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  کاربرد  دستورالعمل
 
شـود،     مـی    نامیده   فاضالب  آوری   جمع   شبکه   بهای   اختصار فهرست    به   که   فاضالب   و انتقال   آوری   جمع   شبکه   رشته   واحد پایه    بهای  فهرست. 1 

 :  زیراست  شرح  بها، به  فهرست  پیوستهای واحد ردیفها و  وبهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات)کاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل این ، شامل
 . کار  پای  مصالح)1  پیوست
 . کار  اجرای  سهولت  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)4  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست
 اند بها منعقد شده ی جدید پیمانهایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتها )6  پیوست
 .  نمونه های نقشه )7  پیوست

  ، و بـرای      است   شده   در نظر گرفته     صنعتی   مانند شهرها، شهرکها، روستاها و مناطق        در مواردی    فاضالب  آوری   جمع   شبکه   بها برای    فهرست  این
   فهرسـت   ایـن   با ردیفهای  کار مشابه  اجرای  که ، در مواردی     با فاضالب    یا مشترک    مستقل   نیز، بصورت    سطحی   آبهای   و انتقال   آوری   جمع  شبکه

 و   گـذاری    لوله   کارهای   شامل   طورکلی   بها به    فهرست   در این    شده   درج   واحد ردیفهای    و بهای   شرح.  قرار گیرد   تواند مورد استفاده    بها باشد، می  
 از زیـر یـا کنـار         ، عبور لوله     بزرگ   و نهرهای    از رودخانه    مانند عبور لوله    ای   ویژه   کارهای   و انجام    بوده   یا نقب    ترانشه   داخل  در   مربوط  عملیات

 .  است ر نشده بها منظو  فهرست ، در این  با خاکریز یا پایه  زمین  در روی گذاری  و لوله  یا بزرگراه  یا آزاد راه آهن  از زیر راه پلها، عبور لوله
  بهاو مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2 
 قـرار     را زیر پوشـش      فاضالب  آوری   جمع   شبکه   رشته   کارهای   عمومی   اقالم   که   است   شده   تهیه   نحوی  بها، به    فهرست   این   ردیفهای  شرح. 2-1 

 نکنـد،     بها تطبیـق     فهرست   این   ردیفهای   با شرح    آن   کارهای   اقالم   مورد نیاز کارباشد، که     ای  یژه و   و اجرایی    فنی   مشخصات   که  در مواردی . دهد
   مشـخص   سـتاره   ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف  ، با شماره     مربوط   گروه   و در انتهای    ، تهیه    اقالم   آن   برای   مناسب   ردیف  شرح
   موردنظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش    ستاره   واحد ردیفهای   بهای. شوند   می  دار نامیده    ستاره  ف ردی   عنوان   و به   شده
 جدیـد     با شـماره     مربوط   فصل   مقدمه   انتهای   و به    تهیه   الزم  دار مورد نیاز باشد، متن       ستاره   ردیفهای   پرداخت   برای   دستورالعملی  هرگاه. شود  می

 .شود  می اضافه
   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان   ردیفهای   به   دسترسی   منظور سهولت    بها، به    فهرست  در این . 2-2 
   اسـت    رقـم    شش  بها، شامل    فهرست  ردیفهای  شماره.   است   شده   تفکیک   مشخص   با شماره   ای   جداگانه   گروهها یا زیرفصلهای     آنها، به    ماهیت  به
   در هر گروه  ردیف  شماره  آخر به ، و دو رقم  یا زیرفصل  گروه  شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  به  اول ، دو رقم  چپ  از سمت  ترتیب  به که

 .  است  شده  داده ، اختصاص یا زیر فصل
 دیگـر،    ، یـا روش      یا ردیفهـایی     واحد ردیف    از بهای    درصدی  صورت   آنها به    فصلها، بهای    یا مقدمه   در کلیات    که   از اقالمی    هر یک   برای. 3ـ2 

   شـده    تعیـین   روش   بـه    کـه    واحـد 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  مقابلشود، در  می محاسبه

  ، تعیین1-2 در بند   شده  درج  روش  واحد هستند، به  بهای ، اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای. 2-4 
 .شوند  می دار محسوب  ستاره یفهای نیز رد  اقالم شود، و این می
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  ، بایـد هنگـام    4-2 بند     موضوع   غیر پایه    واحد ردیفهای   ، و بهای  )دار   ستاره  اقالم (1-2 بند     موضوع   غیرپایه   واحد ردیفهای    و بهای   شرح. 2-5 
 . 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   اجرایی  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
   عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  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 پایه    بها و ردیفهای     فهرست   این   واحد ردیفهای    بهای   جمع   برآورد، به    تهیه  هنگام. 2-7
 .شود  می ، اعمال8-2 در بند   شده تعیین

 ).گیرد تعلق نمی  و پانزدهم،های چهاردهم به فصل (2وستی اجرای کار، طبق دستورالعمل پضریب سهولت .2-7-1
 تهیـه  ، پـانزدهم  وچهـاردهم بجزفصل ( 30/1، برابر    است   شده   درج 3  ست راهنما در پیو     عنوان   به   آن   اقالم   شرح   که   باالسری  ضریب. 2-7-2

 ).شود  در نظر گرفته می14/1ها، که معادل  لوله
 ).گیرد  تعلق نمی پانزدهم وچهاردهمهای  به فصل (4   پیوست ، طبق ای  منطقه ضریب. 2-7-3 
 .5   پیوست  دستورالعمل ، طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2-7-4 
   ایـن   ردیفهای  و برحسب  شده حاسبه، م  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  ، براساس    آن   هر کار، مقادیر اقالم      اجرای   برآورد هزینه   برای. 2-8 

  ، تهیه    ردیفهاست   واحد، مقدار و مبلغ     ، واحد، بهای    ، شرح    شماره   شامل   که  فهرستی. شود   می  گیری  ، اندازه    مربوط   غیرپایه   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 
، ) مـورد   برحسـب ( کـار      اجـرای    سـهولت   ضریبهای. آید   می   دست   کار موردنظر، به     بها برای    فهرست   ردیفهای   مبلغ   فصلها، جمع    مبالغ  از جمع 
،   شـود؛ نتیجـه      مـی    اضـافه    آن  ، بـه     کارگـاه    تجهیز و برچیدن    ، و هزینه     شده   ضرب  یدرپ   پی   صورت   ردیفها به    مبلغ   جمع  ، به    و باالسری   ای  منطقه

 بها    فهرست 2   مورد پیوست    و برحسب  7 ،6 ،5 ،1   فصلها و پیوستهای    ، مقدمه   ، کلیات    یاد شده    مدارک  به.  کار خواهد بود     اجرای  برآورد هزینه 
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینه  فهرست  عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعه  شده ضمیمه
  ، بـا درج ) کـار   اجـرای  بـرآورد هزینـه  ( بها و مقادیر   فهرست  تهیه  ، برای    پایه   بهای   فهرست   از دفترچه    کامل  ، استفاده   در موارد ضروری  )  تبصره

 .  است ، بالمانع8-2 بند   روش  برآورد به ، و تهیه رچه در دفت  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای
   وضـع    کـه    مجـاز اسـت      تنها در صورتی   ،های مربوط    موضوع فصل پنجم و سایر ردیف       زیاد،   در طول    در نقب   گذاری  لولهاستفاده از روش     .3

 شود،   انجام  زیرزمینی  تراز آب  در باالی   باشد، عملیات   د داشته  وجو   خاک   امر را ناگزیر سازد، پایداری       این   زیربنایی   و تاسیسات   تردد و ترافیک  
 در    مربـوط    از ردیفهـای     روش   این   و بتنی    خاکی   کارهای   برای  توان  باال، می    شرایط   تحقق  درصورت.  پر شود    با بتن    نقب   تا سقف    لوله  و فاصله 
 در   گـذاری    لولـه    فصل   از ردیفهای   گذاری   لوله   سایر کارهای   ، و برای    بندی   و قالب   بتنی   و کارهای    نوار حفاری    و مرمت    خاکی   عملیات  فصلهای

 . کرد  بها استفاده  فهرست  این نقب
هـای    های سیزدهم تا پـانزدهم و سـایر ردیـف           ، موضوع فصل  )حفاری و لوله گذاری ماشینی بدون حفر ترانشه       (استفاده از روش لوله رانی      . 4

های مربوط بـه تـردد و ترافیـک و     تنها در صورتی مجاز است که محدودیت ،)داث شفت بتنی در فصل هفتم این فهرست بها        مانند اح  (مربوط
های لوله گذاری غیر عملـی بـوده و یـا             های اجرایی به نحوی باشد که استفاده از سایر روش           تاسیسات زیر بنایی، نوع زمین و سایر محدودیت       
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در صورت تحقق شرایط باال، برای اجـرای عملیـات لولـه رانـی از فصـل                 . های دیگر باشد    رانی کمتر از روش   هزینه اجرا بر اساس روش لوله       
 باالسری برای فصل سـیزدهم،      ضریب .شود  های چهاردهم و پانزدهم این فهرست بها استفاده می          مربوط از فصل  های    سیزدهم و برای تهیه لوله    

 همچنین بـه    . استفاده شود  14/1ها، باید از ضریب باالسری        های چهاردهم و پانزدهم، تهیه لوله        است، ولی برای فصل    30/1ها،    مانند سایر فصل  
 درصورتی که با توجه به شرایط یاد شده در نظر باشد که اجرای .گیرد ای تعلق نمی های سهولت و منطقه های چهاردهم و پانزدهم ضریب فصل
 .کند حویل به پیمانکار اقدام میرما راساً نسبت به تهیه لوله برای ترانی با لوله بتن پلیمری انجام پذیرد کارف لوله

 بـا    ، همـراه    بـرداری    بهـره    دوران   برای   جاده   و یا احداث     حفر ترانشه    مسیر برای   سازی   منظور آماده    به   خاکبرداری   باشد عملیات    الزم  هرگاه. 5 
  آهـن   راه  و زیرسـازی  ، باند فرودگاه  راه  رشته  واحد پایه  بهای  فهرست رآورد آنها براساس منظور شود، ب  پیمان  جزو موضوع گذاری   لوله  عملیات

 .شود  می تهیه
   این  بندی  وقالب  بتنی  و کارهای  فوالدی  کارهای  فصلهای  واحد ردیفهای بهای های فصل هفتم برای احداث آدم روها و        بهای واحد ردیف  . 6 

   کارهـای    و برای    است   شده  بینی  ، پیش    بتنی  ها، و یابسترسازی    بها، مانند مهاریها و پایه       فهرست   مورد نظر در این     کارهایر  سای   بها، برای   فهرست
  اس کارها باید براسـ      نوع   این   نیاز، هزینه   در صورت .   مجاز نیست    از آن   ، استفاده    فاضالب   اصلی  های  خانه   تلمبه   و متمرکز مانند ساختمان     حجیم

 . برآورد شود  ساختمان  رسته  واحد پایه  بهای فهرستهای
 در   اطالعـاتی    هـر نـوع     طور کلی    آنها و به     تهیه   و منبع    و تجهیزات    مصالح   کامل   برآورد باید، مشخصات     کننده   مشاور یا واحد تهیه     مهندس .7 

   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هی ارا  ر برای  پیمانکا   است   و الزم   مؤثر بوده    ازنظر قیمت    آنها را، که    باره
 . کند  درج  پیمان خصوصی

   بها و مقادیر یا بـرآورد هزینـه   ، فهرست  مورد نیاز است    پایه   بهای   فهرست   رشته   از یک    آنها، بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی . 8
. شـود    مـی    تهیـه   طور جداگانـه     به   مربوط   رشته   پایه   بهای   کاربرد فهرست    دستورالعمل  ، طبق    است   رشته  یک   به   مربوط   از کار که     هربخش  ایاجر

 بـرآورد   بـرآورد کـه     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

   و یـا رشـته     آب   انتقـال    خطوط   رشته   واحد پایه    بهای   در فهارس    مربوط  ، از فصلهای     فاضالب  آوری   جمع   فشار شبکه    تحت   قسمتهای  برای. 9 
 . خواهد شد بینی  بها و مقادیر پیش  و در فهرست  شده ، استفاده  لوله  خط  موقعیت ، برحسب  آب  توزیع شبکه
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیرقابل ، اجزای  ردیفهای  فصلها و شرح ، مقدمه مفاد کلیات. 1 
 از    واحـد هریـک      بهـای   ، بلکه    کار نیست    کامل   مشخصات   کننده   تعیین   تنهایی  ، به    فصلها و کلیات     در مقدمه    شده   درج   ردیفها و شرح    شرح. 2 

   بها، مطابقت    فهرست   در این    شده   تعیین   شود و با مشخصات      انجام   فنی   و مشخصات    نقشه   کار، طبق    که   است   پرداخت   قابل  ردیفها در صورتی  
 . باشد داشته

   و بـه    تـامین   هـای    هزینـه    و شـامل     بوده   فاضالب  آوری   جمع   شبکه   رشته   به   مربوط   کارهای   اجرای   هزینه   بها، متوسط    فهرست   این  قیمتهای. 3 
   عهده   آنها به    تهیه 35 بند     طبق   که   و تجهیزاتی    مصالح   استثنای  به( موردنیاز     مصالح  تهیه   و ابزار و همچنین     آالت  ، ماشین    انسانی   نیروی  کارگیری

  هزینـه .   کاراسـت    کامـل   ، اجـرای     طور کلی   به، و      مصالح  ، اتالف    درکارگاه   مصالح  ، جابجایی    مصالح   و باراندازی   ، حمل   ، بارگیری ) کارفرما است 
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  این  واحد ردیفهای ، دربهای) مورد برحسب ( اندازی  و راه آزمایش

پراکنـدگی کـار،       بابـت   ی بهای   اضافه  گونه  هیچ.   است   فنی   و مشخصات    نقشه   کار، طبق    انجام   برای   کاملی   بها، قیمتهای    فهرست   این  قیمتهای. 4 
 کـار را     اجـرای    و مـوارد دیگـر کـه        ، باراندازی   ، حمل   ، بارگیری    سوراخ   یا زیاد، تعبیه     کم  های  ، دهانه    یا ارتفاع    یا عمق   ، تغییر جنس     زمین  سختی

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه مشکلتر یا مخصوص
 کـار     اجـرای    در بـرآورد هزینـه      چنانچه،     کارگاه   تجهیز و برچیدن     و هزینه   ، باالسری   ای   کار، منطقه    اجرای   سهولت  ضریبهای   به   مربوط  مبلغ. 5 

 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به منضم
 روز یـا      با قیمتهای    آن   دیگر، یا مقایسه     بها با فهرستهای     فهرست   این   بها بایکدیگر، یا مقایسه      فهرست   این   فصلهای  ایسه از مق   گیری  با نتیجه . 6 

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت  تجزیه استناد به
 . شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست  کار، طبق  پای مصالح. 7 
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 8 

 دفتر 303نشریه شماره (عمومی کارهای خطوط لوله آّب و فاضالب شهری    فنی صات بها، مشخ  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات. 9
و بر حسب مورد، مشخصات فنی ) ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامهامور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله 

   و دستور کارها و دستورالعملهای  پیوست  نمونه های  و نقشه یمان پ  به  منضم  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان خصوصی
 .  است سازندگان

 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی. 10
 یا میلگرد     لوله  ، نصب   انند گودبرداریها، حفر ترانشه   ، م    آنها بعداً میسر نیست      کامل  شود و بازرسی     می   کار پوشیده    از انجام    پس   که  عملیاتی. 11 

 ، بـا   شـدن   از پوشـیده   کـار و قبـل    اجـرای   و دسـتورکارها، حـین    فنـی  ، مشخصـات     اجرایـی   هـای    آنهابانقشه  ، بایدمطابقت    لوله   خط  و آزمایش 
 .رت جلسه کردن آزمایش خط لوله، مجاز نیستادامه مراحل کارهای لوله گذاری، قبل از انجام و صو . شود جلسه مشاور صورت مهندس

   شـده  بینـی  بها پـیش   فهرست  این  ردیفهای  در قیمت  مصالح )حسب مورد( و ریسه کردن  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری  هزینه. 12 
 .شود  می ، محاسبه  است  شده بینی  پیش رهای دیگ  یا فصل و نقل  حمل  در فصل  که  مواردی ، تنها برای  جداگانه  حمل هزینه.  است

 . مشاور برسد  مهندستایید   به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یاکاتالوگ نمونه. 13 



 کلیات
 1386آوری و انتقال فاضالب سال  ت بهای واحد پایه رشته شبکه جمعفهرس

 
 

 5

   و ریزشـی   سـنگی   غیر از زمینهای  به   زمین   از هر نوع    ت، عبار ) یانر لولهبجز فصل   (این فهرست بها       فصلهای  نظر در ردیفهای    مورد  زمین. 14
  ، بنـا بـه    زمـین   نـوع  تشـخیص .   اسـت   شده بینی  پیش  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات   مزبور در فصل     زمینهای   برای   الزم  بهای  ، اضافه   است

 . کارفرما خواهد بودتایید مشاور و  پیشنهاد مهندس
  ، مانند بولـدوزر بـا قـدرت     سنگین  آالت   یا ماشین   ، مواد منفجره     سنگبری   از چکشهای    استفاده   آن   کندن   برای   که   است  زمینی،     سنگی  زمین. 15 

 .  باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از  بیش
   و بـرای     مقدور نبوده    آسانی   یا گود، به    انشه تر   اطراف   خاک   ریزش   علت  ، به    نقشه   طبق   آن   کندن  شود که    می   اطالق   زمینی   به   ریزشی  زمین. 16 

   کلی   از ریزش    شود که    کنده   مناسبی   شیب   با چنان    گیرد و یا ترانشه      انجام   در آن    یا سپرکوبی   بست   مانند چوب    خاصی  ، باید تمهیدهای     آن  کندن
 .  شود  ممانعت خاک
 موارد با تایید و دستور   متر باشد، این5 حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به خورد شود که بر  با شرایطی گذاری  مسیر لوله  در طول چنانچه. 17

   با اعمال مربوطلوله گذاری    واحد ردیفهای ، بهای  از صعوبت  ناشی های  هزینه  جبران  و برای  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس کار جداگانه
 فصل هشتم این فهرست بها، قابل پرداخت 080106 تا 080101های  الت، اضافه بهای موضوع ردیف در این ح.شود  می  پرداخت20/1  ضرایب
 .نیست

)   احتمـالی   سازی   پی   و روی   زیر بسترسازی  (  ترانشه   کف   رقوم   بین   ارتفاع  ، اختالف   گذاری   لوله   فصلهای   در ردیفهای    ترانشه  منظور از عمق  . 18
   کـه  در مـواردی .   است  شده ، مشخص  اجرایی های ، و نقشه  37101   نمونه   در نقشه    که   است   ترانشه   دو طرف   بیعی ط   زمین   سطح   رقوم  و متوسط 

   سـطح    و رقوم    ترانشه   کف   رقوم   بین   ارتفاع  ، اختالف    ترانشه   شود، عمق    انجام   خاکبرداری  ، عملیات    حفر ترانشه    مسیر برای   سازی  منظور آماده   به
 .  است  از خاکبرداری  پس  ترانشه و طرف د زمین

 ..   است  شده ، مشخص  اجرایی های ، و نقشه37101   نمونه  در نقشه ، که  است  ترانشه  کف ، عرض  ترانشه منظور از عرض. 19 
هـا     یـا جـوی      بارنـدگی    دارد از طریق    مال احت   که   است   آبهایی   و دفع   رو، تخلیه    آدم   و گودهای    ترانشه   داخل   سطحی  منظور از پمپاژ آبهای   . 20 

در مـوارد   .   اسـت    شـده   بینـی    پیش   مربوط   کار، در ردیفهای     این  هزینه.  یا گود شود    ، وارد ترانشه   )  زیرزمینی   آبهای   استثنای  به( مجاور    یانهرهای
   زیرزمینی   یا گود شود، مانند آبهای       ترانشه   داخل   به   از جدار دیواره     نفوذ آب    منجر به   ، که    یا دریا و مانند آن       یا گود با رودخانه      ترانشه  مجاورت

 . خواهد شد  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای  بهای  اضافه  مورد از ردیفهای  و برحسب  شده تلقی
 . و واشرها  ندارند، مانند مانشون  دیگری دهند و نقش  می  اتصال  هم  را به  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی ها، وسایل منظور از اتصالی. 21 
   در جـدولهای  ، کـه   اسـت Nominal Diameter  ، قطـر نـامی    اسـت   شـده   کار برده ها به  لوله  بها برای  فهرست  در این منظور از قطر که. 22 

 .  است  شده  درج المللی  بین  و استانداردهای سازندگان
   اجرایـی   هـای    اجـرا، نقشـه     بها، مـالک     فهرست   این   به   منضم   نمونه  های   و نقشه    پیمان   به   منضم   اجرایی  های   نقشه   بین  رت مغای  در صورت . 23 

 .  خواهد شد  بها استفاده  فهرست ن واحد ای  از قیمتهای ، ولی  است  پیمان  به منضم
،  ست ا مجلسها ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها براساس گیری اندازه. 24 

،   است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که درمواردی .گیرد  می  فصلها، صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به با توجه
 .شود  می انجام ه شد  تعیین روش  به گیری اندازه
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 در محـور    متر طـول   و اتصالیها، برحسب  لوله ، شامل  شده   نصب   خط  ، طول   گذاری   لوله   فصلهای   ردیفهای   به   مقادیر مربوط   گیری  در اندازه . 25
 و اسناد     اجرایی  های   آنها در نقشه    و حدود    شرح   که   کارهایی لی و   است  مالک)  محور  همین روها در     آدم   داخلی  باکسر اندازه  ( گذاری  مسیر لوله 

   که در موارد خاص. شود  مسیر، کسر می ، از طول  و یا بزرگراه ، آزاد راه آهن  و زیرراه ، کانال  از رودخانه شود، مانند، عبور لوله     می   مشخص  پیمان
   انجـام    یکسـره    صـورت    بـه  رو  در آدم  مشاور،   مهندس تایید، با     ین پای  ، در قطرهای    اتیلن   و پلی    سی   وی   و پی    سیمان   آزبست  های   لوله  گذاری  لوله

 و اتصـالیها، بـر حسـب    ها  طول خط اجرا شده، شامل لوله،در حالت لوله رانی .شود  می تامین کارفرما    مورد نیاز توسط     اضافی  شود، مقدار لوله  
شـوند،    ی که بعداً در همین محور و روی لوله اجرا شده، احداث مـی              آدم روهای  ی بدون کسر اندازه داخل    ، لوله گذاری  متر طول در محور مسیر    

 .شود رو در محور مسیر لوله گذاری محاسبه نمی  اندازه داخلی آدم،شوند رو می هایی که تبدیل به آدم  اما برای شفت.مالک است
   قبل  قطرهای  بهای  به ، با توجه  واحد آن  بها باشد، بهای هرست ف  این  در ردیفهای  شده  درج  دو قطر متوالی  موردنیاز، بین  قطر لوله  چنانچه. 26 

 .شود   می  محاسبه  خطی  میانیابی  روش  و به و بعد آن
 و سـایر    الزم  اضـافی   و خـاکریزی  بـرداری   خاک  بابت  اضافی های  روها، هزینه    آدم   و احداث   گذاری   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای . 27 

 .  است  یا گود، منظور شده ، نقب  ترانشه  درون  عملیات  اجرای  برای  الزم  اتصالیها، و نیز ایجاد فضای  محل ، برای  با آن  مرتبط تعملیا
بـا تغییـر       مرتبط   اضافی  های  ، هزینه    نوار حفاری    و مرمت    خاکی  روها و عملیات     آدم  ، احداث   گذاری   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای . 28 

 .  است  منظور شده  خاک  و نشست  از تورم  ناشی حجم
   بـا خـاک    لولـه   و روی   زیـر، اطـراف      خـاکریزی   ، هزینه 37101   نمونه   نقشه  ، طبق    در ترانشه   گذاری   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای . 29 

   مهنـدس    تشـخیص    به   چنانچه  ولی.   است  ، منظور شده     از حفرترانشه   ل حاص  ، از خاک  ) خاکریز نهایی  (  سرندی   خاک   روی   و خاکریزی   سرندی
،   کارگاه  از خارج  مناسب  خاک  و حمل  تهیه  بهای  نباشد، اضافه  مناسب  از امور یادشده  هریک   انجام   برای   از حفرترانشه    حاصل  مشاور، خاکهای 

، ) اسـت    کسـر شـده      سـرندی    خاک   به   مربوط  های   ردیفها هزینه    در این   که (  نوار حفاری    و مرمت    خاکی   عملیات  ، از فصل     مربوط   ردیفهای  طبق
 .شود  می محاسبه

   بـا خـاک    لولـه   و روی  زیـر، اطـراف    خـاکریزی  ، هزینه 37101   نمونه   نقشه  ، طبق    در ترانشه   گذاری   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای . 30 
   باشد که    داشته   مشاور، ضرورت    دستور مهندس    و یا به     فنی   مشخصات  طبق چنانچه.   است  ، منظور شده    ز حفرترانشه  ا   حاصل  ، از خاک    سرندی

   عملیـات  ، از فصـل   مربـوط   ردیفهـای   ، طبق    مصالح   این   و حمل    تهیه   بهای   شود، اضافه    استفاده   دیگری   مناسب   از مصالح    سرندی   خاک   جای  به
  ، محاسبه) است  کسر شده  سرندی  خاک  به   مربوط  های   ردیفها هزینه    در این   که ( بندی   و قالب    بتنی   کارهای   ویا فصل    نوار حفاری    و مرمت   خاکی
 .شود می
 مشـاور،     دستور کار مهندس    ، طبق      از حفاری    و مواد زاید حاصل     خاکو بار اندازی       حمل ،، بارگیری )در صورت لزوم   (  آوری   جمع  هزینه. 31

 .شود  می ، محاسبه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  ردیفهای ، طبق  حفاری  محل  حجم برحسب
،    مکـانیکی    بـا وسـایل      یـاگود و خـاکریزی       حفر ترانشه   روها، هزینه    آدم   واحداث   در ترانشه   گذاری   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای . 32 

 کـار     مقدور نباشـد و ایـن        مکانیکی   با وسایل    یاگود و خاکریزی     مشاور، حفر ترانشه     مهندس   تشخیص   به   که  در محلهایی .   است   شده  بینی  پیش
،  ر حفاری نوا  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  از ردیفهای ، با استفاده  با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی  بهای  شود،اضافه  انجام  بادست
 .شود  می محاسبه
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  بینـی    آنها، پـیش     و باراندازی    مکانیکی  ها با وسایل     و یا لوله     مصالح   انواع   و حمل    بارگیری  بها، هزینه    فهرست   این   واحد ردیفهای   در بهای . 33 
   آنهـا، بـا اسـتفاده        و بارانـدازی     دسـتی    هـر وسـیله    هـا بـا      و یا لوله     مصالح   انواع   و حمل    بارگیری   از صعوبت    ناشی   اضافی  ، و هزینه     است  شده

 .شود  می ، محاسبه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط ازردیفهای
  ای فصـله   ، در ردیفهـای     بـرداری    نقشـه    و فرعـی     اصـلی    میخهـای    و تثبیت    کوبیدن   برای   الزم   کارهای   و دستمزد کلیه     مصالح  تامین  هزینه. 34 

 .  است روها منظور شده  آدم  و احداث گذاری لوله
   بـارگیری   ، و هزینه     کارفرماست   عهده   به ،) لوله رانی  های مورد استفاده در     ها و اتصالی    لولهبجز  ( ها و اتصالیها     لوله  بها، تهیه    فهرست  در این . 35

.   اسـت   شـده  بینـی  ، پـیش   مربـوط   آنها، در ردیفهـای   کیلومتر و باراندازی30  صله از کارفرما، تا فا  تحویل  یا از محل  کارگاه   از انبارهای   و حمل 
   و نقـل     حمـل   ، از فصل     مربوط   از ردیفهای   ها و اتصالیها، بااستفاده      لوله   برای   اضافی   حمل  کیلومتر بیشتر شود، بهای    30 از     حمل  فاصله چنانچه
 .شود  می محاسبه

 از کار، از      هر قسمت    کامل   از انجام   ، قبل    موقت   کارکردهای   صورت   پرداخت  روها، برای    آدم   و احداث    در ترانشه   یگذار   لوله  در فصلهای . 36 
   تهیـه    موقـت    پرداختهای   و منحصراً برای     است  ، تقریبی    یادشده  جدولهای. شود   می   فصلها استفاده    این   مقدمه   در جدولهای    شده   داده  درصدهای

 . ، مجاز نیست  شده  تعیین  آنچه ، سوای  آن  یا استناد به  از آن  استفاده  و هرگونه ت اس شده
 درصـد پروکتـور اسـتاندارد    85 از   بـیش   تـراکم  ، بـرای ) خاکریز نهـایی  (  سرندی  خاک  روی   خاکریزی   برای   و کوبیدن    پخش  های  هزینه. 37 
  روهـا، در فصـل    آدم  و احـداث   در ترانشـه  گذاری  لوله  فصلهای  ردیفهای  به  بها نسبت  اضافه  صورت ، به)  فنی  مشخصات   طبق   لزوم  درصورت(

 .  است  شده بینی  پیش  نوار حفاری  و مرمت  خاکی عملیات
   عملیـات    انجـام   نع مـا    از حفاری    حاصل   خاک   تدریجی  ، افزایش   گذاری   کار، در مسیر لوله      فضای   محدودیت   علت   به   که  در موارد خاص  . 38 

   نـوار حفـاری      و مرمت    خاکی   عملیات   در فصل    مربوط   مشاور، از ردیف     باشد، با نظر مهندس      الزم   مجدد خاک    جایی   شود، و جابه    گذاری  لوله
 . خواهد شد استفاده

 منظـور     لولـه   خـط آب بندی    آزمایش   مورد نیاز برای    ب آ   تهیه  ، هزینه و لوله رانی     در ترانشه   گذاری   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای . 39 
 . است شده

 کـار در      پیشـرفت    کنـدی   هـای    هزینـه   ، شامل    است   شده  بینی   پیش   زیرزمینی   کار زیر تراز آب      اجرای   بهای   اضافه   صورت   به   که  ردیفهایی. 40 
 مشاور برسد   مهندستایید   به  موتوری  از تلمبه  استفاده  لزوم شود که  می پرداخت  ، و در صورتی  است   موتوری   با تلمبه    آب   آبدار و تخلیه    محیط
 .گیرد  می  شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت  آن ، به  یادشده ردیفهای.  شود مجلس  کار صورت  از انجام و پس

،    مخـابرات   ، گاز و خطوط     ، برق    مانند آب    زیربنایی  تاسیسات شهر و      ترافیک   مسایل   به   مربوط   مجوزها و دستورالعملها و اطالعات      گرفتن. 41 
 .  کارفرماست  عهده ، به  عملیات  اجرای برای

  وسایلکمک  کار با      از اجرای    ناشی   صعوبتهای  منظور جبران   کند، به    برخورد می    زیربنایی   با تاسیسات    گذاری   لوله   عملیات   که  در مواردی . 42 
   دارای  مسـیر کـه    از طول  قسمت  آن ، برای    مربوط  گذاری   لوله   واحد ردیف    برابر بهای    بهایی  ، اضافه   گذاری   لوله   عملیات   بازدهی   و کاهش   دستی

  گـذاری    لوله  هر مورد برخورد عملیات     بها برای    اضافه  این. شود   می   خواهد شد، محاسبه     مشاور تعیین    و با نظر مهندس     الذکر است    فوق  صعوبت
   اسـت    پرداخـت    مشاور قابـل    ، با تأیید مهندس     نحو مناسب    به   موجود و عبور از زیر آن        شهری   زیربنایی   با تأسیسات  آوری فاضالب   جمع  شبکه
   شـده    دیـده   گذاری   لوله   فصلهای  واحد ردیفهای    در بهای    خانگی   عبور از زیر انشعابهای      صعوبت  هزینه. شود   نمی   خانگی   انشعابهای   شامل  ولی
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   برخورد داشـته   گذاری  لوله  و با عملیات    قرار گرفته    و مجاور هم     نزدیک   موجود در فاصله     زیربنایی   چند مورد از تاسیسات      که  در حالتی .  است
 فصل هشتم این فهرست بها 080106 تا 080101های  ع ردیف اضافه بهای موضو. خواهد شد  مورد برخورد در نظر گرفته      یک  باشد، تنها معادل  

الـذکر بـوده و جداگانـه محاسـبه           شود، مستقل از اضافه بهای فوق       در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می              
 .شود می

  تاسیسـات  سـاختمانها و    رانش  از نیروی  یا جلوگیری  عملیات  حین  در   دیواره   از ریزش   جلوگیری (  ترانشه   دیواره   حفاظت  ، برای   چنانچه. 43 
 مـورد از      برحسـب    عملیـات    ایـن    باشـد، هزینـه      الزم   یا سـپرکوبی    بست   مانند چوب    خاصی   مشاور، تمهیدات    مهندس تایید، با   ) مجاور ترانشه 

 . خواهد شد بها محاسبه  فهرست  دراین  مربوط ردیفهای
   واحـد ردیفهـای    در بهـای   آن ، هزینه  است  ضروری ای  پله  روش  به  خاکبرداری  عملیات  زیاد، اجرای  های   عمق   به  ، باتوجه    که  در مواردی . 44 

  .  است  شده بینی  پیش مربوط
 .  کارفرما است  عهده  نیز به  مربوط های ، هزینه  است  کارفرما واگذار شده  عهده  به  کارهایی  و یا انجام  مصالحی  تهیه  که  مواردی در تمامی. 45
 .  است  شده  محاسبه1385   سال  چهارم ماهه  سه  قیمتهای  بها بر مبنای  فهرست این. 46
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   فاضالبی  سیمان  آزبست های  با لوله گذاری  لوله عملیات.   اول فصل
 

    مقدمه
 
 و   است فاضالبی  سیمان  آزبست های  با لوله  در ترانشه گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح010112 تا 010101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی عملیات
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1-1
، و یا تا   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ا از محلها و اتصالیه  لوله  و حمل بارگیری. 1-2

 در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازی ها و اتصالیها تا پای  لوله  مجدد و حمل  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت های محل
 . ترانشه

 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاک موردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  ( ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ،کوبیدن پاشی ، آب سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 1-4

 ).  لزوم صورت
  ها و اتصالیها درون  لوله ،قراردادن)  لزوم در صورت (   سرلوله سازی  و آماده ، برش  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل کامل  حفاظت. 1-5

 .  الزم  شیب  آنها با رعایت  و نصب ترانشه
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که  طوری ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و  ،  لوله  خط دیبن  آب آزمایش. 1-7

 .و مواد زاید باشد
، و   زمین تا سطح   ترانشه الیه  به   الیه پرکردن ، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی ، با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 1-8

   تکمیلی  و سایر عملیات ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی آب
 . الزم

   بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای د به درص31 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  درعمقهای گذاری لوله چنانچه. 2
 دو متر بیشتر   درصد، اگر عمق31 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  این  واحد ردیفهای بهای
 .شود  می ه محاسب  تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  درصد و به62=2×31باشد 

، در   عملیات  کل  به ، نسبت1 بند  شرح  به  فاضالبی  سیمان  آزبست های  بالوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 3
 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که است  شده  درج1  جدول
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 .  مختلف  باقطرهای  فاضالبی  سیمان  آزبست های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل  پرداختدرصد. 1  دولج

 
 شماره 200-250 300-600 700-1000 )میلیمتر(قطر لوله 

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف
 8 7 6  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

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

20 5/16 18 

 5/23 20 5/15 حفر ترانشه 3
 5 5/4 5/3  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 13 24 27  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 5/7 6 5/5  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف یزیخاکر 6
 5/5 5/5 9 آزمایش آب بندی خط لوله 7
 5/19 5/16 5/13  تکمیلی عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاک سرندی،  8

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

 
 

 مترطول 46،000
 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200
 010101 

 
 

 مترطول 53،400
لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر 

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250
 010102 

 
 

 مترطول 64،600
 ت سیمان فاضالبی به قطرلوله گذاری با لوله آزبس

 . متر25/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300
 010103 

 
 

 مترطول 70،800
لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر 

 . متر25/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350
 010104 

 
 

 مترطول 83،600
لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر 

 . متر5/2مق ترانشه تا  میلیمتر و ع400
 010105 

 
 

 مترطول 93،100
لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر 

 . متر5/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450
 010106 

 
 

 مترطول 107،500
لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر 

 . متر75/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500
 010107 

 
 

 مترطول 127،500
 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر

 . متر75/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600
 010108 

 
 

 مترطول 156،500
 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر

 . متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700
 010109 

 
 

 مترطول 197،500
 ن فاضالبی به قطرلوله گذاری با لوله آزبست سیما

 . متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800
 010110 

 
 

 مترطول 220،000
 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر

 . متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 900
 010111 

 
 

 مترطول 240،500
لوله گذاری با لوله آزبست سیمان فاضالبی به قطر 

 . متر25/3 تا  میلیمتر و عمق ترانشه1000
 010112 
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    فاضالبی  بتنی های  با لوله گذاری  لوله عملیات.   دوم فصل
 

   مقدمه
 
   با هر نوع  فاضالبی  بتنی های  با لوله  در ترانشه گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح020115 تا 020101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1

 :   زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات  است اتصالی
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1-1
، و یا تا  ر ترانشه در کنا  کردن  و ریسه کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 1-2

 در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازی ها و اتصالیها تا پای  لوله  مجدد و حمل  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت های محل
 . ترانشه

 . ترانشه در کنار  حاصلهریختن خاک موردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  ( ترانشه  داخل  سطحی آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 1-4

 ).  لزوم صورت
 .  الزم  شیب  آنها با رعایت و نصب   ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 1-5
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که وری ط ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط بندی  آب آزمایش. 1-7

 .و مواد زاید باشد
، و   زمین  تا سطح  ترانشه الیه  به   الیه پرکردن ، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی ، با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 1-8

   تکمیلی عملیات و سایر  ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی آب
 . الزم

استفاده شود، ، )Joint Test(های اتصال   میلیمتر و باال تر، از روش آزمایش محل700های بتنی به قطر  لوله  بندی  آب ایشچنانچه برای آزم. 2
 .شود های این فصل کسر می  واحد ردیف بهایاز به ازای هر متر طول لوله، درصد  4
   بیشتر، به  متر عمق  هر یک  ازای  درصد به22 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق قهای در عم گذاری لوله چنانچه. 3

 دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق22 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  این  واحد ردیفهای بهای
 .شود  می  محاسبه  تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  درصد و به44=2×22باشد 

   درج2  ، درجدول  عملیات  کل  به ، نسبت1 بند  شرح  به  فاضالبی  بتنی های  با لوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 4
 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای رت صو  پرداخت  برای ، که است شده
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 .  مختلف  باقطرهای  فاضالبی  بتنی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 2  جدول
 

 شماره 200-250 300-600 700-1200 1400-2000 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 8 6 5 5/5  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

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

28 24 22 5/20 

 18 16 11 5/11 حفر ترانشه 3
 5 4 5/3 5/3  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 17 25 31 5/22  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 7 5/5 5/4 5/5  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 5/5 7 9 10 آزمایش آب بندی خط لوله 7
 19 5/14 12 5/13  تکمیلی عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاک سرندی،  8

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

 
 

 مترطول 54،600
 میلیمتر و 200لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر2عمق ترانشه تا 

 020101 

 
 

 مترطول 66،300
 میلیمتر و 250لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر2عمق ترانشه تا 
 020102 

 
 

 مترطول 99،200
 میلیمتر و 300لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر25/2عمق ترانشه تا 
 020103 

 
 

 مترطول 131،500
 میلیمتر و 400لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر5/2عمق ترانشه تا 
 020104 

 
 

 طولمتر 173،000
 میلیمتر و 500لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر75/2عمق ترانشه تا 
 020105 

 
 

 مترطول 175،500
 میلیمتر و 600لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر75/2عمق ترانشه تا 
 020106 

 
 

 مترطول 208،000
ر و  میلیمت700لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر3عمق ترانشه تا 
 020107 

 
 

 مترطول 274،500
 میلیمتر و 800لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر3عمق ترانشه تا 
 020108 

 
 

 مترطول 310،000
 میلیمتر و 900لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر25/3عمق ترانشه تا 
 020109 

 
 

 مترطول 326،500
 میلیمتر 1000 گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطرلوله

 . متر25/3و عمق ترانشه تا 
 020110 

 
 

 مترطول 399،500
 میلیمتر 1200لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر5/3و عمق ترانشه تا 
 020111 

 
 

 مترطول 511،000
 میلیمتر 1400لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر75/3ق ترانشه تا و عم
 020112 

 
 

 مترطول 606،000
 میلیمتر 1600لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر4و عمق ترانشه تا 
 020113 

 
 

 مترطول 813،000
 میلیمتر 1800لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر25/4و عمق ترانشه تا 
 020114 

 
 

 مترطول 1،344،000
 میلیمتر 2000ه گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطرلول

 . متر5/4و عمق ترانشه تا 
 020115 
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   فاضالبی  سی  وی  پی های  با لوله گذاری  لوله عملیات.   سوم فصل
 

   مقدمه
 
، و   است  فاضالبی  سی  وی  پی های با لوله   در ترانشه گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح0301011 تا 030101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1

 :   زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی عملیات
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1-1
  های ، ویا تا محل  در کنار ترانشه کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 1-2

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی ها تا پای  لوله  مجدد و حمل  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی  فرعی انباشت
 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاک موردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 1-4 

 ).  لزوم صورت
 و   ترانشه ها درون  لوله ، قراردادن)  لزوم در صورت (  سرلوله ازی س  و آماده ، برش  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 1-5

 .  الزم  شیب  آنها با رعایت نصب
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که وری ط ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط بندی  آب آزمایش. 1-7

 .و مواد زاید باشد
، و   زمین  تا سطح  ترانشه الیه  به   الیه پرکردن ، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی ، با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 1-8

   تکمیلی  و سایر عملیات ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  استاندارد با خاک درصد پروکتور85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی آب
 . الزم

   بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای  درصد به42 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق های  درعمق گذاری لوله چنانچه. 2
 دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق42 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود می   مورد، اضافه حسب، بر  فصل  این  واحد ردیفهای بهای
 .شود  می  محاسبه  تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  درصد و به84=2×42باشد 

  جدول ، در  عملیات  کل  به ، نسبت1 بند  شرح  به  فاضالبی  سی  وی  پی های  با لوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 3
 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است  شده  درج3
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 .  مختلف  باقطرهای اضالبی ف  سی  وی  پی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 3  جدول
 

 شماره
 ردیف

 200-280 315-630 )میلیمتر(قطر لوله 

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات
 5/8 5/8  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

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

5/7 5 

 5/38 5/33 حفر ترانشه 3
 6 6  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 5/8 5/14  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 8 8  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 4 4 آزمایش آب بندی خط لوله 7
 5/21 18  تکمیلی عملیات و  خاکریز نهاییکوبیدن خاک سرندی، پخش و  8

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

 
 

 مترطول 26،100
 200لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030101 

 
 

 ولمترط 27،500
 225لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر 

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030102 

 
 

 مترطول 28،900
 250لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030103 

 
 

 مترطول 30،600
 280لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر2لیمتر و عمق ترانشه تا می
 030104 

 
 

 مترطول 34،800
 315لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر 

 . متر25/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030105 

 
 

 مترطول 38،100
 350 لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر25/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355 یا
 030106 

 
 

 مترطول 41،900
 400لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030107 

 
 

 مترطول 46،800
 450لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030108 

 
 

 مترطول 52،400
 500البی به قطرلوله گذاری با لوله پی وی سی فاض

 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030109 

 
 

 مترطول 59،500
 560لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر75/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030110 

 
 

 مترطول 68،600
 630لوله گذاری با لوله پی وی سی فاضالبی به قطر

 . متر75/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030111 
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    فاضالبی  اتیلن  پلی های  با لوله گذاری  لوله عملیات.   چهارم فصل
 

   مقدمه
 
با اتصال ،    فاضالبی  اتیلن  پلی های  لوله با  در ترانشه گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح040116 تا 040101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1

 :   زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی و عملیات  است،)از ساده یا سه راهیاعم (جوشی یا کوپلینگی 
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1-1
   و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای به   از کارفرما، بسته  تحویل ، از محل)و کوپلینگ و واشر در صورت لزوم (ها  لوله  و حمل بارگیری. 1-2

 و   کار و باراندازی ها تا پای  لوله  مجدد و حمل  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت های ، و یا تا محل  در کنار ترانشه کردن
 .  در کنار ترانشه  کردن ریسه

 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاکموردنظر، و    تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3 
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 1-4 

 ).  لزوم صورت
  ها و انجام  سرلوله ، تنظیم)  لزوم درصورت (  سر لوله  سازی  و آماده ، برش رجی مواد خا  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 1-5 

 .  طور کامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  برحسب  که اتصال  عملیات
 با   شود همراه  انجام  ترانشه  درون  است رد الزم مو  برحسب  که اتصال   عملیات ها و انجام  سرلوله ، تنظیم  ترانشه ها درون  لوله قراردادن. 1-6 

 .  الزم  شیب ها با رعایت  لوله ، و نصب  مربوط  اضافی  با حفاری  مرتبط  عملیات کلیه
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 1-7
   رسوب  از هرگونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که وری ط ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط بندی  آب آزمایش. 1-8

 .و مواد زاید باشد
، و   زمین  تا سطح  ترانشه الیه  به   الیه پرکردن ، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی ، با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 1-9

   تکمیلی  و سایر عملیات ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم ن آ  و کوبیدن پاشی آب
 . الزم

 .  الزم  تکمیلی و سایر عملیات)  خاکریز نهایی ( خاکبرداری
   مواد باید توسط  این  و جابجایی ، باراندازی ، حمل بارگیری و   کارفرما است  عهده ، به  لزوم ، درصورت  جوشکاری  برای  مواد اضافی تامین. 2

 . گیرد پیمانکار انجام
   بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای درصد به35 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 3

 دومتر بیشتر  درصد، اگر عمق35 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می ورد، اضافه م ، برحسب  فصل  این  واحد ردیفهای بهای
 .شود  می  محاسبه  تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  درصد و به70=2×35باشد 

  ، در جدول  عملیات  کل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  فاضالبی  اتیلن  پلی های  بالوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 4
 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که است   شده  درج4
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 .  مختلف اقطرهای ب  فاضالبی اتیلن  پلی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 4  جدول
 

 شماره 200-280 315-630 710-1200 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

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

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

5/20 17 5/13 

 32 27 5/22 حفر ترانشه 3
 5 5 5  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 5/14 16 17  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 7 5/6 5/6  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 3 4 5 ولهآزمایش آب بندی خط ل 7
 18 5/17 5/16  تکمیلی عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاک سرندی،  8

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

 
 

 مترطول 31،100
 200لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا
 040101 

 
 

 مترطول 32،500
 225لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر 

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040102 

 
 

 مترطول 34،000
 250لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040103 

 
 

 مترطول 35،900
 280له پلی اتیلن فاضالبی به قطرلوله گذاری با لو

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040104 

 
 

 مترطول 39،200
 315لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر 

 . متر25/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040105 

 
 

 مترطول 42،700
  یا350 لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر25/2 و عمق ترانشه تا  میلیمتر355
 040106 

 
 

 مترطول 53،500
 400لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040107 

 
 

 مترطول 59،100
 450لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040108 

 
 

 ترطولم 63،500
 500لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر5/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040109 

 
 

 مترطول 71،800
 560لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر75/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040110 

 
 

 مترطول 82،500
 630 قطرلوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به

 . متر75/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040111 

 
 

 مترطول 102،500
 710لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر75/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040112 

 
 

 مترطول 118،000
 800لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر3میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040113 

 
 

 مترطول 138،000
 900لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر3میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040114 

 
 

 مترطول 159،500
 1000لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر3میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040115 

 
 

 مترطول 206،000
 1200تیلن فاضالبی به قطرلوله گذاری با لوله پلی ا

 . متر25/3میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 040116 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 9،530
نصب علم انشعاب با لوله پلی اتیلن فاضالبی و بستن 

 .سر لوله
040201 
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    در نقب گذاری  لوله عملیات.   پنجم فصل
 

   مقدمه
 
)  اتصالی باهرنوع (  فاضالبی  بتنی های  با لوله  در نقب گذاری  لوله  از عملیات تصری مخ ، شرح050113 تا 050101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1 

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات است
 . کار  مختلف  در مراحل  الزم برداری  نقشه  کارهای  مسیر و انجام  کردن آماده. 1ـ1 
، و یا تا  و چیدن به نحو مناسب  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل الیها، از محلها و اتص  لوله  و حمل بارگیری. 2ـ1 

 . و چیدن به نحو مناسب  کار و باراندازی صالیها تا پایها و ات  لوله  مجدد و حمل  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی فرعیانباشت   های محل
   نقب  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  الزم  شیب  رعایت  ضمن  سرندی  با خاک ، تسطیح  نقب  کف یبند شیب. 3ـ1 
 ).  لزوم در صورت(
   آنها بارعایت ، و نصب  نصب  محل  و به  نقب  داخل ها و اتصالیهابه  لوله ، انتقال  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 4ـ1 

 .  الزم شیب
   تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن ، پخش  سرندی  مورد نظر، با خاک  تا ارتفاع  نقب  درون های  لوله  اطراف خاکریزی. 5ـ1 

 .  فنی  مشخصات  طبق مورد لزوم
   بهای  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای  درصد به10 شود،   انجام1 بند   در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 2 

 دو متر بیشتر باشد   درصد، اگر عمق10 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه  بند، برحسب  این واحد ردیفهای
 .شود  می  محاسبه  تناسب کسر متر به.  بیشتر های ق عم  برای  ترتیب  همین  درصد و به20=2×10
، و   است  فاضالبی  اتیلن  پلی های  با لوله  در نقب گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح050208 تا 050201   در ردیفهای  شده مفاد درج. 3 

 :   زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی عملیات
 . کار  مختلف  در مراحل  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام مسیر  کردن آماده. 1ـ3 
  های محل، و یا تا  و چیدن به نحو مناسب  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 2ـ3 

 . و چیدن به نحو مناسب  کار و باراندازی ها تا پای وله ل حمل مجدد و   با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی فرعیانباشت 
   نقب  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  الزم  شیب  رعایت  ضمن  سرندی  با خاک ، تسطیح  نقب  کف بندی شیب. 3ـ3 
 ).  لزوم در صورت(
   و انجام ها  سرلوله ، تنظیم)  لزوم درصورت (  سر لوله سازی  و آماده ، برش  مواد خارجی ه از ورود هرگون  لوله  داخل  کامل حفاظت. 4ـ3 

 .  الزم  شیب  آنها بارعایت ، و نصب  نصب  محل  و به  نقب  داخل ها به  لوله ، انتقال  طور کامل  به  جوشکاری عملیات
   مورد نظر، با خاک  تا ارتفاع  نقب  درون های  لوله  اطراف ، خاکریزی  خط  در یک  لوله  داخل  نگهداری ، برای  الزم ها در فواصل مهار لوله. 5ـ3 

 .  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن ، پخش سرندی
   بهای  بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای درصد به5 شود  نجام ا3 بند   در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 4 

 دومتر بیشتر باشد   درصد، اگر عمق5 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه  بند، برحسب  این واحد ردیفهای
 .شود  می  محاسبه اسب تن کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  درصد و به10=2×5
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.   است  آن  باالی  طبیعی  زمین  سطح  رقوم  و متوسط  نقب  کف  رقوم  بین  ارتفاع ، اختالف  فصل  این  در ردیفهای  نقب  کف منظور از عمق. 5 
 و 37102   نمونه  در نقشه  که  است  نقب  و سقف  کف  رقوم  بین  ارتفاع  و اختالف  نقب  کف  عرض  ترتیب ، به  نقب  و ارتفاع منظور از عرض

 .  است  شده ، مشخص  اجرایی های نقشه
  به( مجاور   یا جویها و نهرهای  بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع ، تخلیه  نقب  داخل  سطحی منظور از پمپاژ آبهای. 6 

 . شود ، وارد نقب)  زیرزمینی  آبهای استثنای
 از حفر   حاصل  از خاک  سرندی  باخاک  لوله  زیر و اطراف  خاکریزی ، هزینه37102   نمونه  نقشه ، طبق  فصل  این  واحد ردیفهای هایدرب. 7 

   از مصالح  سرندی  خاک  جای  به  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت  دستور مهندس  و یا به  فنی  مشخصات طبق چنانچه.   است  منظور شده نقب
 و یا   نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  ردیفهای ، طبق  مصالح  این  و حمل  تهیه  بهای  شود، اضافه  استفاده  دیگری ناسبم

 .شود  می ، محاسبه) است  کسر شده  سرندی  خاک  به  مربوط های  ردیفها هزینه  دراین که ( بندی  و قالب  بتنی  کارهای فصل
 از شناور   جلوگیری  مشاور، برای  دستور مهندس  و یا به  فنی  مشخصات ، طبق  بتنی  ساخته  پیش  مهاری  از قطعات  استفاده  لزوم ر صورتد. 8 

 .شود دار برآورد می  ستاره صورت  به  قطعات  این  و نصب  و حمل  و ساخت  مصالح  تهیه ، هزینه ریزی  بتنی  درهنگام  در نقب  لوله شدن
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 37،700
 میلیمتر و 200لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر3عمق کف نقب تا 

 050101 

 
 

 مترطول 45،500
 میلیمتر و 250لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر25/3 عمق کف نقب تا
 050102 

 
 

 مترطول 58،900
 میلیمتر و 300لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر25/3عمق کف نقب تا 
 050103 

 
 

 مترطول 87،500
 میلیمتر و 400لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر25/3عمق کف نقب تا 
 050104 

 
 

 مترطول 113،000
 میلیمتر و 500ه بتنی فاضالبی به قطرلوله گذاری با لول

 . متر5/3عمق کف نقب تا 
 050105 

 
 

 مترطول 124،500
 میلیمتر و 600لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر75/3عمق کف نقب تا 
 050106 

 
 

 مترطول 144،500
 میلیمتر و 700لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر75/3عمق کف نقب تا 
 050107 

 
 

 مترطول 178،500
 میلیمتر و 800لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر4عمق کف نقب تا 
 050108 

 
 

 مترطول 207،500
 میلیمتر و 900لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر4عمق کف نقب تا 
 050109 

 
 

 مترطول 274،000
 میلیمتر 1000ضالبی به قطرلوله گذاری با لوله بتنی فا

 . متر25/4و عمق کف نقب تا 
 050110 

 
 

 مترطول 355،000
 میلیمتر 1200لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر5/4و عمق کف نقب تا 
 050111 

 
 

 مترطول 430،500
 میلیمتر 1400لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر75/4و عمق کف نقب تا 
 050112 

 
 

 مترطول 450،500
 میلیمتر 1600لوله گذاری با لوله بتنی فاضالبی به قطر

 . متر5و عمق کف نقب تا 
 050113 

 
 

 مترطول 30،400
 200لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050201 

 
 

 مترطول 31،500
 225 فاضالبی به قطر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن

 . متر3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050202 

 
 

 مترطول 32،700
 250لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050203 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 34،100
 280لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 .تر م25/3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050204 

 
 

 مترطول 36،000
 315لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر 

 . متر25/3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050205 

 
 

 مترطول 38،300
  یا350 لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر

 . متر25/3 میلیمتر و عمق کف نقب تا 355
 050206 

 
 

 مترطول 41،500
 400ذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر لوله گ

 . متر25/3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050207 

 
 

 مترطول 47،000
 500لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضالبی به قطر 

 . متر5/3میلیمتر و عمق کف نقب تا 
 050208 
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   فاضالبی )G.R.P(   فایبرگالس های  با لوله گذاری  لوله عملیات.   ششم فصل
 

   مقدمه
 
 )G.R.P(   فایبرگالس های  با لوله  در ترانشه گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح060116 تا 060101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1 

 :   زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات  است فاضالبی
 
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1-1
، و یا   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 1-2

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی ها تا پای  لوله جدد و حمل م  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت های تا محل
 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاکموردنظر، و    تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی به، تلم ، کوبیدن پاشی ، آب سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 1-4

 ).  لزوم صورت
،   الزم  شیب  آنها با رعایت  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 1-5

 . لوله سر  در موارد برش  الزم  یا جوشکاری  تراش  با عملیات همراه
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 1-6
   رسوب  از هرگونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که وری ط ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط بندی  آب آزمایش. 1-7

 .و مواد زاید باشد
، و   زمین  تا سطح  ترانشه الیه  به   الیه پرکردن ، فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی ، با وسایل رندی س  خاک  و کوبیدن پخش. 1-8

   تکمیلی  و سایر عملیات ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی آب
 . الزم

  اتصال  محلهای  آزمایش از روش  میلیمتر و باالتر،700 قطر   به )G.R.P(  فایبرگالسهای   لوله  بندی  آب آزمایشچنانچه برای . 2 
  )Joint Test( ، شود های این فصل کسر می ردیف واحد  بهای از ،به ازای هر متر طول لوله درصد 9استفاده شود. 

   بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای  درصد به37 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین یشتر از عمق ب  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 3
متر بیشتر   دو  درصد، اگر عمق37 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  این  واحد ردیفهای بهای
 .شود  می  محاسبه  تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  و به درصد74=2×37باشد 

،   عملیات  کل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  فاضالبی)G.R.P(   فایبرگالس های  بالوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 4
 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت وضعیتهای  صورت داخت پر  برای ، که است  شده  درج5  در جدول
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   مختلف  با قطرهای  فاضالبی)G.R.P(   فایبرگالس های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل درصدپرداخت. 5  جدول
 

 شماره 200-250 300-600 700-1200 1400-2000 )میلیمتر(قطر لوله 
 رصد قابل پرداختد شرح عملیات ردیف

 5/6 5/6 5/6 6  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

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

8 5/6 4 5/2 

 5/26 25 24 18 حفر ترانشه 3
 4 4 3 3  ترانشه کف   کردن  و آماده تسطیح 4
 18 21 20 5/22  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 11 9 8 8  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 5/5 5/6 10 5/13 آزمایش آب بندی خط لوله 7
 26 24 22 21 میلی تک عملیات و  خاکریز نهاییپخش و کوبیدن خاک سرندی،  8

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

 
 

 مترطول 45،400
فاضالبی به  (G.R.P) لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200قطر
 060101 

 
 

 مترطول 52،800
فاضالبی به ) G.R.P(فایبرگالسلوله گذاری با لوله 

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250قطر
 060102 

 
 

 مترطول 60،900
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر25/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300قطر
 060103 

 
 

 مترطول 62،400
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر25/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350قطر
 060104 

 
 

 مترطول 71،200
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر5/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400قطر
 060105 

 
 

 مترطول 87،200
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر75/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500قطر 
 060106 

 
 

 مترطول 85،800
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر75/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600قطر 
 060107 

 
 

 مترطول 114،000
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700قطر 
 060108 

 
 

 لمترطو 138،500
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800قطر 
 060109 

 
 

 مترطول 157،000
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر25/3میلیمتر و عمق ترانشه تا 900قطر
 060110 

 
 

 مترطول 171،000
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر25/3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000قطر
 060111 

 
 

 مترطول 205،500
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر5/3میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200قطر
 060112 

 
 

 مترطول 258،500
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر75/3 لیمتر و عمق ترانشه تا می1400قطر
 060113 

 
 

 مترطول 310،500
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر4میلیمتر و عمق ترانشه تا 1600قطر
 060114 

 
 

 مترطول 314،500
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر25/4میلیمتر و عمق ترانشه تا 1800قطر
 060115 

 
 

 مترطول 413،000
فاضالبی به ) G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبرگالس

 . متر5/4میلیمتر و عمق ترانشه تا 2000قطر
 060116 
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 های بتنی روها و شفت احداث آدم. فصل هفتم
 

    مقدمه
 
   بتن  هر متر مکعب  ازای  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهای  انجام  بهای ، شامل070101   در جا در ردیف  بتنی روی  آدم  واحد احداث بهای. 1 

 : رو است  در آدمC 25   از نوع مصرفی
 و   پاشی ، آب ، تسطیح  حاصله  خاک  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام. 1-1 

 ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحی  آبهای و تخلیه  زنی  گود، تلمبه  کف کوبیدن
 ). مایه  کم بتن (10C   از نوع  بتن  و ریختن تهیه. 1-2 
 هر   و به  تعداد الزم ، به  ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهای  با تعبیه  همراه  الزم  یا داربست  بست ، و چوب  مصالح  با هرنوع  بندی قالب. 1-3 

 .های ورودی و خروجی دور لوله   بتن  و اجرای رو، تهیه  آدم  عبور از دیواره ها در محل  لوله سازیقطر، جا
 .25C   از نوع  بتن  و اجرای تهیه. 1-4 
 .رو  آدم کف)   لزوم  درصورت  سازی و حفاظ (  و مجراسازی  و ماهیچه20C   از نوع  بتن  و اجرای تهیه. 1-5 
 .25C  ، از بتن  سقف ساخته  پیش  بتنی  دال  و نصب  و جابجایی ساخت و   مصالح تهیه. 1-6 
 .C 12   از نوع  بتن  و اجرای رو، تهیه  آدم  دریچه  نصب  برای  سقف  دال  روی  و آجر چینی  مصالح تهیه. 1-7 
 از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85  داقل ح  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی ، و آب  زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه پرکردن. 1-8 

 ). خاکریز نهایی ( خاکبرداری
 .  الزم  تکمیلی رو و سایر عملیات  آدم  داخل ، نظافت  محل  کردن  و پاک تسطیح. 1-9 
   بتن  هر متر مکعب  ازای  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهای  انجام  بهای ، شامل070201   در ردیف ساخته  پیش  بتنی روی  آدم  واحد احداث بهای. 2 

 : رو است  در آدم25C   از نوع مصرفی
 و   پاشی ، آب ، تسطیح  حاصله  خاک  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام. 2-1 

 ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  گود، تلمبه  کف کوبیدن
 ). مایه  کم بتن (10C   از نوع  بتن  و ریختن تهیه. 2-2 
 هر   و به  تعداد الزم ، به  ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهای  با تعبیه  همراه  الزم  یا داربست  بست ، و چوب  مصالح  با هرنوع  بندی قالب. 2-3 

 .12C   از نوع  بتن  و اجرای رو، تهیه  آدم  عبور از دیواره  در محلها  لوله قطر، و جاسازی
 .25C   از نوع  بتن  و اجرای تهیه. 2-4 
 .رو  آدم  کف  و مجرا سازی  و ماهیچه20C   از نوع  بتن  و اجرای تهیه. 2-5
 .25C  ، از بتن)  فوقانی  تبدیلی  و یا رینگ  دیواره ینگهایمانند ر (  ساخته  پیش  بتنی  قطعات  و نصب  و جابجایی  و ساخت  مصالح تهیه. 2-6 
 .12C   از نوع  بتن  و اجرای رو، تهیه  آدم  دریچه  نصب  برای  فوقانی  رینگ  روی  و آجرچینی  مصالح تهیه. 2-7 
 از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، وآب  زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه پرکردن. 8ـ2 

 ). خاکریز نهایی ( خاکبرداری
 .  الزم  تکمیلی رو و سایر عملیات  آدم  داخل ، نظافت  محل  کردن  و پاک تسطیح. 9ـ2 
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   آجرچینی  هرمترمکعب ازای  زیر، به شرح  به  الزم  کارهای  انجام  بهای ، شامل070301   در ردیف  آجری رو بادیواره  آدم  واحد احداث بهای. 3 
 : است

 و  پاشی ، آب ، تسطیح  حاصله  خاک  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود باهرنوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام. 3-1
 ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  گود، تلمبه  کف کوبیدن

 ). مایه  کم بتن (C 10   از نوع  بتن  و ریختن یهته. 3-2
 .25C   از نوع  بتن  و اجرای  با تهیه ، همراه  مصالح  با هر نوع  بندی قالب. 3-3
ا با  نم  صورت  به  داخلی ، سطح  الزم  یا داربست  بست باچوب) دار  سوراخ با آجر ماشینی(رو   آدم  آجری  دیواره  و اجرای  مصالح تهیه. 3-4

 هر قطر،   و به  تعداد الزم ، به ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهای ، و نیز تعبیه  و سیمان  ماسه  با اندود از مالت  همراه  خارجی  و سطح بندکشی
 .12C   از نوع  بتن  و اجرای رو، تهیه  آدم  عبور از دیواره ها در محل  لوله و جاسازی

 .رو   آدم  کف  و مجراسازی  و ماهیچه20C  از نوع   بتن  و اجرای تهیه. 3-5
 .25C  ، از بتن  سقف ساخته  پیش  بتنی  دال  و نصب  وجابجایی  و ساخت  مصالح تهیه. 3-6
 .12C   از نوع  بتن  و اجرای رو، تهیه  آدم  دریچه  نصب  برای  سقف  دال  روی  و آجرچینی  مصالح تهیه. 3-7
 از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، و آب  زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه پرکردن. 3-8

 ). خاکریزنهایی ( خاکبرداری
 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات رو  آدم  داخل ، نظافت  محل  کردن  و پاک تسطیح. 9ـ3
، شامل بهای انجام کارهای الزم به شرح زیر، به ازای هر متر 070401رای لوله رانی، در ردیف بهای واحد احداث شفت بتنی در جا ب. 4

 : در شفت است  25Cمکعب بتن مصرفی از نوع 
 و   پاشی ، آب ، تسطیح  حاصله  خاک  مورد نظر، جابجایی  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام. 1ـ4

 ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  گود، تلمبه  کف کوبیدن
 ). مایه  کم بتن (10C   از نوع  بتن  و ریختن تهیه. 2ـ4
 قطر، ها، به تعداد الزم و به هر های محل عبور لوله الزم همراه با تعبیه سوراخقالب بندی با هر نوع مصالح، و چوب بست و دار بست . 3ـ4

های ورودی و خروجی، و تمامی تمهیدات الزم برای امکان تبدیل بعدی  ر لولهوها در محل عبور از دیواره شفت، اجرای بتن د جا سازی لوله
 .شفت به آدم رو

 .25C   از نوع  بتن  و اجرای تهیه. 4ـ4
 از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل با تراکم   آن  و کوبیدن پاشی ، و آب  زمین  گود تا سطح  الیه  به  الیه پرکردن. 5ـ4

 ). خاکریز نهایی ( خاکبرداری
 .نظافت داخل شفت و سایر عملیات تکمیلی الزم. سطیح و پاک کردن محلت. 6ـ4
 .  است  زمین ، تا سطح)  شالوده روی (  داخل  شده  تمام  کف  بین رو، فاصله  آدم منظور از عمق. 5
، در   برای آدم روها مربوط  با قاب  چدنی  و دریچه  و حفاظ و نیز پلهبرای احداث آدم رو و شفت    میلگرد الزم  و نصب ، حمل  تهیه ینههز. 6

 .  است ها منظور نشده آن واحد  بهای
 شود،   دیگر استفاده  نوع از بتن نانچهچ و  ، بوده25C   ازنوع  مصرفی  بتن  حجم  برحسب  بتنی یها  و شفتروها  آدم  بهای واحد پرداخت. 7

 . شود  می ، محاسبه بندی  و قالب  بتنی  کارهای  در فصل  شده  درج  ردیفهای  بها طبق اضافه
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 .  است5   نوع  سیمان  مصرفی ، سیمان  فصل  این  ردیفهای در تمام. 8
   زیرزمینی  در زیر تراز آب  دارد، ولی  ارجحیت  زیرزمینی  تراز آب  در باالی ساخته  پیش  بتنی روهای  از آدم  کار، استفاده  سرعت  به باتوجه. 9

 .های این فصل واتر استاپ و مواد آب بند منظور نشده است در بهای واحد ردیف . شود  درجا استفاده  بتنی روهای  باید از آدم فقط
 .گیرد  قرار می روها مورد محاسبه  آدم  مشابه  روش ، به  فاضالب آوری  جمع  شبکه  داخل  کوچک های خانه  تلمبه  احداث هزینه. 10
 .شود  می بها محاسبه  فهرست  این  در سایر فصلهای  مربوط  مورد، از ردیفهای ، برحسب  ریزشی روهای  آدم  برای  الزم  اضافی  عملیات هزینه. 11
   مورد نظر در این  بندی  و قالب  بتنی  بها، در مورد کارهای  فهرست  این  بندی الب و ق  بتنی  کارهای  فصل  مقدمه8 و 6 تا 2  مفاد بندهای. 12

 .رود  نیز بکار می فصل
های موقت درج و پرداخت  ، در صورت وضعیت4به شرح بند  ، کارهای مربوطتمامیشفت بتنی، پس از اتمام ر هزینه احداث ه. 13
 .شود می
های ابنیه و شبکه جمع آوری فاضالب،  های موجود در فهرست  از ردیف،، بسته به موردشفت به آدم روکارهای الزم برای تبدیل    هزینه.14

 .شود برآورد میبا محاسبه احجام کار، 
، در  ات عملی  کل  به ، نسبت3 تا 1   بندهای  شرح ، به  مختلف روها در انواع  آدم  کار احداث  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه در صد تقریبی. 15

   شده  انجام  عملیات  منظور کردن برای.  گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  محاسبه  برای  که  است  شده  درج6  جدول
   طبق  آن  به ربوط م روها و قیمت  از آدم  هر یک  آجرچینی  و یا حجمC 25   بتن  مورد، ابتدا حجم  به ، بسته  موقت  وضعیهای روها در صورت آدم

رو   آدم  قیمت  و به  آمده رو بدست  هر آدم  شده  انجام  عملیات  به ، درصد مربوط6   از جدول  با استفاده سپس. شود  می  محاسبه  مربوط ردیفهای
 . خواهد شد رو محاسبه  آدم چینی یا آجر  بتن  قطعی  حجم ، برای  نهایی  قیمت  است بدیهی.  شود  می  درج  موقت  وضعیت  و در صورت اعمال

 
 .  مختلف عمقهای رو با  آدم  انواع  احداث  عملیات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 6  جدول

 

 هرعمق به درجا بتنی رو  آدم  و عمق نوع
 به هر ساخته پیش بتنی

 عمق
تا به عمق آجری 

  متر3حدود 
 شماره
 ردیف

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات
 11 11 6  مایه  کم  بتن  و اجرای  کف د، تسطیححفر گو 1

2 
 و  ها و ماهیچه  لوله ها با جاسازی دیواره کرسی و  شالوده اجرای

 مجراسازی
82 68 55 

 15 5/7 5/4  سقف اجرای 3
 19 5/13 5/7  تکمیلی  و عملیات ، نظافت خاکریز نهایی 4

 100 100 100 جمع
 
 
 
 



 های بتنی روها و شفت احداث آدم. فصل هفتم
 1386آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

 
 

 32

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

 070101  . به هر عمق،احداث آدم روی بتنی درجا مترمکعب بتن 1،315،000  
 070201  .عمقهر  به ،احداث آدم روی بتنی پیش ساخته مترمکعب بتن 1،394،000  

 
 

1،589،000 
مترمکعب آجر 

 چینی
 3حدود  به عمق تا ،احداث آدم رو با دیواره آجری

 .متر
 070301 

 070401  .احداث شفت بتنی در جا، به هر عمق مترمکعب بتن 1،022،000  
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   نوار حفاری  و مرمت  خاکی عملیات.   هشتم فصل
 

   مقدمه
 
 خاکریز   محل  حجم ، بر حسب ، و خاکریزی  مناسب  خاک  تهیه  و ردیفهای  حفاری  محل  حجم ، بر حسب حفاری  به  مربوط ردیفهای. 1
 .شود  می گیری ازهاند
 .شود  می گیری  اندازه جا شده  جابه  خاک  تناسب  به  حفاری  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل آوری  جمع ردیفهای. 2
زاید باشد،  و مواد  خاک  به مربوط چنانچه خاکریز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاک500 از   بیش  حمل ردیف. 3

که برای انجام عملیات خاکی ) از جمله توونان( منظور از خاک مناسب، هر نوع خاکی است .شود  می گیری  اندازه  حفاری  محل  حجم برحسب
 .طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد

 از   که  خاکی  برای  آن گیری شود و اندازه  می داخت بار پر  یک  متر، در هر مورد تنها برای50 حداکثر   تا فاصله  مصرفی  خاک  جابجایی ردیف. 4
   برگشت  کنار ترانشه  از دپو به  که  خاکی ، و برای  جابجا شده  خاک تناسب  به  حفاری  محل  حجم شود، برحسب  می  دپو منتقل  به کنار ترانشه

 .شود  می  خاکریز انجام  محل  حجم ، برحسب  است  شده داده
   و ردیفهای است ، منظور شده گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای  لوله  و روی  زیر،اطراف  سرندی  خاک  کوبیدن های هزینه. 5

   در گزارش  شده  درج  نتایج  و براساس  فنی  مشخصات ، طبق) خاکریز نهایی (  سرندی  خاک  روی  خاک  کوبیدن ، برای081202 و 081201
 .  است  شده  کوبیده  خاک ، حجم  محاسبه مبنای.   است  پرداخت ل، قاب آزمایشگاه

   مصالح  حجم  هم  خاک  و باراندازی  هر فاصله  به ، حمل ، بارگیری  برداشتن ، هزینه  در مسیر لوله  روسازی  اجرای  ردیفهای در قیمت. 6
 .  است  شده بینی ،پیش روسازی

 .شود  می ، محاسبه080603   ردیف  نیز، طبق  بتنی  و بلوکهای  زیر موزاییک  مالت  تخریب هزینه. 7
   لوله  عبور خط  معابر در محلهای  و روسازی  زیرسازی  عملیات  به ، مربوط080705 تا 080701   در ردیفهای  شده  واحد درج  و بهای شرح. 8

 .  سایر کارها مجاز نیست  ردیفها، برای  از این  و استفاده است
و روها   آدم  و احداث  در ترانشه گذاری  لوله  فصلهای  ردیفهای ، برای  فصل  در این  زیر زمینی  کار زیر تراز آب  اجرای بهای  اضافه یفرد. 9

  از آب زیر تر ، که) بها  فهرست  این  به  منضم  نمونه های  نقشه طبق( یا گود   از ترانشه  حجمی  و برحسب  است  شده در نظر گرفتهها  شفت
 .شود  می ، محاسبه  است زیرزمینی

   محاسبه080201   شود، از ردیف  انجام  مکانیکی با وسایل چنانچه 080808 و 080807   ردیفهای  به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات هزینه. 10
   قابل  فصل  در این مربوط  ردیفهای  برحسب  زم ال  دستی  عملیات بهای   مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل  استفاده چنانچهشود و  می

 نیز 080808 و 080807های  زمینی در این فصل، بسته به مورد برای ردیفزیر  ردیف اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب .  است محاسبه
 .قابل محاسبه است

 و آجر و   و بتن  و ماسه مانند شن (  مصالح  انواع  و حمل ری بارگی  از صعوبت  ناشی های  هزینه  به  مربوط081402 و 081401  ردیفهای. 11
 معابر تا   برای  و فقط  آنهااست ، و باراندازی  دستی ها، با وسایل  لوله و انواع)   از خاکبرداری  حاصل های  و نیز نخاله  و زیراساس  و اساس خاک
   کارهای  برای  دستی  حمل ردیف. شود  می  کارفرما، پرداخت  مشاور و تصویب  مهندستایید  و در صورت  فاصله دیوار به دیوار، متر،6  عرض
   بر حسب  مصالح  با هر نوع  پر کردن  و برای  شده  حفاری  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب ، برای  اجرا شده  عملیات  حجم  برحسب بنایی
 . قابل پرداخت نیست081002 ردیف 081401 ردیف  با پرداخت.شود  می گیری ، اندازه  پر شده  محل حجم
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 و   نقشه  کار طبق  کیلومتر و اجرای30  تا فاصلهیا سیمان    آهک  حمل  به  مربوط های  هزینه ، تمام ریزی  شفته  به  مربوط در ردیفهای. 12
   ردیفهای  کیلومتر طبق30مازاد بر یا سیمان    آهک ل حم  و فقط ، منظور شده  هر شکل  و به  در هر محل  شفته  و جادادن ، و ریختن مشخصات

 مقدار سیمان یا آهک طبق دستور کار مهندس مشاور خواهد بود و چنانچه مقدار سیمان بیشتر از مقدار .  است محاسبه   قابل  و نقل  حمل فصل
 . شود  استفاده می، قالب بندیهای فصل یازدهم، کارهای بتنی و مندرج در ردیف مربوط باشد، برای مازاد آن از ردیف

  برای)   با کاتر یا تخریب  از برش اعم (  مسیر لوله  پوشش سازی  آماده  عملیات  هزینه  به ، مربوط080606 تا 080601   واحد ردیفهای بهای. 13
  بینی روها پیش  آدم  و احداث گذاری  لوله فهای در ردی  حفاری  جزو هزینه  موارد یاد شده  برداشتن  هزینه  است بدیهی.   است  مسیر لوله حفاری
 .شود  می گیری  اندازه  شده  تخریب  محل  حجم  برحسب  تخریب ردیفهای.   است شده
 .گیرد  قرار می  ندارد، مورد استفاده  و زیراساس  اساس  نیاز به  که  مواردی  و برای  بوده  مستقل" کامال080703  ردیف. 14
های   و در صورت لزوم حفاری در زمینگیرد  قرار می  مورد استفاده قب در ن گذاری  لوله  در حالت  فقط081604 تا 081601  ردیفهای. 15

 با اعمال ضریب ،080106 تا 080103های   از ردیف،سنگی یا برخورد با قطعات بزرگ سنگ که به تشخیص مهندس مشاور باید خرد شود
   الزم  متر و یا رامپ2/1 قطر بیشتر از   به  چاه  میله  به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات هزینهاری در نقب، ذوله گل  در حالت. شود  استفاده می،40/1

شود و   می  محاسبه،080202 و 080201   از ردیفهای، شود  انجام  مکانیکی  با وسایل چنانچه،   نقب  داخل  به  اتیلن  پلی های  لوله  انتقال برای
   قابل برای حجم اضافی  فصل  در این  مربوط  ردیفهای  برحسب  الزم  دستی  عملیات بهای  مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل ستفاده ا چنانچه
   به ، بسته081306 تا 081303 و 081001 و 080806 تا 080801  های ، از ردیف  محل  خاک  نبودن  مناسب ضمناً در صورت.   است محاسبه
 .شود  می استفاده مورد،

 مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات ، به080102  و080101   شماره  ردیفهای  اجرای  ضمن  که در مواردی. 16
های  یفد، از ر  سنگی وند، حفاریش  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن برداشت
  .شود  منظور می بسته به مورد، 080106 تا 080103

 . منظور شده است080104 در بهای ردیف ،هزینه وسیله مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی. 17
های  ا تایید کارفرما، استفاده از کمپرسور همراه با چکش ب، استفاده شود، مگر در شرایطی که080104برای حفاری در سنگ باید از ردیف  .18

  .بادی اجتناب ناپذیر باشد
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 مترمکعب 5،520

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
 برای حفر ترانشه و چنانچه، ها  و شفتآدم روها

رداری در زمینهای نرم و خاکریزی، استفاده از گودب
وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدورنباشد 

 متر 2و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 
 . بر حسب حجم محل حفاری ،انجام شود

 080101 

 

 

 مترمکعب 18،600

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
 برای حفر ترانشه و چنانچه ،ها  و شفتآدم روها

گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از 
وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدورنباشد 

 متر 2و حداکثر تا عمق و عملیات خاکی با دست 
 . بر حسب حجم محل حفاری ،انجام شود

 080102 

 

 

 مترمکعب 194،000

ذاری در ترانشه به ردیفهای فصلهای لوله گ اضافه بها
 حفاری در چنانچه، ها  و شفتو احداث آدم روها

  به علت شرایط محلی با کمپرسور،سنگیهای  زمین
 و وسایل دستی و حداکثر تا های بادی همراه با چکش

 . متر انجام شود2عمق 

 080103 

 

 

 مترمکعب 60،000

 ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه  اضافه بها به
 حفاری در چنانچهها،  ها و شفت رو مو احداث آد

های هیدرولیکی  های سنگی، با استفاده از چکش زمین
 . متر انجام شود2و حداکثر تا عمق 

 080104 

 

 

 مترمکعب 7،420

، هر گاه 080104 تا 080101اضافه بها به ردیفهای 
 متر باشد، برای حجم 2عمق ترانشه یا گود بیش از 

 4 و برای حجم واقع بین  متر یک بار4 تا 2واقع بین
 متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای 6تا 

 .بیشتر

 080105 

 

 

 مترمکعب 4،750

، چنانچه استفاده از 080103اضافه بها به ردیف 
مقدور نباشد  وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی،

 .و خاکریزی نهایی با دست انجام شود

080106 

 
 

 مترمکعب 3،620
ری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله خاکبردا

 .مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب
 080201 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 8،540

خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که 
خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و 

 85 سانتیمتری، با تراکم 15کوبیدن خاک در قشرهای 
 .رددرصد پروکتور استاندا

 080202 

 

 

 مترمربع 6،740

چوب بست الزم برای دیواره ترانشه هاو گودها، به 
منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب 

اندازه گیری برحسب سطح حفاظت (بست الزم باشد 
 ).شده

 080301 

 

 

 مترمکعب 41،900

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه 
، برای آن قسمت از ها  و شفت روهاو احداث آدم

عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت 
تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از 

 .تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد

 080401 

 

 

 مترطول 104،000

 100تهیه مصالح و نصب لوله های زهکش بتنی به قطر
ز، برای انتقال آب به محل تلمبه  میلیمتر، با بندبا200تا 

های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، 
 .تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله

 080501 

 

 

 مترطول 125،000

تهیه مصالح و نصب لوله های زهکش پالستیکی 
 میلیمتر، برای انتقال آب به 200 تا 110مشبک به قطر

دفع آب، همراه محل تلمبه های موتوری و یا محل 
 .با حفاری، تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله

 080502 

 
 

 مترمکعب 66،700
تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به کاربردن آن 

 .در زهکشیها
 080503 

 
 

 مترمکعب 103،000
بدون استفاده از  (تخریب پوشش آسفالتی درمسیر لوله

 .)کاتر
 080601 

 080602  . پوشش بتنی درمسیر لولهتخریب مترمکعب 223،500  

 
 

 مترمکعب 75،800
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و 

 .بتن، در مسیر لوله
 080603 

 
 

 مترطول 3،590
 سانتیمتر 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 ).گیری برحسب طول هر خط برش اندازه(
 080604 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترطول 645

  به ازای هر سانتیمتر080604اضافه بها به ردیف 
گیری برحسب  اندازه( سانتیمتر 7مازاد بر  عمق اضافه

 ).طول هر خط برش

 080605 

 
 

 مترمکعب 61،900
تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با 

 .کاتر در مسیر لوله
080606 

 

 

 مترمکعب 120،000

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه 
 آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر یا گود،

پاشی و کوبیدن  اساس و اساس، ریختن، پخش، آب
 .آن، با تراکم الزم

 080701 

 

 

 مترمربع 6،260

تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، 
همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر 

 .ضخامت آسفالت کوبیده شده

 080702 

 

 

 مترمربع 7،620

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه 
پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن،  یا گود، آب

پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه 
باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر 

 .ضخامت آسفالت کوبیده شده

 080703 

 

 

 مترمربع 65،200

و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با تهیه مصالح 
بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد 

پاشی و کوبیدن بستر،  خاک روی ترانشه یا گود، آب
 .ماسه ریزی و کوبیدن آن

 080704 

 

 

 مترمربع 61،000

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با 
مجدد خاک روی پوشش موزاییک، همراه با کندن 

 .ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر

 080705 

 

 

 مترمکعب 42،500

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از 

 .خاک سرند شده محلی

 080801 

 

 

 مترمکعب 49،800

، برای تهیه، اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری
حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 . میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی19

 080802 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 60،700

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
 جای استفاده از خاک  حمل و پخش ماسه شسته به

 .سرند شده محلی

 080804 

 

 

 مترمکعب 52،000

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
جای استفاده از  ، به)کفی(حمل و پخش ماسه خاکدار 

 .خاک سرند شده محلی

 080805 

 

 

 مترمکعب 51،200

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک 

 .لیسرند شده مح

 080806 

 
 

 مترمکعب 70،900
تهیه مصالح وخشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای 

 .در کف ترانشه، به منظور پی سازی
 080807 

 
 

 مترمکعب 91،000
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ الشه در کف 

 .ترانشه، به منظور پی سازی
 080808 

 

 

 مترمکعب 1،080

 متر، باهر وسیله 50جا به جایی خاک تا فاصله حداکثر
مکانیکی، از کنار ترانشه، میله چاه یا گود به محل دپو 
یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام 

 .نمی شود

 080901 

 

 

 مترمکعب 6،270

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه 
 از خارج کارگاه، )سرند شده یا نشده (خاک مناسب

 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در 500ا حمل آن ت
هایی که خاک کنده  های سنگی و یا محل مسیر ترانشه

 .شده برای استفاده مناسب نباشد

 081001 

 
 

 مترمکعب 6،010
جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا 

 . متری و باراندازی آن500فاصله 
 081002 

 
 

 مترمکعب 4،690
اد زاید، از محل انباشت موقت، بارگیری خاک و مو

 . متری و باراندازی آن500حمل تا فاصله 
 081003 

 

 

1،120 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
موضوع ( متر500درصورتی که فاصله حمل بیش از

 کیلومتر باشد، به 10تا) 081003 تا 081001ردیفهای 
کسرکیلومتر، . متر 500ر اضافه برازای هر یک کیلومت

 .به تناسب محاسبه می شود

 081101 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

1،020 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
 30 کیلومتر تا10درصورتی که فاصله حمل بیش از

 10کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر
 .سب محاسبه می شودکسر کیلومتر، به تنا.کیلومتر 

 081102 

 

 

920 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، 
 کیلومتر باشد، به ازای 30 فاصله حمل بیش از چنانچه

کسرکیلومتر، به . کیلومتر 30هر یک کیلومتر اضافه بر 
 .تناسب محاسبه می شود

 081103 

 

 

 مترمکعب 8،830

 ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه اضافه بها به
، برای پخش و کوبیدن ها  و شفتو احداث آدم روها

 15خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 
 . درصد پروکتور استاندارد90سانتیمتری، با تراکم 

 081201 

 

 

 مترمکعب 11،900

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه 
، برای پخش و کوبیدن ها  و شفتاو احداث آدم روه

 15خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 
 . درصد پروکتور استاندارد95سانتیمتری، با تراکم 

 081202 

 
 

 مترمکعب 86،100
 کیلوگرم آهک 150شفته ریزی با خاک محل و 

 .شکفته در مترمکعب شفته
 081301 

 

 

 مترمکعب 147،000

ناسب شن دار از خارج ریزی با خاک تهیه شده م شفته
 کیلوگرم آهک شکفته در 150محل به هر فاصله، با 

 .مترمکعب شفته

 081302 

 

 

 مترمکعب 74،600

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای شفته 
 کیلوگرم آهک شکفته در 150ریزی با خاک محل و 

مترمکعب شفته، به جای استفاده ازخاک سرند شده 
 .محلی

 081303 

 

 

 مترمکعب 140،500

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای شفته 
ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج 

 کیلوگرم آهک شکفته در 150محل به هر فاصله، با 
مترمکعب شفته، به جای استفاده از خاک سرند شده 

 .محلی

 081304 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 20،800

، برای 081304 تا 081301اضافه بها به ردیفهای 
 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب 50افزایش هر 

 . کیلوگرم، به تناسب محاسبه می شود50کسر.شفته 

 081305 

 
 

 مترمکعب 85،500
 کیلوگرم سیمان در 100شفته ریزی با خاک محل و 

 .متر مکعب شفته
081306 

 
 

 مترمکعب 29،700
دستی، و بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله 

 .باراندازی
 081401 

 
 

 شاخه 5،030
 میلیمتر، با هر 300بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر

 .وسیله دستی، و باراندازی
 081402 

 

 

 مترمکعب 4،820

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه 
از  ، برای صعوبت ناشیها  و شفتو احداث آدم روها

 .در عرض ترانشه یا گودوجود مهاریهای سپرها 

 081501 

 

 

 مترمکعب 67،900

 4 متر و عمق تا 2/1حفاری دستی میله چاه با قطر تا 
متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به 

 . متر10فاصله تا 

 081601 

 

 

 مترمکعب 39،800

 متر و عمق کف 5/1حفاری دستی نقب با ارتفاع تا 
اک حفاری شده و  متر و خارج کردن خ4نقب تا 

 . متر10انتقال آن به فاصله تا

 081602 

 

 

 مترمکعب 38،600

 متر و عمق 5/1حفاری دستی نقب با ارتفاع بیش از 
 متر و خارج کردن خاک حفاری شده و 4کف نقب تا 

 . متر10انتقال آن به فاصله تا

 081603 

 

 

 مترمکعب 6،140

 نچهچنا، 081603 تا 081601اضافه بها به ردیفهای 
 متر باشد، به ازای هر یک مترعمق 4عمق بیش از 

 کسرمتر به تناسب محاسبه.بیشتر 

 081604 
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   فوالدی کارهای.   نهم فصل
 

  مقدمه
 
مأخذ  ، و به  تنظیمی های  جلسه ، دستور کارها و صورت ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار طبق ، وزن  فصل  این در ردیفهای. 1 

 .شود  و منظور می ، محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهای  استاندارد مربوط هایجدول
   وزن  بها یا اضافه ، اضافه  بابت  و از این ، در قیمتها منظور شده  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه. 2 

 .شود  نمی پرداخت
   صورت مانند، براساس  می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  میلگردها مورد استفاده  فاصله منظور حفظ  به  مورد نیاز که قکهای خرکها و سنجا بهای. 3 

 .  است  پرداخت  قابل  مربوط  ردیفهای  و طبق  شده  تنظیم های جلسه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 کیلوگرم 8،790

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 10به قطر تا 

 .الزم

 090101 

 

 

 کیلوگرم 7،880

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 18 تا 12به قطر 

 .الزم

 090102 

 

 

 کیلوگرم 8،380

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10، به قطر تاAIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090201 

 

 

 کیلوگرم 7،230

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12، به قطر AIIاز نوع 
 . پیچی الزمبا سیم

 090202 

 

 

 کیلوگرم 6،910

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20، به قطرAIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 090203 

 

 

 کیلوگرم 8،540

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
لیمتر برای بتن مسلح با  می10، به قطر تا AIIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090204 

 

 

 کیلوگرم 7،380

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12، به قطر AIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 090205 

 

 

 کیلوگرم 7،080

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20، به قطرAIIIع از نو

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 090206 

 

 

 کیلوگرم 320

 چنانچهاضافه بها به ردیفهای نصب میل گرد، 
کارگذاری میل گرد، زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام 
شود و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری 

 .ضروری باشد

 090301 

 
 

 رمکیلوگ 5،530
تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به 

 .طور کامل
 090401 

 090402  .تهیه و نصب پله چدنی در دیوارآدم روها کیلوگرم 8،740  

 
 

 کیلوگرم 14،400
تهیه و نصب پله یاحفاظ ازمیل گرد و لوله فوالدی در 

 .دیوار آدم روها
 090501 

 
 

 عدد 52،100
با روکش پلی پروپیلن در تهیه و نصب پله فوالدی 

 .دیوار آدم روها
090502 
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   با سپر فوالدی  سپرکوبی کارهای.   دهم فصل 
 

   مقدمه
 تا   طول  به ، با سپر فوالدی  ترانشه  دو طرف  دیواره  سپرکوبی  از عملیات  مختصری ، شرح100103 تا 100101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1 

 :  زیر است  شرح  ردیفها،به  این  تفصیلی ، و عملیات متر است12
 .  سپرکوبی  آنها در محل ، و باراندازی  و عرضی  طولی  مهاریهای  و حمل  و بارگیری تهیه. 1ـ1 
 و  کاری و جوش  سپرکوبی  محل  کار به  از پای  با حمل ، همراه  مشخصات  به  با توجه  کوبیدن  سپرها برای  طول  سازی  و آماده اصالح. 2ـ1 

 .  الزم برشکاری
 و   بودن  شاقولی ، و کنترل  نگهدارنده  داربست  در محل  لوله  ترانشه  سپرها و استقرار سپرها در دو طرف  نگهدارنده استقرار داربست. 3ـ1 

 . آنها  و بست چفت
  ، عدم  بودن  شاقولی  با کنترل  موردنظر همراه  عمق ه ب ، باتوجه ای  ویبره  هیدرولیکی ، با سپرکوب  ترانشه  سپرها در دوطرف کوبیدن. 4ـ1 

 . آنها در یکدیگر  و بست  از مسیر و چفت انحراف
 تعداد   به ، باتوجه  ترانشه  از خاکبرداری  در هر مرحله  و عرضی  طولی  بامهاریهای  شده  سپرکوبی  ترانشه  داخل  و عرضی  طولی مهار بندی. 5ـ1 

 .  الزم  و جوشکاری  با برشکاری ، همراه  اجرایی های  نقشه  جزییات  طبق ر ارتفاع د  مهاربندی طبقات
 1 در بند  مندرج  با مشخصات  شده  کوبیده  سپرهای  کردن  خارج  از عملیات  مختصری ، شرح100203 تا 100201   در ردیفهای  شده مفاد درج. 2 

 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات است
 .  الزم  با برشکاری  مهاریها، همراه  کردن خارج. 1ـ2 
 . ای  ویبره  هیدرولیکی ، با سپرکوب  ترانشه  در دوطرف  شده  کوبیده  فوالدی  سپرهای  کردن خارج. 2ـ2 
 .  الزم  و جابجایی  ترمیمی  و برشکاری جوشکاری با   مجدد، همراه  استفاده ، برای  شده  خارج  سپرها و مهاریهای  سازی  و آماده تمیز کردن. 3ـ2 
. شود  می  کارفرما تحویل  کار، به  کار، در پای  مزبور در انتهای شود، و مصالح  می  کارفرما انجام  کار توسط  پای  آنها به  سپرها و حمل تهیه. 3 

 . ذکر شود  سپرها باید در اسناد مناقصه  و مشخصات ضمناً نوع
   سپرها و مهاریها و تجهیزات  و انتقال  جابجایی  باشد، و نیز هزینه  دیده  صدمه  در اثر کوبیدن  که  سپرهایی  و ترمیم ، جوشکاری بریدن  هزینه. 4 

 . است  واحد ردیفها منظور شده ، دربهای  ترانشه مورد نیاز در طول
 ببیند، سپر   شود و سپر صدمه  منحرف  کوبیدن ار، امتداد سپر در حین پیمانک  از طرف  مشخصات  رعایت  قصور و عدم  علت  به چنانچه. 5 

   وجه گونه  سپرها، هیچ  گونه  این  و درآوردن  کوبیدن برای.  شود  انجام  و مشخصات  نقشه  طبق  شود و مجدداً سپرکوبی  کشیده مزبور باید بیرون
 .شود  نمی  پرداخت اضافی

   در نظر گرفته  متر مربع  صورت شود، به  می  و مهاربندی  سپرکوبی  ترانشه  دوطرف  اینکه  به  سپر، با توجه  کردن  و خارج  سپرکوبی ردیفهای. 6 
   قسمت  آن  برای3/0   ضریب با اعمال (  شده  سپرکوبی  و عمق  شده  سپرکوبی  ترانشه  متر طول  حاصلضرب  مورد نظر براساس سطح.   است شده

 در   مندرج  دستور کار بیشتر از طولهای  براساس  از سپر که  قسمت  آن  برای5/0   و یا ضریب  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج از سپر که
 .شود  می ، محاسبه  ترانشه  عمق  به ، باتوجه  مربوط  و از ردیف ، تعیین) باشد  فصل  این ردیفهای

   مشابه  روش ، به  شده  کوبیده  سپرهای  کردن  خارج  عملیات هزینهو    دو طرف  دیواره  سپرکوبی یات عمل روها نیز، هزینه در مورد گود آدم. 7 
 .شود  می محاسبه 10/1و با اعمال ضریب    فصل  این  از ردیفهای  و با استفاده ترانشه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترمربع 196،500
 6 دو طرف ترانشه با سپر فوالدی به طول تا سپرکوبی

 . متر4متر و عمق ترانشه تا 
 100101 

 
 

 مترمربع 268،500
سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فوالدی به طول بیش 

 . متر6 تا 4متر و عمق ترانشه بیش از 9 تا 6از 
 100102 

 
 

 مترمربع 313،500
 بیش سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فوالدی به طول

 . متر8 تا 6 متر و عمق ترانشه بیش از 12 تا 9از 
 100103 

 
 

 مترمربع 95،100
خارج کردن سپرهای فوالدی دو طرف ترانشه با طول 

 . متر6تا 

 100201 

 
 

 مترمربع 124،000
خارج کردن سپرهای فوالدی دو طرف ترانشه با طول 

 .متر9 تا 6بیش از 
 100202 

 
 

 مترمربع 145،000
ردن سپرهای فوالدی دو طرف ترانشه با طول خارج ک
 . متر12 تا 9بیش از 

 100203 
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   بندی  و قالب  بتنی کارهای.   یازدهم فصل
 

   مقدمه
 
 . شود  مشخص  دیگری  نوع صراحت  به ، مگر آنکه است) 1  نوع (  پرتلند معمولی ، سیمان  مصرفی ، سیمان  فصل  این  ردیفهای در تمام. 1 
 .است   فنی مشخصات  به ، با توجه ای  رودخانه  یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی صورت  به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن عنو. 2 
 و هر   بتن  کردن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینه. 3 

  ، در بهای  مربوط های  و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن ، مرطوب  آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش ، ریخت  بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت گونه
 .  است ردیفها منظور شده

   سازمان  فنی  معیارهایتدوین ضوابط ودفتر  120   شماره نشریه (  ایران  بتن نامه  آیین ، طبق  فصل  در این کار رفته  به  بتن  انواع مشخصات. 4 
 . است)  ریزی مدیریت و برنامه

 :  زیر است  جدول  طبق ریزی  بتن  در برآورد ردیفهای  مفروض مقدار سیمان. 5 
 

 )کیلوگرم(مقدار سیمان تقریبی  نوع بتن شماره ردیف
110101 10 C 150 
110102 12 C 200 
110103 16 C 250 
110104 20 C 300 
110105 25 C 350 

 
 .  دو است  از آن  یا ترکیبی  یا فلزی  مانند چوبی  قالب  هر نوع  شامل  فصل  این بندی  قالب ردیفهای. 6 
 .  است  محاسبه  دارد مالک  تماس  با قالب  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه. 7 
   نگهدار، ایجاد پخ  فاصله  و نصب  قالبها، تهیه ، تمیز کردن  چوبی  قالب  کردن ، رنده بست بند، چوب  پشت های زینه، ه بندی  قالب در ردیفهای. 8 

 .   است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز کردن ، ماده  الزم  و مهره  و پیچ ، میخ ، سیم  قالب در گوشه
شود و   می  مورد، استفاده ، برحسب ریزی  بتن  از ردیفهای  حالت  شود و دراین  انجام  مخصوص پ از پم  باید با استفاده  با بتن  نقب پرکردن. 9 

 .شود  می  استفاده110106  ، از ردیف  محل  خاک  نبودن  مناسب  در صورت"ضمنا. شود  نمی  پرداخت  پمپ  برای  بهایی  اضافه گونه هیچ
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 C10  110101.  تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مترمکعب 241،000  
 C12.  110102تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب 273،500  
 C16  110103. تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب 300،000  
 C20  110104. ت و ریختن بتن از نوعتهیه مصالح، ساخ مترمکعب 323،500  
 C25.  110105 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مترمکعب 346،000  

 

 

 مترمکعب -26،000

ردیفهای بتن ریزی برای تهیه مصالح،  کسربها به 
جای استفاده از خاک سرند  ساخت و ریختن بتن به

 .گذاری شده محلی در ردیفهای فصلهای لوله

 110106 

 
 

 مترمکعب 11،100
 ضخامت بتن چنانچهریزی،  اضافه بها به ردیفهای بتن

 . سانتیمتر یا کمتر باشد15
 110201 

 
 

 مترمکعب 5،270
ریزی، هر گاه بتن ریزی در  اضافه بها به ردیفهای بتن

 .بتن مسلح انجام شود
 110202 

 

 

 مترمکعب 19،200

زمینی، اضافه بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیر
 برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری چنانچه

 .ضروری باشد

 110203 

 
 

 کیلوگرم 16
 به جای چنانچهاضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، 

 . استفاده شود2 از سیمان نوع 1سیمان نوع 
 110204 

 
 

 کیلوگرم 32
 به جای چنانچهاضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، 

 . استفاده شود5 نوع  از سیمان1سیمان نوع 
 110205 

 

 

 کیلوگرم 450

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار 
درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن 

 . استفاده شود1ریزی، درصورتی که از سیمان نوع

 110206 

 

 

 کیلوگرم -450

کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیاردرج 
ل مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن ریزی، شده در جدو

 . استفاده شود1 از سیمان نوع چنانچه

 110207 

 
 

 مترطول 825
بندکشی لوله های بتنی فاضالبی با مالت ماسه سیمان 

 ).اندازه گیری برحسب متر طول بندکشی ( 1:4
 110301 

 
 

 مترمربع 46،700
تهیه مصالح و قالب بندی درهر عمق و ارتفاع، برای 

 .ارهای بتنی، همراه با بازکردن قالبک
 110401 

 

 

 مترمربع 9،660

 برای قالب بندی زیر تراز 110401اضافه بها به ردیف
 برای آبکشی، به کار بردن چنانچهآبهای زیرزمینی، 

 .تلمبه موتوری ضروری باشد

 110402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 کیلوگرم 52،300
 برای عبور ،تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن

 .ه و سایر مصارفلول
110501 
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   و نقل حمل.   دوازدهم فصل
  مقدمه

   تحویل  پیمانکار، از محل  توسط  شده  تهیه  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح ، برای  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله ، حمل  بارگیری هزینه. 1 
 مازاد   حمل هزینه.   است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  این  ردیفهای ، در قیمت  مصرف ا محل ت  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه یا تهیه

   مورد بر اساس ، بر حسب  چدنی  و دریچه  و قاب ها، اتصالیها، پله ، آجر، لوله ، آهک  سنگی ، مصالح  آالت ، آهن  سیمان  کیلومتر، تنها، برای30بر 
 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینه گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل  این ردیفهای

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

  سیمان. 1ـ2 
 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در بتن  عیار سیمان  اساس، بر  مقدار سیمان

  آالت آهن. 2ـ2 
 و   تقویتی  و ورقهای ، لوله ، سپری ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول ، از میلگرد و پروفیلهای  فوالد مصرفی  کیلوگرم  هر یک ازای  به

 .شود ، منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات اساس بر   که تصالی
 . و آهک) دار  ریشه ، سنگ  قلوه ، سنگ ، ماسه شن (  سنگی مصالح. 3ـ2 
 .شود  می  محاسبه  و ماسه  شن  تن2/2،   بتن  انواع  هر متر مکعب برای. 1ـ3ـ2 
 .شود  می  محاسبه  قلوه  سنگ  تن2،  سنگ  با قلوه  چینی  خشکه  هر متر مکعب برای. 2ـ3ـ2 
 .شود  می دار محاسبه  ریشه  سنگ  تن84/1دار،   ریشه  با سنگ  چینی  خشکه  هر متر مکعب برای. 3ـ3ـ2 
   شفته  هر متر مکعب ، و برای گی سن  مصالح  تن2،   شده  کوبیده ، زیراساس ، اساس  زهکشی ، مصالح ، ماسه  شن  هر متر مکعب برای. 4ـ3ـ2 

 .شود  می ، محاسبه  مصرفی  پودر آهک  وزن ، معادل آهکی
 و یا   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  احتساب  تنها برای  فصل  این  مقدمه  در بندهای  شده مقادیر تعیین. 3 

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

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب  مهندستایید قبالً به
 مورد نظر را   سیمان که (  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  حملمبدا نشود،   خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان چنانچه. 2ـ4 

 .، خواهد بود)کند تولید می
 :شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، برای مبدأ حمل .5
   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگانمستقیماً از ، فوالد   که در صورتی .1ـ5

 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب ستأیید مهند به
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلیتولید کنندگان مسقیماً از فوالد    که در صورتی .2ـ5

  .شوند  جزو تولیدکنندگان محسوب می نورد نیزهای کارخانه .کند نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می
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 .شود  می  محاسبه  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای طبق...  و  ، آجر وآهک  سنگی  مصالح  حمل بهای. 6
 50/2   ضریب  و اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  واحد ردیفهای  از بهای ، با استفاده  چدنی  و دریچه  و قاب  اتصالیها و پله  حمل بهای. 7

 .شود  می محاسبه
فاضالبی مخصوص لوله رانی یا بتن پلیمری و بتنی    فاضالبی)G.R.P(   و فایبرگالس ، بتنی  سیمان  آزبست های  لوله  حمل  ردیفهای بهای. 8 
.  است  شده بینی  میلیمتر، پیش300 قطر   به  لوله  برای،) گذاری  در لوله  مفید هر شاخه  متر طول  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل برای(

   ضرایب  میلیمتر، و اعمال300 قطر   به  لوله  حمل  واحد ردیفهای  از بهای  مورد، با استفاده  با سایر قطرها، برحسب  فوق های  لوله  حمل بهای
 .شود  می ، تعیین7   در جدول  شده درج

 
 رانی  فاضالبی مخصوص لوله یا بتن پلیمری و بتنی فاضالبی)G.R.P(   و فایبرگالس ، بتنی  سیمان  آزبست های ه لول  حمل ضریبهای. 7  جدول

 
 700 600 500 450 400 350 300 250 200 )میلیمتر(قطر لوله 

 5/4 5/4 3 3 75/1 25/1 1 74/0 51/0 ضریب
  2000 1800 1600 1400 1200 1000 900 800 )میلیمتر(قطر لوله 

  26 5/19 5/15 13 11 5/8 5/7 7 ضریب
  

   لوله  شاخه  تعداد کل برای(و پلی اتیلن فاضالبی مخصوص لوله رانی    فاضالبی  اتیلن  و پلی  سی  وی  پی های  لوله  حمل  ردیفهای بهای. 9 
   فوق های  لوله  حمل بهای.   است  شده بینی  میلیمتر، پیش315قطر   به  لوله ، برای) گذاری  در لوله  مفید هر شاخه  متر طول  و براساس  شده حمل

  ، تعیین8   در جدول  شده  درج  ضرایب  میلیمتر، و اعمال315قطر   به  لوله  حمل  واحد ردیفهای  از بهای  مورد، با استفاده با سایرقطرها، بر حسب
 .شود می

  و پلی اتیلن فاضالبی مخصوص لوله رانی  فاضالبی اتیلن   و پلی ی س  وی  پی های  لوله  حمل ضریبهای. 8  جدول
 

 315 280 250 225 200 )میلیمتر(قطر لوله 
 یا 350

355 
400 450 

 2 35/1 35/1 1 77/0 61/0 5/0 35/0 ضریب
 1200 1000 900 800 710 630 560 500 )میلیمتر(قطر لوله 

 5/13 9 9 5/5 5/5 5/5 3 3 ضریب
 
   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد- مبدا (  حمل  مسافت چنانچه   فله ان سیم  حمل بهای. 10 

به  50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی ن و سیما آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت
 .شود  می  پرداخت کیلومتر30 از کسر   پس، مسیر  طول تمام مربوط، برای های قیمت ردیف

 .شود  می  درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این  واحد ردیفهای  شود، بهای  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل چنانچه. 11 
 یاد   در دفترچه  که ، و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت ترچه دف  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای. 12 

 .شود  می  آنها تعیین  مشاور، فاصله  نظر مهندس ، طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای ، مسافتی شده
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 مارهش شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

   کیلومتر-تن  280
 30حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

 . کیلومتر75کیلومتر، تا فاصله 
 120101 

 
 

   کیلومتر-تن  190
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر150 کیلومتر، تا فاصله 75
 120102 

 
 

   کیلومتر-تن  120
مان پاکتی، نسبت به مازاد بر حمل آهن آالت وسی

 . کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150
 120103 

 
 

   کیلومتر-تن  99
حمل آهن االت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر450 کیلومتر، تا فاصله 300
 120104 

 
 

   کیلومتر-تن  85
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر750 تا فاصله  کیلومتر،450
 120105 

 
 

   کیلومتر-تن  71
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر750
 120106 

 

 

42 
  -مترطول 
 کیلومتر

های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس  حمل لوله
)G. R. P (میلیمتر، نسبت به 300فاضالبی به قطر 

 . کیلومتر75ه  کیلومتر تا فاصل30مازاد بر

 120201 

 

 

28 
  -مترطول 
 کیلومتر

های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس  حمل لوله
)G. R. P (میلیمتر، نسبت به 300فاضالبی به قطر 

 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75مازاد بر 

 120202 

 

 

18 
  -مترطول 
 کیلومتر

های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس  حمل لوله
)G. R. P (میلیمتر، نسبت به 300فاضالبی به قطر 

 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150مازاد بر 

 120203 

 

 

15 
  -مترطول 
 کیلومتر

های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس حمل لوله
) G. R. P ( میلیمتر، نسبت به 300فاضالبی به قطر 

 . کیلومتر450 کیلومترتا فاصله 300مازاد بر 

 120204 

 

 

13 
  -مترطول 
 کیلومتر

های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس حمل لوله
) G. R. P (میلیمتر، نسبت به 300فاضالبی به قطر 

 . کیلومتر750 کیلومترتا فاصله 450مازاد بر 

 120205 

 

 

11 
  -مترطول 
 کیلومتر

های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگالس  حمل لوله
)G. R. P (میلیمتر، نسبت به 300 فاضالبی به قطر 

 . کیلومتر750مازاد بر 

 120206 
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 مارهش شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

25 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل لوله های پی وی سی و پلی اتیلن فاضالبی به 
 کیلومتر تا 30 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 . کیلومتر75فاصله 

 120301 

 

 

17 
  -مترطول 
 کیلومتر

البی به حمل لوله های پی وی سی و پلی اتیلن فاض
 کیلومتر تا 75 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 . کیلومتر150فاصله 

 120302 

 

 

11 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل لوله های پی وی سی و پلی اتیلن فاضالبی به 
 کیلومتر تا 150 میلیمتر، نسبت به مازاد بر315قطر 

 . کیلومتر300فاصله 

 120303 

 

 

8 
  -مترطول 
 کیلومتر

له های پی وی سی و پلی اتیلن فاضالبی به حمل لو
 کیلومتر تا 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 . کیلومتر450فاصله 

 120304 

 

 

7 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل لوله های پی وی سی و پلی اتیلن فاضالبی به 
 کیلومترتا 450 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 . کیلومتر750فاصله 

 120305 

 
 

6 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل لوله های پی وی سی و پلی اتیلن فاضالبی به 
 . کیلومتر750 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315قطر 

 120306 
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 عملیات لوله رانی.  زدهمسی  فصل
 

  مقدمه
ل و دریافـت و کلیـه       سازی هـر زوج شـفت ارسـا        ، شرح مختصری از عملیات آماده     130104 تا   130101مفاد درج شده در ردیفهای       .1

ــه    ــات لولـ ــرای عملیـ ــرای اجـ ــزات الزم، بـ ــی   تجهیـ ــه (رانـ ــاری و لولـ ــر ترا  حفـ ــدون حفـ ــینی بـ ــذاری ماشـ ــهن گـ  شـ
(Micro tunnelling & Pipe jacking، شرح زیر استه عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، بهر  در دو جهت ودر : 

 و فضای عملیاتی اطـراف آنهـا و انجـام کارهـای نقشـه                احداث شده  ی  ها  تمیز کردن، محصور کردن و آماده کردن محل شفت         .1-1
 .برداری الزم

 باز  ،) الزم به داخل شفت ارسال     اجزایشامل انتقال   (انتقال و استقرار و نصب و راه اندازی دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات                .1-2
 .یات در جهت دیگر در همان شفتکردن و جابجایی و استقرار و نصب و راه اندازی مجدد دستگاه برای اجرای عمل

 اندازی در محـل     بار، بارگیری، حمل و     ) الزم از شفت   اجزایشامل خارج کردن    ( باز کردن دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات          .1-3
 .شفت ارسالی بعدی

  هـای موجـود در فهرسـت   مورد ، با استفاده از ردیف     به  ، بسته   1 برای تکمیل عملیات آماده سازی مورد نظر در بند           ،سایر کارهای الزم   .2
 های مربوط در فهرسـت پایـه        های الزم در فهرست مذکور از ردیف        در صورت عدم وجود ردیف      و شبکه جمع آوری فاضالب   پایه  
 پشـت بنـد     )در صـورت نیـاز    (تخریـب    مانند احـداث و      ،شود  ، با برآورد احجام و مقادیر هر مورد، به دفعات الزم، محاسبه می            ابنیه

 و یا در فهرست تجهیز و برچیدن کارگـاه           ، در باال یا داخل شفت      مورد نیاز برای استقرار تجهیزات      و یا ابنیه موقت    دستگاه لوله رانی  
 فهرسـت تجهیـز     421104 تـا    421101و   420903 دستورالعمل تجهیز و یـا ردیفهـای       7-2 مانند موارد مرتبط با بند       ،شود  منظور می 

 .کارگاه
های پلی اتیلن فاضـالبی مخصـوص در        ، شرح مختصری از عملیات لوله رانی با لوله        130202  و 130201مفاد درج شده در ردیفهای       .3

 : هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است

های انباشـت   ها، از محل تهیه، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل                بارگیری و حمل لوله    .3-1
 .ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب ی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لولهفرع

 در  ، نوک حفار به داخل شفت و متعاقبأ خارج ساختن آنها از شفت             حلزونی و   و )یک متری  (انتقال قطعات پایلوت و کیسینگ     .3-2
 .مقاطع الزم

کیسینگ گذاری، با رعایت و کنترل مـداوم و دقیـق شـیب و امتـداد الزم، بـا دسـتگاه                    اجرای مراحل پایلوت و حفاری نقب و         .3-3
مناسب دارای سیستم تخلیه حلزونی، همراه با انتقال خاک و مواد حاصل از حفـاری بـه بـاالی شـفت و تمیـز کـردن کامـل داخـل                              

 .ها کیسینگ

هـا و   ، تنظـیم سـر لولـه   )درصورت لزوم( سر لوله    حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده سازی             . 3-4
ها به داخل نقب و به محل نصب، به کمک دستگاه، نصب آنها بـا رعایـت شـیب                     انجام عملیات جوشکاری به طور کامل، انتقال لوله       

 .ها از نقب به کمک دستگاه الزم و خارج کردن کیسینگ

دن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خـط لولـه  عـاری از                  خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کر          آزمایش آب بندی   .3-5
 .هرگونه رسوب و مواد زاید باشد

 فاضـالبی    یـا بـتن پلیمـری      هـای بتنـی     ، شرح مختصری از عملیات لوله رانی با لولـه         130303 تا   130301ده در ردیفهای    شمفاد درج    . 4
 :، به شرح زیر است فهامخصوص در هر نوع زمین و در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردی
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هـای    تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل،ها، از محل تهیه، بسته به مورد   ها و اتصالی    بارگیری و حمل لوله    .4-1
ـ             ها و اتصالی    انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله             ه نحـو   ها تا پای کار و بارانـدازی و چیـدن ب

 .مناسب
حفاری نقب با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتداد الزم و انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به باالی شفت، با دستگاه                           .4-2

 ). Slurry(با نوک حفار مناسب و سیستم تخلیه دوغابی ) Full face(مناسب دارای سیستم حفاری تمام مقطع 

ها به داخل نقب و بـه         ها به داخل شفت، راندن لوله       ها و اتصالی    گونه مواد خارجی، انتقال لوله    حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر       .4-3
 .محل نصب، به کمک دستگاه و نصب آنها با رعایت شیب الزم

 خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله  عاری از هرگونه  آزمایش آب بندی .4-4
 .ب و مواد زاید باشدرسو

 و  130202 و   130201، در بهای واحـد ردیفهـای       برای بهبود شرایط کار    ، در صورت لزوم و    هزینه تزریق آب در جلوی سیستم حفاری       .5
 . پیش بینی شده است130303 تا  130301

 .درصد ردیف مربوط است 10 متری استفاده شود، 2، چنانچه از قطعات کیسینگ 130202 و 130201های   کسر بها نسبت به ردیف .6

و سیستم تخلیه ) Open face(باز  از دستگاه دارای سیستم حفاری مقطع چنانچه، 130303  و 130302بت به ردیفهای سها ن ب کسر .7
 .درصد ردیف مربوط است 40شود،  ری به باالی شفت، استفاده اواگنی و انتقال خاک و مواد حاصل از حف

 از دستگاه دارای امکانات تامین هوای فشرده در قسـمت حفـاری دسـتگاه،    چنانچه، 130303 تا 130301اضافه بها نسبت به ردیفهای       . 8
 . درصد ردیف مربوط است5 استفاده شود،
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

1،499،000 
زوج شفت ارسال 

 و دریافت

ی لوله رانی در ها و تجهیزات، برا آماده سازی شفت
اتیلن فاضالبی مخصوص  های پلی دو جهت با لوله

 . میلیمتر400 تا 200به قطرهای 

 130101 

 

 

3،768،000 
زوج شفت ارسال 

 و دریافت

ها و تجهیزات، برای لوله رانی در  آماده سازی شفت
 فاضالبی  یا بتن پلیمریهای بتنی دو جهت با لوله

 . میلیمتر600مخصوص به قطر 

 130102 

 

 

7،626،000 
زوج شفت ارسال 

 و دریافت

ها و تجهیزات، برای لوله رانی در  آماده سازی شفت
 فاضالبی  یا بتن پلیمریهای بتنی دو جهت با لوله

 . میلیمتر1200مخصوص به قطر 

 130103 

 

 

13،581،000 
زوج شفت ارسال 

 و دریافت

ها و تجهیزات، برای لوله رانی در  آماده سازی شفت
 فاضالبی  یا بتن پلیمریهای بتنی ت با لولهدو جه

 . میلیمتر2000مخصوص به قطر 

 130104 

 
 

 متر طول 711،500
 به ،لوله رانی با لوله پلی اتیلن فاضالبی مخصوص

 . میلیمتر200قطر 
 130201 

 
 

 متر طول 793،000
 به ،لوله رانی با لوله پلی اتیلن فاضالبی مخصوص

 . میلیمتر400قطر 
 130202 

 
 

 متر طول 1،614،000
 فاضالبی  یا بتن پلیمریلوله رانی با لوله بتنی

 . میلیمتر600 به قطر ،مخصوص
 130301 

 
 

 متر طول 2،676،000
 فاضالبی  یا بتن پلیمریلوله رانی با لوله بتنی

 . میلیمتر1200 به قطر ،مخصوص
 130302 

 
 

 متر طول 4،170،000
 فاضالبی یمری یا بتن پللوله رانی با لوله بتنی

 . میلیمتر2000 به قطر ،مخصوص
 130303 

 
 

 لیتر 420
، برای تهیه مصالح و ساخت و تزریق مالت بنتونیت

 .ی لوله رانیراکروان
130401 
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 های بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی تهیه لوله.  دهمچهار  فصل
 

  مقدمه
هـا، مشخصـات فنـی، دسـتور        های تهیه شده طبق نقشـه       و اتصالی  )لی اتیلن با روکش داخلی پ    (های این فصل، مقدار لوله      در ردیف   .1

 متـر طـول     براساس   ،سازندهکارخانه  های     یا جدول  )4کالس    (ASTM داستاندارهای    های تنظیمی، جدول     و صورت جلسه   هاکار
 . محاسبه و منظور می شودمفید هر شاخه در لوله رانی، 

  درصد مبنی بر آماده بارگیری و حمل بودن آن، پنجاه         و ارایه اسناد مثبته توسط پیمانکار        1 بند   های موضوع    و اتصالی  پس از تهیه لوله    .2
 بهـای ردیفهـای ایـن فصـل در صـورت       چهـل درصـد  ،هـا در پـای کـار       ها و اتصـالی     بار اندازی لوله  بار گیری و حمل و      و پس از    
سـیزدهم ایـن    فصـل    ردیفهـای    موضوع( امل کار لوله رانی      درصد باقیمانده پس از انجام ک      ده. شود  های موقت پرداخت می     وضعیت

 .، قابل پرداخت خواهد بود)فهرست بها

 .شود  و ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال نمی14/1های این فصل، هیچگونه ضریبی بجز ضریب باالسری  در پرداخت ردیف .3
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای 

 
 

 متر طول 845،000
 600لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 .میلیمتر
 140101 

 
 

 متر طول 1،082،000
 800لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 .میلیمتر
140102 

 
 

 متر طول 1،359،000
لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 . میلیمتر1000
140103 

 
 

 متر طول 1،879،000
لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 . میلیمتر1200
140104 

 
 

 متر طول 2،386،000
لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 . میلیمتر1400
140105 

 
 

 متر طول 3،216،000
لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 . میلیمتر1600
140106 

 
 

 متر طول 4،047،000
لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 . میلیمتر1800
140107 

 
 

 متر طول 4،877،000
لوله بتنی فاضالبی مخصوص لوله رانی، به قطر 

 . میلیمتر2000
140108 
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 های پلی اتیلن فاضالبی مخصوص لوله رانی تهیه لوله.  دهمپانز  فصل
 

  مقدمه
هـا، مشخصـات فنـی، دسـتور کارهـا و صـورت         تهیه شـده طبـق نقشـه   )2/3PN  حداقل وPE 80(وزن لوله  ،150101در ردیف  .1

 . محاسبه و منظور می شود،سازندهکارخانه های   یا جدولد مربوطهای استاندار جدولو به ماخذ های تنظیمی،  جلسه
ی بر آماده بارگیری و حمل بودن آن، پنجاه درصد و پس از              مبن وسط پیمانکار ت و ارایه اسناد مثبته      1های موضوع بند      پس از تهیه لوله    .2

هـای موقـت پرداخـت         در صـورت وضـعیت     150101ها در پای کار، چهل درصد بهای ردیـف            بار اندازی لوله  بار گیری و حمل  و       
، قابـل پرداخـت     ) ردیفهای فصل سیزدهم ایـن فهرسـت بهـا         موضوع( ده درصد باقیمانده پس از انجام کامل کار لوله رانی           . شود  می

 .خواهد بود
 .شود  و ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال نمی14/1 این فصل، هیچگونه ضریبی بجز ضریب باالسری  مذکور دردر پرداخت ردیف .3
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 کیلوگرم 21،000
وله رانی، به لوله پلی اتیلن فاضالبی مخصوص ل

 . میلیمتر400 تا 200قطرهای 
 150101 
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 کار  پای مصالح. 1   پیوست
 
   کـار، طبـق      اجـرای    زمانبندی   برنامه   به  ، مورد نیاز باشد و با توجه         پیمان   موضوع   اجرای   برای  شود که    می   اطالق  مصالحی  کار، به    پای  مصالح. 1 

   ورود مصـالح  هنگـام .  باشـد   یا شـمارش  گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه   توسط   فنی  مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در    مصـالح    و بارانـدازی     مربـوط    فصـلهای    در ردیفهای    شده  بینی   پیش   تا فاصله   ، حمل    بارگیری  هزینه،    میمه ض   فهرست   ردیفهای  در قیمت . 2 

   در مقدمـه     شـده   بینـی    مـوارد پـیش     اسـتثنای   ، به    مازاد مصالح    حمل   برای   پرداختی   گونه   و هیچ    است   شده  ، در نظر گرفته      منظم  صورت   به  کارگاه
 .شود نمی  فصلها، انجام

   مصـالح   درصد بهـای 70 پیمانکار،   مالی   بنیه   تقویت  شود و برای     می  گیری  کار، اندازه    پای  ، مقدار مصالح     موقت   وضعیت   صورت   تهیه  هنگام. 3 
  هزینـه ،    ای   منطقه  بهای ضری  ، با احتساب  )شوند   مازاد می    حمل   هزینه   مشمول   که   مصالحی  برای( 7/0 بدون اعمال ضریب       حمل  کار و هزینه    پای

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی باالسری
   کارگـاه    آنها را از محوطـه       کردن   خارج   و پیمانکار حق    کارفرماست   به  ، متعلق    وضعیت   در صورت    از منظور شدن    کار، پس    پای   مصالح  تمام. 4 

  چنانچـه  (   وضـعیت    از صورت    از کسر آن    ، پس    صورت   در این   که.  باشد   نداشته  ، ضرورتی    پیمان   موضوع   اجرای   برای   که  ندارد، مگر مصالحی  
 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت

   در مقابـل     کـه    مناسـبی    و پیمانکار باید آنها را در محل         پیمانکار است   عهده  ، به    پیمان  کار، در مدت     پای  لح مصا   و نگهداری    حفظ  ولیتسوم. 5 
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

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

  مصـالح . کـار منظـور شـود        پای   مصالح   نوع  ، نباید هیچ     قطعی   وضعیت  ، و صورت     موقت   از تحویل    پس   موقت   وضعیت   صورت  در آخرین . 7 
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که مازاد بر مصرف
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 69،100  
 410102  .شن شسته مترمکعب 49،100  
 410103  .سنگ قلوه مترمکعب 36،500  
 410104  .سنگ الشه ترمکعبم 47،100  
 410105  .آهک تن 232،500  
 410106  .آجر فشاری قالب 240  
 410107  .آجر ماشینی سوراخدار قالب 370  
 410108  ).توونان(مخلوط رودخانه ای  مترمکعب 28،000  
 410201  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 423،500  
 410202  . دو پاکتیسیمان پرتلند نوع تن 438،500  
 410203  .سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی تن 453،500  
 410204  .سیمان پرتلند نوع یک فله تن 384،500  
 410205  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 399،500  
 410206  .سیمان پرتلند نوع پنج فله تن 414،500  
 410301  .انواع میلگرد ساده کیلوگرم 6،720  
 410302  .انواع میلگرد آجدار کیلوگرم 6،140  
 410401  .انواع مصالح چدنی کیلوگرم 4،870  
 410402  .انواع لوله ومتعلقات فوالدی گالوانیزه کیلوگرم 8،580  
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  کار   اجرای  سهولت ضریب. 2   پیوست
 
 از    در خارج    فاضالب   انتقال   از مسیر خط     قسمتی  هرگاه.   است   شده  بینی   شهرها پیش   خل کار، در دا     انجام   بها برای    فهرست   این   ردیفهای  قیمت 

   قسـمت   کـار در ایـن    اجـرای   سـهولت   شود و بـرای   مشخص  قسمت  برآورد، باید این  تهیه  شود، هنگام  واقع  مسکونی  و مناطق   شهری  نواحی
 . شود  اعمال  قسمت  این  قیمتهای  و به ، تعیین%85 تا 1   بین ضریبی
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  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 نها را به آ 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 (  مرکزی دفتر  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینه .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  و آبدارخانه  پذیرایی هزینه .9ـ1
 .  دفتر مرکزی  ملزومات التحریر و  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 ینه هز ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینه .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی زینهه .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2
 .  تعهدات  انجام ه نام  ضمانت هزینه .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش ه نام  ضمانت هزینه .2ـ2ـ2
 . کار ی اجرا  حسن  وجوه ه نام  ضمانت هزینه .3ـ2ـ2
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 .  مالیات هزینه .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینه .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  هزینه،  همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، 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  پذیرایی هزینه .6ـ6ـ2
 .  متفرقه های  و هزینه  کارگاه والنو سفر مس،اتتباط مخابرات، ار،  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 رنامه ب 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 هزینه جزو  آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینه )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض هزینه   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 مناطقردیف

 00/1 .های تهران و اصفهان استان 1

2 
 

 .ن و گلستانهای مازندران، فارس، سمنان، مرکزی، قم، قزوی استان
 .های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، کرمان و یزد استان

نیشابور، سبزوار و چناران از استان خراسان  های مشهد، تربت حیدریه، کاشمر، خلیل آباد،   شهرستان
 .رضوی

ستوپی، چالو، سر، دودانگه، چهاردانگه، بندپی، بلده و کجور و دهستانهای لفور و را های یانه بخش
 .هزار و اشکور از استان مازندران نمارستان، دو هزار، سه

05/1 

3 

 .های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، گیالن، چهارمحال و بختیاری استان
ریز و  های جهرم، داراب، فیروزآباد، کازرون، الرستان، المرد، ممسنی، اقلید، سپیدان و نی شهرستان

 .سرچهان و کوهمره سرخی از استان فارسهای  بخش
جام، سرخس، رشتخوار، بردسکن، فریمان، خواف و تایباد  های فردوس، گناباد، قوچان، تربت شهرستان

 .از استان خراسان رضوی
 .های شیروان، بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، اسفراین و فاروج از استان خراسان شمالی شهرستان
 .سربیشه و قائن از استان خراسان جنوبیهای بیرجند،  شهرستان

 .تپه و داشلی برون از استان گلستان های مراوه بخش

10/1 

4 

 .های ایالم، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد استان
 .گز و بخش باجگیران از استان خراسان رضوی های کالت و در شهرستان

 .شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبی
 . طبس از استان یزدشهرستان

 . بخش راز و جرگالن از استان خراسان شمالی

15/1 

 25/1 .استان سیستان و بلوچستان 5

 35/1 .های بوشهر و هرمزگان جزایر استان 6

 
های این  ای به شرح جدول باال، هنگام تهیه برآورد بر حسب محل اجرای پروژه، به برآورد هزینه که بر اساس ردیف ضریب منطقه

 .گیرد های چهاردهم و پانزدهم تعلق نمی فصلهای  این ضریب به ردیف .شود هرست بها تعیین شده اعمال میف
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 
، بایـد     هـر رشـته      بـه   ربـوط  م   رو، در کارهـای     ، از این     است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این 
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن   شود، 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
  گیرند، 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   جاری، ن   ، آهنگری   یتاسیسات   کارگاههای  ، شامل   سر پوشیده 
   ترانسـفورماتورها و مولـدهای    محـل   پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده  ،انبارهای  آالت   ماشین  ه سرپوشید  ، تعمیرگاههای   آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قـرار گیـرد، ماننـد        آنها، مورد استفاده     به   دادن   و سرویس    افراد مستقر در کارگاه      برای  شود که    می   گفته  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 

   روشـنایی   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 سوی     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   نتامی
 .شود می

   و تجهیزات    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 راه 1-07 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یا 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    عملیات  علت  شد اما به     می   از مسیر موجود انجام    " قبال  ، که    عمومی   نقلیه   تردد وسایل   تامین   برای  ، که    است  ، راهی    انحرافی  راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
   یا نصـب   احداث روش ، به   آالت   و ماشین   تاسیسات ساختمانها،     کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای   در شرح   تامینمنظور از   . 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   رگاهدر کا 
 . از آنهاست



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 1386آوری و انتقال فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع

 
 

 66

 و دیگـر   آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کردن ، 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    پیمانکار از کارگاه    تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2 
،    آن   اجـرای    بـرای    شـده    انتخـاب   ، روش    و نیـاز هـر کـار و همچنـین           ایطشر   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  ، از هزینه     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش    می  حداث ا   که   ساختمانهایی  برای. کند

 و  ، اسـتهالک   و نصـب   حمـل  هزینـه ،   فلـزی   ساختمانها، ماننـد قابهـای   ه ساخت  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش  در مورد ساختمانهای  
 از چنـد      کـه   در پیمانهـایی  . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه و جزو برآورد       شده   کار محاسبه    اجرای  ها، در طول   آن  گذاری  سرمایه
 .شود می   کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته
 خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که مشمول) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت ، بهشود می منظور   رگاه کا   تجهیز و برچیدن    های   در برآورد هزینه     که   و راههایی   تاسیساتساختمانها،  . 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   تجهیز کارگاه   عنوان   به   یاد شده   تاسیسات بود، از     اجرا نیاز خواهد     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  تامین یا     کارگاه   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب  مینتا   برای  چنانچه. شود  کار منظور می  

 آنهـا در      هزینـه   اینکه   به  ، با توجه  شود  شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  تاسیساتسایر موارد، از    
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده تاسیسات ایجاد   برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،   آب ل انتقـا   بـرای  چنانچـه .  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات   ، برق    آب  تامین  هنحو. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه     مخابراتی   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و     نصب  ، شامل    آن   کارهای   بگیرد، که   عهده   را به    کارگاه   تا ورودی    رسانی   برق   باشد تدارک   اشته کارفرما در نظر د     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    زمینه   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  می، منظور ن     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    بگیـرد، در حالـت      عهـده    را بـه     آب   چـاه    یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب  تامین کارفرما در نظر دارد       چنانچه 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  ر اسناد و، د  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
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   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان
، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های  هزینه کار، جزو      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 برچیـدن       در ردیفهـای     بابت   از این   ای   کارفرما باشد، هزینه    هدهع   به   دسترسی   راه   احداث   پیمان   اسناد و مدارک     بر اساس   چنانچه. شود

، بانـد      راه   رشته   واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی   کارگاه
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  به و  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی فرودگاه

 باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته        ، چنانچه    کارفرماست  عهده   به   تجهیز کارگاه    برای   زمین  تامین،     پیمان   عمومی   شرایط   طبق   که  با وجود این  . 7ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمـان    خصوصی   پیمانکار را در شرایط      از سوی    زمین  تامین شود، باید     تامین پیمانکار    سط تو   تجهیز کارگاه    از زمین    یا قسمتی   تمام
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه کرده

، هـر    اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه ن پیما  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

   واحـد ردیفهـای     ، در بهـای     سـاخته    پـیش    قطعـات    و سـاخت    ، آرماتوربندی   ، نجاری    آهنگری ،  تاسیسات مانند     تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

   و از ایـن   اسـت   شـده   در نظر گرفته  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   ین و از ا     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

   الزم   کـه   در کارهـایی  .   اسـت    شـده   بینـی   پیش)   مستمر کارگاه   های  هزینه (  باالسری  ، در هزینه     پیمانکار در کارگاه     کارمندان   غذای  هزینه. 12ـ2 
 منظـور     کارگـاه    تجهیز و برچیـدن     های   جزو هزینه    هزینه   کند، این    پرداخت   کارگران   غذای  تامین  ای بر  هایی   هزینه   یا کمک    پیمانکار هزینه   است
 .شود می

 از غـذا، در    کننـده  ، شمار استفاده  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 هزینهشود، و   می  تعیین پیمان   خصوصی شرایط

 کـار مجـاز       اجرای   پیمانکار، در برآورد هزینه      توسط   مشاور و آزمایشگاه     مورد نیاز کارفرما، مهندس      نقلیه   وسیله  تامین   هزینه  بینی  پیش. 14ـ2 
 . نیست

  ، بـر اسـاس    انحرافـی  راههای  به  مربوط  عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، جزو ردیفهای     انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود منظور و برآورد می بها و مقادیر کار،   در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، و   شـده   درج ، در اسناد مناقصـه       مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارکنان   سکونت   دفاتر و محل     ساختمانهای   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 
،    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های  و هزینه  برآورد و جز     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   ردیفهای   به   مربوط  های   هزینه   احتساب  ، بدون    کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 در زیـر      شـده    تعیـین    نباید از میزان   )منظور شود  صورت مقطوع ها نیز باید به       که خود این ردیف   ( ،   کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
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 یـا     مناقصـه    از انجام   ، باید قبل     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه، بیشتر باشد،       شده   از حد تعیین     هزینه  ، این    در موارد استثنایی    چنانچه. بیشتر شود 
 . برسد  فنی ی عال  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به ارجاع

  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه جهیز و برچیدن ت های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار          آب   انتقـال   خطوطراهداری،  ،    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       حد 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 به6د تا  درص4   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 برآورد مربوط
  هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریال   میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه   آنها، بدون    اجرای  هزینه برآورد     که  در کارهایی . 18ـ2 

 در بنـد      شـده    تعیـین    سـقف    آنها، تا میزان     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه بیشتر نشود،    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  از تحویل  پس درنگ  بی   است  ار موظف پیمانک. 1ـ3 

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  مهندستایید از   و پس کرده
  دسـتگاههای   ، پیمانکـار را بـه       ، گـاز و مخـابرات       ، برق    آب  تامین   برای   پیمان  مدارک و در اسناد      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  پیمانکار موظف . 3ـ3 
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک اه کارگ  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   ، انجام    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    و پرداخـت   اسـت  پیمانکار    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    4مفاد بنـد       به  ، با توجه     کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک   تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

 .شود  می ، پرداخت  مربوط  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 
  کند، در برابـر حـوادث        می   احداث   تجهیز کارگاه    برای   را که    کارگاه   موقت  تاسیسات خود، ساختمانها و      هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 

 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی
.  شـوند   کار برچیده  انجام از  ، باید پس     است   شده   کارفرما احداث    تحویلی   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  تاسیساتساختمانها و   . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پیمانکار است    به  ، متعلق ) کارفرما   توسط   شده   تجهیز انجام   استثنای  به (  تجهیز کارگاه    بازیافتی  ، و مصالح    تجهیزات
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، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،            است   شده  ا احداث  کارفرم   پیمانکار در زمین     توسط   که   تجهیز کارگاه   تاسیسات ساختمانها و     ، چنانچه    ساخته  پیش
 یـاد    تاسیسـات پیمانکار، سـاختمانها و        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

 
   پرداخت هنحو. 4 
   وضـعیتها درج     و در صورت     شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه   تجهیز و برچیدن    ز ردیفهای  ا   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

 .شود می  و پرداخت ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به  شود، مربوط کار  کل  به  چنانچه و شود  می محاسبه کار  از بخش  آن 
 .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  برچیدن هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای  هزینه برآورد     که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه ز و برچیدنتجهی
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 : الب فاض 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
 . ن پیما  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت 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  از اجرای ، پس  کارگاه  ن تجهیز و برچید     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 .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تمانتامین و تجهیز ساخ 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  تامین و تجهیز ساختمان 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 .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 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 .سانی داخل کارگاهتامین آب کارگاه و شبکه آب ر 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 .دسترسیتامین راه  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 .امصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنه
 

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 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
 

ارج سازی خ تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما 421001
سازی بیش از  ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما

 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  ماشینجایی، مونتاژ و استقرار وسایل و  هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

 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 بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 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  چاهها و میله  م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، 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 ، توزیع آبها و گودها در کارهای رشته شبکه روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب 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

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  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 .کارگاه برچیدن 421302

  مقطوع .زینه تجهیز و بر چیدن کارگاهجمع ه
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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  بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش ستفهردر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
از  ًیمت جدید عینابینی شده باشد برای پرداخت ق بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش  برای کار جدید ابالغی در فهرستچنانچه .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریبهای  های باالسری، منطقه مانند هزینه(همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان 
 درصد 25کار تا های قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) مربوط
 .است
   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  تجهیز و برچیدن 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 
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   نمونه های نقشه. 7  پیوست
 
  :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه های  نقشه مشخصات. 1
 

  موضوع   نقشه شماره
 

   لوله انشه تر جزییات 37101
   لوله  خط  نقب جزییات 37102
  درجا رو بتنی آدم 37103
    فاضالب  اصلی  لوله  درجا برای  بتنی رو عمیق آدم 37104
   ساخته  پیش رو بتنی آدم 37105
   آجری رو با دیواره آدم 37106
  درجا  بتنی رو ریزشی آدم 37107
 رو دم آ  چدنی  و دریچه  پله جزییات 37108

 
 . شود بینی  پیش  میلگردگذاری ، باید جزییات  پیوست  این  نمونه های  از نقشه ، با استفاده  اجرایی های  نقشه  تهیه هنگام. 2
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