارد 

ها و   فرم و آرایش دادن، برچسب زدن، آزمایش کردن، تطبیق دادن سرسیمکشی مجدد، هزینه مربوط به ها یا  سیم  در عملیات ترمیم کابل.5
 . بینی شده است های مربوط پیش اتصال به محل مربوط در قیمت ردیف

دیده آمده است، آماده کردن محل برای نصب قطعه جدید و نیز  های این فصل که باز کردن اجزای سوخته، شکسته یا آسیب  در تمام ردیف.6
 .شود مصرف، درقیمت واحد همان ردیف دیده شده است و از این بابت هزینه اضافی پرداخت نمی محل کار از قطعات شکسته و بیپاکسازی 

هایی از این فصل که به منظور دسترسی به قطعه مورد نظر جهت انجام عملیات، نیاز به باالبر بوده است، هزینه مربوطه در ردیف   در ردیف.7
 .شود ای به منظور دسترسی به قطعه، هزینه اضافی دیگری پرداخت نمی  شده است و از بابت به کارگیری هر وسیلهمزبور در نظر گرفته

 230801ها، تمیز کردن حباب آنها نیز مطابق با نظر کارفرما انجام شود، بهای آن از ردیف   زمان با تعویض قطعات چراغ  درصورتی که هم.8
 .شود فصل پاکسازی پرداخت می

برداری، خاکریزی مجدد و تسطیح محل، درنظر گرفته نشده است و این  های مربوط به کندن، خاک ، هزینه170202  در بهای واحد ردیف .9
 . های مربوط در فصل عملیات خاکی با دست پرداخت خواهد شد ها از ردیف هزینه

های موجود، از فهرست بهای کارهای برقی رشته ساختمان یا سایر  های جدید و یا توسعه شبکه یا سیستم  به منظور ایجاد شبکه یا سیستم.10
 .فهرستهای بها حسب مورد استفاده خواهد شد
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 عدد 20،600

تعویض المپ بخارجیوه فشار قوی با توان الکتریکی 
 .مناسب

 170101 

  

 عدد 20،600
مپ بخارسدیم فشار قوی با توان الکتریکی تعویض ال

 .مناسب
 170102 

  

 عدد 25،800
تعویض اجزای غیرالکتریکی هر چراغ مانند حباب، 

 .واشر، رفلکتور و نظایر آن
 170103 

  

 عدد 30،900

دیده در داخل هر چراغ و یا  کشی آسیب تعویض سیم
دیده در آن مانند باالست،  اجزای الکتریکی آسیب

 .ور، خازن و نظایر آنایگنایت

 170104 

  

 مترطول 51،200
کشی پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن  سیم

 .دیده در صورت لزوم کابل آسیب
 170201 

  

 مترطول 79،300

ترمیم کابل در داخل ترانشه به وسیله تعویض بخش 
ها در  دیده با کابل مناسب و نصب مفصل آسیب

 .صورت لزوم

 170202 

  

 مترطول 46،700

ترمیم کابل در داخل سینی کابل به وسیله تعویض 
ها در  دیده با کابل مناسب و نصب مفصل بخش آسیب
 .صورت لزوم

 170203 

  

 عدد 10،400
باز کردن انواع کابلشو جهت تعویض و نصب 

 .کابلشوی جدید
 170204 

  

 اکیپ روز 361،000
 ها و ارائه اعزام اکیپ جهت بازدید از تابلوبرق

 .گزارش
 170301 

  

 اکیپ روز 361،000
ها و ارائه گزارش  اعزام اکیپ جهت بازدید از چراغ

 .ای به صورت دوره
 170302 

  

 عدد 34،000

مانند انواع کلید، (یابی و تعویض اجزای تابلو  عیب
انواع ترمینال، انواع فیوز، فتوسل، کنتاکتور، رله، 

 .ازای هر تابلو به...) آمپرمتر، ولتمتر، چراغ سیگنال و

 170401 

  

 عدد 51،700
زدایی و  سرویس داخل هر تابلو شامل زنگ

 .تمیزکردن
 170402 

 170501  .حمل و نصب پایه چراغ روشنایی کیلوگرم    
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اری و به رنگ سفید یا زرد خواهد بود و از این بابت اضافه راهد کشی مطابق با مشخصات فنی و عمومی های مورد استفاده در خط  فام رنگ.1

 .گیرد کشی تعلق نمی های خط بهایی به ردیف

کشی، تمیزکاری سـطح راه، تمهیـدات ایمنـی در            های مخصوص خط    کشی هزینه استفاده از ماشین      های مربوط به خط        در بهای واحد ردیف    .2
 .  نظر گرفته شده استکشی و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در حین خط

 .شود های خط منقطع و متناوب حسب مورد بر اساس طول یا سطح رنگ شده انجام می گیری ردیف  اندازه.3

 و در   3758 و   339کشی مورد مصرف در این فصل در مورد رنگ سرد استانداردهای ملی ایران به شـماره                   های خط    استاندارد کیفی رنگ   .4
 .باشد  می3757ـــی مورد رنگ گرم استاندارد مل

های کروی از جنس شیشه تشکیل شده و برای رنگ گرم و سـرد ترافیکـی کـاربرد          باشد که از دانه     کننده می    منظور از گالسبید ماده منعکس     .5
صـد وزن    در 20باشد و در مورد رنگ گرم عالوه بر روپاشی به میزان فـوق معـادل                   گرم در مترمربع می    400میزان مصرف روپاشی معادل   . دارد

 .گردد ای با رنگ مخلوط می های شیشه رنگ نیز دانه

 .  قابل پرداخت نیست180102 و 180101های   در صورتی که خط کشی روی خطوط موجود انجام شود، ردیف.6

 .متر است  میلی5/1 میکرون یا 1500 برابر 180304 تا 180301های   ضخامت رنگ ردیف.7

 .متر است  میلی3 میکرون یا 3000  برابر 180502 و 180501 و 180404 تا 180401های   ضخامت رنگ ردیف.8

 .متر منظور شده است  میلی6 میکرون یا 6000 برابر 180602 تا 180601های   ضخامت رنگ ردیف.9

 .باشد  میکرون می350 در مورد رنگ سرد ضخامت خشک رنگ حداقل برابر .10

 .متر منظور شده است  میلی5/3 میکرون یا 3500 برای رنگ دو جزئی ضخامت رنگ برابر .11

هـای مـذکور محاسـبه        ها طبق دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده گردد، بهای آنها به تناسب از ردیـف                     چنانچه ضخامت رنگ   .12
 .شود می

هـای مـذکور    های آنهـا بـه تناسـب از ردیـف     چنانچه عرض خطوط ترافیکی طبق دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده گردد، ب          .13
 .شود محاسبه می

 بهـای پرایمـر و همچنــین هزینـه شستشـوی بســتر     180602 و 180601 و 180502 و 180501 و 180404 تــا 180401هـای    در ردیـف .14
 .آمیزی به عرض کافی در نظر گرفته شده است رنگ

 .ها منظور شده است  قیمتآمیزی به عرض کافی در کاری زیر بستر رنگ  هزینه تمیز.15

کشی بر اساس اجرای یک خط محاسبه شده است؛ در صورت اجرای توأم دو یا چند خط به صورت زیر پرداخت                       های خط    قیمت ردیف  .16
 : گردد  می

  برابر ردیف مربوط   75/1=   دو خط توأم   .16-1

   برابر ردیف مربوط   50/2=  سه خط توأم  . 16-2

های فصول مربوط و بـا   زن با توجه به نقشه و مشخصات با استفاده از ردیف           های چشمک   سازی شالوده تابلوها و چراغ       و پی  کنی   بهای پی  .17
 . شود  محاسبه می3/1ضریب 
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 . شود زن بر اساس ردیف مربوط از فصل کارهای فوالدی سبک پرداخت می های چشمک  هزینه تهیه و نصب پایه فلزی تابلوها و چراغ.18

آمیزی و حفاظت ابنیه فنی محاسبه و       کاری، رنگ   های مربوط در فصل عایق      زن از ردیف    های چشمک   آمیزی پایه تابلوها و چراغ      هزینه رنگ  .19
 . شود پرداخت می

 .شود  محاسبه و پرداخت می170201زن، از ردیف  های چشمک کشی پایه چراغ  هزینه سیم.20

 .متر است  میلی3ای عمودی برابر ه  حداقل ضخامت صفحه آلومینیومی تابلو.21

 .متر است  میلی25/1 حداقل ضخامت صفحه ورق فوالدی تابلوهای عمودی برابر .22

 . صفحه تابلوهای مورد نیاز، جزء مصالح تحویلی کارفرما است181013 تا 181001های   در ردیف.23

دار محاسبه     متغیر صورت گیرد، هزینه مربوط به صورت ردیف ستاره          در صورتی که تهیه و نصب تابلو عالوه بر شرایط تعیین شده با پیام              .24
 .شود و پرداخت می

 .، صفحه آیینه مورد نیاز، جزء مصالح تحویلی کارفرما است181014 در ردیف .25

 . استهای مورد نیاز و چسب مخصوص جهت چسباندن آنها، جزء مصالح تحویلی کارفرما  بازتاب181102 و 181101های   در ردیف.26

 .های مورد نیاز، جزء مصالح تحویلی کارفرما است  بازتاب181105 تا 181103های   در ردیف.27
 . زن مورد نیاز، جزء مصالح تحویلی کارفرما است های چشمک  چراغ181205 تا 181201های   در ردیف.28
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 180101  .کشی های دوبانده برای خط یابی در راه آکس لومترکی 14،200  
  

 کیلومتر 16،300

ها و مانند آن که هر جهت  یابی در بزرگراه آکس
حرکت از چند باند تشکیل شده باشد، برای هر 

 .آکس

 180102 

 180201  .تهیه و نصب نوار شبرنگ مترمربع 181،500  
 180202  آمیزی با رنگ شبرنگ تهیه مصالح و رنگ مترمربع 85،400  
  

 مترطول 11،200

کشی منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گالسبید   سانتی12

 . ماهه18با دوام 

 180301 

  

 مترطول 10،600

 12کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
 با گالسبید با متر، با رنگ گرم ترافیکی همراه سانتی
 . ماهه18  دوام

 180302 

  

 مترطول 915

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180301اضافه بها به ردیف 
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی12از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180303 

  

 مترطول 875

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180302اضافه بها به ردیف 
متر باشد به ازای   سانتی20داکثر متر و ح  سانتی12از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180304 

  

 مترطول 23،400

کشی منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید   سانتی12

 . ماهه36ساده همراه با گالسبید با دوام 

 180401 

  

 مترطول 22،700

 12صل و مداوم به عرض کشی مت تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید  سانتی

 . ماهه36ساده همراه با گالسبید با دوام 

 180402 

  

 مترطول 1،920

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180401بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی12از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180403 

  

 مترطول 1،880

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180402بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی12از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180404 



 عالیم و تجهیزات ایمنی. فصل هجدهم
 1386هرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ف
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 مترطول 28،200

) پر و خالی(دار شیاری  کشی نقش تهیه مصالح و خط
متر با رنگ   سانتی15به روش اکستروژن به عرض 

 . ماهه36یکی همراه با گالسبید با دوام گرم تراف

 180501 

  

 مترطول 1،870

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180501بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی15از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180502 

  

 مترطول 57،200

به روش ) ای لقمه(کشی برجسته  تهیه مصالح و خط
متر با رنگ   سانتی15 یا اکستروژن با عرض اسکرید

 . ماهه36گرم ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 180601 

  

 مترطول 3،790

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180601بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی15از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180602 

  

 مترطول 2،340

کشی منقطع و متناوب به عرض  ه مصالح و خطتهی
متر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید   سانتی12

 . ماهه9با دوام 

 180701 

  

 مترطول 2،260

 12کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با  سانتی
 . ماهه9دوام 

 180702 

  

 مترطول 195

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180701اضافه بها به ردیف 
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی12از 

 .متر اضافه عرض هر سانتی

 180703 

  

 مترطول 190

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180702اضافه بها به ردیف 
متر باشد به ازای   سانتی20متر و حداکثر   سانتی12از 

 .عرضمتر اضافه  هر سانتی

 180704 

  

 مترمربع 24،900

با ... نوشته و تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش، خط
 ماهه 9رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180705 

  

 مترمربع -7،340

خط کشی همراه  با گالسـبید،       های   بها به ردیف   کسر
اده اسـتف  گالسـبید    در صورتی که در خـط کشـی، از          

 .نشود

 180706 



 عالیم و تجهیزات ایمنی. فصل هجدهم
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 مترمربع 371،000

کشی با رنگ دوجزئی بر  تهیه مصالح و اجرای خط
 ماهه برحسب سطح 18پایه رزین آکریلیک با دوام 

 .رنگ شده

 180801 

  

 مترمربع 34،800
پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از 

 .های مخصوص برس
 180901 

  

 مترمربع 31،900
ط یا عالئم از سطح راه با استفاده از پاک کردن خ
 .مواد شیمیایی

 180902 

  

 مترمربع 33،900
های شن با  وزش دانه(پاک کردن رنگ با سندبالست 

 ).هوای فشرده
 180903 

  

 عدد 34،400

نصب صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و حکم 
استاندارد، به شکل دایره یا چند ) انتظامی(کننده 

لومینیوم با شبرنگ مخصوص و ضلعی از جنس آ
 .استاندارد در زمینه و پیام تابلو با اتصاالت مربوط

 181001 

  

 عدد 32،700

) اخطاری(نصب صفحه تابلوهای عمودی خطر 
استاندارد، به شکل مثلث یا مستطیل از جنس 
آلومینیوم با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و 

 .پیام تابلو با اتصاالت مربوط

 181002 

  

 مترمربع 58،500

) اطالعاتی(نصب صفحه تابلوهای عمودی اخباری 
با یک گوشه (نما  استاندارد، به شکل مستطیل یا جهت

از جنس آلومینیوم با شبرنگ مخصوص و ) تیز
 .استاندارد در زمینه و پیام تابلو با اتصاالت مربوط

 181003 

  

 عدد 36،100

 و حکم نصب صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده
استاندارد، به شکل دایره یا چند ) انتظامی(کننده 

 25/1ضلعی از جنس ورق روغنی با ضخامت حداقل 
متر با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و  میلی

 .پیام تابلو با اتصاالت مربوط

 181004 

  

 عدد 34،400

) اخطاری(نصب صفحه تابلوهای عمودی خطر 
 مستطیل از جنس ورق استاندارد، به شکل مثلث یا
متربا شبرنگ   میلی25/1روغنی با ضخامت حداقل 

مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با 
 .اتصاالت مربوط

 181005 
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 عدد 2،930

 وقتی 181005 و 181004های  اضافه بها به ردیف
متر باشد به ازای   میلی25/1ضخامت ورق بیشتر از 

متر به  کسر میلی(ق متر ضخامت اضافی ور هر میلی
 )تناسب محاسبه خواهد شد

 181006 

  

 مترمربع 61،400

) اطالعاتی(نصب صفحه تابلوهای عمودی اخباری 
با یک گوشه (نما  استاندارد، به شکل مستطیل یا جهت

 25/1از جنس ورق روغنی با ضخامت حداقل ) تیز
متر با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و  میلی

 . و با اتصاالت مربوطپیام تابل

 181007 

  

 مترمربع 12،300

 وقتی ضخامت ورق 181007اضافه بها به ردیف 
متر  متر باشد به ازای هر میلی  میلی25/1بیشتر از 

متر به تناسب  کسر میلی. (اضافی ضخامت ورق
 )محاسبه خواهد شد

 181008 

  

 عدد  

نصب صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و حکم 
استاندارد، به شکل دایره یا چند ) انتظامی(کننده 

های مخصوص و  ضلعی از جنس فایبرگالس، فیبر
نظایر آن با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و 

 .پیام تابلو با اتصاالت مربوط

 181009 

  

 عدد  

) اخطاری(نصب صفحه تابلوهای عمودی خطر 
استاندارد، به شکل مثلث یا مستطیل از جنس 

الس، فیبرهای مخصوص و نظایر آن با شبرنگ فایبرگ
مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با 

 .اتصاالت مربوط

 181010 

  

 مترمربع  

) اطالعاتی(نصب صفحه تابلوهای عمودی اخباری 
با یک گوشه (نما  استاندارد، به شکل مستطیل یا جهت

از جنس فایبرگالس، فیبرهای مخصوص و نظایر ) تیز
با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام آن 

 .تابلو با اتصاالت مربوط

 181011 

 181012  .نصب صفحه تابلوهای اطالعاتی ریلی مترمربع 12،000  
 181013  .تعویض صفحه تابلوهای اطالعاتی ریلی مترمربع 16،200  
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 عدد 162،500
 های تند راه از جنس ورق استنلس نصب آیینه در پیچ

 .فنی مربوط مشخصات طبق )stainless-steel( استیل
 181014 

  

 عدد 4،700

طبق مشخصات ) ای چشم گربه(نصب بازتاب 
های  فنی،پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب

مخصوص و رعایت فاصله و زاویه نصب طبق 
 .دستورکار

 181101 

  

 عدد 7،520

ها طبق  های مخصوص داخل تونل نصب بازتاب
صات فنی، پیاده کردن محل نصب و استفاده از مشخ

های مخصوص و رعایت فاصله و زاویه نصب  چسب
 .مناسب طبق دستورکار

 181102 

  

 عدد 3،770
نصب بازتاب از نوع لوله پلیکا، پلی اتیلن و نظایر آن، 

 .با ورق و نوار شبرنگ
 181103 

 181104  .شیه راههای حا گاردریل و حفاظ روی بر بازتاب نصب عدد 10،500  
 181105  .دار نصب بازتاب آلومینیومی پایه عدد 3،170  
  

 عدد 354،000

زن تنظیم شونده  اندازی چراغ چشمک نصب و راه
خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار  تک

 .مربوط

 181201 

  

 عدد 398،500

زن تنظیم شونده  اندازی چراغ چشمک نصب و راه
بق مشخصات فنی و دستور کار دوخانه یک جهت ط

 .مربوط

 181202 

  

 عدد 442،500

زن تنظیم شونده  اندازی چراغ چشمک نصب و راه
خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار  سه

 .مربوط

 181203 

  

 عدد 112،500
 181203 و 181202، 181201های  اضافه بها به ردیف

 .وقتی از چراغ دوجهت تک پایه استفاده شود
 181204 

  

 عدد 168،500
 181203 و 181202، 181201های  اضافه بها به ردیف

 .وقتی از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود
 181205 

  

 عدد  

های  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
پذیر طبق مشخصات فنی  الستیک یا پالستیک انعطاف

ت با مربوط و مهاربندی الزم و رنگ آمیزی قطعا
 .هدایت مجدد خودرو به مسیر

 181301 
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 عدد  

های پر از  گیر با استفاده از محفظه تهیه و نصب ضربه
طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی ) آب(مایع 

آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به  الزم و رنگ
 .مسیر

 181302 

  

 عدد  

تنی های ب گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
سبک طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و 

 .آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر رنگ

 181303 

  

 عدد  

های  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
توخالی فوالدی طبق مشخصات فنی مربوط و 

آمیزی قطعات با هدایت مجدد  مهاربندی الزم و رنگ
 .خودرو به مسیر

 181304 

  

 عدد  
تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت 

 .ترافیک
 181401 

 181402  .تهیه ونصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری عدد    
  

 مترمربع  
های صداگیر از جنس بتن طبق  تهیه و نصب ورق

 .مشخصات فنی مربوط
 181501 

 181502  .های صداگیر چوبی تهیه و نصب ورق مترمربع    
 181503  . های صداگیر از نوع ساندویچ پانل تهیه و نصب ورق مترمربع    
  

 مترمربع  
اتیلن همراه  تهیه ونصب صفحات نوربند از جنس پلی

 . و قاب الزم با پایه
 181601 

  

 مترمربع  
تهیه ونصب صفحات نوربند از جنس آلومینیوم 

 . و قاب الزم شده همراه با پایه رنگ
 181602 

 



 عمليات زمستاني. فصل نوزدهم
 ١٣٨٦فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

 
 

٩٤ 

 عملیات زمستانی. فصل نوزدهم
 مقدمه

 
 . شود  شانه راه با هر عرضی یک باند محسوب می.1

 . شود های مربوط استفاده می زدایی در صورتی که از چند ماده استفاده شود به نسبت اختالط مواد، از ردیف  در یخ.2

در صورت تأییـد دسـتگاه نظـارت بـه صـورت خطـی        مواد مصرفیزدا بر اساس مشخصات فنی مربوط است ومازاد   میزان پاشش مواد یخ.3
 . شود محاسبه و پرداخت می

 .گردند زدایی، مواد مصرفی، جزء مصالح تحویلی کارفرما محسوب می های یخ  در ردیف.4

های راه اسـت     ههای راه، متوسط ضخامت برف طبیعی باریده بر روی شان            منظور از ضخامت متوسط برف بر روی شانه        190303 در ردیف    .5
 .گیری ضخامت نیست ها مالک اندازه و ضخامت برف هدایت شده از رویه راه به شانه
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  باند-کیلومتر 17،600

زدایی با استفاده از نمک طعام  انجام عملیات یخ
 .ر کیلومترباند کیلوگرم د30بندی شده به میزان تا  دانه

 190101 

  

  باند-کیلومتر 21،400

زدایی با استفاده از نمک طعام  انجام عملیات یخ
 کیلوگرم نمک در 30مرطوب شده به میزان تا 

 .کیلومترباند

 190102 

  

  باند-کیلومتر 11،000

زدایی با استفاده از نمک طعام در  انجام عملیات یخ
رم نمک در  کیلوگ30حالت محلول به میزان تا 

 .کیلومترباند

 190103 

  

  باند-کیلومتر 2،330
 190103 و 190102، 190101های  اضافه بها به ردیف

 . کیلوگرم افزایش مواد مصرفی5برای هر 
 190104 

  

  باند-کیلومتر 2،100

 190103 و 190102، 190101های  اضافه بها به ردیف
در صورتی که به جای نمک طعام از کلرورکلسیم 

 .استفاده شود

 190105 

  

  باند-کیلومتر 2،640

 در صورتی که به جای 190101اضافه بها به ردیف 
نمک طعام از سایر مواد مجاز مانند کلرورمنیزیم و 

 .استات کلسیم منیزیم استفاده شود

 190106 

  

  باند-کیلومتر 4،040

 190103 و 190102 و 190101های  اضافه بها به ردیف
بندان انجام  زدایی در شرایط یخ  یخوقتی عملیات

 .شود

 190107 

  

  باند-کیلومتر 1،760
 در صورتی که به جای 190101اضافه بها به ردیف 

 .نمک طعام از اوره استفاده شود
 190108 

  

  باند-کیلومتر 18،900

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن  انجام عملیات یخ
 به 1 نسبت اختالط پاشی در سطح راه به میزان و ماسه

 به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل 1
 . کیلوگرم باشد30

 190201 

  

  باند-کیلومتر 20،100

 با ایجاد اصطکاک با شن توامزدایی  انجام عملیات یخ
 1پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  و ماسه

 شن و ماسه به طوری که میزان نمک در 2نمک به 
 . کیلوگرم باشد30کیلومتر باند حداقل هر 

 190202 
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  باند-کیلومتر 21،400

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن  انجام عملیات یخ
 1پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  و ماسه

 شن و ماسه به طوری که میزان نمک در 3نمک به 
 . کیلوگرم باشد30هر کیلومتر باند حداقل 

 190203 

  

  باند-کیلومتر 22،700

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن  انجام عملیات یخ
 1پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  و ماسه

 شن و ماسه به طوری که میزان نمک در 4نمک به 
 . کیلوگرم باشد30هر کیلومتر باند حداقل 

 190204 

  

 کیلومتر 29،700

نظور ایجاد پاشی به م انجام عملیات شن و ماسه
 کیلوگرم 340اصطکاک بر روی سطح راه به میزان 

 . برای هر کیلومتر راه

 190205 

  

  باند-کیلومتر 22،800

های آسفالته با گریدر یا تیغه  روبی در راه برف
 10روب، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر  برف
 .متر باشد سانتی

 190301 

  

  باند-کیلومتر 5،710

 5ازای هر   به190301 ردیف اضافه بها نسبت به
متر   سانتی10متر اضافه ضخامت برف بیش از  سانتی
 .اول

 190302 

  

  باند-کیلومتر 34،300
های آسفالته،  های شنی و شانه راه روبی در راه برف

 .متر باشد  سانتی10اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 
 190303 

  

  باند-کیلومتر 8،570

 5ازای هر   به190303 اضافه بها نسبت به ردیف
متر   سانتی10متر اضافه ضخامت برف بیش از  سانتی
 .اول

 190304 

  

  باند-کیلومتر 1،093،000

 190303 و 190301های  اضافه بها نسبت به ردیف
روبی شامل بارگیری، حمل و تخلیه  وقتی برف

 .های حاشیه راه باشد برف

 190305 

  

  باند-کیلومتر 109،000

 190303 و 190301های   نسبت به ردیفاضافه بها
های حاشیه راه با  روبی شامل تخلیه برف وقتی برف

 .استفاده از بلدوزر یا لودر باشد

 190306 

  

  باند-کیلومتر 24،200

هایی با هر نوع  خور، در راه روبی با ماشین برف برف
 20رویه، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 

 . متر باشد سانتی

 190307 



 عملیات زمستانی. فصل نوزدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 

 
 

٩٧ 

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  باند-کیلومتر 7،260

 10ازای هر   به190307اضافه بها نسبت به ردیف 
متر   سانتی20متر اضافه ضخامت برف بیش از  سانتی
 .اول

 190308 

  

  باند-کیلومتر 63،000

 190307 و 190301های   اضافه بها نسبت به ردیف
بابت پاکسازی سطح راه از بقایای برف که در 

 .روبی نیست قابل برفروبی  عملیات متعارف برف

 190309 
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 حمل و نقل . فصل بیستم
 مقدمه 

 
های فصل حمل و نقل، قابل پرداخت  های سایر فصول و براساس ردیف  در فهرست بهای راهداری هزینه سه نوع حمل، مستقل از ردیف.1

 :است 

 آالت راهداری  حمل درون کارگاهی ماشین.1-1

  کیلومتر30  حمل مصالح در فواصل مازاد بر.1-2

  بارگیری، حمل و باراندازی مصالح خاص.1-3

باشد که هزینه  کار می به پای) محل استقرار(آالت راهداری از راهدارخانه  آالت راهداری، حمل ماشین  منظور از حمل درون کارگاهی ماشین.2
گردد و  های مربوط به تجهیز کارگاه منظور می ر ردیفآالت به راهدارخانه د هزینه حمل ماشین. های این فصل قابل پرداخت است آن از ردیف

 . هزینه حمل و نقل مربوط به فعالیت، در ردیف متناظر با فعالیت ملحوظ گردیده است

 کیلومتر، و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف، در30 هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله .3
 کیلومتر، 30هزینه حمل مازاد بر ). به استثنای آب و مصالح سنگی(های این فهرست بها، در نظر گرفته شده است  های سایر فصل قیمت ردیف

شود و برای سایر  های این فصل پرداخت می آالت، سیمان، قیر و مصالح ساختمانی حجمی بر حسب مورد بر اساس ردیف تنها برای آهن
 . ای پرداخت نخواهد شد  هزینه حمل جداگانهگونه مصالح، هیچ

مبدأ حمل تمامی . باشد های گیاهی  می  حمل مصالح خاص شامل حمل ادوات و تجهیزات حساس، قطعات فلزی مونتاژ شده و انواع گونه.4
مقصد حمل در مورد ادوات . داین مصالح، محل تحویل یا خرید این مصالح است که باید قبالً به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برس

های گیاهی مقصد، محل راهدارخانه است و  باشد و در مورد انواع گونه کار می و تجهیزات حساس و نیز قطعات فلزی مونتاژ شده در پای
 .های مربوط منظور شده است کار در بهای واحد ردیف هزینه حمل آنها از محل راهدارخانه تا پای

 : ر این فصل عبارتند از ها د بندی ماشین  دسته.5
لودر، گریدر، لیف تراک، بیل بکهو، بیل مکانیکی چرخ الستیکی، دمپر، بتونیر خودرو، فینیشر چرخ الستیکی، :  دسته اول شامل .5-1

 . نظایر آنپز، مجموعه بازیافت سرد، مجموعه بازیافت گرم، ماشین بازدید پل و  گیر آسفالت، آسفالت تراش، درزگیر آسفالت، لکه آسفالت
ها اعم از چرخ الستیکی و آهنی، دریل  بلدوزر، بیل مکانیکی چرخ زنجیری، جرثقیل چرخ زنجیری، انواع غلتک:  دسته دوم شامل .5-2

 . های حفار، فینیشر چرخ زنجیری و نظایر آن واگن، دستگاه
 ژنراتور، دستگاه برش، دستگاه سندبالست، کش، کمپرسور، موتورجوش، پمپ آب، پمپ ثابت بتن، پمپ لجن:  دسته سوم شامل .5-3

 . ویبراتور، دستگاه شات کریت
 . دار باشند های دسته سوم در صورتی که چرخ دامپر، بتونیر، اسپریدر و ماشین:  دسته چهارم شامل .5-4
روب،  خور، برف بر، برف هگیری، بوت های تست و اندازه کش، دستگاه پاش، خط کوب، نمک تابلوشوی، گاردریل:  دسته پنجم شامل .5-5

 . ای، جاروی مکانیکی های قورباغه کش خط
ها و سایر وسایط پشتیبانی مشابه، مشمول حمل درون کارگاهی  ها، تراکتورها، تراک میکسرها، دامتراک ها، وانت ها، سواری  کامیون.6

 . گردند نمی
  :گردند  های راهداری نیز به سه نوع زیر تقسیم می  کارگاه.7
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ها  آالت راهداری تا پایان حوزه تحت پوشش آن هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین  کارگاه :های نوع اول   کارگاه.7-1
 .  کیلومتر باشد15حداکثر 

ها  تحت پوشش آنآالت راهداری تا پایان حوزه  هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین کارگاه: های نوع دوم   کارگاه.7-2
 .  کیلومتر باشد30 کیلومتر و حداکثر 15بیشتراز 

ها  آالت راهداری تا پایان حوزه تحت پوشش آن هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین کارگاه: های نوع سوم   کارگاه.7-3
 .   کیلومتر باشد30بیش از

 . گیرد  نوع اول، حمل درون کارگاهی تعلق نمیهای آالت دسته اول و پنجم در کارگاه  به ماشین.8
 تا دو دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، قابل پرداخت 200108 و 200103 تا 200101های  های موضوع ردیف  پرداخت هزینه.9

 .است و بیش از دو دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود
 تا چهار دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، قابل 200113 و 200107 تا 200104های  ای موضوع ردیفه  پرداخت هزینه.10

 .پرداخت است و بیش از چهار دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود
ن نیاز به تأیید دستگاه نظارت، قابل پرداخت است و  تا شش دفعه در سال بدو200112 تا 200109های  های موضوع ردیف  پرداخت هزینه.11

 .بیش از شش دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود

برای طی مسافت . آالت از نقطه بارگیری تا محل انجام کار است جایی ماشین  هربار جابه200113 تا 200101های   منظور از دفعه در ردیف.12
 .تا محل کار ماشین وجه اضافی انجام نخواهد شداز محل باراندازی 

در صورتی که جهت بارگیری یا تخلیه . آالت، هزینه ساخت رمپ منظور نگردیده است های حمل و نقل ماشین  در بهای ردیف.13
 .گردد اخت میهای مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، محاسبه و پرد آالت نیاز به ساخت رمپ باشد، هزینه آن از ردیف ماشین

 برای آب و همچنین مصالح سنگی بتن، بنایی، قشرهای تقویتی، زیراساس، اساس و آسفالت، هزینه بارگیری و حمل تا یک کیلومتر و .14
نحوۀ پرداخت هزینه حمل مازاد بریک . های این فهرست بها، در نظر گرفته شده است های سایر فصل باراندازی در محل مصرف در ردیف

 .های مربوط تعیین شده است ساخته، در مقدمه فصل چنین قطعات پیش ، برای آب، مصالح سنگی و همکیلومتر

گیرد، به شرح زیر تعیین   کیلومتر مورد استفاده قرار می30 که در محاسبه هزینه حمل مازاد بر 2 مقادیر هریک از مصالح موضوع بند .15
 .های حمل است و قابل استناد برای محاسبه مقادیر مصالح یا سایر موارد نیست نهمقادیر تعیین شده تنها برای محاسبه هزی. شود می

  سیمان .15-1
 : ساخته بتنی   سیمان برای تهیه بتن و قطعات پیش.15-1-1

 .شود  درصد برای اتالف سیمان، محاسبه می6مقدار سیمان، براساس عیار سیمان در بتن، به اضافه 
 : ت کارهای بنایی سنگی  سیمان برای تهیه مال.15-1-2

 درصد برای اتالف سیمان، محاسبه شده و حجم مالت در کارهای بنایی، به میزان 6مقدار سیمان، باتوجه به عیار سیمان در مالت، به اضافه 
 .شود  درصد حجم کل کارهای بنایی منظور می30
  آهن آالت .15-2

های تقویتی و  های متداول، مانند انواع تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، لوله و ورق فیلبه ازای هر یک کیلوگرم فوالد مصرفی، از میلگرد و پرو
 کیلوگرم بابت حمل، منظور 05/1شود،  های اجرایی مشخص می های تیرهای بتنی که بر اساس  مشخصات و نقشه اتصالی و همچنین کابل

 .شود می
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  قیر .15-3
 3/1 با اعمال ضریب 200302 و 200301های  حمل شود، بهای ردیف) قیرآبه(امولسیون ر یدر صورتی که بجای قیر محلول، ق. 15-3-1

 .شود محاسبه می
 . شود  کیلوگرم بابت حمل منظور می05/1شود،  به ازای هر یک کیلوگرم که بر اساس نقشه و مشخصات تعیین می

 .شود  مبدأ حمل سیمان، برای پرداخت هزینۀ حمل به شرح زیر تعیین می.16
در این حالت محل خرید . های  داخلی خریداری شود مبدأ حمل، محل کارخانه مربوط است  در صورتی که سیمان مستقیماً از کارخانه.16-1

 .باید قبالً به تأیید مهندس مشاور  و ثصویب کارفرما برسد
که سیمان ( ترین کارخانه سیمان داخلی  نزدیکهای داخلی خریداری نشود، مبدأ حمل محل   در صورتی که سیمان مستقیماً از کارخانه.16-2

 .، خواهد بود)کند  مورد نظر را در زمان خرید تولید می

 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای  فوالد مبدأ حمل. ١٧

   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت ات فلز  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی  فوالد، مستقیماً از تولید کنندگان  که در صورتی .1ـ17
 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  مرکز، محل  خریدهای  و برای  تولید  محل خرید از تولید کنندگان داخلی

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس به
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه قیماً از تولید کنندگان داخلی فوالد مس  که در صورتی .2ـ17

 تولیدکنندگان محسوب ءنیز جزفوالد های نورد  کارخانه. کند نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می
 . شوند می
  در نظر گرفته) محل پاالیشگاه(مبدأ حمل قیر محل تحویل آن . ید به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد محل خرید قیر با.18
 . شود می
هایی که در دفترچه  ترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است و در مورد راه  مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیک.19

 .شود  ترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعیین می است، با در نظر گرفتن کوتاه تعیین نشدهیادشده، مسافتی برای آنها 

آالت و سیمان پاکتی پرداخت  های حمل آهن  کیلومتر باشد، طبق ردیف450 بهای حمل سیمان فله در صورتی که مسافت حمل تا .20
به قیمت  50/1آالت و سیمان پاکتی، با اعمال ضرایب  های حمل آهن شد، بر اساس ردیف کیلومتر با450شود و اگر مسافت حمل بیشتر از  می

 . شود  پرداخت می کیلومتر30 از کسر   پس، مسیر  طول تمامهای مربوط، برای  ردیف

 درصد پرداخت 30های این فصل به اضافه  های خاکی و شنی انجام شود، برحسب مورد بهای ردیف  در صورتی که حمل مصالح در راه.21
 . شود می

 .گیری خواهد بود ، کل حجم اشغال شده مالک اندازه200501 و 200401های   در ردیف.22
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 دفعه 119،000

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
ی آن در پای های نوع اول و بارانداز دوم در کارگاه

 .کار

 200101 

  

 دفعه 75،600

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع اول و باراندازی آن در پای  سوم در کارگاه

 .کار

 200102 

  

 دفعه 107،500

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع اول و باراندازی آن در پای  چهارم در کارگاه

 .کار

 200103 

  

 دفعه 121،000
های دسته اول  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 .های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار در کارگاه
 200104 

  

 دفعه 158،500

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع دوم و باراندازی آن در پای  دوم در کارگاه

 .کار

 200105 

  

 دفعه 95،000

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع دوم و باراندازی آن در پای  سوم در کارگاه

 .کار

 200106 

  

 دفعه 124،500

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع دوم و باراندازی آن در پای  چهارم در کارگاه

 .کار

 200107 

  

 دفعه 97،100

های دسته  ل درون کارگاهی ماشینبارگیری و حم
های نوع دوم و باراندازی آن در پای  پنجم در کارگاه

 .کار

 200108 

  

 دفعه 168،500
های دسته اول  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 .های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار در کارگاه
 200109 

  

 دفعه 216،000

های دسته  شینبارگیری و حمل درون کارگاهی ما
های نوع سوم و باراندازی آن در پای  دوم در کارگاه

 .کار

 200110 
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 دفعه 134،000

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع سوم و باراندازی آن در پای  سوم در کارگاه

 .کار

 200111 

  

 دفعه 158،000

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع سوم و باراندازی آن در   در کارگاهچهارم
 .پای کار

 200112 

  

 دفعه 162،000

های دسته  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین
های نوع سوم و باراندازی آن در پای  پنجم در کارگاه

 .کار

 200113 

  

280 
 -تن 

 کیلومتر
 30آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن
 . کیلومتر75اصله کیلومتر تا ف

 200201 

  

190 
 -تن 

 کیلومتر
 75آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 .کیلومتر 150کیلومتر تا فاصله 
 200202 

  

120 
 -تن 

 کیلومتر
آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 .کیلومتر 300کیلومتر تا فاصله 150
 200203 

  

99 
 -تن 

 کیلومتر
 300آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  آهنحمل 

 .کیلومتر 450کیلومتر تا فاصله 
 200204 

  

85 
 -تن 

 کیلومتر
 450آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 . کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 
 200205 

  

71 
 -تن 

 کیلومتر
 750آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر حمل آهن

 .رکیلومت
 200206 

  

595 
 -تن 

 کیلومتر
 75 کیلومتر تا فاصله 30حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 . کیلومتر
 200301 

  

415 
 -تن 

 کیلومتر
 کیلومتر تا فاصله 75حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 . کیلومتر150
 200302 

  

270 
 -تن 

 کیلومتر
 کیلومتر تا فاصله 150حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 .کیلومتر 300
 200303 

  

220 
 -تن 

 کیلومتر
 کیلومتر تا فاصله 300حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 . کیلومتر450
 200304 

  

190 
 -تن 

 کیلومتر
 کیلومترتا فاصله 450حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 . کیلومتر750
 200305 
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155 
 -تن 

 کیلومتر
 200306  .  کیلومتر750حمل قیر فله نسبت به مازاد 

  

200 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

 200401  . کیلومتر30مصالح ساختمانی حجمی، مازاد بر  حمل

  

300 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

مونتاژ شده  بارگیری، حمل و باراندازی قطعات پیش
 .های آماده خرپایی فلزی مانند پل

 200501 

  

26،400 
 -ماشین
 ساعت

 بارگیری، حمل و باراندازی ادوات و تجهیزات
 .های تهویه و روشنایی حساس مانند اجزای سیستم

 200502 

  

2 
 –اصله 

 کیلومتر
شامل نهال، درختچه و (های گیاهی  حمل انواع گونه

 . کیلومتر30در فاصله مازاد بر ) مانند آن
 200503 

 



 عمليات اضطراري راهداري. فصل بيست و يكم
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 عملیات اضطراری راهداری. فصل بیست و یکم
 مقدمه 

 
 . شود هایی که به صورت ویژه و الینقطع برای بازگشایی راه انجام می الیت عملیات اضطراری عبارت است از سلسله فع.1
چنانچه انجام کارهای اضـطراری     . شود انتخاب شده است      در این فصل آن دسته از عملیات راهداری اضطراری که معموالً انجام شده یا می               .2

 . ظیم شودهای این فصل تهیه و تن دیگری مورد نیاز باشد، بایستی مشابه با ردیف
جـایی از   جایی و رسیدن به محل کار یـا جابـه           ها زمان استقرار و فعالیت در محل کار است و زمان جابه              منظور از روز یا ساعت برای اکیپ       .3

آالت براسـاس فصـل    جـایی ماشـین   هزینه جابه. های این فصل محاسبه نخواهد شد یک نقطه به نقطه دیگر در یک محور در زمان انجام ردیف     
 .مل و نقل محاسبه و پرداخت خواهد شدح
های این فصل برای انجام کار اضطراری منظور شده است و هزینه مواد و مصالح مصرفی اعم از خام، نیمه ساخته یا ساخته شـده در               ردیف .4

 .شود ول پرداخت میهای سایر فص و یا ردیف) مصالح پای کار(های مربوط در پیوست شماره یک  ها منظور نشده است و از ردیف قیمت
 چنانچه در عملیات اضطراری از مصالحی که در این فهرست بها وجود ندارد استفاده شود؛ به ترتیب از سایر فهرسـتهای بهـا و یـا قیمـت                             .5

 .شود توافقی استفاده می
آالت دیگـر بـه صـورت      ماشـین بینی شده و در صورت نیاز به تجهیزات و  در این فصل حداقل تجهیزات برا ی هر اکیپ به شرح زیر پیش         .6

 :توافقی و با توجه به مفاد این فصل عمل خواهد شد 
 

 بینی شده حداقل تجهیزات پیش نام اکیپ

پاکسازی سطح راه و رفع انسداد ناشـی        
 از ریزش کوه

 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قـدرت حـدود           150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود         
 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،          150 دستگاه بولدوزر به قدرت حدود        اسب بخار، یک   150

زن  های چشـمک   تن، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ10یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود    
 به تعداد کافی

هایی که به دلیـل       برقراری ارتباط در راه   
 اند بردگی دچار قطع ارتباط شده آب

 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قـدرت حـدود           150ر چرخ الستیکی به قدرت حدود       یک دستگاه لود  
 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،          150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود          150

 تن، یک   8 تن، یک دستگاه غلتک ویبره کششی حدود         10یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود        
زن بـه   های چشمک  لیتر، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ5000پاش به ظرفیت حدود  بدستگاه تانکر آ  

 تعداد کافی

هایی که به     برقراری ارتباط موقت در راه    
دلیل شکستن پـل یـا ریـزش تونـل یـا            

 اند نظایر آن قطع شده

ود  اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قـدرت حـد          150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود         
 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،          150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود          150

 تـن،   8 تن، یک دستگاه غلتک ویبره کششـی حـدود           10چهار دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود        
هـای     لیتـر، عالیـم ایمنـی حمـل شـونده و چـراغ             5000پاش بـه ظرفیـت حـدود          یک دستگاه تانکر آب   

 زن به تعداد کافی شمکچ
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 بینی شده حداقل تجهیزات پیش نام اکیپ

برقراری ارتباط و رفع انسـداد ناشـی از         
 سقوط بهمن

 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قـدرت حـدود           150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود         
 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،          150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود          150

خور، عالیم ایمنی حمل شونده و     تن، یک دستگاه برف    10مپرسی به ظرفیت حدود     یک دستگاه کامیون ک   
 زن به تعداد کافی های چشمک چراغ

برقراری ارتباط و رفع انسـداد ناشـی از         
هجوم شـن و ماسـه در منـاطق حاشـیه           

 کویر

 اسـب   150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قـدرت حـدود            150یک دستگاه گریدر به قدرت حدود       
 زن به تعداد کافی های چشمک خار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغب

برقراری تردد و رفـع انسـداد ناشـی از          
وقوع تصادف یا واژگونی وسایط نقلیـه       

 و پخش محموله در سطح راه 

نیم تن، یـک     اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و         150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود         
 تـن، یـک دسـتگاه       10 تـن بـا کـامیون        5 تن دو دیفرانسیل، یک دستگاه جرثقیل کفی         5دستگاه کامیون   

 زن به تعداد کافی های چشمک جاروی مکانیکی، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ
 زن به تعداد کافی های چشمک عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ بستن راه و هدایت ترافیک

 
 متر مکعب برای هر متر طول راه 10عملیات خاکی برای ایجاد راه انحرافی اعم از خاکبرداری یا خاکریزی و یا ترکیبی از آنها برابر  حجم .7

 .شود مازاد یا کسر حجم عملیات خاکی با تأیید دستگاه نظارت به صورت خطی محاسبه و پرداخت می. منظور شده است

زن به منظور استفاده در محدوده عملیات توسط کارفرما  های چشمک م ایمنی حمل شونده و چراغهای این فصل، عالی  در کلیه ردیف.8
 .گردد تحویل می

متر، پخش و کوبیدن مصالح قشر   سانتی25 در ایجاد راه انحرافی،عملیات تسطیح زمین، خاکریزی، خاکبرداری و شن ریزی به ضخامت .9
 .رویه منظور شده است

عملیات بستن راه و هدایت ترافیک به مسیر دیگر با استفاده از تجهیزات استاندارد و متعارف همراه با استقرار مأمور  210107 در ردیف .10
 .به تعداد کافی در تمام ساعات شبانه روز مورد نظر است

های  توان از ردیف میها منظور نشده است و در صورت نیاز   عملیات خاکی مرتبط در قیمت ردیف210402 و 210401های   در ردیف.11
 .همچنین تهیه کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار است. فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده کرد

 .شود روز کامل محاسبه می روز یک شبانه روز هستند، کسر شبانه شبانه-هایی که دارای واحد اکیپ  در ردیف.12

طول مدت انجـام فعالیـت    ”در  “ های انجام دهنده فعالیت     تعداد دستگاه ”ضرب    حاصلساعت،  -، منظور از واحد دستگاه    210501 در ردیف    .13
هایی شمارش خواهند شد که به طور مستقیم در انجام عملیـات مشـارکت داشـته     در این ردیف صرفاً تعداد دستگاه  . باشد  می“ برحسب ساعت 

 .باشند
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 اکیپ ساعت 315،500

پاک کردن سطح راه و رفع انسداد ناشی از ریزش 
 .کوه با تجهیز و اعزام اکیپ

 210101 

  

 اکیپ ساعت 311،000
هایی که به دلیل آب بردگی  برقراری ارتباط در راه

 .دچار قطع ارتباط شده اند با تجهیز و اعزام اکیپ
 210102 

  

6،436،000 
 –اکیپ 
 روز شبانه

هایی که به دلیل شکستن  رقراری ارتباط موقت در راهب
پل یا ریزش تونل یا نظایر آن قطع شده اند با تجهیز 

 .و اعزام اکیپ

 210103 

  

5،362،000 
 –اکیپ 
 روز شبانه

برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از سقوط بهمن 
 .با تجهیز و اعزام اکیپ

 210104 

  

2،379،000 
 –اکیپ 
 روز شبانه

برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از هجوم شن و 
 .ماسه در مناطق حاشیه کویر با تجهیز و اعزام اکیپ

 210105 

  

 اکیپ ساعت 243،500

برقراری تردد و رفع انسداد ناشی از وقوع تصادف یا 
واژگونی وسایط نقلیه و پخش محموله در سطح راه 

 .با تجهیز و اعزام اکیپ

 210106 

  

318،500 
 –اکیپ 
 روز شبانه

بستن راه و هدایت ترافیک با تجهیز و اعزام اکیپ، 
 .های اجرایی مستقل از گروه

 210107 

  

 کیلومتر 50،320،000
ایجاد راه انحرافی با رویه شنی و با دوباند رفت و 

 .برگشت
 210201 

  

 مترمربع 1،434،000

ساخته بتنی برای  ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید 

 .  متر7عبور آب تا طول 

 210301 

  

 مترمربع 1،046،000

ساخته فوالدی  ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
برای هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع 

 .  متر7مفید عبور آب تا طول 

 210302 

  

 دهانه 4،089،000
خرپایی یا (قت فلزی یک دهانه های مو ایجاد پل

 . متر10متر تا 6تخت ازدهانه 
 210401 

  

 دهانه 3،476،000
خرپایی یا (های موقت فلزی چند دهانه  ایجاد پل

 . متر10متر تا 6به ازای هر دهانه از دهانه ) تخت
 210402 
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51،400 
 -دستگاه 
 ساعت

ایجاد موانع و پدهای خاکی برای حفاظت راه از 
 .یبردگ آب

 210501 
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 فضای سبز. فصل بیست و دوم
 مقدمه

  
های اول تا بیست و دوم، دستمزد حفر چاله و پرکـردن آن بـا                 های گیاهی دسته    ، تهیه حمل و غرس گونه     220122 تا   220101های     در ردیف  .1

 . خاک زراعی و نیز آبیاری و نگهداری یک ماهه لحاظ گردیده است

های بیست و سوم و بیست و چهارم و         سازی بستر جهت کاشت بذرهای دسته       ، تهیه و حمل بذر و آماده      220124 و   220123های     در ردیف  .2
 . نیز آبیاری و نگهداری یک ماهه لحاظ گردیده است

 200503ها مستتر است؛ لیکن در فواصل حمل بیش از سی کیلومتر از ردیـف                 های گیاهی تا سی کیلومتر در بهای واحد ردیف           حمل گونه  .3
 . گردد استفاده می

 . گیرد ای تعلق نمی ها منظور شده و از این بابت ضریب و یا قیمت جداگانه ها، افت نهال  در بهای واحد ردیف.4

هـای بـا      در صورتی که با هماهنگی دستگاه نظارت و یا کارفرما نهال          . بینی گردیده است    ها، سه ساله پیش     ها در بهای واحد ردیف       سن نهال  .5
 . دار تهیه و استفاده گردد یا کمتر از سه سال مد نظر باشد، بایستی ردیف ستارهسن بیشتر 

 . بندی استفاده نمود  در فصل قالب081001های چوبی بایستی از ردیف  ها و داربست  در محاسبه هزینه قیم.6

 : ها و گیاهان پوششی عبارتند از  ها، بوته ها، درختچه بندی درخت  دسته.7

 ). ای و ناز ای، کوهی، شیرازی، نقره تبری، خمره( شامل کاج ایرانی و انواع سروها  دسته اول.7-1
، )بلـوط   ای و شاه    پنبه  معمولی، چوب   (، آزاد، ملچ، راش، ممرز، نمدار، تیس، انواع بلوط          )مجنون، معمولی، چتری  ( دسته دوم شامل نارون      .7-2

معمـولی، زینتـی و   (گنجشـک   ، چنـار، انـواع زبـان   )چناری سیاه و برگ(زی، انواع افرا ، صنوبر، تبری)سفید، سرخ، مجنون و بیدمشک (انواع بید   
، بنه، زیتون، برگ بو، کاتالپا، داغـداغان،        )سفید، شاتوت و مجنون   (، توسکا، انبه، خرمالو، خرما، انار، گوجه پرپُر، انواع توت           )گنجشک گل   زبان

 . شالک
رزاقـی، زردگـل   (، انـواع یاسـمن      )ای و سـفید     پرپر، بنفش، ایرانی، خوشه   (غ، بداغ، انواع یاس      دسته سوم شامل گل ابریشم ایرانی، سودا       .7-3

اسپیره، طاووسی، تمشک، شیرخشت، ) سرخ و سفید(، انواع مروارید )سرخی درختی و گل(، انواع ختمی )درشت، سفید، زمستانی، زرد و چمپا
 . ، انجیر بربری، خرزهره)قرمز و طالیی(اع انگور فرنگی موشی، سیتیسوس، کاغذی، زرشک، انو ارغوان، به ژاپنی، دم

 ). معمولی و گل درشت(الدوله، موچسب، تاجریزی پیچ، گلسین، پیچ تلگرافی، پیچ اناری   دسته چهارم شامل پیچ امین.7-4
 .رن شیرازی و انواع رز پیوندی دسته پنجم شامل رز مینیاتور ایرانی، رز هفت رنگ، رز مینیاتور فرانسوی، رزسفید، گل محمدی، نست.7-5
 ). ابلق و معمولی ( ها   دسته ششم شامل انواع خاس.7-6
 . ، ابریشم مصری، یوکا، کردیلین، میخک هندی، توری)پرپر و درختی سفید( دسته هفتم شامل یاس زرد، انواع نرگس .7-7
 شاه بلوط هنـدی، اوکـالیپتوس مجنـون، درخـت پـر، درخـت               ، توت کاغذی،  )ژاپنی، برگ طالیی، سرخ     (  دسته هشتم شامل انواع افرا       .7-8

، )بـنفش و سـفید  (درخت پروانه، درخت الله، سه رنـگ، ماگنولیـا   ) معمولی و برگ درشت و برگ ریز      ( پرارغوانی، زالزالک، ازگیل، فیکوس     
 . انجیلی

 . دسته نهم شامل عناب، کنار، کهور، انجیر معابد، مشک و درخت کافور.7-9
 .  دهم شامل سنجد، اوکالیپتوس، گز، عرعر، زیتون تلخ چتری دسته.7-10
 .  دسته یازدهم شامل گریپ فروت، نارنگی، پرتقال، نارنج، لیموشیرین و لیموترش.7-11



 فضای سبز. فصل بیست و دوم
 1386 سال فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری

 
 

١٠٩ 

 دسته دوازدهم شامل زغال اخته، اسپیره سرخ ابلق، اسپیره رعنا، گل ساعتی، مورد، گل گرزی، گیالس مجلسی، آرالیـا، گـل یـخ، گـل                          .7-12
 . رابش
 ). کاشفی، دریایی، چتری( دسته سیزدهم شامل ارس، انواع کاج .7-13
 .  دسته چهاردهم شامل شبه سرو، تویا، سرخدار، کاج سیاه، درخت نوئل سبز.7-14
 .  دسته پانزدهم شامل درخت نوئل آبی، سیکاس، سدرلبنان، سدر اطلس، سرخدار برگ ریز.7-15
 ). رسمی، معمولی(شاد  دسته شانزدهم شامل انواع شم.7-16
 . و شمشاد نعنایی) برگ درشت، برگ معمولی (و ن دسته هفدهم شامل ناترک، برگ .7-17
 .  دسته هجدهم شامل نراد و دوگالس.7-18
 ). ابلق زرد، ابلق سفید، طالیی( دسته نوزدهم شامل انواع شمشاد .7-19
، سـدم،   رادرمنه، گل مروارید عطری، گـوش موشـی، پیچـک، دایکونـد             مادران،   دسته بیستم شامل فستوکا، آجوکا، رزماری، آویشن، بو        .7-20

 . اسطوخدوس و سیزاب
گراس، گـل مـریم،    پاس برگ بیدی ابلق، پم قفا، ریگادار، گل استکانی، عود قرمز، فاالریس،  پس   دسته بیست و یکم شامل انگشتانه، زبان       .7-21

السلطنه، شمعدانی، فلفل،     الملوک، زنبق رشتی، گل آفتاب، آصف       رگریت زرد، میخک، تاج   سنبل، کوکب کوهی، نرگس، سوسن، الله واژگون، ما       
 . آمارانتوس و آشالنتوس

 . ای، میناچمنی، پامچال، بنفشه، اطلسی ایرانی، اطلسی ژاپنی، جعفری، الیسوم و قرنفل  دسته بیست و دوم شامل گل میمون، گل ستاره.7-22
 . ن مناطق گرمسیری دسته بیست و سوم شامل چم.7-23
 .  دسته بیست و چهارم شامل چمن مناطق معتدل.7-24
زنی و اختالط مصالح و سایر عملیات مشابه در فضای سبز بایستی برحسب مورد از فصول دوم یـا سـوم ایـن                          در پخش و تسطیح و شخم      .8

 . فهرست استفاده نمود

  : منظور از خاک زراعی درجه یک خاکی است با مشخصات زیر .9

• PPM  80  =< پتاسیم  K  =<  PPM 40  

• PPM 15 => فسفر P    

    N ازت <= % 1/0 •

• mmhs/cm 2 <= هدایت الکتریکی EC    

  O.C کربن آلی <% 1 •

• 45 =<  SP% <= 35  

• 7  = < PH  =<  6  

آن ماننـد خـاک     )  (PH اسـیدیته     و (%SP)، بافت   (N)، ازت   (P)، فسفر   (K) منظور از خاک زراعی درجه دو خاکی است که میزان پتاسیم             .10
 .  باشدmmhs/cm 4 =<  EC <  mmhs/cm 2درجه یک بوده لکن دارای 

های مربوط به بریدن درخـت در فصـل تخریـب و برچیـدن، اسـتفاده             متر باشد از ردیف      سانتی 30هایی که محیط شاخه بیش از          در هرس  .11
 . شود می
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هرگاه فاصله حمل خاک زراعی از یـک  . زراعی تا فاصله یک کیلومتر لحاظ گردیده استهای این فصل حمل خاک         در بهای واحد ردیف    .12
 . شود ، از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می030903 و 030902های  بهای حمل مازاد، برحسب مورد، طبق ردیف. کیلومتر تجاوز کند

ر لحاظ گردیده است و به منظور حمل مازاد بر یک کیلومتر از ردیـف  های این فصل، حمل آب تا فاصله یک کیلومت  در بهای واحد ردیف  .13
 .شود  از فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده می030904

، هزینه تهیه آب و حمل آن تا فاصله یک کیلومتر و نیز دستمزد نیروی انسانی و ابزارهـای   220303 تا   220301های     در بهای واحد ردیف    .14
 فرض بر آن است کـه ادوات  220303 و 220302های  در استفاده از ردیف. انجام عملیات آبیاری، لحاظ گردیده استدستی مورد نیاز، جهت   

 .و تجهیزات مورد نیاز از پیش آماده شده است
بـه  آالت دیگـر   بینی شده و درصورت نیاز بـه تجهیـزات و ماشـین    های هرس به شرح زیر پیش     در این فصل حداقل تجهیزات برای اکیپ       .15

 .صورت توافقی و با توجه به مفاد این فصل عمل خواهد شد
 

 بینی شده حداقل تجهیزات پیش نام اکیپ
 زن یچی ترونقزن موتوری و  ترون هرس فرم در گیاهان پرچینی

  تن با راننده، اره موتوری، باالبر دیزلی، نردبان5/1وانت  های خشک، ضعیف و ناخواسته درختان هرس شاخه
 قیچی باغبانی، فرغون ههرس درختچ
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 220101  .های گیاهی دسته اول تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله 71،600  
 220102  .های گیاهی دسته دوم تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله 94،600  
 220103  .های گیاهی دسته سوم ال گونهتهیه، حمل و غرس نه اصله 53،900  
 220104  .های گیاهی دسته چهارم وغرس نهال گونه تهیه، حمل اصله 27،700  
 220105  .های گیاهی دسته پنجم تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله 27،300  
 220106  .های گیاهی دسته ششم وغرس نهال گونه تهیه، حمل اصله 201،000  
 220107  .های گیاهی دسته هفتم تهیه، حمل وغرس نهال گونه صلها 64،000  
 220108  .های گیاهی دسته هشتم وغرس نهال گونه تهیه، حمل اصله 131،000  
 220109  .های گیاهی دسته نهم تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله 79،600  
 220110  .های گیاهی دسته دهم تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله 81،800  
 220111  .دسته یازدهم های گیاهی گونه وغرس نهال تهیه، حمل اصله 83،200  
  

 اصله 52،400
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .دوازدهم
 220112 

  

 اصله 126،500
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .سیزدهم
 220113 

  

 اصله 126،000
هـای گیـاهی دسـته        رس نهـال گونـه    تهیه، حمل و غـ    

 .چهاردهم
 220114 

  

 اصله 245،000
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .پانزدهم
 220115 

  

 اصله 15،800
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .شانزدهم
 220116 

  

 اصله 15،200
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .هفدهم
 220117 

  

 اصله 105،000
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .هجدهم
 220118 

  

 اصله 34،100
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .نوزدهم
 220119 

  

 اصله 16،300
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .بیستم
 220120 
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 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 اصله 17،800
هـای گیـاهی دسـته        ل گونـه  تهیه، حمل و غـرس نهـا      

 .بیست و یکم
 220121 

  

 مترمربع 351،000
هـای گیـاهی دسـته        تهیه، حمل و غـرس نهـال گونـه        

 .بیست و دوم
 220122 

 220123  .تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و سوم کیلوگرم 1،069،000  
 220124  .تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و چهارم کیلوگرم 829،000  
  

 مترمکعب 34،600

آوری سنگ و سنگریزه و هـر نـوع           جداسازی و جمع  
جسم خارجی مشـابه از خـاک و انتقـال آن بـه کنـار               

 .عرصه با زنبه یا چرخ دستی و یا وسائل مشابه

 220201 

  

 مترمربع 520
هـای زراعـی عرصـه      پابیل نمودن و کندوکوب خـاک     

 .فضای سبز با وسایل و ابزار دستی
 220202 

 220203  .آالت مربوطه ها با ماشین خورد کردن کلوخه مترمربع 12  
 220204  .احداث تشتک آبخوری به هر شعاع و عمق مترمربع 1،320  
  

 مترطول 115
ها جهت کاشت، آبیـاری و        رسم خطوط تراز در شیب    

 .نظایر آن
 220205 

  

 مترمکعب 87،200
عـی  تهیه، حمل، باراندازی، پخش و تسطیح خاک زرا       

 .از نوع درجه یک
 220206 

  

 مترمکعب 68،000
تهیه، حمل، باراندازی، پخش و تسطیح خاک زراعـی         

 .از نوع درجه دو
 220207 

  

 مترمکعب 4،560
های شور تا انطباق آن با خاک از نوع           شویی خاک   آب

 .درجه یک
 220208 

  

 مترمکعب 2،280
ع های شور تا انطباق آن با خاک از نو          شویی خاک   آب

 .درجه دو
 220209 

  

 مترمکعب 114،500
تهیه، باراندازی و پخش کود حیوانی پوسیده عاری از         

 .بذر علف هرز
 220210 

 220211  .تهیه، باراندازی و پخش کود شیمیایی کیلوگرم    
  

 مترمکعب 6،690
تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوتـه بـه روش            

 .کرتی
 220301 

 220302  .هیه آب و آبیاری گیاهان پوششی به روش بارانیت مترمکعب 4،850  
  

 مترمکعب 4،730
تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوتـه بـه روش            

 .ای قطره
 220303 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترمربع 110
آوری و خـارج کـردن آن         های هرز، جمع    وجین علف 

 .از محل عملیات
 220401 

  

 مترمربع 365
وری و خـارج    آ  های هرز با دروگـر، جمـع        قطع علف 

 .کردن آن از محل عملیات
 220402 

  

 مترمربع 325
آوری و    هـای هـرز بـا ابـزار دسـتی، جمـع             قطع علف 

 .خارج کردن آن از محل عملیات
 220403 

 220404  .افکن های هرز با شعله سوزاندن و از بین بردن علف مترمربع 175  
  

 کیلوگرم  
لول بـه   کشی به روش شیمیایی به ازای وزن مح         علف

 .کار رفته
 220405 

  

 مترمربع  
های هرز با اسـتفاده از عوامـل          کنترل بیولوژیک علف  

 .ها و حشرات ها، قارچ بیماری زا، باکتری
 220406 

  

 کیلوگرم  
سمپاشی با سموم شـیمیایی جهـت مبـارزه بـا آفـات             

 .ها گیاهی و از بین بردن آن
 220501 

  

  ساعت-نفر  14،600
مانند ترون، شمشـاد و     (اهان پرچینی   هرس فرم در گی   

 ).نظایر آن
 220601 

  

  ساعت-نفر  11،100
های خشک، ضعیف و ناخواسته درختان        هرس شاخه 

 . متر3تا ارتفاع 
 220602 

  

  ساعت-نفر  8،090
 به ازای هـر متـر اضـافه         220602اضافه بها به ردیف     

 . متر3ارتفاع نسبت به 
 220603 

  

  ساعت-نفر  14،800

) مانند رز، بوداغ، اسـپیره و نظـایر آن       (هرس درختچه   
دهـی    آوری، نفوذ نـور و هـوا و یـا فـرم             به منظور گل  

 .درختچه

 220604 

 220605  .سرزنی چمن با ماشین چمن زنی مترمربع 745  
 220701  .تهیه و کاشت درخت و نگهداری آن تا سه سال اصله   
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 پاکسازی  . فصل بیست و سوم
 مقدمه 

 
های مربوط در فصل عملیـات خـاکی بـا ماشـین اسـتفاده                های مشابه، از ردیف     ها و محل    برداری از سطح راه، قوس       در برآورد هزینه ریزش    .1

 . گردد می

 . گردد های مربوط در فصل تخریب و برچیدن استفاده می های نباتی از ردیف ها و پاکسازی کنی  در برآورد هزینه بوته.2

های واحد این فصل تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تـا محـل مصـرف و بارانـدازی،                       و حمل آب مصرفی، در قیمت       بهای بارگیری  .3
 لیتر برای هر متر مکعب بـتن، طبـق ردیـف            500هرگاه فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر باشد، بهای حمل اضافی بر مبنای              . منظور شده است  

 . شود ن، پرداخت می، از فصل عملیات خاکی با ماشی030904

مواد حاصل از الیروبی بوده و در صورتی که این مواد ریشه            » حجم  « هایی از این فصل که دارای واحد متر مکعب است، منظور               در ردیف  .4
 .  درصد حجم دپو شده آن به عنوان حجم مبنا خواهد بود70درختان، چوب، خاشاک و مواد مشابه باشد، 

 . باشد های مربوطه می برداری، پاکسازی سطح راه و معدوم نمودن الشه مطابق دستورالعمل ه مراحل از الشه شامل کلی230502 ردیف .5

های مرتبط در فصل      ، هزینه حمل جاروی مکانیکی دیده نشده است و در صورت لزوم این هزینه از ردیف               230503 در بهای واحد ردیف      .6
 .شود حمل و نقل پرداخت می

دیده، از سطح و کناره راه به هر شکل و هر وزنی با جرثقیل تا                 ساخته بتنی آسیب    آوری تخلیه قطعات پیش     بوط به جمع   مر 230507 ردیف   .7
 .چنانچه تکه تکه کردن قطعات برای امکان بارگیری الزم باشد بهای کار از ردیف مربوط در فصل تخریب قابل پرداخت است.  تن  است5
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 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 230101  .ها پاکسازی و شستشوی درز انبساط پل مترطول 6،700  
 230102  .ها چکان پل پاکسازی و رفع انسداد آب عدد 2،420  
 230103  .ها گاه پل پاکسازی و شستشوی تکیه عدد 84،600  
  

 مترمکعب 25،100

ها و  پلبرداری آبروها و دهانه  الیروبی و رسوب
انتقال مصالح حاصل از الیروبی و دپوی آنها در کنار 

ها به  های ورودی و خروجی آبروها و دهانه پل محل
 1/5 متر و ارتفاع تا 12دهانه تا یک متر و طول تا 

 .متر

 230201 

  

 مترمکعب 3،160
 متر طول 2 به ازای هر 230201اضافه بها به ردیف 

 .بیشتر
 230202 

  

 کعبمترم -2،110
 متر دهانه 1 به ازای هر 230201کسر بها به ردیف 

 . متر3تر تا حداکثر عرض دهانه  عریض
 230203 

  

 مترمکعب -2،110
 متر ارتفاع 0/5 به ازای هر 230201کسربها به ردیف 

 . متر2/5بیشتر تا حداکثر ارتفاع 
 230204 

 230301  .ها پاکسازی و تنقیه سیفون مترمکعب 50،700  
 230302  .ها پاکسازی برم مترمکعب 13،200  
 230303  ).ها بارباکان(ها  تنقیه مجاری خروج آب زهکش عدد 4،590  
 230401  .های آبی مشابه ساخته نشده پاکسازی قنوها و گذرگاه مترطول 42  
 230402  .های هدایت آب ساخته شده پاکسازی کانال مترمکعب 8،220  
 230403  .زی انهار کوهیپاکسا مترمکعب 1،670  
  

8،480 
 -متر طول
 باند

 230501  .پاکسازی سطح راه از مواد نفتی یا روغنی

 230502  .پاکسازی سطح راه از الشه حیوانات عدد 12،700  
  

  باند-کیلومتر 10،200
پاکسازی و رفت و روب سطح راه از ماسه، شن و 

 .نظایر آن با هر وسیله مکانیکی
 230503 

 230504  .ها پاکسازی پارکینگ راه مترمربع 635  
  

1،450 
 -متر طول
 باند

 230505  .پاکسازی سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد

  

 مترمکعب 18،300
ها  ها و داخل قنوها و کانال پاکسازی سطح راه، شانه

 .های مجزا با دست  از سنگ
 230506 
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 تن 37،700

تخلیه قطعات آوری، بارگیری، حمل و  جمع
ساخته بتنی آسیب دیده با استفاده از هر نوع  پیش

 .وسیله مکانیکی، از روی باند عبور یا کناره راه

 230507 

  

 کیلومتر 16،900
های راه با  کنی در هر یک از شانه کنی و بوته علف

 .بر استفاده از ماشین بوته
 230601 

  

 کیلومتر  
های راه با  انهکنی در هر یک از ش کنی و بوته علف

 .ابزارهای دستی
 230602 

  

 کیلومتر 31،300
پاکسازی حریم راه در دو سمت مسیر از مواد زائد و 

 .های ساختمانی و نظایر آن نخاله
 230603 

 230701  .پاکسازی و شستشوی جداول و نظایر آن کیلومتر 509،000  
  

 مترمربع 2،430
سطح ها برحسب  پاکسازی و شستشوی گاردبلوک

 .شستشو داده شده
 230702 

  

 مترمربع 6،220
ها برحسب سطح  پاکسازی و شستشوی نیوجرسی

 .شستشو داده شده
 230703 

 230704  .ها ها و هندریل پاکسازی و شستشوی گاردریل کیلومتر 754،500  
  

 مترمربع 20،600
پاکسازی و شستشوی تابلوها برحسب سطح شستشو 

 .داده شده
 230705 

  

 مترمربع 5،610
ها از دوده و روغن با استفاده  شستشوی دیواره تونل

 .از سویپ بالست
 230706 

  

 مترمربع  

ها،  پاکسازی و شستشوی سطوح عرشه و سرستون
های بتنی و فلزی از مواد نمکی در  های پل کوله

پاشی  مناطقی که به واسطه راهداری زمستانی نمک
 . شده است

 230707 

 230801  .ها از غبار و دوده شستشوی حباب المپ عدد 8،600  
 230802  .ها تمیز کردن رفلکتور چراغ عدد 9،460  
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 عملیات بازرسی و کنترل. فصل بیست و چهارم
 مقدمه 

 
 :گیرد   کار ارزیابی و کنترل در سه سطح انجام می.1

 .های ادواری لیست  اعزام کارشناس برای تکمیل چک–سطح یک 
 .ها و بررسی میدانی که معموالً مستلزم استفاده از تجهیزات خاصی است لیست عزام گروه بازرسی و کنترل برای کنترل مفاد چک ا–سطح دو 
 ....های تحلیلی و تطبیقی و تهیه دستورکار مورد نیاز مانند دستور مرمت یا جایگزینی و ها و انجام بررسی لیست   ارزیابی چک–سطح سه 

های این فصل هزینه نیروی انسانی، حمل و نقل درون کارگاهی، کرایه یا استهالک تجهیزات انفرادی و سایر ملزومات  یف در بهای واحد رد.2
 .در حد متعارف منظور شده است

 هزینه استفاده از ماشین مخصوص وتجهیزات ویژه برای ارزیابی رویه آسـفالتی راه منظـور نشـده اسـت و                     240402 در بهای واحد ردیف      .3
 .گانه به صورت اقالم متعلق به کارفرما یا توافقی عمل خواهد شدجدا
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  ساعت-نفر  48،600

های  لیست بازدید ادواری از ابنیه فنی و تکمیل چک
با ) براساس مشاهده و بدون تجهیزات خاص(مربوط 

 ).کارشناسان(تجهیز و اعزام کارشناس 

 240101 

  

 اکیپ ساعت 143،500

های تنظیمی  لیست بررسی و ارزیابی میدانی مفاد چک
در مورد ابنیه فنی و تهیه گزارشات فنی با استفاده از 
لوازم و تجهیزات مربوط با تجهیز و اعزام گروه 

مرکب از یک سرگروه و دونفر (بازرسی و کنترل 
 ).کارشناس

 240102 

  

  ساعت- نفر 27،700

های  ها و گزارش ارزیابی و تحلیل چک لیست
و 240101های  های میدانی مربوط به ردیف بررسی

 . و تهیه دستورکارهای الزم240102

 240103 

  

  ساعت-نفر  48،300

وضعیت عالئم و تعیین کسری  بازدید ادواری از
ها و عالئم افقی  کشی عالئم و ارزیابی وضعیت خط

ها  ها، گاردریل یی، تهویه تونلراه، تجهیزات روشنا
های مربوط با تجهیز  ونظایر آن و تکمیل چک لیست

 .ایمنی) کارشناسان(و اعزام کارشناس 

 240201 

  

 اکیپ ساعت 141،500

های تنظیمی  لیست بررسی و ارزیابی میدانی مفاد چک
ها و عالئم افقی راه،  کشی در مورد وضعیت خط

ها و نظایر  ها، گاردریل تجهیزات روشنایی، تهویه تونل
آن و تهیه گزارشات فنی با استفاده از لوازم و 
تجهیزات مربوط با تجهیز و اعزام گروه بازرسی و 

 مرکب از یک سرگروه و(کنترل 

 240202 

  

  ساعت-نفر  70،500

ها و گزارشات فنی تهیه  ارزیابی و تحلیل چک لیست
های  ردیف) کارشناسان(شده توسط کارشناس 

 . و تهیه دستور کارهای الزم240202 و240201

 240203 

  

  ساعت-نفر  48،200

ها و  ارزیابی ادواری وضعیت پایداری ترانشه
های زهکش و ارزیابی علل ریزش  ها، سیستم شیروانی
های  ها و شکست راه و تکمیل چک لیست ترانشه

) کارشناسان(مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس 
 . ایمنی

 240301 
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  ساعت-نفر  70،500

ها و مستندات تهیه شده  ارزیابی و تحلیل چک لیست
 و تهیه 240301ردیف) کارشناسان(توسط کارشناس 

 .های اجرایی دستور کار برای گروه

 240302 

  

 کیلومتر 4،810

ها،  های آسفالتی و شانه ارزیابی ادواری وضعیت رویه
های  لیست ها و تکمیل چک ارزیابی و کنترل ترک

) کارشناسان(مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس 
 . ایمنی

 240401 

  

 کیلومتر 5،510

ها،  های آسفالتی و شانه ارزیابی ادواری وضعیت رویه
های  لیست ها و تکمیل چک ارزیابی و کنترل ترک

مربوط وقتی از ماشین مخصوص وتجهیزات ویژه 
 برای ارزیابی رویه آسفالتی استفاده شود با تجهیز و

 . ایمنی) کارشناسان(اعزام کارشناس 

 240402 

  

  ساعت-نفر  70،500

ها و مستندات تهیه شده  ارزیابی و تحلیل چک لیست
 240401های  ردیف) کارشناسان(توسط کارشناس 

 .های اجرایی  و تهیه دستور کار برای گروه240402و

 240403 

  

 اکیپ روز 1،089،000
زشیابی عملیات ارزیابی وضعیت هندسی راه و ار

 .گر راهداری با تجهیز و اعزام گروه متخصص تحلیل
 240501 

  

 کیلومتر 4،810
بررسی وضعیت حریم راه و تهیه گزارش مربوط با 

 .تجهیز و اعزام کارشناس
 240502 
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 متفرقه. فصل بیست و پنجم
 مقدمه 

 
 .بر عهده کارفرما است  تهیه طناب الستیکی برای پر کردن درزهای بتنی 250103 در ردیف .1

از این ردیف بـه منظـور جلـوگیری از          . های ایرانی مانند تبریزی و نظائر آن است           ازنوع چوب   250701های مورد استفاده در ردیف         چوب .2
 .شود ها و یا موارد مشابه استفاده می رانش زمین در تثبیت ترانشه

 نقاط مبنا، ترسیم کروکی و ارائه سه نسخه نقشه کاغذی یـا تحویـل بـه صـورت                 گذاری  برداری، مساحی، نشانه     شامل نقشه  250901 ردیف   .3
 .باشد دیسکت می

 .باشد   شامل تهیه فیلم، مونتاژ، صداگذاری و ارائه آزمایشی آن می250904  و 250903های   ردیف.4
 مندرج در ردیف یاد شده باشـد، بهـای آن بـه         وزن 25/1 تا   75/0، چنانچه وزن ژئوتکستایل نبافته برابر مشخصات بین         251101  ردیفدر   .5

 .شود تناسب پرداخت می
 25/1 تـا    75/0ژئوتکستایل بافته و ژئوگریدها برابر مشخصات بـین           چنانچه مقاومت کششی   251105 و   251104،  251102 های  ردیفدر   .6

 .شود ها به تناسب پرداخت می های یاد شده باشد، بهای آن مقاومت مندرج در ردیف
 یاد شده باشد، بهای آن به         ضخامت مندرج در ردیف    25/1 تا   75/0، چنانچه ضخامت ژئوممبراین برابر مشخصات بین        251103 ردیفر  د .7

 .شود تناسب پرداخت می
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16،700 
دسیمتر 
 مکعب

ریزی  ز بتنهای بتنی پس ا بریدن درزها در روسازی
 .با وسایل و ابزار الزم

 250101 

  

1،520 
دسیمتر 
 مکعب

های بتنی  سازی تهیه مصالح و و پرکردن درزهای کف
 .با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز

 250102 

  

38،200 
دسیمتر 
 مکعب

های بتنی  سازی تهیه مصالح و پر کردن درزهای کف
مشابه بر با ایروالستیک و الستیک متراکم شونده و یا 

 .حسب حجم درز

 250103 

  

  
دسیمتر 
 مکعب

تهیه مصالح و نصب نئوپرن خارجی برای 
 .های آزاد گاه تکیه

 250201 

  

131،000 
دسیمتر 
 مکعب

های  گاه تهیه مصالح و نصب نئوپرن داخلی برای تکیه
 .آزاد

 250202 

  

 کیلوگرم 43،400
ای تهیه وکارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی بر

 .عبور آب
 250301 

  

 کیلوگرم 26،900
رای ب پالستیکی لولهجاگذاری کاری و  سوراخ ،تهیه

 .زهکشی
250302 

  

 مترطول 34،900
متر از   سانتی15تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

 .سی وی جنس پی
 250401 

  

 مترطول 1،760
متر   برای هر سانتی250401اضافه بها به ردیف 

 .متر ی سانت15اضافه بر 
 250402 

  

 مترطول 43،700
متر از   سانتی15تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

 .جنس الستیک
 250403 

  

 مترطول 1،090
متر   برای هر سانتی250403اضافه بهابه ردیف 

 .متر  سانتی15اضافه بر 
 250404 

  

 عدد 8،420
گاهی از جنس کائوچو به  تهیه و نصب بالشتک تکیه

 .متر  سانتی10×8/5×2ابعاد تقریبی 
 250501 

  

 مترطول 2،790
اورتان دارای سلول باز و با مقطع تهیه و نصب پلی

 .متر  سانتی4×4
 250601 

  

 عدد 35،700
 متر و قطر 3های چوبی به طول تا  تهیه و نصب شمع

 .متر  سانتی10حدود 
 250701 
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 مترمکعب  
خرد کردن قطعات سنگ بزرگ برای قابل بارگیری 

 .کردن آنها
 250801 

  

 مترمربع  
تهیه کروکی از راه، حریم و اجزای راه به عرض تا 

 .250/1 متر و به مقیاس 300
 250901 

  

 عدد  
های راه برحسب تعداد فریم  تهیه عکس از خرابی

 .عکس تأیید شده
 250902 

  

 دقیقه  
های راه برحسب زمان فیلم تأیید  تهیه فیلم از خرابی

 .شده
 250903 

  

 دقیقه  

مستندسازی از عملیات اجرایی ویژه و عملیات 
اضطراری از طریق تهیه فیلم برحسب زمان فیلم تأیید 

 .شده

 250904 

  

 عدد 4،610

نصب تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده قابل حمل و 
برچیدن آنها برای هدایت ترافیک در مواقع بروز 

 .سانحه یا تصادفات

 251001 

  

 مربعمتر 17،400

) زمـین پارچـه   (تهیه مصـالح و اجـرای ژئوتکسـتایل         
استر بر اسـاس      اتیلن یا پلی    نبافته سوزنی از جنس پلی    

 گرم به منظورهـای مختلـف، ماننـد         300هر متر مربع    
جدا سازی، فیلتراسیون، زهکشی و تثبیـت بسـترهای         

 .سست

 251101 

  

 مترمربع 40،600

بافته ) رچهزمین پا (تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل      
اسـتر بـر اسـاس مقاومـت کششـی            شده از جنس پلی   

 کیلو  نیوتن بر متر طول، به منظور افـزایش           100مجاز  
 .ظرفیت باربری خاک

 251102 

  

 مترمربع 44،700

ــوممبراین   ــه مصــالح و اجــرای ژئ ــین غشــا(تهی )زم
ــنگین  ــیلن ســـــ ــنس پلـــــــی اتـــــ  از جـــــ

) High Density Poly Ethylene (  1به ضـخامت 
های مختلف،    ر برای عایق کاری سطوح و سازه      میلیمت

هـای فاضـالب و       مانند مخازن آب، سدها، حوضـچه     
 .استخرهای کشاورزی

 251103 
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 مترمربع 43،900

اسـتر بـا      تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید از جنس پلـی        
بـا مقاومـت کششـی      ) P.V.C(سـی   .وی.روکش پـی  

کیلو  نیوتن بر متر طـول، بـه منظـور تثبیـت             40مجاز  
 .ها ها و نظایر آن ترهای سست، باتالقبس

 251104 

  

 مترمربع 42،500

اسـتر    تهیه مصالح و اجـرای ژئوگریـد از جـنس پلـی           
 کیلو   40دارای روکش قیری با مقاومت کششی مجاز        

نیوتن بر متر طول، به همراه ژئوتکستایل نبافته سـبک          
 .شده، برای مسلح کردن آسفالت قیر اندود

 251105 
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 کارهای تجمیعی.  و ششمفصل بیست
 مقدمه

 
 .باشد های ارائه شده در این بخش برای استفاده در کارهای نگهداری که امکان برآورد عملیات نگهداری مقدور نیست می  ردیف.1

 .توانند بدون تغییر در شرح عملیات، کسری از قیمت ردیف را توافق کنند  کارفرما و پیمانکار می.2

 .های فصل تجمیعی و سایر فصول در موارد مشابه مجاز نیست یف استفاده توأم از رد.3

هـای   ای گـالوانیزه و بـاکس   های بتنی، قطعات لولـه  کول(، کل حجم قطعات ساخته شده 260101 منظور از حجم کار ساخته شده در ردیف         .4
 .باشد ها و رویه احداث شده می و خاکریز) بتنی

پاشـی،   ، پخـش، آب )تونـان (ای  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها، تهیـه مصـالح رودخانـه    ها، آب شامل تسطیح بستر خاکریز  260105 ردیف   .5
در این ردیـف حمـل آب تـا فاصـله یـک             . باشد  کوبیدگی به روش آشتو اصالحی، می     % 90تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن مصالح با         

 .گردد  استفاده می030904ل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گردیده و برای فواص

، تا فاصله یک کیلومتر از محل معدن تا محـل مصـرف و   )تونان(ای   های کندن، بارگیری و حمل مصالح رودخانه        ، هزینه 260105 در ردیف    .6
، 030903 یـا    030902هـای      مورد، از ردیـف    هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر، برحسب      . باراندازی در محل مصرف، در نظر گرفته شده است        

 .فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس حجم مصالح کوبیده شده پرداخت خواهد شد

طـول مسـافت مـورد تعهـد  پیمانکـار برحسـب       ”در “ طول مدت تعهد پیمانکار برحسـب مـاه      ”ضرب    ماه، حاصل - منظور از واحد کیلومتر    .7
 .است“ کیلومتر

 . جزء مصالح تحویلی کارفرما است260201یف  مصالح مصرفی در رد.8

هزینـه حمـل مصـالح مصـرفی تـا راهدارخانـه از             .  تحویل کلیه مصالح مصرفی بر عهده کارفرما است        260507 و   260506های     در ردیف  .9
ی واحـد ردیـف     جایی مصالح مصرفی در طول محـور در بهـا           شود؛ هزینه جابه    های مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه و پرداخت می            ردیف

 .منظور شده است

 :شود روبی مالحظات زیر در نظر گرفته می  در ارتباط با شرایط برف.10

 .باشد متر می  سانتی10روبی به مفهوم بارش برف به صورت متناوب در طول یک هفته و حداکثر ریزش تا   شرایط متعارف در برف.10-1

 .متر است  سانتی10 در چندروز متوالی و ضخامت متوسط در هر مرحله بارش بیشتر از روبی به مفهوم بارش برف  شرایط ویژه در برف.10-2

 . استفاده توأم از روش متعارف و ویژه در یک محور مجاز است.10-3

 .شود های ویژه با توافق تعیین می شده در ردیف های استثنایی بر اساس مضربی از شرایط درج  حالت.10-4
از ردیـف  ) حتی اگر آزادراه هم نباشند(هایی که دارای جداکننده غیر قابل عبور باشند  روبی در راه   داخت هزینه برف   به منظور محاسبه و پر     .11

 .شود  استفاده می260603
در “ طول مسافت مورد تعهد  پیمانکار برحسب کیلومتر       ” ضرب    روز، حاصل - منظور از واحد کیلومتر    260604 تا   260601های     در ردیف  .12

 .است“ روبی برحسب روز ن انجام عملیات برفزما مدت”

هـا    طـول مـدت اسـتقرار دسـتگاه       ”در  “ های مسـتقر شـده      تعداد دستگاه ”ضرب    روز، حاصل -، منظور از واحد دستگاه    260605   در ردیف  .13
روبـی یـا      ملیـات بـرف   هایی شمارش خواهند شد که اوالً به طور مسـتقیم در انجـام ع               در این ردیف صرفاً تعداد دستگاه     . است“ برحسب روز 

 .زدایی مشارکت داشته باشند و ثانیاً کارایی و لزوم استقرار آنها به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد یخ
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 . کلیه مصالح مصرفی جزء مصالح تحویلی کارفرما است260605 در ردیف .14

ر هر کیلومتر محاسبه شده است و در صـورتی کـه از   ، به ازای یک بار انجام عملیات د260803 تا 260801 و   260702های     بهای ردیف  .15
 .  ها برای انعقاد قراردادهای زمانی استفاده شود، الزم است که دوره زمانی تکرار عملیات مشخص گردد این ردیف

 . منظور از سطح ترانشه، سطح پاکسازی شده است260102 در ردیف شماره .16
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 مترمکعب 159،000

های فصلی با استفاده   ایجاد ارتباط موقت در گذرآب
های  ای گالوانیزه یا باکس های بتنی، قطات لوله از کول

های مربوط برحسب حجم کار  بتنی و خاکریزی
 .ساخته شده

 260101 

  

 مترمربع 4،290
 های سنگی از قطعات سست، پاکسازی سطح ترانشه
 .بر حسب سطح ترانشه

 260102 

 260103  .های با رویه شنی گریدرزنی راه کیلومتر 289،500  
  

 کیلومتر 259،000
های آسفالتی با  بندی شانه راه اصالح، تسطیح و شیب

 .گریدر
 260104 

 260105  .متر  سانتی15ها به ضخامت تا  ریزی راه شن کیلومتر 11،296،000  
 260106  .های راه اصالح افتادگی شانه ترکیلوم 6،624،000  
  

 کیلوگرم 1،080
ها و نرده  نگهداری، ترفیع و تعمیر و مرمت گاردریل

 .ها پل
 260201 

 260301  .های موجود در محل تنظیم و رگالژ نیوجرسی کیلومتر 5،719،000  
  

 تن 190،000

ها با استفاده از ردمیکس به نحوی که  گیری راه لکه
 درصد سطح راه پوشیده شود بر حسب 50از بیشتر 

 .مقدار ردمیکس مصرفی

 260401 

  

 تن 306،000

ها با رویه آسفالت گرم به نحوی که  گیری راه لکه
 درصد راه پوشیده شود برحسب مقدار 10حدود 

 .آسفالت مصرفی

 260402 

  

 تن 227،000

ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گیری راه لکه
 10 درصد سطح راه، به ازای هر 30 تا  درصد10

 .درصد، برحسب مقدار آسفالت مصرفی

 260403 

  

 تن 201،500

ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گیری راه لکه
 10 درصد سطح راه، به ازای هر 50 درصد تا 30

 .درصد، برحسب مقدار آسفالت مصرفی

 260404 

 260405  .رویه آسفالتی راهگیری  لکه  باند-کیلومتر 12،216،000  
  

  ماه-کیلومتر 3،461،000

ها، تعویض  بازبینی، نگهداری، شستشوی حباب
های  قطعات و انجام تعمیرات موردی سیستم

 .روشنایی در درون تونل

 260501 
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  ماه-کیلومتر 2،884،000

ها، تعویض  بازبینی، نگهداری، شستشوی حباب
های  ستمقطعات و انجام تعمیرات موردی سی

 .روشنایی در خارج از تونل

 260502 

  

 کیلومتر  

ها،  شامل نصب پایه چراغ(اجرای سیستم روشنایی 
ها و انجام  ها و احداث فونداسیون ها و تابلو برق چراغ

 ).کشی مربوط عملیات کابل

 260503 

 260504  .ها تعمیر و نگهداری سیستم تهویه تونل  ماه-کیلومتر    
  

  ماه-رکیلومت  
های ایمنی و اعالم حریق  تعمیر و نگهداری سیستم

 .ها تونل
 260505 

  

 کیلومتر 844،000
نصب کسری تابلوها و عالئم ایمنی و تعمیر تابلوها و 

 .های اصلی و فرعی عالئم ایمنی موجود در راه
 260506 

  

 کیلومتر 1،055،000
 نصب کسری تابلوها و عالئم ایمنی و تعمیر تابلوها و

 .ها عالئم ایمنی موجود در آزادراه
 260507 

  

28،100 
 -کیلومتر 
 روز

های فرعی و اصلی با شرایط  روبی در راه برف
 .متعارف

 260601 

  

30،900 
 -کیلومتر 
 روز

 260602  .های فرعی و اصلی با شرایط ویژه روبی در راه برف

  

28،700 
 -کیلومتر 
 روز

 260603  .ط متعارفها با شرای روبی در آزادراه برف

  

31،600 
 -کیلومتر 
 روز

 260604  .ها با شرایط ویژه روبی در آزادراه برف

  

 دستگاه روز 1،002،000
تجهیز، استقرار و ارائه خدمات اکیپ عملیات 

 .زمستانی
 260605 

 260701  .شستشوی ابنیه فنی بر حسب حجم آب مصرفی مترمکعب 18،100  
  

 کیلومتر 26،500

ها از هر نوع جسم خارجی  ازی سطح راه و شانهپاکس
ها، شن و ماسه، آثار تصادفات، الشه  شامل ریزش(

 ).حیوانات و مانند آن

 260702 

  

 کیلومتر 49،700
لیست و شستشوی تابلوها و  بازبینی، تکمیل چک

 .های اصلی و فرعی عالئم ایمنی در راه
 260801 

  

 کیلومتر 59،600
لیست و شستشوی تابلوها و  بازبینی، تکمیل چک
 .ها عالئم ایمنی در آزادراه

 260802 
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 کیلومتر 113،000
های موردی  لیست و رفع گرفتگی بازدید، تهیه چک

 . متر6های تا دهانه  پل
 260803 
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 مصالح پای کار. 1وست پی
 مقدمه

 
بندی اجـرای کـار، طبـق     شود که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و با توجه به برنامه زمان    مصالح پای کار به مصالحی اطالق می       .1

هنگام ورود مصالح به . باشدگیری یا شمارش  مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه
 .کارگاه، باید صورتجلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظیم شود

های مربوط و باراندازی مصالح در        های فصل   بینی شده در ردیف     های فهرست ضمیمه، هزینه بارگیری، حمل تا فاصله پیش           در قیمت ردیف   .2
بینـی شـده در مقدمـه         گونه پرداختی برای حمل مازاد مصالح، به استثنای مـوارد پـیش             گاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هیچ          کار

 .شود ها، انجام نمی فصل

هـای مصـالح    درصد ب  70شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار،          گیری می    کار، اندازه    هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای        .3
ای،  هـای منطقـه   ، بـا احتسـاب ضـریب   )شوند برای مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می  ( 7/0بدون اعمال ضریب     پای کار و هزینه حمل    

 .شود ها منظور می هزینه باالسری و پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت

کارفرما است و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه کارگاه             تمام مصالح پای کار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت، متعلق به               .4
چنانچـه  (که در این صورت، پس از  کسر آن از صورت وضـعیت              . ندارد، مگر مصالحی که برای اجرای موضوع پیمان، ضرورتی نداشته باشد          

 . کارفرما، آنها را از کارگاه خارج کندتواند با پیشنهاد مهندس مشاور و موافقت در صورت وضعیت منظور شده باشد، پیمانکار می

 مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پای کار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسـبی کـه در مقابـل                             .5
 .عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند

های موقت در نظـر گرفتـه    نها برای محاسبه بهای مصالح پای کار در صورت وضعیت    نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پای کار، ت          .6
 .شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست

مصـالح  .  در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پای کـار منظـور شـود                        .7
 .ارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شودمازاد بر مصرف که در ک
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 35،100

 410102  .شن شسته مترمکعب 33،700
 410201  .مصالح روسرندی مترمکعب  

 410301  .مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای مترمکعب 12،200
 410302  .مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای مترمکعب 17،400
 410303  .مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی مترمکعب 43،100
 410304  .4 و 2مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 67،100
 410305  .3 و 1مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  بمترمکع 79،100
 410306  .4مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  مترمکعب 86،500
 410307  .5مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  مترمکعب 89،700
 410308  .مصالح سنگی آسفالت ردمیکس مترمکعب 20،900
 410309  ). بیسبالک(مصالح سنگی اساس آسفالتی  مترمکعب 21،700

 410310  .مصالح سنگی قشر بیندر مترمکعب 35،600
 410311  .مصالح سنگی قشر توپکا مترمکعب 38،500
 410401  .سنـگ الشه بنایی مترمکعب 45،000

 410402  .سنـگ بادبر مترمکعب 145،500
 410403  .سنگ سر تراش مترمکعب 218،000
 410404  .نیم تراشسنگ  مترمکعب 241،000

 410405  .سنگ تمام تراش مترمکعب 317،500
 410501  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 423،500
 410502  .سیمان پرتلند نوع یک فله تن 384،500
 410503  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 438،500
 410504  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 399،500
 410505  . پاکتی5سیمان پرتلند نوع  تن 453،500
 410506  . فله5سیمان پرتلند نوع  تن 414،500
 410601  .دینامیت کیلوگرم 28،300

 410602  .انواع فتیله مترطول 2،610
 410603  .انواع چاشنی عدد 6،070
 410701  .انواع تیرآهن کیلوگرم 7،910
 410702  .ع ناودانیانوا کیلوگرم 7،610
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 410703  .انواع نبشی کیلوگرم 6،670
 410704  .انواع سپری کیلوگرم 7،610
 410705  .انواع تسمه کیلوگرم 5،560
 410706  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 5،560

 410707  .انواع ورق گالوانیزه کیلوگرم  
 410708  .انواع سپر فلزی کیلوگرم 7،040

 410709  .گاردریل از جنس ورق گالوانیزه ساخت داخل کیلوگرم  
 410801  .انواع میل گرد ساده کیلوگرم 6،720
 410802  .انواع میل گرد آجدار کیلوگرم 6،140
 410901  . و سایر قیرهای محلول250. سی. قیر ام کیلوگرم 1،320
 410902  .سایر قیرها کیلوگرم 975

 411001  ).فنس(انواع توری سیمی گالوانیزه  گرمکیلو  
 411002  .انواع پروفیلهای تو خالی کیلوگرم  
 411003  .سیم خار دار کیلوگرم  
 411004  ).گابیون(تور سنگ  کیلوگرم  
 411101  .انواع لوله پی وی سی کیلوگرم  
 411201  .گارد بلوک مترمکعب  
 411202  .سینیوجر مترمکعب  
 411203  .جدول مترمکعب  
 411301  .نوار شبرنگ مترمربع  
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 2  پیوست
 

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

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

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  ردیفهای  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینه .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینه .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینه .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینه .5ـ6ـ2
 .  کارگاه یی پذیرا هزینه .6ـ6ـ2
 .  متفرقه های  و هزینه  کارگاه والنو سفر مس مخابرات، ارتباطات،،  پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تامین هزینه .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینه .9ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه .10ـ6ـ2
 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه .11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینه .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینه .3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

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

   شهرداری  عوارض زینه ه  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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 ای  منطقه جدول ضریب
 

 ضریب نام مناطق ردیف
 00/1 .های تهران و اصفهان استان 1

2 
 .های مازندران، فارس، سمنان، مرکزی، قم، قزوین و گلستان ستانا

 .شهرستان مشهد از استان خراسان رضوی
05/1 

3 

 .های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، کرمان و یزد استان

 .رضوینیشابور، سبزوار و چناران از استان خراسان  شهرستانهای تربت حیدریه، کاشمر، خلیل آباد،  
سر، دودانگه، چهاردانگه، بندپی، بلده و کجور و دهستانهای لفور و راستوپی، چالو،  بخشهای یانه

 .هزار و اشکور از استان مازندران نمارستان، دو هزار، سه

10/1 

4 

 .های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، گیالن، چهارمحال و بختیاری استان
ریز و  اراب، فیروزآباد، کازرون، الرستان، المرد، ممسنی، اقلید، سپیدان و نیشهرستانهای جهرم، د

 .بخشهای سرچهان و کوهمره سرخی از استان فارس
جام، سرخس، رشتخوار، بردسکن، فریمان، خواف و تایباد  شهرستانهای فردوس، گناباد، قوچان، تربت

 .از استان خراسان رضوی
 .ه و سملقان، جاجرم، اسفراین و فاروج از استان خراسان شمالیشهرستانهای شیروان، بجنورد، مان

 .شهرستانهای بیرجند، سربیشه و قائن از استان خراسان جنوبی
 .تپه و داشلی برون از استان گلستان بخشهای مراوه

15/1 

5 

 .های ایالم، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد استان
 .جگیران از استان خراسان رضویگز و بخش با شهرستانهای کالت و در

 .شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبی
 .شهرستان طبس از استان یزد

 . بخش راز و جرگالن از استان خراسان شمالی

20/1 

 30/1 .استان سیستان و بلوچستان 6
 40/1 .های بوشهر و هرمزگان جزایر استان 7

 
های این  یه برآورد بر حسب محل اجرای پروژه، به برآورد هزینه که بر اساس ردیفای به شرح جدول باال، هنگام ته ضریب منطقه

 .شود فهرست بها تعیین شده اعمال می
  به   در هر منطقه  کار واقع  ریالی  اوزان  از متوسط ،ای  منطقه  ضریبد، باش  منطقه  از یک  کار در بیش  اجرای  محل که در صورتی

 .شود  منظور می و در برآوردآید  می دست



 ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری. 4پیوست 
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 

 
 

١٣٧ 

 ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری. 4پیوست 
 

 ترافیک عمومی اسـت،  ی و یا انجام کار موکول به هدایت مناسب و ایمنشودها انجام  در کارهای راهداری که در محدوده باند عبور و شانه راه    
 . گیرد ه شرح زیر تعلق میهای این فهرست بها، هنگام برآورد ضریب صعوبت کار در شرایط ترافیک ب به ردیف

 . در صد5 وسیله نقلیه در روز و کمتر، 5000برای ترافیک عبوری .  1

 . درصد10 وسیله نقلیه در روز، 5000برای ترافیک عبوری بیش از . 2

بخشـی   ود و در نتیجه   راه انحرافی ایجاد ش   ) ترافیک عمومی (، برای تامین تردد وسایط نقلیه عمومی        انجام عملیات فوق  در صورتی که در          
کـه در آن تـردد   از مسـیر  اجرا شود، به عملیات انجام گرفتـه بـرای آن قسـمت    ) ترافیک عمومی (، بدون تردد وسایط نقلیه عمومی       از عملیات 

 .گیرد وجود ندارد، ضریب صعوبت ترافیک عبوری تعلق نمی) ترافیک عمومی(وسایط نقلیه عمومی 
 .شود  ، ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری اعمال نمینیز     در برآورد هزینه راه انحرافی
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 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. 5پیوست 
 

، بایـد   هـر رشـته    بـه   مربـوط   رو، در کارهـای  ، از ایـن      است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این نیاز آن و   ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن   شـود، تـا آغـاز و انجـام           اجرا انجام    دوره   برای   موقت  صورت   باید به    که   است  ، اقدامها و تدارکاتی      از عملیات   ، عبارت   تجهیز کارگاه . 1ـ1 

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرنـد، ماننـد کارگاههـای        قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پیش   قطعات  ، ساخت    نقاشی ،  ، صافکاری   سازی  ، باطری   ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    تاسیساتی   کارگاههای  ، شامل   سر پوشیده 
   ترانسـفورماتورها و مولـدهای    محـل   پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده  ،انبارهای  آالت   ماشین   سرپوشیده  ، تعمیرگاههای   آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قـرار گیـرد، ماننـد     آنها، مورد اسـتفاده   به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه      برای  شود که    می  ه گفت  ساختمانی  ، به    عمومی  ساختمانهای. 3ـ1 
  ، پارکینگهـای    ، تلفنخانـه    ، رختشویخانه   ، درمانگاه   ، فروشگاه   ، نانوایی   ، آشپزخانه   ، غذاخوری    مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهای    دفاتر کار، نمازخانه  

 . سرپوشیده
   و تمهیدات    آب   هدایت  ، ایجاد خاکریز و کانالهای       و فاضالب    سطحی   آبهای   و دفع   آوری   جمع  ، سیستم    بندی   خیابان  ، شامل   سازی  محوطه. 4ـ1 

  نایی روشـ   ، تـامین    کشـی   روبـاز، حصـار     ، پارکینگهـای     ورزشی   روباز، زمینهای    سبز، انبارهای   ، فضای    سیل   در مقابل    کارگاه   حفاظت  دیگر برای 
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرمـا     کار، از سـوی      مورد نیاز اجرای    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل    کارگاه  منظور از ورودی  . 5ـ1 
   تعیـین   پیمـان   خصوصـی  ، در شـرایط  گفتـه   پـیش   از نیازهـای   هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل   تامین
 .شود می

   و تجهیـزات     مصالح   و حفاظت    نگهداری  ، برای    تجهیز کارگاه   نمایی  جا  طرح   به   با توجه    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل   انبار کارگاه . 6ـ1 
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی  راه1-07 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یـا بـا واسـطه       طور مستقیم    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند که   ، راههایی    ارتباطی  راههای. 9ـ1 

 .کنند  می  کار متصل  اجرای محل  دیگر، به راههای
   موضـوع   عملیـات  علـت  شد اما به  می ام از مسیر موجود انج" قبال ، که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  برای ، که  است ، راهی   انحرافی  راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
   یـا نصـب      احداث  روش  ، به   آالت   و ماشین    ساختمانها، تاسیسات    کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای   در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

   بـرداری  بهـره   و نگهداری  به مربوط   و اقدامهای   اجاره  یا  خدمت  خرید  صورت  ، به   محل موجود در   از امکانات   آنها  اختیار گرفتن   یا در   در کارگاه 
 . از آنهاست
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 و دیگـر   آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کـردن  ، خارج  موقت  و ساختمانهای   ، تاسیسات    مصالح  آوری   از جمع   ، عبارت    کارگاه  برچیدن. 12ـ1 
 نظـر     کارفرمـا، طبـق      تحـویلی    زمینهـا و محلهـای       برگردانـدن    اول  شکل   به   لزوم   و در صورت    ، تمیز کردن    ، تسطیح   ارگاه پیمانکار از ک    تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2 
،    آن   اجـرای    بـرای   شـده    انتخـاب   ، روش    و نیـاز هـر کـار و همچنـین           شـرایط    به   برآورد، باید با توجه      کننده   مشاور یا واحد تهیه     مهندس. 1ـ2 

   تجهیز و برچیدن   در فهرست    شده  بینی   پیش   ردیفهای   را طبق    مربوط  های  ، هزینه    آن   و بر مبنای     را تعیین    تجهیز کارگاه    برای   روش  ترین  اقتصادی
 و در برابـر    بـرآورد کـرده    مقطـوع   صـورت   بـه   باالسـری  های  هزینه  کار و با منظور نمودن  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این  کارگاه

   بینی  ، پیش    و پیمان    را در اسناد مناقصه      باشد، آن    الزم   کارگاه   تجهیز و برچیدن     برای  ای   ویژه   مشخصات  د و چنانچه  کن   مورد نظر، درج    ردیفهای
. شـود   برآورد آنها منظور مـی  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده    احداث  ینه، از هز     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش    می   احداث   که   ساختمانهایی  برای. کند

 و  ، اسـتهالک   و نصـب   حمـل  ، هزینـه   فلـزی   ساختمانها، ماننـد قابهـای    ساخته  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش  در مورد ساختمانهای  
 از چنـد      کـه   در پیمانهـایی  . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن    رآورد هزینه  و جزو ب     شده   کار محاسبه    اجرای   آنها، در طول    گذاری  سرمایه
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته
ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در    دوره   و برای    موقت  صورت  شود، به    منظور می    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   در برآورد هزینه     که   و راههایی   ساختمانها، تاسیسات . 2ـ2 

   دوره   بـرای    در طـرح     کـه    یـا زیربنـایی      جنبـی    تاسیسـات   اجرای   به   دادن  ، با اولویت     تجهیز کارگاه   های   هزینه  منظور تقلیل   به. شود   می  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ایـن   شـود    استفاده  کارگاه تجهیز    عنوان   به   یاد شده    اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات        و در دوره     است   شده  بینی   پیش  برداری  بهره

   اجـرای    و در برآورد هزینـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهای   از فهرستهای    آنها با استفاده     هزینه   حالت  در این .  شود   درج   پیمان  اسناد و مدارک  
 یا    و عمومی   ، پشتیبانی   ، اداری    مسکونی   ساختمانهای   یا تامین   گاه کار   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب   تامین   برای  چنانچه. شود  کار منظور می  

 آنهـا در      هزینـه   اینکه   به   شود، با توجه    شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  سایر موارد، از تاسیسات   
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،    آب   انتقـال    بـرای   چنانچـه .  شود  ، مشخص    پیمان   خصوصی   اجرا، باید در شرایط      در دوره    کارگاه  ، گاز و مخابرات     ، برق    آب   تامین  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه    تی مخابرا   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسـفورماتور و    نصب ، شامل  آن  کارهای  بگیرد، که  عهده   را به   گاه کار   تا ورودی    رسانی   برق   باشد تدارک    کارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

 و سـایر      بـرق    و اشـتراک     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه   از برق   کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به   ه زمین   کارفرما در این    ، تعهدات    است   مشابه  کارهای

 از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه    عهـده   بـه   کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک  چنانچه. شود  ، منظور نمی     کارگاه  و برچیدن 
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه کار، باقیمانده   در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شـبکه     اسـتفاده    بگیرد، در حالت    عهده   را به    آب   چاه   یا احداث    کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   کارفرما در نظر دارد تامین       که   در صورتی  05ـ2 
 و سـایر     آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب   انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که   آب  عـمومی
  مـدارک  ، در اسناد و  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای   هزینه شود و    می   درج  پیمان
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نظـور  ، م    کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های   کار، جزو هزینه     در پایان    برگشت   قابل  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود می

  بینـی    پـیش    پیمان   خصوصی   در شرایط    آن   احداث   باشد، باید چگونگی     دسترسی  راه   اجرا نیاز به     در دوره   کارگاه   به   دسترسی   برای  چنانچه. 6ـ2 
 تجهیـز و    در ردیفهـای   بابـت   ایـن  از ای  کارفرما باشد، هزینـه  عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس   که  در صورتی . شود

   رشـته    واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی    کارگاه  برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه در برآورد هزین  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه

   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست  عهده   به   تجهیز کارگاه    برای   زمین  ، تامین    پیمان   عمومی   شرایط   طبق   که  با وجود این  . 7ـ2 
 و    کرده   بینی   پیش   پیمان   خصوصی   پیمانکار را در شرایط      از سوی    زمین  امین شود، باید ت     پیمانکار تامین    توسط   تجهیز کارگاه    از زمین   یا قسمتی 

 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه
، هـر      اسـت    شـده    گذاشته   کارفرماست  هعهد   به   در مورد تجهیز کارگاه      پیمان   عمومی   بها و شرایط     فهرست   در این    که   تعهداتی   استثنای  به. 8ـ2 

   بینـی    پـیش    پیمان   خصوصی   در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط          تجهیز کارگاه    کارفرما در نظر دارد برای       که   دیگری   تسهیالت  نوع
 .کند

   فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای ساخته  پیش  قطعات و ساخت  ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری   مانند تاسیسات    تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه مربوط

   و از ایـن   اسـت   شـده   در نظر گرفتـه    مربوط   فصلهای  ، در ردیفهای    آالت   ماشین   ساعتی   در هزینه   آالت   ماشین   تجهیز تعمیرگاههای   هزینه. 10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

 در   ای  ، هزینـه     بابـت    و از ایـن      است   شده  ، محاسبه    مربوط   واحد ردیفها در فصلهای      کار، در بهای     اجرای   برای   مصرفی   و برق    آب  هزینه. 11ـ2 
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای

   است   الزم   که  در کارهایی .   است   شده  بینی  پیش)   مستمر کارگاه   های  هزینه (  باالسری  ، در هزینه     پیمانکار در کارگاه     کارمندان   غذای  هزینه. 12ـ2 
 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این ت پرداخ  کارگران  غذای  تامین  برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه

 از غـذا، در    کننـده  ، شمار اسـتفاده   است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه   کارفرما، مهندس    کارمندان   غذای   تامین   که  در کارهایی . 13ـ2 
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  برآورد و جزو هزینه طور مقطوع  به آن  شود، و هزینه  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کـار مجـاز       اجـرای    پیمانکار، در برآورد هزینه      توسط   مشاور و آزمایشگاه     مورد نیاز کارفرما، مهندس      نقلیه   وسیله   تامین   هزینه  بینی  پیش. 14ـ2 
 . نیست

  ، بـر اسـاس      انحرافـی   راههـای    به   مربوط   عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، جزو ردیفهای     انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، و   شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه        مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارکنان   سکونت   دفاتر و محل     ساختمانهای   و مشخصات   ـقشهن. 16ـ2 
،   رگاه کا   تجهیز و برچیدن    های   برآورد و جزو هزینه      مقطوع   صورت  ، به    شده   تعیین   و مشخصات    اجرایی  های   نقشه   به   آنها، با توجه     اجرای  هزینه

 .شود منظور می
 تـا   421001 و   420303 تـا    420301   ردیفهـای    به   مربوط  های   هزینه   احتساب  ، بدون    کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 در زیر بیشـتر       شده   تعیین  نباید از میزان  ) شوند  ها به صورت مقطوع منظور می       که خود این ردیف   (،     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
 یـا    مناقصـه   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینه      شده   از حد تعیین     هزینه  ، این    در موارد استثنایی     که  در صورتی . شود

 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به ارجاع
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  شـبکه آبخیزداری و منابع طبیعـی،    آبرسانی روستایی،،  برقی ، تاسیسات  مکانیکی ، تاسیسات  ابنیه  رشته  پایه فهرستهای  به  ربوط م   کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع

 و ، آبیـاری تحـت فشـار      آب  انتقـال  خطـوط راهـداری،  ،  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط   کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی آبیاری

   تجهیـز و برچیـدن       حـد مبلـغ     شود، هر گاه     می   بها استفاده    فهرست   رشته   از یک    آنها بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که   در کارهایی  2-17-3 
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به آورد مربوطبر
   هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریـال    میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه   آنها، بدون    اجرای   برآورد هزینه    که  در کارهایی . 18ـ2 

 در بنـد      شـده    تعیـین    سـقف    آنها، تا میزان     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ه بیشتر نشود، هزین   17ـ2 در بند      شده   آنها از حدود تعیین     تجهیز و برچیدن  
 .  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2
   کلی شرایط. 3 
   را تهیـه     تجهیز کارگـاه     جانمایی   تجهیز، طرح    برای   شده   تعیین  فهرست   به  ، با توجه     کارگاه  تحویل از     پس  درنگ   بی   است  پیمانکار موظف . 1ـ3 

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
  دسـتگاههای   ، پیمانکـار را بـه       ، گـاز و مخـابرات       ، بـرق    ب آ   تامین   برای   پیمان  مدارک  در اسناد و     شده  بینی   پیش   روش   به  کارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـرای     و موارد مشابه    عمیق   یا نیمه    عمیق   چاه   مجوز احداث    و یا گرفتن    ، گاز و تلفن     ، برق    آب   انشعاب   گرفتن   برای   دولتی   و سازمانهای   اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف      منطقه  شرایط   به  ، با توجه     تجهیز کارگاه    برای   شده   تعیین   زمان   را، در مدت     تجهیز کارگاه    عملیات   است  ار موظف پیمانک. 3ـ3 
 باشد،   شده رج د  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیـز  . شـود   مـی  ، انجـام   است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که  ، در حدی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     کارفرما در زمینه    تعهدات. 4ـ3 

  ، انجـام     بابـت    از ایـن     اضـافی    پیمانکار اسـت و پرداخـت       هزینه  ، به    کار است    مورد نیاز انجام     که   در پیمان    شده  بینی   پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ    
،    تجهیز اضـافی    کند و هزینه     تغییر نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن     مقطوع   تغییر کند، مبلغ     پیمان  ، مبلغ    پیمان   عمومی   شرایط   طبق  چنانچه. شود  نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
   مبلـغ  ، تـا سـقف  4مفـاد بنـد     به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک  تامین ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

 .شود  می ، پرداخت وط مرب  در ردیفهای  شده بینی پیش
 مبلـغ   ، تـا سـقف    4ــ 4 بنـد      مطابق   یادشده   نیز، هزینه    است   شده   تعیین   قلم   یک  صورت   آنها به    تجهیز و برچیدن     هزینه   که  در پیمانهایی )  تبصره

 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش 
  کنـد، در برابـر حـوادث         می   احداث   تجهیز کارگاه    برای   را که    کارگاه  قت مو   خود، ساختمانها و تاسیسات     هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 

 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی
.  شـوند    کار برچیده    از انجام   ، باید پس     است   شده   کارفرما احداث    تحویلی   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسیسات  . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پیمانکار است    به  ، متعلق ) کارفرما   توسط   شده   تجهیز انجام   استثنای  به (  تجهیز کارگاه    بازیافتی  ، و مصالح    زاتتجهی
کارفرمـا باشـد،     ، مـورد نیـاز       است   شده   کارفرما احداث    پیمانکار در زمین     توسط   که   تجهیز کارگاه    ساختمانها و تاسیسات    ، چنانچه    ساخته  پیش
 یـاد    پیمانکار، سـاختمانها و تاسیسـات        به   آن   وجه   و با پرداخت     تعیین   دو طرف    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس     بازیافتی   مصالح  بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده
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   پرداخت نحوه. 4 
   وضـعیتها درج     و در صـورت      شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به   رگاه کا   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک   هزینه. 1ـ4 

 .شود می
  پیشـرفت   تناسب   از کار باشد، به     بخشی   به   مربوط  شود، چنانچه    می   انجام   یا اجاره    خرید خدمت   صورت   آنها به    تامین   که   ردیفهایی  هزینه)  تبصره

 و   ، محاسـبه     پیمـان   موضـوع    عملیـات   پیشـرفت   تناسـب    بـه   شـود،   مربـوط  کـار   کـل    بـه    کـه    صـورتی  در و شود   می  همحاسب کار  از  بخش  آن  
 .شود می پرداخت

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه ن برچید هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتـر از        اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت ا، به آنه  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،        آبرسانی روسـتایی،   ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک      است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه  تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ  
 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه هیز و برچیدن تج  درصد مبلغ10 ـ 

 و ، آبیاری تحـت فشـار         آب   انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 
 : و زهکشی آبیاری

،   اسـت   الزم   پیمان   موضوع   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی  ی از اجرا   ، پس    کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30 ـ  
 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک

 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .کار پیمانکارهای اداری و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تمانتامین و تجهیز ساخ 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
 

  مقطوع .تجهیز انبار مواد منفجرهتامین و  420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
 

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  اشیننصب م 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903

 مقطوع .برعکس
 

سازی خارج  تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما 421001
سازی بیش از  شته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماساختمان در کارهای ر

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .ع و باروت از یک محل به محل دیگر در کارگاهمحل شم

 

 کوبی و سپر آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .کوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 قطعات تیر مشبک فلزی اندازی وسایل وبارگیری، حمل و بار 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در گودهایی که در 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییی فاضالبآور جمع
 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

وشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در تامین ر 421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

 

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .رگاهجمع هزینه تجهیز و بر چیدن کا
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 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق  رای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیشبهای منضم به پیمان ب فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

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

 . درصد است25
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی هیز و برچیدن تج مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
 


