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1401سال  سذسازی بُای ياحذ پايٍ رشتٍ ابالغ فُرست  مًضًع :

َـ  57697/ت25254وظام فىی ي اجرايی يکپارچٍ کشًر )مصًبٍ َيأت يزيران بٍ شمارٌ  بٍ استىاد

َای  وامٍ استاوذاردَای اجرايی طرح ي آييه ( قاوًن بروامٍ ي بًدج23ٍ( ي مادٌ )08/03/1400مًرخ 

 االجرا( از وًع گريٌ ايل )الزم« 1401سال  سذسازیفُرست بُای ياحذ پايٍ رشتٍ »، بٍ پيًست عمراوی

برآيرد َسيىٍتُيٍ شًد؛ تا برای  کٍ مباوی آن بٍ تصًيب شًرای عالی فىی رسيذٌ است، ابالغ می

شًد، مًرد استفادٌ قرار گيرد. می شريعبعذ از ابالغ ايه بخشىامٍ  َا فرآيىذ ارجاع کار آن کارَايی کٍ

1400/ 



 فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی
  
  

 رسته مهندسی آب
  
  

 ١۴٠١سال 
  
 

 فهرست مطالب شماره صفحه
  

 ١ ................................................................................................................. دستورالعمل کاربرد

 ۴ ............................................................................................................................... اتیکل

 ٨ ............................................................................................... بیو تخر یخاک اتیفصل اول. عمل

 ٢٠ ....................................................................................... بسته یدر فضا یحفار اتیفصل دوم. عمل

 ٢٧ ............................................................................ سطوح یو نگهدار یساز داریپا اتیفصل سوم. عمل

 ٣۴ ...................................................................................... وار آب بندید ق، یتزر ، یفصل چهارم. چالزن

 ۴۵ ....................................................................................................... یفوالد یفصل پنجم. کارها

 ۴٨ ............................................................................................................ یبند فصل ششم. قالب

 ۵٣ ........................................................................................................... یبتن یفصل هفتم. کارها

 ۵٩ ................................................................................................با سنگ ییبنا اتیفصل هشتم. عمل

 ۶٢ .......................................................................................................... متفرقه ینهم. کارهافصل 

 ۶۵ ................................................................................................................... فصل دهم. حمل

 ۶٩ ......................................................................................................... کار ی. مصالح پا١وست یپ

 ٧٢ .........................................................................................  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  . شرح٢  وستیپ

 ٧۴ .................................................................................. کارگاه دنیو برچ زی. دستورالعمل تجه٣ وستیپ

 ٨٣ .......................................................................................................... دیجد ی. کارها۴ وستیپ

 
 





 درکارب ملدستورالع
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 درکارب ملدستورالع

 
 
 

  مقدمه،  کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  سد  اختصار فهرست بهاي  به سد سازي که  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح  بها، به  فهرست  ها و پیوستهاي  واحد ردیف  و بهاي  فصلها، شرح

 کار.  پاي  مصالح )1  پیوست

 .  باالسري  يها نهیهز شرح اقالم) 2  پیوست

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل )3  پیوست

 کارهاي جدید. )4  پیوست
هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میآنان با بخش خصوصی گذاري مشارکتی   سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
هاي  هاي جانبی شامل سیستم جراي انواع سدهاي بتنی، خاکی و سازها  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي  ردیف  شرح. 1ـ2

  پوشش تحترا  ها و آبیاري  هاي دسترسی و انتقال آب براي نیروگاه سرریزها، انواع گالریها، تونلهاي تخلیه کننده، انواع  انحراف آب، سیستم
و همچنین استفاده از این فهرست بها در طرحهاي  تاس هدنشی ینب شیپ سده ایروگن ارهاي ساختمانی (ابنیه)که، وعجمم ینا رددهد.  میقرار 
  هاي  ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  در موارديبخشی سدها الزامی نیست.  عالج

  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این
دار در دفترچه  الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  عنوان و به  شده  مشخص  ارهست  ها، با عالمت  ردیف

هاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي  واحد ردیف  بهاي مشخصات فنی خصوصی درج شود.
و   تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي  ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  د نظر درجمور  و در برابر ردیف  محاسبه

 شود.  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي به
با   هر فصل  هاي  ، ردیف جدید در آینده  هاي  ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي  ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در این. 2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي  ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها یا زیر فصلهاي آنها، به  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  ديبع  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است
 .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

دیگر،   ، یا روش هایی  یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  براي. 3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  دهش  تعیین

 شوند.  می  محسوب  پایه  هاي  ردیف  اقالم  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ، اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی  ردیفواحد   بهاي. 2-4

 شوند.  می  دار محسوب ستاره  هاي  نیز ردیف  اقالم  شوند و این می

  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي  واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي  واحد ردیف  و بهاي  شرح. 2-5
 برسد.   اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی

برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  چنانچه جمع شود، واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2
) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف
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  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
،  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالکشور  سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك   عمل  دار) مالك هاي ستاره و تصویب ردیف(بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه 
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( تشریفات مناقصه واگذار می

  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي آن هزینه به  مربوط  غیر پایۀ  هاي  بها و ردیف  فهرست  این  هاي  واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  هنگام .7ـ2
 شود.  می  ، اعمال8ـ2در بند   شده

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر بیضر .1ـ7ـ2
 يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیترك تشر

(و یا عدم الزام به  مناقصه اتفیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها
 است.  شده  درج 2  وستیراهنما در پ  به عنوان يباالسر  بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م برگزاري مناقصه)

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2

 .3  پیوست  ، مطابق کارگاه هزینه تجهیز و برچیدن. 3ـ7ـ2

  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  براي .8ـ2
  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي شرح،  شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این

  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  ، تهیه هاست ردیف
 ضریب .آید می  دست کار موردنظر، به  يبها برا  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط

  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع  به اي و ضریب منطقه  باالسري
  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و 3، 2، 1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك بود. به کار خواهد  اجراي

 شود. می  بها و مقادیرکار، نامیده فهرست
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی3

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

ت اجهیزت (ابزار دقیق) و یريه گو انداز کنترل ياگاههتدس هیته رايب جراییا اهگستد ويس از دهش ابخنتا به روش هتوج ا. ب4
و مدارك ناد سا درر با توجه به نکات زی هانویل آحت و لمد، حیخر هومورد نح درر اکپیمانرایی و جا ستگاهد داتهتع نیکال، بایداهیدرومک

 د. شوی بین یشپ نمایپ
قالب یک  دری مانتاخس کارا ب راههمو تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق  لنیکاازات هیدرومکیجهت نصب ه تهیه وک يردموا در -

 شود.  ، فهرست بهاي کارهاي مربوط ضمیمه این فهرست بها میشود می واگذارر کانپیماه بن پیما
به  ونصبی اختمانس اهنگی کارهايمه ماتدخ نهید، هزوش جاعرا دیگري انرکانپیما یار کانپیما زات یاد شده بهیجهت نصب که یدر صورت -

 نصب انرکانپیماا یار یمانکپ راتیخا در ار رگاهاکز تجهی ازی اناتکام بایدر یمانکاپ چهننا. چشود میی بین متفرقه پیش لف در فصیصورت یک رد
طی ردیف  ارگاهن کو برچید هیزجت زینهه دربرآور د بوطرزینه مه وی بین شیپ مانیو مدارك پد ناسا رد آنح ، شردده زات قراریتجه

 . شود می هترفگ نظر رداي  جداگانه
میشود، با استفاده از فهرست بهاي پایه  هترفگ نظر رد اريدبر هربه هراي دورب کهد س ت عمومیاو تاسیسا ههرا، هاختماناس . هزینه احداث5
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 شود.  مربوط(راه و باند فرودگاه، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ...) برآورد شده و به عنوان یک فهرست بهاي جداگانه ضمیمه اسناد می

ی عاتطالا وعن لی هرک طوره ب اوهآن هیهت منبع وا ههو دستگا وازمللح، امص املک خصاتشاید، مب ردورآبه دکنن هیواحد ته ااور یشم . مهندس6
و د اناس رد و یههشد، تاب شتهادی اهگآ به آن تبنس شنهاد قیمتیپ ائهاربراي ر نکااپیمت سا زمال و هدبو رثموت یمق رظن زا که، را نهاآ درباره

 کند.  مان درجیمدارك پ
ر ه لحامص مجوح وسعتعیت، قمو یداب اورشم ندسهشنهاد قیمت، میپ ائهرو امکان ا لحامص عدنم تامشخص ازر پیمانکا عالاطروظمنه . ب7

 د. یانم رجد ناپیم نیف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و
، تمهیداتی مانند )Care of Water(. در مواردي که در عملیات در فضاي باز بمنظورکنترل، انحراف و هدایت آبهاي زیرزمینی یا سطحی 8

 هب وجهتبا یداب اورشم ندسهد، مشبا زمال یعیبطن جریاا به تخلیپمپاژ یا  Well Pointاحداث زهکش، خاکریز، دیوار آب بند، سپرکوبی، ایجاد 
 رهاياقالم کا یه وهت راب و هدایت آ رلتکن يابر زانید مورح ر، طراک رايجال درمح تمالی آبحمیزان ا وی نیزمرزی طحی وس ات آبهايعالمط

ا ب پاژمپ نهی، هزدشوی بین شیپ ژامپپ روش بهی رزمینیز هايبدایت آه وآوري ع مج گاهره. ایدمن رومنظ راک رايجا زینهه درآوربر د را نآ
 . شود می رآوردب بینی شده در فصول دیگر بهاي پیش هاي اضافه  تفرقه عالوه بر ردیفم ايهارک صلف رد هشد ینبیش ردیف پی ده ازااستف

را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد،  هاي حمل ضمیه فصل حمل دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله. 9
 هاي مندرج در این جدول باید باشد.این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله

(تجهیز و برچیدن  3پیوست  بینی شده براي تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار درهاي پیشتواند با درج مبلغ در ردیف. کارفرما می10
هاي مربوط به عملیات خاکریزي معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، هاي زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه)، انجام آزمایش

را به پیمانکار واگذار  سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختالط (تثبیت، بتن و آسفالت)
هاي یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداري و انجام آزمایش با تواتر حداقل کند. با واگذاري انجام آزمایش

 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند. 25

هاي مهندسین مشاور تشخیص صالحیت شده سازمان ر شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتبراي انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذا
اي از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاري امضا کرده و نسخه

 باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.هاي طرح اختالط هاي آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه

 نیست، مجاز پایه بهاي فهرست براساس شوند می منعقد ساخت و طرح روش به که هایی پرداخت صورت وضعیت پیمان. 11
مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان)،  يروش ها ریسا ای( کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهاي با مطابق باید کارکرد وضعیت صورت

 و شناسایی یا و باشند) توجه قابل( ناشناخته و زیرسطحی عملیات داراي که هایی روش طرح و ساخت در پروژه کاربرد پرداخت شود.
 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شود نمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص در کافی مطالعه

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1400براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .12
گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمتاصالحی، 

 است.
 

 
 

 

٣  
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 ت ایلک

 

و  رقابل تفکیکیغ ها شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد، بهاي واحد، مقدار و جمع کل اجزاي  و ردیف لهاصف قدمهمات، یکل مفاد   .1
 . ستنده یگردکی مکمل
 هـر  دحـ اوي ابهـ  کـه ل، بتکار نیس نیف خصاتشم ندهنک عیینت ییتنها ه، بو کلیات ها لصفه قدمم رده دج شرد شرحو  ها  ردیف شرح
ـ  و شـده  ماانج نیت فشخصام وه نقشق ار، طبک که ستا اختدپر رصورتی قابلد ها  ردیف از یک  یـن ا در هدشـ  عیـین ت تاصـ خمشا ب

 .باشد  داشته  مطابقت و ردیف مورد نظر بها تسهرف
ي هـا   قشهن در هدش عیینت شخصاتم، نبه پیمام عمومی و خصوصی منض نیف صاتخا، مشهبت سفهر ینا در نیف تامشخصز ا منظور .2

 .  رهاستکا رستون و دیی، دستورالعمل سازندگاااجر
ص شـخ م هر مورد از آنهـا بـه طـور   ل شموم عده گر آنکم شود میل امش یزن زیر را يها  زینههت، سفهر هاي این  ردیفز ا هر یک بهاي .3

 د.  باشه شد تصریح
  سانینا نیروي تامین -
 بزار ا و تالآ شینما تامین -
 . اريدنگه هاي  ینهزو ه زمالت دفعا زي بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگیري، افتو  ورریزد بات با احتساتجهیزو  لحصام تهیه -
 .  قتوم یلومان تحز تا هدش نجاما ي کارهايرنگهدا وی ساتیتاس هاي  سیستم جهیزات وت زيادنا راهو آزمایش  -
 امین تجهیزات نقشه برداري و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداري پیمانکار.  ت -
 .  شود می ختااست پرده شدی بین شیپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هک رديامو يابر انه تنهاگجدا لمح ینهزه )1 صرهتب

 هبحاسـ مو، ر از ایـن ، اسـت  هدشـ  ظورنم هاي مربوط  ردیفر د از آن جرخاري مت 500ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ینهزه )2 تبصره
 اي از تونـل  نـه امتري بعداز خروج از ده 500 زاانه هستند، گجدا لمح زینهه داخترپل مشمو حی کهلامص رايبد، اماز لمح مسافت

 شود.   می سبهاشود مح می مانجا فرط آن زا جراییا تاه عملیک
 تاس دهش نظورز مو دورری الفتا نهی، هزتالآ هاي تهیه، ساخت و نصب آهن  و ردیف انمسی هاي تهیه  ردیف دحبهاي وار د )3 تبصره

 گیرد.و بهاي جداگانه صورت نمی
کار، ی کندگاپر بتاب بهایی اضافهه است. هیچ گون نیت فشخصام وه نقشق ر، طباک امجان ايرب تهاي کاملیما، قیهب ترسهف ینا يقیمتها 

که  یگرت دکیفیا وجود آب و يزاندارال، بحم، ارگیريبراخ، حجم کار، انجام دستی کار، وس شیب، تعبیهع، ارتفا ق،من، عیزم یتسخ
 لبقا، استه شد تعیینبها  اضافه ای آن بهاي راب ابه تسهرف اینر دت صراح هب نچهآد، جزنکص مخصو ای رتشکلم را راکي اجرا

 . یستن اختدپر
بـه  م نضـ مبرآورد هزینه اجراي کار  دره کی صورت ارگاه، درن کو برچید هیزجو هزینه ت باالسرياي،  هاي منطقه ضریبه ب بوطرم مبالغ .4

ها در برآورد، مبالغ مربوط  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش. ستا اختدپر لبقاد باش هدش ظورنمن پیما
 باشد. به آن قابل پرداخت نمی

اي هـ متیق بـا  نآ هسـ مقایا دیگر، یي هاتهرسف با اهب تسفهر ینا هسمقای ر، یاگکدییا ب است بهفهر یناي اصلهف هساز مقای ريیگه نتیج با .5
 هدشیین در فهرست بهاي منضم به قرارداد تعت به صراحه آنچ زجب یفاضا هجیگر، ود سهیقام عون هرا مت، ییقه تجزی هب داستنا یا روز

 .  یستن اختدپر لبقا، است
آورد و براي تهیه کننده رب لهحمر ياآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح براي ملیعالرستود که اهب تسهرف ینا زا شخب هر در .6

 ت.  اس فذنااسناد مناقصه یا اسناد پیمان 
د تائیـ ه بـ ش فارسـ  ازل بـ قنـی،  ف تامشخصا ب قیطبت از نظر یداز، بانی درمو تجهیزات وا ههدستگا، وازملح، لمصا وگ فنیلکاتاا ی نمونه .7

 .  سدرب اورشم ندسهم
هـا،   هسـ لج و صـورت  رهـا اک یـی، دسـتور  ااجر يها  قشهن شده در جرد دابعا بقطه، دش نجاما رهاياک بعادا راساسبها، رکا یريگ اندازه .8

 
 

 

۴  
 

 



 ت ایلک
 ١۴٠١رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
 هدشـ  نیعیت به روش یريگ ازه، انداسته شد تعیین اهب تسهرف گیري در این ازهدبراي اناي  هیژو روش کهي واردمگیرد. در می رتوص

 . شود می ماانج
صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزاي کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعالم شده در این فهرست بهـا و بـه ترتیـب     .9

 تنظیم و مالك عمل قرار گیرد. 23بند  اعالم شده در
 به شرح گفته شده در مقدمه فصل اول تعیین شود. دیبان یزم وعد، نردان میز نوعه ب گیتبس اهآن ايهبن تعیی عملیاتی که .10
 نـدس همد بـه تائیـ  د ساز و تجهیزات حمل و ریخـتن بـتن بایـ    بتن ياههستگاد و گینس الحصم تولید يارار دستگاههقتسا لحنوع و م .11

 . رفرما برسداو تصویب ک اورشم
 ت. اس زمالجره فمن دامون ردب به کار خراج آنهاتراي اسب که تاسگی نس الحصبراي بتن ریزي و بتن پاشی، م یوهک سنگز ا منظور .12
 سـناد ا ساآن براسـ  يا، بهدشو تهیهر انکامپی توسط تسفرمارد کاعهدر ت هانآن تامی هک مصالحیکار، انمیپ ق کارفرما وفتوا بقط چنانچه .13

هـاي   هزینه مصالح یاد شده ضریببه . شود می درصد هزینه باالسري پرداخت 14به عالوه ، امو کارفر اورشم ندسهم یدئتا ردوم ینهزه
 شود. شود و مشمول تعدیل آحاد بها نیز نمی پیمان اعمال نمی

نـد  نما و و شـیرها  هـا   چهیرد ، اطاق)ها شفت( ها چاه، لها، گالریهانا، توهب تسهرف این رد بسته یا زیرزمینی یا روبسته يافضاهز ا منظور .14
 باشد مین میز ریز رد که تسا نهایا
 یطشـرا هـا)   شفت(ها چاه يابره گر آنکم شود میل امش نیزا ر) ها شفت(ها ، چاهتاسه فتر به کار لنژه تواوه ک اج هر اهب رستفه رایند .15

 د. باشه شدی ینب پیش اي اگانهدج
مـل و  حهاي تهیه، بارگیري،   هزینه دشبا هاي خاکبرداري وحفاري که براي آنها نیاز به استفاده از مواد منفجره می  در بهاي واحد ردیف .16

تخلیه مواد ناریه، چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشریفات الزم در نظر گرفته شده است. هزینه انجام کلیـه  
رفتـه  امیون حمل مواد منفجره و نگهداري در انبارهاي ویـژه در نظـر گ  کتشریفات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت 

هاي مشـخص   هاي چالزنی و انفجار براي رسیدن به خطوط و شیب هاي ناشی از روش ها کلیه هزینه شده است. همچنین در این ردیف
هـاي حفـاري و     هاي مربوط بـه اضـافه حفـاري ناشـی از روش     گیري منظور شده است. هزینه هاي رگالژ و لق ها و هزینه شده در نقشه

ها قابل پرداخت است به عهده  ی و دستگاههاي حفاري وغیره بیش از حدودي که طبق مشخصات و نقشهانفجار و خطاي نیروي انسان
هـا و مشخصـات    حفاریها و احجام اضافه بر آنچه در نقشـه  پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی براي انجام عملیات و پرکردن محل اضافه

 باشد.   ابالغ شده پیش بینی شده است قابل پرداخت نمی
 انـه آب گجدا لمـ ح هنـ است. هزیه شدر منظو اهبرست فه هاي این  ردیفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مینات نههزی .17

ه کـ ی ترصو رد، م)هفتل فص( تنیي بو کارها) مرهاچ فصلر د هاي تزریق  ردیف( زریقت تلیاماول)، عل فص( اکیخ یاتلعم ياا برنهت
 حمـل و نقـل   صـل فر ه دشـد ی بینـ ش ردیـف پـی   ده ازااستف تر بامکیلو 5ر ب زادام فتامس ايرباشد، بتر مکیلو 5ز ا رتبیش لمحه فاصل

 .  شود می سبهامح
 ترسـ هف ایـن  هاي تقیمر، دشدابشده  اً ذکرتصراح هک ديراوم و آبدار، بجز وبطهاي مر حیطم در ارک دهیزکاهش باه ب بوطرم هزینه .18

ـ  از آب یشنا حیطس ايهآب وذفنل مقابر د رهااکت حفاظه ب بوطرم هناست. هزی هدش رومنظ اهب ـ  ذوبا یـ ن رااب ن درکـ  کشـ خ رف وب
 است.   هدش نظورا مهمتدر قی، شده دایل از عوامی ناش راک يااجرل مح

هاي این فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است، در مـواردي کـه برداشـت مصـالح مشـمول پرداخـت         در ردیف .19
 باشد.  باشد، پرداخت این هزینه به عهده پیمانکار می جز استخراهزینه ارزش قبل ا

هاي اجراي کارهاي مربوط به فضاي بسته در این فهرست بها در صورتی که فاصله محل اجراي عملیات از نزدیکترین دهانه  در ردیف .20
هـاي مربـوط    بها بابـت انجـام کـار در فواصـل بیشـتر، از ردیـف       متر بوده و اضافه 150دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر 

 شود.   پرداخت می
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 نماید. ها را مشخص می مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت جدول زیر .21

 
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت مقدار سیمان در مالت - 1جدول شماره 
 

 شرح
مالت ماسه سیمان 

1:6 
مالت ماسه سیمان 

1:5 
مالت ماسه سیمان 

1:4 
مالت ماسه سیمان 

1:3 

مقدار 
 سیمان

200 225 285 360 

 
ها  هاي مربوط به ساخت و نصب سگمنت ، ردیفTBMهاي حفاري با دستگاه حفار  هاي مربوط به حفاري مکانیزه (ردیف مبلغ ردیف. 22

 شود: به شرح زیر پرداخت می 𝒂هاي مرتبط) در صورت کارکردهاي موقت با اعمال ضریب  و سایر ردیف

 
𝑎 = 0/85 + 0/15 × (

𝑙
𝑙𝑜

) 
 که در آن:

𝒍     .برابر است با جمع کل طولی از تونل که حفاري شده است 
𝒍𝒐  برابر است با طول کل تونل که باید حفاري و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق𝒍 =  𝒍𝒐 اعمال خواهد شد 

 شود. محاسبه و اعمال می بر اساس  جمع کل طولی از تونل که حفاري شده، 𝒂ولیکن چنانچه پیمان فسخ شود ضریب 
 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:23

هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه23-1

 دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:مشخصات فنی خصوصی و 

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 کامل و بیان مشخصات فنی کار، ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

جلسات باید به امضـاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی               صورت. 23-2

و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه  جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع  صورت

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـه    موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت

جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  م تهیه صورتهر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزو

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابـالغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه      مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

کار از طرف کارفرما با تـاخیر  جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمان انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصالحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس       ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می
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 ت ایلک
 ١۴٠١رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
در صورت وضعیت لحاظ مـی گـردد.    7/0س مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضریب جلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهند صورت

هـاي مهنـدس مشـاور و     جلسات بوده و از تعهدات و مسـوولیت  جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورت ابالغ صورت

 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد  . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات23-3

 .تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

23-4  . 
 

 . است  شده  ، محاسبه1400  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  این. 24
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص

 مقدمه

 است. 1 جدول شماره. واژگان استفاده شده در این فهرست بها داراي معانی به شرح 

 تعاریف واژگان بکار رفته -1 جدول شماره

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدي به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاك نباتی
ها . این خاكشوند خاك نباتی محسوب می ،هاي پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن ریشه ،خاك حاوي مواد آلی
 نیستند.براي تحمل بارهاي وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی (

GSI Index, Strength( 

بندي سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ردهشناسی، سیستمی از شاخص مقاومت زمین
 شود.، مقدار آن تعیین می3ها طبق بند ناپیوستگی

 باشد.ها میها و آبرفتشامل انواع خاك Iزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<20هاي سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<30≥20هاي سنگی با به زمین IIIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<40≥30هاي سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<50≥40هاي سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<60≥50هاي سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI≥60هاي سنگی با به زمین VIIزمین نوع 

ساخت  چون  نقشه
 شناسی مهندسی زمین

 آن پیاده شده است. اي متفاوت درهGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهايچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمین به سازه از را بار که شود می اطالق سازه از بخشی به پی
 .شود انجام ریزي پی

 کانال کنی
هاي تاسیساتی (از انواع لوله آب، براي انتقال مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که عبارت است از یک مجراي

 شود. ها (از قبیل برق، فیبر نوري و ...) ، کنده میقبیل آب، فاضالب، نفت، گاز و ...)، انواع کابل

 شود.هاي قایم، گود اطالق میطرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت هاي چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهي ابالغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ، نقشه  ، طبقاین فصل  عملیات   .2
  هاي ابالغی، مجاز نیست.شود. پرداخت وجه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:خاکبرداري و گودبرداري به ترتیب زیر محاسبه می براي) VII تا I نوع( زمین احجام هر یک از انواع .3
 شود.هاي ابالغ شده تهیه میهاي عرضی اجرا شده و نقشهآ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیل 

 شود.ترسیم می 2شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره ب. نقشه چون ساخت زمین
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 GSIنمودار تعیین  -1 شکل

 

 
 شناسی مهندسی) ساخت زمین چون بر روي پروفیل عرضی (نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
شناسی مهندسی و به پ) حجم عملیات (خاکبرداري یا گود برداري) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمین

 شود.(طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه میروش منشوري 
 

 
 

A1 1: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شماره )m2( 
A2 2: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شماره )m2( 

L) فاصله بین دو مقطع :m( 
V) حجم :m3( 

بین  GSIبراي خاکبرداري در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداري در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 
 برابر خواهد بود با :  40تا  30

 
 

نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداري مربوط توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداري مربوط به هر 
 شود.ها ضرب میبه هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداري انواع زمین

 شود. تنظیم می 3 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 2 جدول) گواهی انجام اجزاي کار مطابق با ت
-ساخت زمینچون هاينقشه باید شود. پیمانکار، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه »ت«تا » آ«. مراحل 3-2

 مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی وضعیت برايبه پیوست هر صورت را مهندسیشناسی 
هاي عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . پرداخت هریک از ردیف3-3

کش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروري است که روش هاي مختلف، چآالت (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتماشین
 اجراي عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

-بابت قالبشود. براي پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز براي پی کنی . براي پرداخت بهاي پی کنی جنس زمین تعیین نمی4
-بندي، نیز وجه مازاد بر نقشهسازي بدون انجام قالببندي و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم قابل پرداخت نیست. در پی

 شود.هاي ابالغی پرداخت نمی
-هاي خاکبرداري پرداخت میردیفبه هر ابعاد و اندازه براساس  موجود در پروفیلهاي خاکبرداريهاي . هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

ها کردن سطوح عملیات (خاکبرداري  و گودبرداري) و شیب بندي کف کار در بهاي ردیفهاي مربوط به رگالژ و پروفیلهشود. تمام هزینه
 گیرد.منظور شده و پرداخت مازاد صورت نمی

با   اضافی  هايمجدد قسمت  شود، پرکردن  و دستورکارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش عملیات خاکی  چنانچه .6
 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  مصالح

 شود.هاي ریزش یافته تعیین میهاي چون ساخت محلها براساس نقشهرداريحجم ریزش ب
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 

 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار  -2 جدول

 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی: ...... ....../....../........تاریخ تنظیم گواهی :  تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداري، کانال کنی یا گودبرداري 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاك
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور
                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداري و گودبرداري) -3 جدول

 )کنی و گودبرداريکار عملیات (خاکبرداري، کانال گواهی انجام

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 ......شماره گواهی انجام کار:  تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه
کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 )m3حجم خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري (

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاك
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 این صورتجلسه بدون ابالغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است. تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
   

     مهر و امضا
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 

به  احتیاج که مواردي خاکریز (در بستر هايسراشیب یا و موجود خاکریزهاي شیروانی روي هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7
 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابالغ شده، دارد)، پله احداث

شود. بهاي جداگانه می هاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزي براساس ردیف8
 بابت بارگیري و حمل مجدد قابل پرداخت نیست.

شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هاي محل گودبرداري در و کنی کانال کنی،  پی خاکبرداري، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9
 ت نخواهد بود.صورت قابل پرداخپایداري دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این

  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  به یا  کارگاه  خارج به عملیات خاکیاز   حاصل  هاي خاك  در مورد حمل. 10
  عمل به  بابت  از این  يدیگر  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  ازدیاد حجم به  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده  کنده

تایید و   به  ها در خاکریزها منوط خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام
ارایه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) براي خاك 

  .باشدمی
 هايهحجم انداز برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، براي کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه هايخاك مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه براي خاکریزي معمولی یا سنگی، محل از خاك تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل
هاي حاصل از خاکبرداري و کانال براي خاك .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاك برداشتن براي و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار  4همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره کنی باید 
بدون امضاي مدیر طرح تنظیم و مالك عمل قرار گیرد.  4تصویب و ابالغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزاي کار، نیز باید جدول شماره 

هاي مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4ي مندرج در جدول شماره هاچنانچه فاصله
 شود.   هاي مندرج در جدول فصل حمل و نقل پرداخت میمبناي فاصله

 شوند. می  گیري اندازه  شده  کوبیده  حجم  ، بر حسبماسه بادي  هاي ردیف. 11
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .12

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  . عملیاتشودبه پیمانکار ابالغ میکارفرما به   از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس صورتپیمانکار، 

  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  هایی در محل. 13
بر   عالوه  پرداختی  بها، هیچگونه اضافه  این  بینی پیش  عدم  ر صورتدشود.  ظور میمنبراي آن  دار ستاره  مورد ردیف  برآورد، بر حسب

 نخواهد شد.   ، انجام یاد شده  هاي ردیف
هاي مربوط  ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهاي آن از ردیف پل کنی . احجام پی14
-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گود کنی پرداخت می پی

باشد. هزینه جداگانه بابت  ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی شود. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداري و آماده سازي اطراف پل
 ها قابل پرداخت نیست.یا آبرو یا دیگر سازه احداث راه دسترسی به محل پل

 شود.هاي خاکبرداري پرداخت میهزینه گودبرداي برابر ردیف
 شود. می  کارفرما انجام  با دستورکار  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  متر طبق سانتی 10در حد تا   نباتی  هاي خاك  . برداشت15
  بین  فاصله  ترین مواد، کوتاه  از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  ر خاکریزها از محلد  مصرفی  هاي .در مورد خاك16

 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، مالك خاکریز و خاکبرداري که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است  مرکز ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف17

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازي  )، بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 85  شود، براي می  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  نشینجا  خاك  .ضخامت18

 95  متر و براي سانتی 5، برابر  آشتو اصالحی  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3، برابر  آشتو اصالحی  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفیل به  و اضافه  متر، تعیین سانتی 7، برابر  آشتو اصالحی  و بیشتر به روش  دگیدرصد کوبی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
گیرد و پیمانکار موظف  گونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز صورت نمی شود. هر می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه

 است آن را در قیمت پیشنهادي خود منظور کند..
.  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  متر از محلکیلو  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي19

،  شده (خاك و یا مخلوط خاك و ماسه)  کوبیده  خاك  لیتر در متر مکعب 120  بر مبناي  آن  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  هرگاه
  ماسه  لیتر، براي 30  بر مبناي  سنگی  خاکریزي  براي  مصرفی  آب  حمل  شود. بهاي می  پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت  از ردیف

  کوبیدن  شود. براي می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم  لیتر در متر مکعب 400  بر مبناي  خشک  بادي  ماسه  لیتر، و براي 200  بر مبناي  مرطوب  بادي
شود. براي مصرف ماسه بادي در  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  بهمحاس  درصد مترمکعب 15معادل   هر مترمربع  بستر خاکریزها براي

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمی هاي لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی قشر اول، در زمین
مشاور و   تورکار مهندسو با دس  است  شده  محاسبه  دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه  هاي انحرافی، برايردیف ترمیم و تسطیح راه  .بهاي20

 شود. می  پرداخت  گواهی انجام کار  تنظیم
 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت -4جدول 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 شماره پیمان:

 

 تاریخ پیمان: 

 

 تاریخ انجام کار:

 

 تاریخ صورتجلسه:

 

مقادیر کمی
 

 

 شماره

 بازه

 کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان

حجم بر 

اساس 

نقشه 

ابالغی 
(m3) 

 حجم کارشده
دالیل عدم استفاده 

درخاکریزي یا 

 سنگریزي

 حمل به محل دپو حمل به محل مصرف

حجم مصرفی 
(m3) 

 موقعیت مصرف
حجم دپو 

(m3) 
 محل دپو 

 
 
 

 
  
 

              

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

      نام و نام خانوادگی
      مهر و امضا

 
 

اي یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ، شامل عملیات کندن زمین در  هاي تهیه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه  ردیف .21
د حاصله در کنار محل کنده شده یا اهاي درشت، سرند کردن و تنطیم دانه بندي، توده کردن مو فضاي باز، شکستن و جدا کردن دانه

متر، باراندازي، پخش، تنظیم دانه بندي، تسطیح، رطوبت زنی و متراکم  500اختالط، بارگیري، حمل تا فاصله فاصله مناسبی از آن، 
هاي پیش بینی شده براي   متر بیشتر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف 500کردن آن طبق مشخصات فنی است، اگر فاصله حمل از 

شده هزینه خاکریزي خاك جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده  هاي یاد  شود. در ردیف حمل در این فصل پرداخت می
 شود. بار پرداخت می هاي تهیه مصالح و اجراي پوسته، تنها یک هاي بارگیري، حمل و باراندازي براي ردیف است. بهاي ردیف
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هاي کنترل و اندازه گیري (ابزار دقیق) و هاي این فصل، صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاه  در بهاي واحد ردیف .22

 هاي مربوط به حفاظت و نگهداري ابزار دقیق در زمان خاکریزي منظور شده است.  هزینه
هاي کنترل  هاي مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است، شامل حفر چاهک  هایی که به صورت تهیه مصالح و اجراي الیه  ردیف .23

متر و باراندازي و تسطیح خاك  500متر و حمل تا فاصله  سانتی 15ناسب رویه معدن قرضه به میزان مصالح معدن و برداشت خاك نام
الح و انباشت آن در محل معدن، رطوبت زنی یا رطوبت زدائی (برحسب مورد)، بارگیري و حمل تا صنامناسب رویه، استخراج م

متر و باراندازي در محل مصرف، پخش، تسطیح، رطوبت زنی (برحسب مورد) و متراکم کردن طبق مشخصات فنی است.  500فاصله 
شود، هزینه سرندکردن، اصالح دانه بندي، شکستن و در مورد مصالحی که طبق مشخصات فنی باید دانه بندي، شکسته و شستشو 

هاي مربوط منظور   شستشو، انجام آزمایشهاي الزم براي انطباق دانه بندي با مشخصات فنی، بارگیري و باراندازي مجدد نیز در ردیف
هاي فصل   اد طبق ردیفمتر شود، هزینه حمل ماز 500شده است. اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از 

 حمل و نقل پرداخت شود. 
هاي مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به معدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضه  هاي این فصل هزینه  در ردیف .24

 یا معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است. 

متر رویه برداري درنظر گرفته شده  سانتی 15شود،  الحی که از معدن (قرضه) تامین میهاي این فصل، براي خاکها و مص  ر ردیفد .25
 15متر ابالغ شود، هزینه برداشت مازاد بر  سانتی 15است. در صورتی که دستورکار، ضخامت خاك نامناسب رویه معدن بیشتر از 

 متر، براساس ردیفهاي مربوطه قابل پرداخت است. سانتی
هاي مربوط، براساس حجم محل   ا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار مهندس مشاور انجام شود و بهاي ردیفمخلوط کردن دو ی .26

 ز سوي مهندس مشاور پرداخت شود.امصرف (پس از کوبیدن) و پس از تائید انجام آن 

هاي حفاري  عدن سنگ یا محلمتر تنها براي آن بخش از مصالح سنگی که از م 500ردیف حمل مصالح سنگی براي مسافت مازاد بر  .27
گردد، پرداخت خواهد شد و در سایر  در زمین سنگی برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو یا تاسیسات تولید مصالح حمل می

اي بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن (پس از تولید) و مصالح حاصل از  موارد از جمله مصالح پوسته رودخانه
 متر پرداخت صورت خواهد گرفت. 500هاي  غیرسنگی، از ردیف حمل مصالح غیر سنگی، براي مسافت مازاد بر  نحفاري در زمی

کاشت  اتیکل، پس از عمل يدرصد بها 70. باشد یها م آن تیو تثب يدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیراف .28
 .باشد یماه) قابل پرداخت م 6( تیو تثب يمرحله نگهدار انیامانده در پ یدرصد باق 30و  گردد یدرخت پرداخت م
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

 ٠١١۵٠١ ای. تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترمکعب ۵٠۵,۵٠٠  

 مترمکعب -۵٠٠,١۶٨  
در صورتی که از مصالح حا  ٠١١۵٠١کسر بها به ردیف 

 برداری استفاده شود. صل از حفاری یا خاک
٠١١۵٠٢ 

 مترمکعب ١,٣۶٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل از 

 .(ROCK FILL)معدن سنگ 
٠١١۶٠١ 

 مترمکعب -۵٠٠,۶٩٣  
در صورتی که از مصالح حاصل  ٠١١۶٠١کسر بها به ردیف 

 از حفاری استفاده شود.
٠١١۶٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧۵٣  
مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار   تهیه

(Blanket  sloppy) .در تماس با بستر سنگی سد 
٠١١٧٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٨۵٢  
تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر سنگی 

 سد.
٠١١٧٠٢ 

 ٠١١٧٠٣ رسی و بالنکت افقی سد.  مصالح و اجرای هسته  تهیه مترمکعب ۵٠٠,۶٣١  

 ٠١١٧٠۴ کرت بندی و سایر تمهیدات الزم برای عمل آوری رس. مترمکعب ۶٢,٩٠٠  

  
 مترمکعب ٢١,١٠٠

در صورتی که  ٠١١٧٠٣تا  ٠١١٧٠١های  بها به ردیف اضافه
برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت 

 اسب بخار باشد. ٢۵٠بیش از 

٠١١٧٠۵ 

 مترمکعب ١,٠١١,٠٠٠  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) ریز دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ١۵اندازه دانه  ای، با حد اکثر رودخانه
٠١١٨٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٩۴٨  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) درشت دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ٢۵ای، با حد اکثر اندازه دانه  رودخانه
٠١١٨٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٩٠٧  
 (Transition zone)انتقالی   مصالح و اجرای ناحیه  تهیه

 ای. (زهکش قائم) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠٣ 

 مترمکعب ٨١١,٠٠٠  
مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد (زهکش   تهیه

 ای. افقی) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠۴ 

  
 مترمکعب 

بها به تهیه مصالح و اجرای صافی (فیلتر) در شرایطی  اضافه
 شود.که در مجاورت هسته آسفالتی به طور همزمان اجرا 

٠١١٨٠۵ 

  

 مترمکعب -۵٠٠,٣۵٠

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز  کسر بها به ردیف
دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری یا  پوسته سد 
 خاکبرداری استفاده شود.

٠١١٨٠۶ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٧١

مصالح و اجرای صافیهای  های تهیه بها به ردیف اضافه
ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

 اگر مصالح از سنگ کوهی تهیه شود.  پوسته سد

٠١١٨٠٧ 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

 مترمکعب ١,٢٢١,٠٠٠  
ای و اجرای پوسته زهکش  تهیه مصالح از مخلوط رودخانه

 .(RIP-RAP)زیر پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠١ 

 مترمکعب ۶۴٣,٠٠٠,١  
تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش زیر 

 .(RIP-RAP)پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,۵٢۶,٢  
تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چین 

(RIP-RAP). 
٠١١٩٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٧٢,٠٠٠

متری،  ۵٠٠تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله 
های بتنی  آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه

BACK FILL. 

٠١٢٠٠١ 

  

 اصله ۶٠٠,۴٠

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

متر محیط تنه  سانتی ۵ازای هر متر باشد، به  سانتی ١۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٢۴٠١ 

  

 اصله ٣٧,٠٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
متر باشد  سانتی ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵به ازای هر 
 تناسب محاسبه می شود.).

٠١٢۶٠١ 

  
 اصله ۵٠٠,١٨٣

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ٣٠تا  ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٢ 

  
 اصله ۶٠٧,٠٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ۶٠تا  ٣٠درخت در سطح زمین بیش از که محیط تنه 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٣ 

  
 اصله ٩٧١,٠٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ٩٠تا  ۶٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠۴ 

  
 اصله ١١٣,٠٠٠

به  متر که سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٢۶٠۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 شود). تناسـب محاسبه می

٠١٢۶٠۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٢۶١١ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ۶٠تا  ٣٠

٠١٢۶١٢ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠تا  ۶٠

٠١٢۶١٣ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٢۶١۴ 

 مترمکعب ۶,۵۴٠,٠٠٠  
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه 

 بخشی از سازه تخریب شود
٠١٢٧٠١ 

 مترمکعب ٩,٩٢٨,٠٠٠  
تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 چنانچه بخشی از سازه تخریب شود  گردها میل
٠١٢٧٠٢ 

 ٠١٢٩٠١ تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالتی. مترمکعب   

 متر مربع ۶٨٠,٢  
 ١۵زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا  شخم
 متر.  سانتی

٠١۴١٠١ 

 مترمکعب ٢٠٣,٠٠٠  
برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از  لجن

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.  ۵٠آن تا فاصله 
٠١۴٢٠١ 

  
 مترمکعب ٣٣,٣٠٠

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴٣٠١ 

 مترمربع ١٨,٧٠٠  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر.  محل
٠١۴٣٠٢ 

 مترمکعب ۶٠٠,٩٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٧٣  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٣١  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٨٩  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۴ 

 مترمکعب ٣۴۶,۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۵ 

 مترمکعب ۴٠۴,۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۶ 

 مترمکعب ۵٠٠,۵۴٩  
و حمل مواد حاصله از آن  VIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠تا فاصله 
٠١۴۴٠٧ 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ۴٧۵,۵٠٠

) و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین (زمین نوع  پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴۵٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٨٧

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین کنی به شکل کانال
متر از مرکز ثقل  ۵٠حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  برداشـت و توده

٠١۴۶٠٢ 

  
 مترمکعب ١٠٣,٠٠٠

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 

٠١۴٨٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,١٠۵  
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، لجن 

 و نظایر آن) و تخلیه
٠١۴٩٠١ 

  
 مترمکعب ١٣,٢٠٠

کنی و  کانال کنی،  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده دپو شده باشند با  گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت. 

٠١۵٠٠١ 

  
 مترمکعب ٢٨٨,٠٠٠

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و 

 باراندازی.

٠١۵١٠١ 

  
 مترمربع ٧٩٠,۶

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ٩۵و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠١ 

  
 مترمربع ۵۵٠,٧

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ١٠٠تا  ٩۵و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠٢ 

  
 مترمربع ١٢,٠٠٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
 ١۵درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی

٠١۵٢٠٣ 

  
 مترمکعب ٨۶,۶٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١١٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ١٠٠تا  ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٢ 

  
 مترمکعب ١٣٠,٠٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر   درصد به ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٣ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمکعب ٧٠٠,۴۶

کردن، و کوبیدن قشرهای  پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله
هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی   خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 

٠١۵٣٠۴ 

 ٠١۵۴٠١ اختالط دو یا چند نوع مصالح.  مترمکعب ۵٠٠,٢٧  

  
 مترمکعب ۵٣۴,۵٠٠

تسطیح و تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، 
اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات در بستر خاکریزها 

 یا کف ترانشه ها

٠١۵۵٠١ 

 مترمکعب ٣۴۵,۵٠٠  
تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی 

 در محل مصرف و اجرای آن
٠١۵۶٠١ 

 ٠١۵٧٠١ های انحرافی.  ترمیم و تسطیح راه ماه-کیلومتر ٧٠١,٠٠٠,١۶  
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 در فضای بستهصل دوم. عملیات حفاری ف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف

 مقدمه 
 
از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل، هاي این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم   در ردیف در فضاي بسته منظور از حفاري .1

گالري، چاه (شفت) و اطاق شیر، مغار و مانند آنها در زیر زمین (فضاي بسته)، به هر عمق به انضمام بارگیري مواد حاصله از حفاري و 
سترسی به د دیکترین دهانهمتري از نز 500حمل آنها به خارج از فضاي حفاري شده در فضاي باز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله 

شود جزء  انجام می (Open-Cut)مقطع حفاري است. عملیات حفاري مربوط به ورودي و خروجی تونلها و گالریها که در فضاي روباز
 شود.  عملیات خاکی به شمار آمده و بهاي آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت می

فاصله مقطع حفاري از نزدیکترین دهانه دسترسی (عمق تونل) با توجه به روش اجراي مصوب پیمانکار که در آن مسیر حمل مصالح  بصره:ت
 شود باید به تایید مهندس مشاور برسد.  به خارج از تونل تعیین می

تونلهاي شیب دار درصورتیکه زاویه محور هاي حفاري تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه سختی کار در   در بهاي واحد ردیف .2
درجه رو به پایین یا رو به باال باشد اعمال گردیده است و براي تونلهاي با شیبهاي بیشتر طبق  5تونل نسبت به افق بیش از صفر تا 

 هاي مربوط عمل خواهد شد.   ردیف
 تعاریف .3

 ). Aبارتست از مساحت محاط در خط پروژه (ع: طح مقطع حفاريس

شود که براي انجام عملیات حفاري در آن نیازي به نگهداري و پایدار سازي موقت نبوده و  : زمین پایدار به زمینی اطالق می پایدار زمین
 عملیات حفاري بدون وقفه کاري، ناشی از اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت، ادامه یابد. 

شود که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي  : زمین نیمه پایدار به زمینی اطالق می زمین نیمه پایدار
 موقت با وقفه انجام شود. 

شود که پیشروي عملیات حفاري در آن بدون اجراي تمهیدات خاص از جمله اجراي  : زمین ناپایدار به زمینی اطالق می زمین ناپایدار
 پیش تزریق یا پیش مهاري یا تمهیدات ویژه دیگري از این قبیل عملی نباشد. عملیات 
) منوط به انجام همزمان عملیات 020801هاي  نیمه پایدار (ردیف  بهاي پیش بینی شده براي زمین : پرداخت کامل ردیف اضافه1تبصره 

باشد. درصورت انجام هر یک از عملیات فوق  ارنده میپاشی، نصب شبکه فوالدي، اجراي هر نوع میل مهاري و اجراي قاب نگه د بتن
شود که این درصد براي هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است. درصورت انجام  درصدي از بهاي واحد این ردیف پرداخت می

 ترکیبی از عملیات، مجموع درصدهاي مربوط به آن عملیات قابل پرداخت است.
 020801درصد از ردیف  25ی پاش درصورت انجام عملیات بتن -
 020801درصد از ردیف  20درصورت انجام عملیات اجراي شبکه فوالدي (وایرمش)   -

 020801درصد از ردیف  25درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع میل مهاري  -

 020801درصد از ردیف  30درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع قاب نگه دارنده  -
اي باشد که در حد فاصل محلهاي حفاري و تحکیم اجراي عملیات نگهداري و  ري در زمین نیمه پایدار به گونه: چنانچه جبهه کا2تبصره 

بهایی بابت زمین نیمه پایدار تعلق نخواهد  پایدار سازي موقت تداخلی با عملیات حفاري تونل نداشته باشد، به این حجم از حفاریها اضافه
هاي  نیمه پایدار تنها به آن حجم از  بهاي حفاري در زمین ایدار محسوب خواهد شد و اضافهگرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پ

 ها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت با وقفه انجام شود.  حفاري
اي بجز قطعاتی که جزئی از  ر داخل آن نباید هیچگونه زایدهها نشان دهنده مرزي است که د  ین خط در نقشها: )Aط پروژه(خط خ
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 در فضای بستهصل دوم. عملیات حفاری ف
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 پوشش دایمی است، قرار گرفته باشد. 

ها و پر کردن براساس مشخصات  ها نشان دهنده حدي است که جهت متره و پرداخت حفاري  ین خط در نقشها: )Bط پرداخت (خط خ
ه بین خط پروژه و خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاري که از گیرد. بنابراین فاصل فنی، به پیمانکار مورد استفاده قرار می

 ها، مشخصات فنی و دستور کارها.   آید به اضافه ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشه بدست می 4جدول بند 
 باشد: حداکثر اضافه حفاري قابل پرداخت به پیمانکار طبق جدول زیر می .4

 متر) (اعداد بر حسب سانتی                                                                    

 ناپایدار نیمه پایدار ایدارپ
 نوع زمین                                     

 وش حفارير

 چال و انفجار و چکشهاي هیدرولیکی و بادي 20 15 10

 کله گاوي 15 10 5
 

هاي   هاي حفاري و مازاد بر آن از ردیف  متر از ردیف سانتی 10الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا  هاي فوق حفاري  اضافه
الذکر و پر کردن آن  هاي ناشی از اضافه حفاري بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوق  زینههشود.  برداري پرداخت می ریزش

 گر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است. فضا با بتن یا مواد دی

 هاي حفاري پیش بینی شده است.   بهاي لق گیري سنگ و صاف کردن قسمتهاي برآمده و رگالژ در ردیف .5

، پیمانکار )Geological Break( هرگاه ضمن اجراي کار، ریزشی مازاد بر اضافه حفاري مجاز به وجود آید که ناشی از شرایط زمین باشد .6
باید موضوع را بی درنگ به اطالع مهندس مشاور برساند. مهندس مشاور پس از رسیدگی، دستور کار مقتضی براي جلوگیري از گسترش 

هاي ریزش برداري و پرکردن فضاهاي   کند. هزینه ریزش و چگونگی پرکردن فضاهاي خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابالغ می
ی تنها در صورتی به پیمانکار پرداخت میشود که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و با خال

 رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهاي ابالغی قابل پیشگیري نبوده باشد.  اطالعات موجود و علی
متر  سانتی 10رایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر بهاي اضافه حفاري در کف تونل و پر کردن جاي آن به دلیل ش .7

قابل پرداخت است. در صورتیکه اضافه حفاري ناشی از عمق بیش از حد چالهاي حفاري شده و یا خرجگذاري مازاد باشد، هیچگونه 
 پرداختی جهت اضافه حفاري و پرکردن جاي آن صورت نخواهد گرفت. 

ري هر نوع  مصالح ناشی از ریزش، در هر نوع زمین، هزینه خرد کردن و شکستن سنگهاي درشت به هر در بهاي واحد ردیف بارگی .8
 500روش، جمع آوري و بارگیري مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاري و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضاي باز تا فاصله 

 شود.  ور کار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام کار پرداخت میمتري از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده است و براساس دست

در ردیف  …ها، تغییر مقطع و   هزینه صعوبت حفاریهاي ناشی از اجراي شکلهاي هندسی ویژه مانند محلهاي تقاطع حفاریها، زانوئی .9
 ، منظور شده است. 020701

قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند، باید به محل خاکریز ها که به تشخیص مهندس مشاور  مواد حاصل از حفاري در انواع زمین .10
مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد، باید به محلهاي انباشت مواد زاید که از سوي مهندس مشاور . و یا دپوي مصالح حمل و تخلیه شوند

متر در فضاي باز، طبق فصل حمل  500بر  شود، حمل، تخلیه و پخش و تسطیح شوند. چگونگی پرداخت هزینه حمل مازاد تعیین می
 باشد.  می

در مورد حمل مواد حاصل از حفاري به خاکریزها یا به محل انباشت (اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید)، حجم خاکی که حمل  .11
 شود.  شود، برابر با حجم محل حفاري مطابق خط پرداخت محاسبه می می
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 ها منظور شده است.  شود همچنین تغییر حجم ناشی از تورم، در قیمت محاسبه می حجم حفاري، براساس خط پرداخت .12
هاي صورتمجلس شده با   شود، طبق اندازه هایی که طبق دستور کار مهندس مشاور، براي برداشتن قسمتهاي سست انجام می اضافه حفاري .13

پرکردن این محلها طبق نقشه، مشخصات فنی یا دستور کار شود. هزینه  هاي حفاري پرداخت می  مهندس مشاور و با استفاده از ردیف
 شود.  هاي این فهرست بها پرداخت می  مهندس مشاور بر اساس ردیف

هاي  آب دار، هزینه ناشی از دشواري کار در زمین آب دار و بکارگیري روشهاي ویژه با یا  بهاي حفاري در زمین هاي اضافه  در ردیف .14
 ره در نظر گرفته شده است. بدون استفاده از مواد منفج

هزینه پمپاژ آبهاي جاري، نشت آبها و آبهاي مصرفی در عملیات حفاري در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور،  .15
 اي صورت نخواهد گرفت.  شود. و براي تخلیه ثقلی آب پرداخت جداگانه به صورت جداگانه از ردیف فصل متفرقه پرداخت می

هاي مربوط به احداث کانال، جمع آوري و هدایت آبهاي   ) هزینه020501بهاي حفاري زیر تراز  آبهاي زیرزمینی (ردیف  ف اضافهدر ردی .16
سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است. چنانچه آبهاي نفوذي بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی 

اي سطحی تا محل استقرار پمپ در بهاي واحد این ردیف منظور شده است. همچنین در این ردیف تخلیه نگردند، هزینه هدایت آبه
هزینه کاهش راندمان عوامل اجراي کار و تجهیزات مربوط ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهاي نفوذي جاري و غیرجاري و عملیات زیر 

 خواهد گرفت. تراز آب منظور شده است و پرداخت دیگري از این بابت صورت ن
 شود.  یا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول پرداخت می) (Fore Polingهزینه عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی  .17
(تجهیز و برچیدن  3هاي پیوست   برداري و نگهداري از سیستمهاي تهویه و روشنایی از ردیف هاي مربوط به تهیه، نصب، بهره هزینه .18

  شود. کارگاه) پرداخت می
ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروري و در حین پیشروي عملیات حفاري  .19

هاي نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و به عهده کارفرما   باشد. در بهاي واحد ردیف در فضاي بسته الزامی
 هاي مربوط به  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداري به عهده پیمانکار است. هزینهاست ولی 

 هاي ذیل نیز دیده شده است :  هاي نصب ابزار دقیق هزینه . در بهاي واحد ردیفالف
 چال زنی در محلهاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین - 
 تزریق اولیه و ثانویه انجام آزمایش نفوذ پذیري و - 
 هاي مورد نیاز جهت نصب  آماده سازي ابزار و وسایل و مهاري - 
 تعبیه و جاگذاري و تثبیت در محل - 
 هاي مورد نیاز  انجام کابل کشی - 
 ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل، تهیه مصالح - 
 اي ابزار دقیق به همراه گزارشهاي مربوط.  قرائت دوره - 

 هاي حفاري تونل دیده شده است.   . هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهاي ردیفب

 شود.  . هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه پرداخت میپ
باشد.  هاي این فصل قابل پرداخت می حفاري مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور از ردیف  هزینه .20

هاي مربوط در سایر فصول قابل پرداخت   ن فضاي حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از ردیفهاي مربوط به پر کرد  همچنین هزینه
متر  250متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی براي اجراي کار در فواصل کمتر از  250باشد. حداقل فاصله پذیرگاهها  می

 رداخت نخواهد شد. احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها مبلغی پ

بینی شده باشد که نیاز  تجهیزات مربوط به حفاري تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضاي بسته متناسب بوده و به نحوي پیش  تبصره:
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به احداث پذیرگاه را در عملیات حفاري به حداقل ممکن کاهش دهد. چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمان به روش و 

خاصی براي حفاري تونل اشاره شده باشد، که بنا به تشخیص مهندس مشاور در صورت استفاده از آن تجهیزات، نیاز به تجهیزات 
 احداث پذیرگاه نباشد، در آن صورت هیچگونه پرداختی بابت حفاري پذیرگاه و پر کردن فضاي آن پرداخت نخواهد شد. 

ه هر روش(اعم از انفجاري، انفجاري آرام و چکشهاي هیدرولیکی و بادي) در هاي حفاري تونل ب  هاي حفاري تونل، هزینه  در ردیف .21
بینی شده پرداخت  بهاي مربوط از ردیف پیش گاوي اضافه هاي واحد منظور گردیده است و فقط در صورت استفاده از دستگاه کله قیمت

 است.  متر محاسبه گردیده 150هاي حفاري براي تا عمق   خواهد شد. همچنین بهاي ردیف

هاي اصلی حفاري و   اي خواهد بود که فقط به ردیف بهاي عمق در حفاري غیرمکانیزه شیب و ناپایدار بودن و . . . به گونه اضافه .22
 ) اعمال خواهد شد.020201و  020104تا  020101برداري ( ریزش

 هاي زیر: هاي مترتب از جمله هزینه ، تمامی هزینه020106و  020105هاي  در ردیف .23
 ، TBM. تامین دستگاه 23-1
 . حمل تا محل کار و استقرار آن،23-2
 هاي مربوط به تعمیر و نگهداري در هر شرایط، . هزینه23-3
 هاي تامین برق دستگاه، . هزینه23-4
 هاي برچیدن دستگاه در پایان کار، . هزینه23-5
 هاي تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاري، . هزینه23-6
 هاي تهیه تمام اقالم مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...، . هزینه23-7

 گیرد. لحاظ شده و پرداخت دیگري صورت نمی
 

، فصل نهم هزینه تخلیه آب 090801  دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیف هاي آب در زمین  TBMچنانچه حفاري با دستگاه .24
 داخت دیگري مجاز نیست.شود و هرگونه پر پرداخت می

، با اعمال 020106یا  020105هاي  شود، بسته به شرایط از ردیف ، اجرا میT.B.Mهایی که با دستگاه حفار  هزینه عملیات حفاري تونل
 شود. محاسبه می 020304بهاي عمق ردیف  و اضافه 020303یا کسر بهاي ردیف  020302بهاي ردیف  اضافه
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ۴۶٢,٠٠٠,٩  
زمین متر مربع، در  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع تا 

 پایدار.
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٧٢۴,۴  
متر  ٢٠و تا  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 مربع، در زمین پایدار.
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣,٣٧۶  
متر  ۵٠و تا  ٢٠حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 مربع، در زمین پایدار.
٠٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ٢,٢٨١,٠٠٠  
متر مربع، در  ۵٠بسته به مقطع بیش از  در فضای  حفاری

 زمین پایدار.
٠٢٠١٠۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,١١,٧٧۶  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۵ 

 مترمکعب ٨,٩٩٨,٠٠٠  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ٢۶٧,٠٠٠

بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در 
فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 متر از نزدیکترین دهانه ورودی. ۵٠٠

٠٢٠٢٠١ 

  

 درصد ٧

برداری در فضای  های حفاری و ریزش بها به ردیف اضافه
بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر. برای  ٢۵٠متر باشد، به ازای هر  ١۵٠دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار، و به همین ترتیب  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠

 های بیشتر. برای طول

٠٢٠٣٠١ 

 درصد ٢  
به ازای هر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های   بها به ردیف اضافه

 متر مربع. ۴٠متر مربع کمتر از 
٠٢٠٣٠٢ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های  کسر بها به ردیف

 متر مربع. ١۴٠متر مربع و حداکثر تا  ۴٠تر از  مربع بیش
٠٢٠٣٠٣ 

  

 درصد ١

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه  بها به ردیف اضافه
) در عمق ٢٠١٠۶و  ٢٠١٠۵های  (ردیف TBMحفار 

 ٢۵٠متر اول یک بار، برای  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠بیشتر از 
 های بیشتر. متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

٠٢٠٣٠۴ 

 مترمکعب ۶٧٧,٠٠٠,١  
های حفاری در فضای بسته، هرگاه  بها به کلیه ردیف اضافه

 استفاده شود. (Road Header)از دستگاه حفار کله گاوی 
٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١١١

های حفاری در فضای بسته هرگاه  بها به ردیف اضافه
های زیر زمینی انجام شود و آب  حفاری زیر تراز آب

 تخلیه گردد.موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ 

٠٢٠۵٠١ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ١٩٣,٠٠٠

(برای حفاری در فضای بسته با  P.V.Cتهیه و نصب لوله 
ها  استفاده از مواد ناریه) چنانچه در حین چالزنی از چال

 P.V.Cگذاری از لوله  آب خارج شده و جهت خرج
نصب  P.V.Cاستفاده گردد، (به ازای هر متر طول لوله 

 شده).

٠٢٠۵٠٢ 

  

 درصد ١

های حفاری در فضای بسته به هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا   ۵برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت باال 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠١ 

  

 درصد ٢

فضای بسته در هر مقطع های حفاری در  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا  ۵برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از  

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠٢ 

  

 درصد ۴٠

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠از فضای بسته که دارای بیش از  برای طولی

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت باال 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠٣ 

  

 درصد ۵۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

پیشروی به سمت پایین درجه شیب نسبت به افق  باشد و 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۴ 

  

 درصد ٣۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت باال 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۵ 

  

 درصد ۴۵

در فضای بسته در هر مقطع های حفاری  بها به ردیف اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۶ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١۵۶

بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طولی از  اضافه
فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد (مانند 

ای که  ها و محدوده ها، درافت تیوب ها، ترانزیشن دوراهی
 کند). ابعاد مقطع تونل تغییر می

٠٢٠٧٠١ 
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ۵٠٠,۵٨٨  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.
٠٢٠٨٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧١٩  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 عملیات حفاری در هر نوع زمین ناپایدار انجام شود.
٠٢٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب 

بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش  اضافه
مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ  ۵٠از 

 مرحله الزامی باشد. ٣بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 

٠٢٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ٩۶,۴٠٠

بها به ردیف حفاری در فضای بسته  چنانچه  بنا به  اضافه
شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های بتن ریزی 

گذاری  یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری با خرج
 محدود و ویژه و مالحظات خاص انجام گیرد.

٠٢١٠٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٧۴۵,۶

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق همگراسنج 
(Convergence Meter) ای در فضای بسته در  سه نقطه

 حین عملیات حفاری.

٠٢١١٠١ 

 عدد ١,٢٩٩,٠٠٠  
به ازای نصب هر نقطه  ٠٢١١٠١بها به ردیف  اضافه

 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
٠٢١١٠٢ 

  
 مترطول ٧٣٩,٠٠٠,۵

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب هر نوع ابزار دقیق 
در هر نوع فضای بسته و  (Extenso Meter)واگرا سنج 

 متر. ۵در حین عملیات حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠٣ 

 مترطول ۶٩۵,۵٠٠  
به ازای هر متر افزایش طول  ٠٢١١٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,۶۶۴,٣

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق بارسنج 
(Load Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠۵ 

 مترطول ۵۶٠,٠٠٠  
، به ازای هر متر افزایش طول ٠٢١١٠۵بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۶ 

  
 عدد ٣,١٣٨,٠٠٠

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج 
(Pressure Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 حفاری.

٠٢١١٠٧ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم

 

  مقدمه
 

 

 ارد زیر در نظر گرفته شده است:موز بجهاي مربوط به تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجراي کار   هاي این فصل، کلیه هزینه  ردیف رد .1
هاري ) و میل مSplit Setشونده، گوه، میل مهاري با پوسته شکاف دار (، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز ردلگمی .1-1

 هاي اجراي میل مهار تنیده و ناتنیده این فصل.   کلیه ردیف يبرا) Swellexونده (ش سطنببا پوسته م
 و شاتکریت.  هاي اجراي میل مهار و کابل مهارکننده  براي براي ردیف انیمس .1-2
 ). Wire Meshاي شبکه فوالدي (هاي اجر  والدي براي ردیفف هکبش .1-3
 میل مهارها و کابل مهارکننده و شاتکریت. راي هاي اج  افزودنی شیمیایی تزریق در ردیف دموا .1-4
 ها.   لح فوالدي الزم و ساخت نگهدارندهاصمیه ته .1-5
 ه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط تهی .1-6

، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز ردلگمیهاي اجراي شبکه فوالدي و   هزینه تهیه شبکه فوالدي براي ردیف: 1هصرتب
انواع میل مهاري و  يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته م) و میل مSplit Setسته شکاف دار (وپ ري باهاشونده. گوه، میل م

هاي   اده براي تزریق در ردیفتفاسد پنجم و هزینه سیمان مورفصل هاي مربوط در   ها از ردیف  رندهمصالح فوالدي الزم براي نگهدا
هاي فصل هفتم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی از فصل چهارم پرداخت   از ردیف هدر کننهامیل مهار و کابل م يجراا

 خواهد شد. 
ابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط، به عهده پیمانکار گذاشته شود ردیف تهیه آنها :در صورتی که در نظر باشد تهیه ک2ره تبص

 شود.  بصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج می
حمل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه (ماسه و مصالح سنگی شاتکریت  و يارگیرب هاي مربوط به  هاي این فصل هزینه  ردیف در .2

صله) نگهداري در کارگاه و ار فهتر، آب و دیگر مصالح به ومیلک 30 متر، بنتونیت، سیمان و آهن آالت تا فاصله 500ه اصلتا ف
 است.  هدفته شگربارگیري و حمل از محل نگهداري تا محل ساخت و مصرف و باراندازي در نظر 

کیلومتر بنتونیت، سیمان  30 رب دازو هزینه حمل مایت شاتکرمتر ماسه و مصالح سنگی (شن و ماسه)  500حمل مازاد بر  هنیزه: 1هصرتب
 شود.  وط در فصل حمل محاسبه میبمر هاي  ردیفز ا و فوالد با استفاده

 شود. متر مصالح سنگی شاتکریت همانند حمل بتن از فصل حمل پرداخت می 500مل مازاد بر ح ههزین: 2ه صرتب
 4 نداب اضافه حفاري استخراج شده از جدول ببا احتس ونلها و گالریها خط پروژهطوح عملیات انجام شده در تس بهاسحناي ممب .3

 د. وفصل دوم و ضخامت تحکیمات خواهد ب
 ظر گرفته شده است :ندر  هاي ناشی از موارد زیر نیز  ف تمیز کاري و آماده سازي سطوح، هزینهیدر رد .4

 درسوبات، موا، ل، گهدخاکبرداري یا حفاري شده از خرده سنگها و سنگهاي نامتراکم، مالتهاي خشک ش حوطردن سز ک. تمی4-1
 پوششهاي قبلی، خار و خاشاك و سایر اجسام زایدنی، غور
 و مرطوب نگهداشتن سطوح تمیز شده  اافهکبا آب توام با هواي فشرده، خارج کردن آب داخل درزها و ش شوي. شست4-2

دي بعمیزکاري و انجام عملیات تین بشود. در صورتی که فاصله زمانی  آماده سازي سطوح فقط یک بار پرداخت می یفاي ردبه .5
هندس مشاور ید مد تنها با تایشاب هتشذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد که تمیز کاري مجدد ضرورت داپاناجتناب 

 تمیزکاري و پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت. 
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بتن  فی(به جز رد ردیر زمینی در آنها جریان دازو  یبهاي هر گونه سختی کار و توقف عملیات در سطوحی که آبهاي سطح اضافه .6

یی ها  هددوحات بتن پاشی در میلمع هبي مربوط بها اضافه) در بهاي واحد ردیف مربوط به عملیات اجرایی منظور شده است.  پاشی
 شود. .  پرداخت می 030501باشد از ردیف که آب زیر زمینی یا سطحی جاري 

 (Overlap)اب همپوشانی ستحوالدي نصب شده با اف هاي س وزن تئوریک شبکه، براسا(Wire Mesh)هاي فوالدي   وزن شبکه .7
 شود.  یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط م  به نقشهباتوجه 

 شود : میهاي ناشی از موارد زیر را نیز شامل   هزینه، (Wire Mesh)هاي فوالدي   جراي شبکهدیف ار .8
سنجاقی و هر نوع مالت سیمانی و سیمهاي انتظار و یا میخهاي فوالدي از (ین دهاي مور  هارکنندهصب مآماده سازي و نهیه، . ت8-1

 شود).  که به کمک تفنگ بادي نصب می
 هاي مورد نیاز  سطوح حفاري شده توسط مهار کننده منطبق کردن شبکه فوالدي با و کردن، نصب و تثبیت خمدن، یبر .8-2
هاي فوالدي نیاز به اجراي میل مهاري و   ت اجرایی جهت تثبیت شبکهورمهندس مشاور و بنا به ضرخیص ا به تشبن راگ. 8-3

 هد شد. اوخهاي اجراي میل مهارهاي ناتنیده پرداخت   باشد هزینه آن از ردیف مربوط تمتعلقا
اجراي قطعات بتن پاشی ینه زههاي بتن پاشی هزینه تهیه کلیه مصالح (بجز سیمان)، ساخت، حمل، اجرا و همچنین   در ردیف .9

 آزمایشی، نگهداري، عمل آوري و پرداخت سطوح نهائی منظور شده است. 
ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از باشد بنابراین  هاي بتن پاشی، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده می ظور از ضخامت در ردیفنم .10

ها و مشخصات فنی و دستور کارها کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی   قسمتها نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه
قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتالفی و تمیز کردن محیط کار از بتن دابراي پرکردن ناهمواریهاي سطحی و تامین ح

هاي بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت  اتالفی و خارج کردن آن مواد در بهاي واحد ردیف
 نخواهد گرفت. 

 انهاي مربوط به استهالك اضافی دستگاه بابت کاهش راندم  ر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهاي فلزي و پلیمري کلیه هزینهد .11
 این مواد منظور شده است.  ناشی از استفاده از

زه گیري از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت، چسبندگی و انجام آزمایشهاي مورد نیاز، در صورتی که طبق نظر مهندس بهاي مغ .12
 میشود. ت اخردربوط در فصل چهارم پم فیدر ) ضروري باشد ازCoreمشاور انجام کرگیري (

 اي منظور شده است.  رمش، هزینه اجراي عملیات در سطوح با هر زاویهشی و اجراي وایان پتب هاي  ردیفواحد  در بهاي .13
 : تساهاي ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده   ار تنیده و ناتنیده سنگ هزینهمهل میاجراي  هاي  در ردیف .14
 مهار میل اجرايقاط مورد نظر و پیاده کردن و برداشت ن دهداري محدونقشه بر .14-1
 ل الزم، و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده ل به قطر و طوفر چاح .14-2
وسته باز شونده، پ، ههمراه کلیه ملحقات مورد نیاز میل مهاري (شامل صفحه زیر سري یا بار بر، گوه ب ارکردن میل مهماده آ .14-3

 ب) براي نص…ره، رابط و مهواشر، 
 گ تزریق، قبل یا پس از جاگذاري میل مهاري در چالنشیل نصب وتهیه  .14-4
 )Spacer( رنصب فاصله نگهدا هیه وت .14-5
 و یا با پوسته باز شونده و رگر با متعلقات الزم و تحکیم آن درچال به کمک مالت پرکننده سیمانی یا مواد دیهام لیصب من .14-6

  زندهوه طبق مشخصات فنی و دستورالعمل ساگ
 صالح و اجراي بالشتک بتنی (مالت ماسه و سیمان) جهت صفحه زیر سريهیه مت .14-7
 نی یا دستور کار) براي مالت تزریق شده و بالشتک بتنیف اتخصگیرش سیمان (مطابق مشارنتظا .14-8
 کردن مهره م ر سري و واشر و بستن و محکیز ادن صفحهرار دق .14-9
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 و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی  تیزاهمیل مهار با تجادن ش قرار دحت کشت .14-10
 تزریقات تکمیلی موردنیاز مانجا .14-11
 ده مطابق مشخصات فنیش هآزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
چنانچه عالوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشد بهاي آن از ردیف  .14-13

 شود.  پرداخت می 031401
ها، مشخصات   نقشه باق طبچال مورد نیاز من لوط ساستنیده یا ناتنیده، اندازه گیري، براهاي اجراي انواع میل مهارهاي   ردیف در .15

 شود. فنی، دستور کارها و با توجه به صورتمجلسهاي مربوط انجام می

 متر لحاظ شده است.  3هاي اجراي میل مهار، هزینه اجراي میل مهار تا طول  در ردیف تبصره:

 . میشود داختمیل مهار از نوع مربوط پر هاي  ردیفآزمایشی، طبق اجراي هر نوع میل مهار زینه ه .16
سنگبرداري و حفاري محدوده صفحه باربرکابل مهاري، در هر نوع زمین از ردیف حفاري کنترل شده در فصل اول و هزینه زینه ه .17

 شود می اي در فصل هفتم پرداخت لشتک بتنی) از ردیف بتن سازهای (بنربر بته باتهیه بتن و اجراي صفح
 نظر گرفته شده است.  ردزیر نیز  يها  نهر کننده سنگ، هزیاهم لبااجراي ک هاي  ر ردیفد .18

 رداري محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجراي کابلهاي مهارينقشه ب. 18-1
ي چال با آب توام با هواي شستشو و زمعمق ال طر و) به قDown The Holeاي از جمله ( هاي ضربه ل با انواع  روشفر چا. ح18-2

 فشرده 
 و تعیین انحراف چالنترل . ک18-3
 اولیه (پیش تزریق) قیر. تز18-4
 مجدد، تخلیه و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فاري . ح18-5
 با مشخصات و طول تعیین شده  قات مربوطملح کابل مهار کننده سنگ و گیره انتهایی باعبیه . ت18-6
 ن یزر ای هر نوع دوغاب یا مالت سیمانا ب ولمرحله ازریق . ت18-7
 جهت گیرش سیمان نتظار. ا18-8
 ها  هاي نگهدارنده رشته  ربر، واشر و گوهباصفحه عبیه . ت18-9
 زار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات الزم. بو ا جهیزاتبا تاي  اي یا دسته ش قرار دادن کابل به صورت رشتهحت کش. ت18-10
 یق مرحله دوم)رزتیمان یا رزین (س تمالهاي تکمیلی هر نوع دوغاب یا زریق. ت18-11

اي از  در صورت نیاز به استفاده از روش دورانی به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهاي روش حفاري دورانی و ضربه :1تبصره 
 ل چهارم پرداخت خواهد شد. هاي فص  ردیف

 شود.  هاي فصل چهارم پرداخت می  هاي مربوط از ردیف  : در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیري هزینه2تبصره 
ه نقشه برداري و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت ب وطربي) کلیه عملیات مزلف باقزي (فلهاي   واحد نگهدارنده در بهاي .19

آهن آالت، اتصاالت داخلی هر قاب فلزي و اتصاالت بین قابهاي  عنو ري از هفلز شامل آماده سازي قابنصب در هر شرایط 
طباق آن با مقطع تونل، حمل داخل کارگاه و تثبیت آن در محل انهاي اجرایی و   مجاور، بتن ریزي پاي قاب، جاگذاري مطابق نقشه

 هاي مجاور درکف، دیوار و سقف تونل منظور شده است.   دارندههگناتصال آن با ر و توسط پیچ و مهره، جوش و میل مها
 که تسکویی اسیا  رسیدست طه از راهقن راز متوسط نزدیکترین، ت،  مبناي تعیین ارتفاع032003و  032002، 032001 هاي  در ردیف .20

 لیاستیکی و یا جرثقیل (به عنوان وامکان استقرار ماشین آالت چرخ زنجیري و چرخ الستیکی از جمله بیل مکانیکی، لودر چرخ الس
عملیات  رايجمکان اکه اابل پرداخت است ق هاي فوق تنها زمانی  بهاي ردیف جود داشته باشد. اضافهو آندرترسی به ارتفاع) سد

ر به نحوي باشد که تجهیزات اصلی و اک پایدار سازي و تحکیم و خاکبرداري به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجراي
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 تناسب با پیشروي عملیات خاکبرداري در ارتفاع نباشند. م ییجاجرایی قادر به جابا لنسرپ

بهاي مربوط به مواد افزودنی مورد استفاده در کارهاي این فصل مطابق مقدمه فصل چهارم براي پرداخت مواد افزودنی تزریق پرداخت 
 خواهد شد.
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴٧,٧٠٠  
تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن 

 پاشی.
٠٣٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٧٠,١٠٠

اجرای شبکه فوالدی در فضای باز از هر نوع میلگرد ساده 
با هر نوع اتصاالت و مهارهای مربوط برای حفاظت 

 سطوح.

٠٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٧  
متر در  سانتی ۵اجرای الیه اول بتن پاشی به ضخامت تا 

 متر ضخامت. فضای باز  به ازای هر سانتی
٠٣٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٣۵  
های بعدی بتن پاشی در فضای باز  به ازای هر  اجرای الیه

 متر ضخامت. سانتی
٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٣۴,۶٠٠

های اجرای بتن پاشی در فضای بسته در  بها به ردیف اضافه
متر مربع باشد  ۵صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). (برای هر سانتی

٠٣٠۴٠١ 

  

 مترمربع ۶٠٠,۴٩

بهای بتن پاشی در فضای بسته به هر ضخامت برای  اضافه
محدوده ای که آبهای زیر زمینی و سطحی در محدوده بتن 

بها مستقل از ضخامت  پاشی جاری باشد (این اضافه
پاشی بوده و برای سطوح آبدار یکبار پرداخت  بتن
 شود). می

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمربع ٣,٠٠٠

های اجرای بتن پاشی چنانچه در بتن از  ردیفبها به  اضافه
مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده گردد (برای 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). هر سانتی

٠٣٠۶٠١ 

 ٠٣٠٧٠١ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی. کیلوگرم   

 ٠٣٠٧٠٢ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی. کیلوگرم   

 مترطول ١,٢١١,٠٠٠  
متر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   اجرای میل مهار نا تنیده 

 کمتر.
٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ١,٢۵٣,٠٠٠  
متر  میلی ٢۵اجرای میل مهار ناتنیده سنگ، به قطر بیش از  

 متر. میلی ٣٠و تا 
٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٢٧,٠٠٠,١  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۴٠تا 
٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ۵۶١,٠٠٠,١  
متر و  میلی ۴٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۶۵تا 
٠٣٠٨٠۴ 

 درصد -٣۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Swellex)مهاری از نوع جداره منبسط شونده 
٠٣١٠٠١ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد -۴۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Split Set)مهاری از نوع جداره شکاف دار 
٠٣١٠٠٢ 

 مترطول ١,١٢٨,٠٠٠  
متر و کمتر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵با اعمال کشش اولیه تا 
٠٣١١٠١ 

 مترطول ۵۵١,٠٠٠,١  
متر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر بیش از   تنیدهاجرای میل مهار 

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ٣٠تا 
٠٣١١٠٢ 

 مترطول ١,٧٣٢,٠٠٠  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ۴٠تا 
٠٣١١٠٣ 

 مترطول ١,٧۶٧,٠٠٠  
متر و  میلی ۴٠تنیده سنگ، به قطر بیش از اجرای میل مهار 

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ۶۵تا 
٠٣١١٠۴ 

  
 درصد ۴

تا  ٠٣١١٠١و  ٠٣٠٨٠۴تا  ٠٣٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه
متر، به ازای هر متر مازاد  ٣، برای طول مازاد بر ٠٣١١٠۴

 متر یکبار. ٣بر 

٠٣١٢٠١ 

  

 مترطول ١٠٠,٠٠٠

بهای اجرای میل مهاری  تنیده و ناتنیده سنگ،   اضافه
درجه نسبت به شاقول  ١٨٠چنانچه  عملیات در امتداد 

 ١٨٠های کمتر از  انجام شود، برای اجرای عملیات با زاویه
 شود. درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه پرداخت می

٠٣١٣٠١ 

  
 دفعه ۴٢١,٠٠٠

مهارهای تنیده به ازای  تن به میل ٢۵اعمال کشش مازاد بر 
تن در  ١٠تن معادل  ١٠تن کشش مازاد یکبار (کسر  ١٠هر 

 نظر گرفته شود).

٠٣١۴٠١ 

 ٠٣١۵٠١ ای و کمتر در هر نوع زمین. اجرای کابل مهاری سه رشته مترطول   

 ٠٣١۵٠٢ رشته در هر نوع زمین. ۵یا  ۴ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 ٠٣١۵٠٣ رشته در هر نوع زمین. ٧یا  ۶ مهاری اجرای کابل  مترطول   

 درصد ٨  
، برای طول ٠٣١۵٠٣تا  ٠٣١۵٠١های  بها به ردیف اضافه

 متر یکبار.١٠متر، به ازای هر متر مازاد بر ١٠مازاد بر 
٠٣١۶٠١ 

  

 مترطول ٣,٢١٧,٠٠٠

بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ  چنانچه  عملیات  اضافه
نسبت به شاقول انجام شود، برای درجه  ١٨٠در امتداد 

درجه نسبت به  ١٨٠های کمتر از  اجرای عملیات با زاویه
 شود. شاقول، به تناسب پرداخت می

٠٣١٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های این فصل در صورتی که  بها به کلیه ردیف اضافه

 عملیات در هر نوع فضای بسته انجام گیرد.
٠٣١٨٠١ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد ۶

اجرای شبکه فوالدی، بتن پاشی، های  بها به ردیف اضافه
میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، هرگاه عملیات 

متر از نزدیکترین  ١۵٠در فضای بسته و در فاصله  بیش از 
 ٢۵٠متر برای  ٢۵٠دهانه دسترسی انجام شود. به ازای هر 

متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای  ٢۵٠متر اول یکبار، 
 های بیشتر. طول

٠٣١٨٠٢ 

 کیلوگرم ٧٠,١٠٠  
اجرای نگهدارنده فلزی (قاب فلزی) با کلیه ملحقات و 

 اتصاالت و مهاریهای مربوط در فضای بسته.
٠٣١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های اجرای شبکه فوالدی، بتن پاشی،  بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ۵متر و تا  ٢کار در ارتفاع بیش از 
 نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.

٠٣٢٠٠١ 

  

 درصد ١۵

های اجرای شبکه فوالدی، بتن پاشی،   بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ١٠متر و تا  ۵کار در ارتفاع بیش از  
 نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.

٠٣٢٠٠٢ 

  

 درصد ٢۵

های اجرای شبکه فوالدی، بتن پاشی،   بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ٢۵متر و تا  ١٠کار در ارتفاع بیش از 
 شود. انجام می نزدیکترین نقطه راه  یا سکوی دسترسی

٠٣٢٠٠٣ 
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 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 

 

  مقدمه
 

کلیات و  19متر، آب طبق بند  500کیلومتر، ماسه تا  30این فصل، هزینه بارگیري مصالح، حمل (سیمان و بنتونیت تا  هاي  ردیفدر  .1
شود، بهاي حمل مازاد،  ریشتبهاي منظور شده   دیگر مصالح به هر فاصله) و باراندازي منظور شده است. اگر مسافت حمل از اندازه

شود. هزینه نگهداري، بارگیري، باراندازي وحمل کلیه مصالح (از جمله سیمان، مواد  سب مورد از فصل حمل پرداخت میبرح 
بطور کلی کلیه  ور افزودنی و سایر) از محل دپو در کارگاه تا محل تهیه دوغاب و یا محل حوضچه بنتونیت و یا محل اجراي کا

 ظور شده است. هاي این فصل من  هاي مصالح در داخل کارگاه در بهاي واحد ردیف  جابجایی
 هاي حفاري و تزریق هزینه تخلیه پساب و مصالح حاصل از حفاري و تمیزکاري محیط کار منظور شده است.   در کلیه ردیف .2

 شود.  هاي زیر را نیز شامل می  استقرار دستگاه چال زنی درمحل چال هزینه دیفر .3
 بازکردن داربست)حل چال (به استثناي تهیه و بستن و مدر  ه کردن سکوي کارادآم -
 تقرار و آماده کردن آن سا، تقل کردن دستگاه چال زنیمن -
 م لوله کشی، انشعابها و دیگر اقدامهاي الزم و ایجاد آمادگی براي شروع چال زنی جاان -
 یگر لوازم کار پس از خاتمه عملیات. دآوري مواد زاید در محل سکوي چال و ع جم -

واردي که بدون انتقال دستگاه چالزنی، عمالً از یک بار استقرار دستگاه م شود. در رداخت میردیف استقرار براي هر گمانه یک بار پ .4
گمانه در امتدادهاي مختلف (زوایاي مختلف) استفاده شود، ردیف استقرار دستگاه چال زنی براي آن  دنچ یچالزنی باید براي چالزن

 شود. ها یک بار پرداخت می  گمانه
جز (ب ها در یکدیگر ضرب نخواهد شد هاي مبنا اعمال شده ودرصدهاي آن درج در این فصل فقط به ردیفبهاي من هاي اضافه ردیف .5

ه و به همراه نمونه یوااي با ز راي مثال چنانچه گمانه. بشود) اعمال می ها  بهاي مربوط به فضاي بسته که به همه ردیف ردیف اضافه
 اویه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد. گیري چالزنی شود ضرایب مربوط به نمونه گیري و ز

هاي  سنگی، قشرهایی از آبرفت تا ضخامت یک متر، بتن و مانند آن باشد،  ه در قسمتهایی از مسیر چالزنی در زمینک یورتص در .6
شود. در صورتیکه ضخامت قشرهاي نامبرده (آبرفت و بتن) بیش از  گرفته می رنظ رزنی در زمین سنگی دلچا الزنی در این قشرها، چ

چالزنی در بتن غیرمسلح، طبق  هايبهاي متناظر با نوع زمین آن قشر پرداخت خواهد شد.   یک متر باشد، طول مربوط از ردیف
ردیف مربوط  طبق طح مقطع آرماتور)، شود. بهاي چالزنی در بتن مسلح (با هر س هاي چالزنی در زمین سنگی پرداخت می  ردیف

 پرداخت خواهد شد. 

 باشد.  ، قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی میصلهاي این ف  ظور از قطر در ردیفمن .7

 هاي ناشی از موارد زیر :  براي جبران هزینه .8
 )041201الف: حفاري در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ (موضوع ردیف شماره 

حفاري در سنگهاي سخت آذرین، مانند گابرو، دیوریت، موریونیت، کوارتزیت و داراي اجزاي سیلیسی و. . . . (موضوع ردیف ب: 
 )041202شماره 

 )041203ج: حفاري در سنگهاي با خردشدگی زیاد (موضوع ردیف شماره 
ها را مهندس مشاور یا واحد   هریک از این ردیفبها با واحد درصد پیش بینی شده است. درصد مربوط به  هایی بصورت اضافه  ردیف

ها   برآورد کننده در زمان برآورد بر اساس اطالعات اخذ شده از مطالعات طرح به نسبت وزنی هریک از موارد فوق نسبت به کل حفاري
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ت بوده و در حین کار تغییر هاي متناظر برآورد و در فهرست مقادیر و بها درج خواهد نمود. بنابر این درصد قید شده ثاب و چالزنی

 هاي متناظر فارغ از نوع و جنس زمین اعمال خواهد شد.   ها و چالزنی  بها به کل حفاري هاي اضافه  نخواهد کرد و هریک از این ردیف
ه و مداوم، تهیه ه گیري به مقدار الزم و به طور پیوستمغز ، ریگبهاي مربوط به نمونه گیري، شامل به کارگیري مغزه  هاي اضافه  ردیف .9

هاي مخصوص با دیوار جدا کننده،   بهعر جدها   هغزها، تهیه عکسهاي رنگی و شماره گذاري و بسته بندي م  گزارش پیمایش گمانه
 باشد.  ها تا محل انبار و نگهداري تا زمان تحویل موقت و درپوش نیز می  حمل نمونه

هاي چالزنی   ، طبق ردیفTop Hammerو  DTHهاي  فشار هوا و دستگاه چال بادورانی و تخلیه  -اي  دستگاه ضربه ای بنچالز ايبه .10
 شود.  اي محاسبه می با دستگاه ضربه

که مطابق با   غالف گذاري، هزینه خارج کردن غالف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده است. در صورتی هاي  ردیف در .11
پرداخت   041404بهاي ردیف  باشد اضافه غالف فوالدي در کار الزامیمشخصات فنی و بنا به تشخیص مهندس مشاور باقی ماندن 

منظور شده است ودر صورت باقی ماندن غالف پی وي سی در  041405شود، همچنین هزینه تهیه لوله پی. وي. سی در ردیف  می
 گیرد. اي صورت نمی کار، پرداخت اضافه

ب ناخوري استاندارد، به علت عدم ایجاد شرایط براي تداوم کار ناشی در صورتی که عملیات تزریق گمانه پیش از حصول حد دوغا .12
 ر کردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شد. پاز قصور پیمانکار، متوقف شود، بهاي چالزنی و تزریق و 

نه خود نسبت به هاي تعبیه شده مسدود شوند، پیمانکار باید به هزی  هلول ده یاش ورتی که به علت قصور پیمانکار، چالهاي حفرص در .13
 . دها و حفر مجدد چالها اقدام کن  رفع انسداد لوله

 شود.  هر قطعه ازچال که طول آن طبق مشخصات تعیین میشود، تنها یک بار پرداخت می يذیري، براذپهاي آزمایش نفو  ردیف .14
ها، آماده کردن و شستشو چال  کننده نفوذپذیري، مسدود کردن قطعه مورد نظر با استفاده از مسدود شیهاي نصب وسایل آزما  هینهز .15

 هاي آزمایش نفوذپذیري منظور شده است.   ایل در ردیفسبراي آزمایش و برچیدن و
 شود.  ر ده دقیقه، ده دقیقه در نظر گرفته میس، کيذپذیرفوبها براي آزمایش ن اضافه هاي  ردیف در .16

 زمایشهاي نفوذپذیري منظور شده است. هاي مربوط به آ  هاي ردیف زمان اشباع در هر پله فشار در قیمت .17
هاي تجهیز و برچیدن کارگاه پیش   ق در هزینهیرزه احداث پی و سکو و استقرار تاسیسات مرکزي براي آماده سازي مصالح تینهز .18

 . است هبینی شد
 باشد.  زیر نیز میهاي   هزینهشامل و آماده کردن چال براي تزریق براي هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده است  یفرد .19
 ال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنها در محل چال تقنا -
 زمالها و انشعابهاي   م لوله کشیجاان -

هاي تزریق  شود قابل پرداخت نیست، ولی براي گمانه آماده کردن چال براي تزریق در مورد چالهایی که با مالت پرکننده پر می  ردیف   
 . ت خواهد شدبراي هر گمانه یک بار پرداخ

رتی که بعد از شستشوي چال صور دبهاي واحد ردیف شستشوي چال براي انجام آن در هر عمق و زاویه در نظر گرفته شده است.  .20
 بیش از حد مجاز (مطابق مشخصات) انجام شود، پیمانکار باید به هزینه خود دوباره چال را شستشو کند.  تاخیري

 هاي زیر نیز پیش بینی شده است ا با مواد پر کننده، هزینهه هاي تزریق و پرکردن چال در ردیف .21
 ساخت و آماده کردن دوغاب تزریق -

 زه گیري فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزریقداان  -
 فشار تزریق روي نمودارهاي مربوط در تزریق  یريگزه اندا -
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  یلم و نشت بندي محل سوراخها در تزریق تحکیمی و اتصامیتر -

 شود.  تبصره : عدم نیاز به انجام عملیات هر یک از این بند، موجب کاهش در بهاي واحد مربوط به تزریق و پرکردن چالها نمی
هاي تزریق منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف   وششهاي بتنی در ردیفپهاي پی وي سی در   تهیه و نصب لوله هینزه .22

 شود.  پرداخت می  043701
ساعت انجام شود، به ازاي هر یک ساعت تاخیر  4مواردي که تخلیه گمانه با تاخیر بیش از در  به پائین،  ریق به روش از باالزت در .23

 شود.  پرداخت می 042701ساعت هزینه توقف از ردیف  4مازاد بر 

 شود.  ، یک سوم زمان الزم براي گیرش سیمان در ساعات تعطیل کارگاه محاسبه می 042701در محاسبه زمان موضوع ردیف  -
ه مدک مقطع و انجام آزمایش نفوذپذیري در مقطع بعدي که در مشخصات فنی آیه توقف عملیات در فاصله زمانی تزریق ینهز .24

 ر شده است. ردیف تزریق از پائین به باال، منظو . درتاس
اي نفوذپذیري و عملیات تزریق و تهیه گزارشهاي مربوط هشیهاي ثبت آمار و اطالعات مربوط به عملیات چالزنی، آزما  هینهز .25

 . این فصل پیش بینی شده است هاي  برحسب مورد در بهاي واحد ردیف
هاي تزریق و ایجاد دیوار   ر بهاي واحد ردیفصالح تزریق مطابق مشخصات فنی دمو  بدوغات ه انجام آزمایشهاي کنترل کیفیینهز .26

 آب بند پیش بینی شده است. 
ساس مقدار مصالحی که عمالً تزریق شده است با محاسبه مصالح دوغاب تلف شده اربهاي تهیه مصالح   هاي تزریق و ردیف  ردیف .27

 رقرا ختس از تایید کارفرما مالك پردامخزن دستگاه همزن و مسیر خط لوله تا سرچال، با مهندس مشاور صورتمجلس شده و پ رد
ي ریگها و اتصاالت یا عدم اقدام سریع و موثر براي جلو  گیرد. بابت تلف شدن مخلوط تزریق به علت عدم مهاربندي درست لوله می

 گیرد.  ورت نمیصاز نشت مخلوط یا مخلوط خارج از مشخصات رد شده از سوي مهندس مشاور، پرداختی 

هاي الزم از سوي واحد برآورد کننده در این   د نیاز، ردیف یا ردیفرمو یت فنصافزودنی تزریق، با توجه به مشختهیه مواد ا ايبر .28
ارد وهزینه قطعی تهیه مواد یاد شده، پس از استعالم قیمت حداقل د دهاي پیش بینی شده جنبه برآور  شود ردیف فصل پیش بینی می

درصد آن به  14اضافه  هب دسر می خرید وحمل که به تائید مهندس مشاور و کارفرما ن محصوالت طبق اسنادیاز سه عرضه کننده ا
هاي پیمان و تعدیل آحاد بها بیرشود. مشمول ض شود. اقالمی که بدین گونه هزینه آن پرداخت می عنوان هزینه باالسري پرداخت می

  شود. کیفیت محصول و میزان مصرف باید به تائید مهندس مشاور برسد. نمی
ل محو اتصاالت روي آن، قراردادن مسدود کننده در  ردن راد چالزنی، نصب مسدود کنندهکاري مسدود کننده شامل خارج گذجا .29

 باشد.  ر و آب بندي آن و بیرون آوردن مسدود کننده از چال میظد نرمو
فلزي همراه با فشار سنج و متعلقات ردن لوله در سنگ، تعبیه در پوش ک رهاي مها  نههزی دیف تعبیه در پوش چال زهکشی، ر در .30

 . ظور شده استنمربوط م
مانند. دربهاي  گیرد که در کار باقی می ها و اتصاالتی تعلق می  لهوه لبفقط ، هاي فوالدي تزریق و تخلیه هوا  جاگذاري لوله یفرد .31

ها و در پوشها و   ، نصب و تثبیت لولهن، ایجاد شیار یا سوراخدرکهاي ناشی از بریدن، خم کردن، حدیده   واحد این ردیف هزینه
 . نظر گرفته شده است راتصاالت نیز د

تهیه مصالح زهکشی منظور نشده است، این هزینه جداگانه از  ینهزی، هکشدیف پرکردن چالهاي زهکشی با مصالح زهر در .32
 شود.  پرداخت می 043602و  043601هاي  ردیف

 هاي زیر نیز در نظر گرفته شده است :  هنیق، هزدیف تهیه و جاگذاري دریچه یا شیر تزریر در .33
 تهیه دریچه یا شیر تزریق -
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 دریچه یا شیر تزریق ب نص -
 و تنظیم دریچه طبق مشخصات  یشماآز -
 بتن ریزي  گامندر هق ظت و مراقبت از دریچه یا شیر تزریفمحا -

 شده است: هاي زیر نیز در نظر گرفته  دیف تزریق درزهاي بین بلوکهاي بتنی سد، هزینهر در .34
 کشی و انشعابهاي الزم به انضمام پمپهاي الزم  هلم لوجاان -
 آنها  وي درزها و تخلیه هوايتششس -
 ه ساختن دوغاب مخصوص تزریق به هر غلظت ادآم -
 ریق زب تادوغ باق درزها ریتز -
 ها و تجهیزات در پایان هر مرحله تزریق   وي لولهتششس -
 ده ش دها و مجاري مسدو  کردن گالریها و بازکردن لوله یزتم -
 . البر، جرثقیل و سکوي کار به طور موقتاکردن سطوح نمایان پاي آب و سرآب سد منجمله ایجاد و به کارگیري ب یزتم -
 نماي سرآب و پایاب سد  در ویها لربندي درزها در داخل گات نش -
 گزارش عملیات انجام شده  یهته -
 شود.  داخل بتن نیز براساس این ردیف محاسبه و پرداخت می یلاهاي خ  هاي سردکننده بتن و پرکردن حفره  پرکردن لوله نهزیه -
مسدود شوند، و بازکردن مجاري  قزریتي ها  ههاي شستشو و یا لول  هاي هوا، لوله  ه علت عدم مراقبت پیمانکار، لولهب: چنانچه  رهبصت

گري که به تایید مهندس مشاور رسیده، اقدام ید مقدور نباشد، در آن صورت پیمانکار باید به روش قابل قبولمسدود شده براي پیمانکار 
 . این عملیات به عهده پیمانکار است به تزریق درزها کند. هزینه 

شود، از این رو،  ي میها و مشخصات فنی اندازه گیر  هشر نقد حفاري محل دیوار آب بند و اجراي آن، بر طبق ابعاد تعیین شدهم حج .35
شود، ولی هزینه تهیه  اي پرداخت نمی غاب، هزینه جداگانهود بابت اضافه حفاري و پرکردن آن با دوغاب جایگزین براي افت سطح

 سااسربکه ن واقعی مصرف شده براي حفاري و اجراي دیوار آب بند و هزینه تهیه سیما بنتونیت براي تهیه گل حفاري طبق مقدار
 شود.  ها که به تائید مهندس مشاور میرسد، جداگانه پرداخت می  اب براي حجم دیوار طبق نقشهعیار دوغ

هاي مربوط طبق   رغم به کارگیري تمهیدات ویژه، اضافه حفاري ناشی از عدم قصور پیمانکار بوجود آید هزینه در صورتی که علی
 نظر مهندس مشاور پرداخت خواهد شد. 

 شود.  له محاسبه میوسب سطح خارجی لحبر)، Stop End(فوالدي بین قطعات دیوار آب بند  هاي  ي لولهراذجاگ یفرد .36
هاي   براي ایجاد دیوار آب بند، حسب مورد از ردیف )Guide Wall(هادي   يکهاردیواو هزینه مربوط به تهیه مصالح و ایجاد سکو  .37

 متناظر در فصول این فهرست بها پرداخت خواهد شد. 
شود،  می اجرا شده قطعات دیوار آب بند که ضمن حفاري هر پانل، از بین دو پانل، برداشته کیتبرداشتن بتن پالس ه ریختن وینهز .38

هزینه اندازه گیریهاي حین حفاري، تهیه  بند آب ايدیواره هاي  ردیفدر . هاي اجراي بتن پالستیک منظور شده است  ردیفدر  
 . استگزارشهاي حفاري و بتن ریزي نیز منظور شده 

فصل از  ، رمتر، طبق دستور کار مهندس مشاو 500حاصل از حفاري دیوار آب بند اضافه بر  داوو تخلیه م حمل ه بارگیري، ینهز .39
 شود.  عملیات خاکی و حمل پرداخت می

ه تهیه نهزی. تهاي تهیه سیمان و بنتونیت پیش بینی نشده اس  ر آب بند و ایجاد آن، هزینهادیو محلي تزریق، حفار هاي  ردیف در .40
هاي تزریق هزینه  شود همچنین در ردیف هاي این فصل پرداخت می  ردیفاز  ی و هزینه تهیه بنتونیت، نتبسیمان، از فصل کارهاي 

 
 

 

٣٧  
 

 



 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 شود.  تهیه و مصرف ماسه پیش بینی نشده است و هزینه آن جداگانه پرداخت می

 ه تهیه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فنی منظور شده است.نبراي تهیه مصالح و اجراي بتن پالستیک،  هزی 043301 ردیف در
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۴٠١٠١ استقرار دستگاه چالزنی در محل چال. دفعه ١٢٣,٠٠٠,۵  

  
 درصد ١٠

هرگاه شیب محل استقرار بیش  ٠۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
درجه  ١٠درجه اضافه بر  ١٠درجه باشد، به ازای هر  ١٠از 

 شود). اول، یکبار، (کسر ده درجه، ده درجه منظور می

٠۴٠١٠٢ 

  

 درصد ١٠

برای جبران کاهش راندمان  ٠۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
هایی که به علت شیب زیاد محل  گمانه نیروهای انسانی در 

شود.  چال برای استقرار دستگاه از داربست استفاده می
(هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و تمهیدات الزم و بستن و 

 باز کردن داربست در تجهیز کارگاه).

٠۴٠١٠٣ 

 مترطول ۴۶٧,٠٠٠,١  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ١٠متر و عمق تا  میلی
٠۴٠٢٠١ 

 مترطول ۶٧٧,٠٠٠,١  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠ متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٢٠٢ 

 مترطول ٢,١٠١,٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  در زمین آبرفتی به روش ضربهچالزنی 

 عمق متر. ۵٠متر و تا  ٢۵متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۶١۴,٢  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠۴ 

 مترطول ٣,٨٢١,٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ١٠٠متر و تاعمق  ٧۵متر و عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠۵ 

 مترطول ١,٧١١,٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠متر و عمق  تا  میلی
٠۴٠٣٠١ 

 مترطول ٢,١٩٨,٠٠٠  
 ٧۶روش دورانی به قطر تا چالزنی در زمین آبرفتی به 

 متر. ٢۵متر  تا عمق   ١٠متر برای عمق  مازاد بر میلی
٠۴٠٣٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٧٣۶  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٣٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۶۴۶,٣  
 ٧۶روش دورانی به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به 

 متر. ٧۵متر و تا عمق   ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٣٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۴,۶۴۶  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠٠متر و تاعمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠۵ 

 مترطول ٨٨٠,٠٠٠,۶  
 ٧۶روش دورانی به قطر تا   چالزنی در زمین آبرفتی به

 متر. ١۵٠متر و تاعمق ١٠٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,۴٨۵,١٣  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠٧ 
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 مترطول ٠٠٠,١,١٨۴  
 ۵۶ای به قطر تا  به روش ضربه چالزنی در زمین سنگی

 متر. ١٠متر و عمق  تا  میلی
٠۴٠۴٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٣٧۶  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ٢۵متر و تاعمق  ١٠متر برای عمق  مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠٢ 

 مترطول ۶٢٣,٠٠٠,١  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵متر برای عمق  مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠٣ 

 مترطول ۶٠٠,٠٠٠,١  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠۴ 

 مترطول ۶٨٩,٠٠٠,١  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر.١٠٠متر و تا عمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٣۴۵  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ١٠متر و عمق تا  میلی
٠۴٠۵٠١ 

 مترطول ٣,١٢٧,٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٩۵۶  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ۵٠متر  و تا عمق  ٢۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۴٢۵  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٧۵و تا عمق   متر ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۴ 

 مترطول ٩١٨,٠٠٠,۶  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠٠متر  و تا عمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۵ 

 مترطول ٩,١٢٣,٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١۵٠و تا عمق متر  ١٠٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,١١,٧٩۶  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٧ 

 مترطول ١٠٠,٠٠٠,١۵  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٨ 

 ٠۴٠۶٠١ متر به هر عمق. میلی ۵۶چالزنی در بتن مسلح به قطر تا   مترطول ٨,٠٧٩,٠٠٠  

 مترطول ٠٠٠,١,٨٢۶  
چالزنی با چکش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر و 

 زاویه.
٠۴٠٧٠١ 

 درصد ٠٫۵  
، به ازای هر ٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 به قطر حفاری اضافه شود.متر که  یک میلی
٠۴٠٨٠١ 
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 درصد ٠٫٨

، در صورتی ٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 ١٨٠و تا  ۵که زاویه حفاری چال نسبت به شاقول بیش از 

 درجه. ۵درجه باشد به ازای هر درجه مازاد بر 

٠۴٠٩٠١ 

  
 درصد ۴٠

تا  ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طولی از چال که در آن با استفاده از مغزه ٠۴٠۶٠١

 گیر دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠١ 

  

 درصد ٢۵

تا  ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طولی از چال که در آن نمونه گیری با ٠۴٠۶٠١

نمونه استفاده از مغزه گیر یک جداره و غیر از دو جداره 
 گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠٢ 

  
 درصد 

های چالزنی  به هر روش، چنانچه گمانه  بها به ردیف اضافه
 ای الزم باشد. آرتزین بوده و برای چالزنی تمهیدات ویژه

٠۴١١٠١ 

  
 درصد 

های آبرفتی  های چالزنی در زمین بها نسبت به ردیف اضافه
مانند چنانچه زمین آبرفت از جنس آبرفت درشت دانه 

 قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد.

٠۴١٢٠١ 

  

 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه  بها نسبت به ردیف اضافه
جنس زمین از جنس  آذرین سخت مانند گابرو، دیوریت، 

دیوریت  و همراه با اجزای سیلیسی -موریونیت، کوارتزیت
 بوده و یا جنس سنگ رسوبی یا دگرگونی باشد.

٠۴١٢٠٢ 

  
 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه  بها نسبت به ردیف اضافه
 سنگ، خرد شدگی زیاد داشته باشد.

٠۴١٢٠٣ 

  
 مترطول 

حفاری چاه پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر نوع 
 زمین و بتن مسلح و غیر مسلح.

٠۴١٣٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٣۵۶  
فوالدی هم زمان با حفاری در هر   غالف گذاری با لوله

 عمق.
٠۴١۴٠١ 

  
 درصد ١

بها به ردیف غالف گذاری با لوله فوالدی همزمان با  اضافه
متر به ازای هر یک  میلی ١۵٢حفاری برای قطرهای تا 

 متر اضافه قطر. میلی

٠۴١۴٠٢ 

 ٠۴١۴٠٣ فوالدی بعد از حفاری در هر عمق.  غالف گذاری با لوله مترطول ١,٠۴٣,٠٠٠  

  
 مترطول ٠٠٠,٩٢۵

ی فوالدی با هر  ردیف غالف گذاری با لولهبها به  اضافه
قطر و در هر عمق، هرگاه لوله مطابق دستور کار در گمانه 

 باقی بماند.

٠۴١۴٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠٨۴  
بعد از  (P.V.C)پی وی سی  ی  غالف گذاری با لوله

 حفاری در هر عمق و به هر قطر.
٠۴١۴٠۵ 

 
 

 

۴١  
 

 



 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

 ٠۴١۵٠١ انجام شستشوی چال.تهیه کلیه تجهیزات و لوازم و  مترطول   

  
 دفعه ۵١٩,٠٠٠,٢

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از باال به 
ساده، برای  (Packer)پایین با استفاده از مسدود کننده 

 فشار به مدت الزم طبق مشخصات.  نخستین پله

٠۴١۶٠١ 

  
 دفعه ٢,٠۶٠,٠٠٠

از پایین به آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه 
  باال با استفاده از مسدود کننده ساده، برای نخستین پله

 فشار به مدت الزم طبق مشخصات.

٠۴١۶٠٢ 

  
 دفعه 

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه با استفاده از 
مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله فشار به مدت الزم 

 طبق مشخصات.

٠۴١٧٠١ 

  

 دفعه ۵٠٠,۶٩٩

های آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت  بها به ردیف اضافه
دقیقه و یا به ازای  ١٠به ازای هر پله فشار باالتر به مدت 

دقیقه افزایش مدت بار گذاری در همان فشار (غیر  ١٠هر 
 از پله فشار نخست).

٠۴١٨٠١ 

  
 قطعه ٠٠٠,٣,١٢۵

هر های نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر (لوفران) برای  آزمایش
دقیقه برای هر مرحله  ١٠قطعه از باال به پایین به مدت تا 

 بارگذاری.

٠۴١٩٠١ 

 قطعه ۵٠٠,٧١٨  
بها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر  اضافه

 دقیقه افزایش مدت بارگذاری. ١٠برای هر 
٠۴٢٠٠١ 

 ٠۴٢١٠١ های گوناگون برای تزریق. آماده سازی چال با عمق چال ٢,٩١٠,٠٠٠  

 ٠۴٢٢٠١ جا گذاری مسدود کننده مکانیکی، برای تزریق سیمان. دفعه ۵٠٠,۵۶٣  

  
 دفعه 

جا گذاری مسدود کننده دوتایی پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

٠۴٢٢٠٢ 

  
 دفعه 

جا گذاری مسدود کننده ساده پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

٠۴٢٢٠٣ 

  

 دفعه ٢٩٨,٠٠٠

های جاگذاری مسدود کننده ها اگر  ردیفبها به  اضافه
متر اضافه  ١٠متر باشد به ازای هر ۵٠عمق آنها بیشتر از 

متر دوم دوبار  ١٠متر اول یکبار،  ١٠متر اول، برای  ۵٠بر 
 و به همین ترتیب.

٠۴٢٣٠١ 

  

 درصد ١

ها  های جاگذاری مسدود کننده بها نسبت به ردیف اضافه
 ١٨٠تا  ۵شاقول از  در صورتیکه زاویه چال نسبت به

درجه باشد، به ازای هر یک درجه افزایش  نسبت به 
 شاقول.

٠۴٢٣٠٢ 
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 ساعت ٣,٨۵٠,٠٠٠  
های  تزریق هر قطعه چال به روش از پایین  به باال در عمق

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠١ 

 ساعت ١۶٠,٠٠٠,۴  
های  عمقتزریق هر قطعه چال به روش از باال به پایین در 

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠٢ 

  
 مترطول 

در هر نوع زمین  (Jet Grouting)تزریق با فشار باال 
 آبرفتی و به هر زاویه و عمق.

٠۴٢۴٠٣ 

  
 مترطول 

در هر  (Manchiet Tube)گذاری  تزریق به روش لوله
 نوع زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق.

٠۴٢۴٠۴ 

 کیلوگرم ۵٩,٨٠٠  
نگهداری، اختالط و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق 

 (به جز بنتونیت).
٠۴٢۵٠١ 

  
 مترطول ٢,٨٣٧,٠٠٠

گمانه به هر ترتیب در تزریق از باال به پایین، هرگاه   تخلیه
 ۴٠زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار ساعت باشد، تا عمق 

 متر.

٠۴٢۶٠١ 

  
 درصد ١۵

متر  ۴٠های بیش از  برای عمق ٠۴٢۶٠١بها به ردیف  اضافه
متر اول یک بار،  ٢٠متر اضافه عمق، برای  ٢٠به ازای هر 

 های بیشتر. متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای عمق ٢٠

٠۴٢۶٠٢ 

 ساعت ٢,٣۵٢,٠٠٠  
 ۴توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر 

 ساعت در هر قطعه.
٠۴٢٧٠١ 

  ۴,٣۵٠,٠٠٠ 
مترمکعـب 

 مالت
 پر کردن چال با مالت در هر عمق و با هر زاویه.

٠۴٢٨٠١ 

 ٠۴٢٨٠٢ های زهکشی با مصالح زهکشی. پر کردن چال مترمکعب ۴۵٧,٠٠٠,٢  

 ٠۴٢٩٠١ درپوش چال زهکش.  تهیه مصالح و تعبیه عدد ٠٠٠,١,٩۵۴  

 کیلوگرم ٢٩٠,٠٠٠  
هوا در های فوالدی تزریق و تخلیه  تهیه و جاگذاری لوله

 سد.  بتن بدنه
٠۴٣٠٠١ 

 عدد ١,٨٧٣,٠٠٠  
تهیه و جا گذاری دریچه (کالپه) یا شیر تزریق روی 

 های فوالدی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد. لوله
٠۴٣٠٠٢ 

 ساعت ٠٠٠,٧٣۵,۴  
تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان کارکرد 

 پمپ تزریق.
٠۴٣١٠١ 

  
 مترمکعب ١٠,٢٣٩,٠٠٠

حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای با 
متر و حمل مواد حاصل تا فاصله  ٢٠متر تا  ٧عمق بیش از 

 متر. ۵٠٠

٠۴٣٢٠١ 
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 مترمکعب ١,٨٠٣,٠٠٠

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر عمق  اضافه
متر مازاد بر  ۵متر باشد ، به ازای هر  ٢٠حفاری بیش از 

متر دوم دوبار و به  ۵متر اول یکبار،  ۵برای متر اول،  ٢٠
 همین ترتیب.

٠۴٣٢٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٠۵۴,۴

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای آن  اضافه
قسمت از محل حفاری که استفاده از وزنه (ترپان) ناگزیر 

 شود.

٠۴٣٢٠٣ 

  

 مترمکعب ۵۴٨,٠٠٠,١

بند، اگر مصرف بها به ردیف حفاری محل دیوار آب  اضافه
گل حفاری، سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر باشد. این 
ردیف برای جبران کاهش راندمان  و تهیه مصالح و 

 تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی میباشد.

٠۴٣٢٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٧,٠٠٠,١  
حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای به 

 متر. ۵٠٠حاصله تا فاصله متر و حمل مواد  ٧عمق 
٠۴٣٢٠۵ 

 ٠۴٣٣٠١ تهیه مصالح و اجرای بتن پالستیک دیوار آب بند. مترمکعب ٠٠٠,٩٢۶,۴  

  
 مترمربع ٢,٧٩٨,٠٠٠

لوله در درزهای میان قطعات گوناگون دیوار   تهیه و تعبیه
آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی. (بر اساس 

 سطح خارجی لوله).

٠۴٣۴٠١ 

 تن ۶٣١,٠٠٠,٩  
تهیه، نگهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیت، (برحسب 

 وزن بنتونیت خشک).
٠۴٣۵٠١ 

 تن ١,٨۶٣,٠٠٠  
تهیه و مصرف مصالح سنگی (شن و ماسه) برای تزریق یا 

 پر کردن چال.
٠۴٣۶٠١ 

  
 تن 

 ٢ها  به  چنانچه اندازه دانه ٠۴٣۶٠١بها به ردیف  اضافه
 متر محدود شود. میلی

٠۴٣۶٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠۵۴  
تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی سی در داخل بتن 

 قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر.
٠۴٣٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های انجام عملیات این فصل برای  بها به ردیف اضافه

 شود. عملیاتی که در فضای بسته انجام می
٠۴٣٨٠١ 

  

 درصد ۵

این فصل برای کار های انجام عملیات  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته و برای عملیاتی که در فاصله مازاد بر 

شود، به ازای هر  متر از نزدیکترین ورودی انجام می١۵٠
متر دوم دو بار و  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠

 های بیشتر. به همین ترتیب برای فاصله

٠۴٣٨٠٢ 
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  الدیوف رهای. کاجمنپ لفص
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  الدیوف رهای. کاجمنپ لفص

  دمهقم
 

ا ی بوطرم تانداردسا ولهايدج خذامه و ب رتجلساتوو ص رهااک تورسی، دنف خصاتش، مها  شهقنر د هدش جرد عادبا قبرفی، طصم الدوف نزو .1
 . شود می اسبهحم زندهاس رخانهاک ولهايدج

شکاري، جوشکاري، رو ب رههو م چیو پ چرکترود، پلماتوربندي، ارآ میس نندام زمال الحصم یههت ايهرد، بوم حسبرل، بصف نیا هاي  ردیفدر  .2
 . تسا هدش نییب شیپ ماتوربنديرآ میس تنسو ب ن، رزوه نمودن، شیارزنی و خم کردندز گنچکاري، سرره، پهو م چیپ تنسراخکاري، بوس

بهاي واحد ردیفهاي این فصل با استفاده از الکترودهاي تولید داخل است. چنانچه طبق مشخصات فنی استفاده از الکترود خارجی الزامی  .3
 ردیفهاي این فصل پیش بینی شود.بهاي استفاده از الکترود خارجی در  باشد، هنگام تهیه برآورد باید ردیف ستاره داري با عنوان اضافه

د، انم می قیاب نتبر و د دور می راکه ب لگردهایم بیتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ايربه ک هدارندهگن لگردهايیو م کهارخ بصو ن یههت ینههز .4
 . شود می داختررف، پصم رتجلسهوو ص اس نقشه کارگاهی مورد تایید مهندس مشاورسار ب

 . تسا هدش ظورنم لصف نیا هاي  ردیفر د قتوم ارهايهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ینههز .5
 . گیرد اي صورت نمی هاي این فصل در نظر گرفته شده است و از این بابت پرداخت جداگانه در ریف الدوف اییدز گنو ز یزکاريمت هزینه .6
 دیگر يها  لصفر د لیاتمع رايجا ینهزت، هسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم یههت به صورت شرح آنها هک لصف نیاز ا هایی  ردیفدر  .7

 ت. سا هدش نییب شیپ

باشد، قطعات در کارگاه تحویل  در صورتی قابل پرداخت است که تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پیمانکار می 050401ردیف  .8
 شود.  پیمانکار می

 در نظر گرفته شده است. ST37هاي فوالدي از نوع  و پروفیل و ورق AIIIو  AIIنوع میلگردهاي مصرفی در این فصل از  .9

هاي این فصل  ردیفبراساس   TBMهاي حفاري شده با دستگاه  ساخته بتنی (سگمنت) براي نصب در تونل قطعات پیش هزینه آرماتوربندي .10
 شود و هرگونه پرداخت دیگري از این بابت مجاز نیست. پرداخت می
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  الدیوف رهای. کاجمنپ لفص
 ١۴٠١رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵٠١٠١ تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد ساده. کیلوگرم ۵٠٠,١٨٩  

 کیلوگرم ١۶٩,٠٠٠  
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

 .AIIIنوع 
٠۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١۶٨,٠٠٠  
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

 .AIIنوع 
٠۵٠١٠٣ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٧٧

تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع میلگرد 
مربوط، صفحه باربر و گیره انتهایی به هر با واشر و مهره 

شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهای الزم قبل از بتن 
 ریزی.

٠۵٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩٠

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فوالدی مدفون در 
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع آهن آالت  بتن، دریچه

 همراه با رنگ ضد زنگ.با جا سازی و نصب یراق آالت، 

٠۵٠٣٠١ 

 ٠۵٠۴٠١ نصب قطعات فوالدی مدفون در بتن. کیلوگرم ٨٠٠,٣۵  

 ٠۵٠۵٠١ تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدنی. کیلوگرم ۵٠٠,١٨٨  

 درصد ١٠  
، عملیات در ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١بها به ردیف های  اضافه

 هر نوع فضای بسته انجام شود.
٠۵٠۶٠١ 

  

 درصد ۴

، هرگاه عملیات ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از 

متر باشد، به ازای  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر.  و به همین ترتیب برای فاصله

٠۵٠۶٠٢ 

  

 درصد ٢

، هرگاه محل ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
درجه شیب  ١٠اجرای عملیات شیب دار باشد، به ازای هر 

درجه اول برای فضای باز و  ٣محل نسبت به افق مازاد بر 
ها لحاظ شده  درجه در ردیف ٣بهای شیب تا  بسته (اضافه

 است).

٠۵٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٧,٧٧٠

، در صورتی ٠۵٠۵٠١تا   ٠۵٠١٠١های  به ردیفبها  اضافه
که عملیات در زیر تراز آب انجام شود وتخلیه آب از 

های اجرای عملیات به روش ثقلی یا پمپاژ انجام  محل
 شود.

٠۵٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١۴٨  
(قاب) فلزی (تیر مشبک   تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده

 از میلگرد یا پروفیل).
٠۵٠٨٠١ 

 کیلوگرم ١۴۶,۵٠٠  
تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده مربوط 

 به فصل سوم از هر نوع.
٠۵٠٩٠١ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵١٠٠١ های فوالدی از هر نوع میلگرد در کارخانه. تهیه شبکه کیلوگرم ١۶٨,٠٠٠  

 ٠۵١٠٠٢ های فوالدی از هر نوع میلگرد در کارگاه. تهیه شبکه کیلوگرم ۵٠٠,١۵٩  

 کیلوگرم ٩,٣١٠  
های فوالدی در صورتیکه  های تهیه شبکه بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ۶قطر میلگرد شبکه کمتر از 
٠۵١١٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۵٣

تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه 
منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد مشابه 

های  تنیده و ناتنیده و شبکههای  جهت نصب میل مهاری
 فوالدی فصل سوم.

٠۵١٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢۴۶,۵٠٠

تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر اندازه 
های تنیده و ناتنیده  و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری

 های فوالدی فصل سوم. و شبکه

٠۵١٢٠٢ 
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 ی بند بقال. ششم فصل

 

   هممقد
 
 

ا ی وي فلزب الق یا یجخاره د الینچ ود نراه ختت شده از هتساخی چوبب قال عانوا زا کی هر، این فصل هاي  ردیف عوموض هاي بقال .1

ـ لی، لغزومعمـ  هايبقالت ورص هب فلز است که وب وچ از بییرکت ـ  ال، بـا (Slip Form) دهن ا ی، اجـر لنوتـ  و (Climbing Form) هدرون

 د. ونش می

 است.   بهسمحاك گیرد، مال میر قراب الق باس مات رها د  هبق نقشط بتن کهح ها، سطویبندب قالي گیر دازهاندر  .2

ك، رمتحـ  هـاي بقالن تسـ ب ون دادت حرکي برام الز لیاسوو  جک نیتام، چوب بست، ي پشت بندها  هنهزی، این فصلهاي   ردیفدر  .3

 شده است.   هتظر گرفن کار درل کام يارجاو  آنن تسب ون دادت رکح یاب قال ردنکباز

ـ  هلفاص ارندهدنگه لیب وساصن وه تهی هن، هزیيبندب قالهاي   ردیف در .4 گر و قطعـات نصـب شـده در بـتن بـراي      یکـد ی از هـا  بقال

 شده است.   منظور و تعبیه سوراخبندي  قالب

بـتن  ر شـا ف بـا  لهبمقاي راب که، استه رهم ور واشه زور رس دوه لیم و تیکیسالپ یاي ي فلزها  هرها، لولایود در اردنگه هلاصف از رومنظ .5

 .  گیرد میر قرا ادهفاستد مور

 شده است.   رومنظها  قیمت ، دريلزف یای چوبب قالن کردز یمت وی چوبب قالن کرده رند هنهزی .6

 هـا بقال عاانـو ي ، بـرا دورمـ  بـه ه ستب کهم الزه رهم پیچ و، میخ، میس) و آن دننام و ینروغ( ازسرهاه مادي بها، این فصلهاي   ردیف در .7

 شده است.   رومنظها  قیمت د، درنیرگ میر قرا ادهفاستد مور

 شده است.   رواین فصل منظ يها قیمت ها، دربقاله وشگ رد پخ داجای  نههزی .8

 شود.  کسر نمیي بندب طح قالس ، ازعتر مربم 5/0 تا خا، سطح سوريبندب قال بهسحام در .9

 شود.  می ختادرپ، 060401ف ردیي بها اضافه. دنبمای ار باقک درب ر، قالومشا سدکار مهن روستد یاه بق نقشط که ارديودرم .10

شـده   هتـ ظر گرفن درا آنهي براف دیر نآ است که فیلمختي ها  هسازي بندب قالي بها طس، متويبندب قالهاي   ردیف زا کی هري بها .11

 است.  

 خـت اشـود پرد  مـی  داایجـ ی برشـ د لیک نآ رد که يرط سطح مؤثقفب، روي قالی برشد کلی يارجا و حلمصاه تهی 060201ف دیردر  .12

 . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه شود و می

بـا پرداخـت بهـاي    . گیـرد  نمیق تر تعلم 40 بیش از اهایی به شعاعننحه اب 060502 و 060501 هاي  ردیف دري بندب قالي بها اضافه .13

 پرداخت نخواهد شد.  060501، بهاي ردیف 060502ردیف 

 بندي شده به لحاظ کیفیت سطح بتن  طبقه بندي سطوح قالب .14

هـا و    نماهاي خاص، کـه در نقشـه  شود. به جز براي بتن با  طبقه بندي می F4 ،F3 ،F2 ،F1البها به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات ق

هر طبقه فقط کارهاي پرداختـی تعیـین    مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد، براي تأمین ویژگیهاي تعیین شده براي سطح بتن در

و طبـق   مشـاور  مهنـدس شده براي آن طبقه مجاز است. در صورت وجود معایب جزیی در گستره محدودي از سطح بتن با موافقت 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
باشـد. نـوع    مـی  مهنـدس مشـاور  شود. تشخیص جزیی بودن معایب با  تأیید و به هزینه پیمانکار آن گستره تعمیر می مشخصات مورد

 هاي اجرایی باشد.    سطح نماي بتن براي کارهاي مختلف باید مطابق با مشخصات فنی و نقشه
 

 F1 . طبقه14-1

ریـزي   قرار ندارد، مانند سطوحی که پشت آنهـا خـاکریزي یـا بـتن    ین طبقه از کیفیت سطح بتن براي سطوحی است که در معرض دید ا

شود. رویه قالب براي این طبقـه از کیفیـت سـطح بـتن      ها پوشیده مینشود یا سطوح درزهاي انبساط و انقباض یا سطوحی که روي آ می

هم قرار داده شـده نبایـد شـیره بـتن در      هاي کنار  تواند از چوب، ورق فوالد یا هر مصالح مناسب دیگري باشد. از درزهاي بین تخته می

ود بالفاصله پس از برداشتن قالب، سطح بـتن  شر صورتیکه قرار است روي سطح بتن اندود و یا کاشی دهنگام لرزانیدن آن خارج شود. 

نصـف ضـخامت   باید زخمی و زبر شود. براي تأمین اتصال بین سطح بتن و اندود یا کاشی کاري برآمدگیهاي سطح بتن بایـد کمتـر از   

یر خواهد شد. متعمهندس مشاور رصورتیکه سطح بتن کرمو بوده یا صدمه دیده باشد مطابق نظر داندود یا زیرسازي کاشی کاري باشد. 

سـازد و یـا خـواص مثبـت      اي کارها را خدشه دار مـی  ها فقط براي حالتهاي تورفتگی و یا فقط آنهائی که خواص سازه  اصالح نامنظمی

متـر   میلـی  15هاي ناگهانی و بیش از   متر براي نامنظمی میلی 10هاي سطوح نباید بیش از   باشد. نامنظمی دهد الزم می اهش میها را ک  سازه

 هاي تدریجی باشد.   براي نامنظمی
 

 F2 بقهط. 14-2

شود. مصالح رویه قالب بـراي ایـن طبقـه از کیفیـت      براي سطوحی است که در معرض دید واقع می "معموال F2یفیت سطح بتن طبقه ک

ه نمـاي بدسـت   کـ شـود   سطح بتن، تخته کام و زبانه شده یا تخته چندالیی یا صفحه فلزي است. صفحات کنار هم طوري قرار داده می

سـازد،   باشد که سطح ظاهري نما را خدشه دار می و عاري از معایبی می آمده داراي یک الگوي یکدست مورد تأیید مهندس مشاور بوده

هـاي    متر براي نـامنظمی  میلی 5هاي سطوح نباید بیش از   امنظمینباشد. این کیفیت سطح نما نباید نیاز به پرکردن تورفتگیها داشته باشد. 

 هاي تدریجی باشد.   متر براي نامنظمی میلی 8بیش از  وناگهانی 
 

 F3 . طبقه14-3

براي سطوحی است که یـا نمـاي آنهـا اهمیـت خـاص داشـته و یـا صـافی سـطح آنهـا از نظـر             "ین طبقه از کیفیت سطح بتن معموالا

به ابعـاد بـزرگ یـا ورقهـاي فلـزي بـزرگ        هیدرولیکی اهمیت دارد. براي دستیابی به این سطح از کیفیت رویه قالب باید از تخته چندال

ال یا فلزي باید مطابق الگویی مورد تأیید مهندس مشاور کنار هم قرار داده شود. در صورت امکان درزهـا بایـد   باشد. ورقهاي تخته چند

 متر بیشتر باشد.  میلی 5فقط افقی و قائم باشد. درز و اختالف سطح دو صفحه کنار هم نباید به ترتیب از 

هـاي    نـامنظمی  "متـر بـراي    میلـی  6و از  "هـاي ناگهـانی    نـامنظمی  "متر براي  میلی 3هاي سطوح در جهت جریان آب نباید از   نظمیمان

در امتـداد   20عمود بـر امتـداد جریـان بـه      1هاي ناگهانی عمود بر جهت جریان آب باید با شیب مالیم   امنظمینبیشتر باشد.  "تدریجی

افقـی بـا سـاییدن تـرمیم شـود.       10قائم به  1الیم ي ناگهانی در جهت جریان آب باید با شیب مها  جریان با ساییدن ترمیم شود. نامنظمی

متر را دارا باشد و شیارها نباید نسبت به خطوط تئوري  5/1متر در  میلی 3ها نباید اختالف شیب بیش از   سطوح مجاور شیارهاي دریچه

 تفاوت داشته باشد.
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 F4 . طبقه14-4

یان آزاد آب بوده صـافی سـطح بـتن بیشـترین اهمیـت را از نظـر       بتن براي سطوحی است که در تماس با جر ین طبقه از کیفیت سطحا

هیدرولیکی داراست و سطح بتن باید در مقابل قدرت مخرب جریان آب مقاومت نماید. این طبقه از کیفیـت سـطح بـتن بایـد الزامـات      

آب بایـد تارسـیدن بـه شـیب     نی سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جریـان      اهـاي ناگهـ    را برآورده نماید. عالوه برآن نامنظمی F3طبقه 

 در امتداد جریان سائیده شود.   50عمودبرامتداد جریان به 1

 سائیده شود.   F3متر در جهت جریان آب نیز بایستی تا رسیدن به شیبهاي تعیین شده براي طبقه  میلی 3هاي بزرگتر از   امنظمین
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۶٠١٠١ .١Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٠٠٠,٢,٠٧۶  

 ٠۶٠١٠٢ .٢Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٠٠٠,١,٩٨۶  

 ٠۶٠١٠٣ .٣Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ۶٠٩,٠٠٠,٢  

 ٠۶٠١٠۴ .۴Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٢,٧٧٣,٠٠٠  

 مترمربع ٠٠٠,١,٧٩۶  
مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب برای سطح   تهیه

 کلید برشی.
٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٨٨  
بندی برای عایق کاری روی  های قالب ردیفبها به  اضافه
 قالب.

٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٨١٢,٠٠٠  
بندی، اگر قالب ناگزیر در کار  های قالب بها به ردیف اضافه

 باقی بماند.
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ٨۴٢,٠٠٠  
بندی، اگر سطح قالب در یک  های قالب بها به ردیف اضافه

 محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠١ 

 مترمربع ١,٠٢٠,٠٠٠  
بندی، اگر سطح قالب در بیش  های قالب بها به ردیف اضافه

 از یک محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ١,٢۶٩,٠٠٠

بندی در صورتی که برای  های قالب بها به ردیف اضافه
ها،  هایی با شکلهای خاص ( مانند ترانزیشن اجرای سازه

های آبگیر و ....) استفاده از  برجدیوارهای میانی سرریز، 
متر  سانتی ١٠های چوبی با قطعاتی با عرض کمتر از  قالب

 الزامی باشد.

٠۶٠۶٠١ 

 درصد ١۵  
بندی  بندی در صورتی که قالب های قالب بها به ردیف اضافه

 در فضای بسته انجام شود.
٠۶٠٧٠١ 

  

 درصد ۵

بندی  قالببندی در صورتی که  های قالب بها به ردیف اضافه
در فضای بسته انجام شده و فاصله محل انجام عملیات از 

متر باشد به ازای  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو  ٢۵٠متر اول یک بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠۶٠٧٠٢ 

  

 درصد ٣

در صورتی که محل بندی  های قالب بها به ردیف اضافه
درجه  ١٠دار باشد، به ازای هر  بندی شیب اجرای قالب

درجه اول برای فضای  ٣شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای واحد  ٣بهای شیب تا  باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). ردیف

٠۶٠٨٠١ 
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,١٢۶

بندی  که قالببندی در صورتی  های قالب بها به ردیف اضافه
بندی  تر از رقوم آب زیرزمینی اجرا شود و برای قالب پایین

نیاز به هدایت آب به خارج از محدوده به صورت ثقلی یا 
 با استفاده از پمپ باشد.

٠۶٠٩٠١ 

  
 مترمربع ٣٧٠,٠٠٠

در درزهای  ١Fبندی از نوع  بها به ردیف قالب اضافه
داخل قالب  ساختمانی در صورتی که آرماتورهای طولی از

 عبور داده شود.

٠۶١٠٠١ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 نی بتارهای . کل هفتمفص

 قدمه م
متر از مرکز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و  500فاصله هاي این فصل، تهیه مصالح سنگی، بارگیري، و حمل تا   ر ردیفد .1

متر بیشتر شود، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد از فصل حمل  500باراندازي منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 
 حجم مصالح براي محاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. شود.  می تپرداخ

هاي تهیه سیمان منظور شده است   در ردیف هارگاکر دکیلومتر، باراندازي و نگهداري سیمان  30گیري و حمل تا فاصله ارزینه به .2
 شود.  هاي مربوطه از فصل حمل پرداخت می  کیلومتر طبق ردیف 30وهزینه مازاد بر 

ریزي  هاي بتن  ي و شستشو در بهاي واحد ردیفبند متر، شکستن، دانه 500ا تو حمل  يهزینه برداشت مصالح از محل قرضه، بارگیر .3
ي بها ، اضافهح سنگی کوهی به کار برده شودمصالمنظور شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور، 

بهاي  ضافهها به عنوان مصالح سنگی بتن استفاده شود، ا  گردد. چنانچه از مصالح حاصل از حفاري مصرف سنگ کوهی پرداخت می
 مذکور قابل پرداخت نیست. 

هیه سیمان منظور نشده است، هزینه سیمان مصرفی بر مبناي وزن سیمان بدست آمده مطابق زینه ته، نتهاي تهیه و اجراي ب  ر ردیفد .4
انکار باید قبل از شود، پیم تهیه سیمان پرداخت میي ها  درصد بابت افت و دور ریز محاسبه و طبق ردیف 6این فصل به اضافه  6با بند 

اختالط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس  ياهتبشروع بتن ریزي، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایشهاي الزم، نس
 رد ربوط و تعیین نسبت اختالطاي ممشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور مالك عمل قرار گیرد. هزینه انجام آزمایشه

 . ها منظور شده است قیمت
 ها و مشخصات فنی به شرح جدول زیر است:  نقشه رد هدشن ییي در نظر گرفته شده براي پرداخت بر اساس مشخصات تعها  هدر .5

fc متر بر حسب مگا پاسکال در سن مقرر در  سانتی 30×15اي  هاي استوانه  عبارتست از مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمونه
 مشخصات فنی خصوصی. 

 
 

پرداختی ه در
 بتن

fc یا  بزرگتر
 مساوي

 رثکادح
 )cmاسالمپ(

نسبت آب حداکثر 
 به سیمان(درصد)

 MSA 
 *ردربکا ازمواردي  )متر میلی( ات

سیمان  قلادح
پرداختی 

 

سیمان  رثکادح
 پرداختی (کیلوگرم)

I 30 10 0.45 38 10 رریز و حوضچه آرامشس یهروfc+50 10fc+100 

II 25 5 0.5 76 
یم رویه باالدست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30 پایین دست بدنه سد

III 25 10 0.5 38 10 هاي سازه اي  نبتfc+10 10fc+60 

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

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

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

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

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

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

X 20 - 0.55 76 10 غلتکی رویه بدنه سد بتنfc-20 10fc+30 

 ها است.  جنبه راهنمایی داشته و مالك طبقه بندي بتن، مشخصات فنی و نقشه» مواردي از کاربرد«ستون  *
MSA متر.  عبارتست از قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن بر حسب میلی 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
به تایید مهندس مشاور برسد و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح اختالط از حداکثر سیمان  یستیختالط بتن باا رحط  .6

ر صورتی که وزن سیمان بدست آمده از دو  دتعیین شده در جدول فوق بیشتر باشد هزینه سیمان مازاد به عهده پیمانکار خواهد بو
 ل تعیین شده به پیمانکار پرداخت خواهد شد. اقحدر اشد مقداول بتعیین شده در جد دار حداقلقز ما طرح اختالط کمتر

ه: منظور از وزن سیمان در طرح اختالط مجموع وزن مواد سیمانی به کار رفته در بتن ( به عنوان مثال سیمان و پوزوالن) تبصر
 باشد، در صورت مصرف دوده سیلیسی مقدار مواد سیمانی برابر است با مجموع وزن سیمان به عالوه دو برابر وزن دوده سیلیسی.  می

فوق ، یرزودگو مصرف مواد افزودنی هواساز، روان کننده (کاهنده آب)، دیرگیر،  لمحنه تهیه، یزهبتن  ي تهیه و اجرايها  ردیف در  .7
 هاي  روان کننده یا ترکیبی از این در نظر گرفته شده است. هزینه مواد افزودنی دیگر به غیر از موارد فوق براي رسیدن به کیفیت

 شود.  به صورت جداگانه پرداخت میدست مواردي از این  نش قلیایی وکاوگري از قبیل مقاومت در برابر ید
خصات فنی یا دستور کار مهندس ه طبق مشدر صورتی ک است ولی ري بتن پیش بینی شدهداهاي نگه  این فصل هزینه هاي  ر ردیف.  د8

 شود.  پرداخت میه اناگود، هزینه آن جدش ستفادها (Curing Compound) مشاور براي نگهداري از ماده عمل آورنده
است از  ترمکعبم 05/0 ازوي یا کمتر ساها و فضاهاي خالی تعبیه شده در داخل بتن که حجم آنها م  ن، حفرهتبجم ر محاسبه حد

 شود.  نمی بتن کسر حجم
ین اهاي   آن در محل مصرف، در ردیف هیلخت ور با هر وسیله تم 500حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا و ارگیريب .9

ازاد، از ردیف حمل بتن در فصل حمل م حمل هزینهر شود، تمتر بیش 500 شده است. هرگاه فاصله حمل بتن از رفتهفصل در نظر گ
 شود.  پرداخت می

ح آن خنک یا که مصال ا شدهرجان تمت از بسنک کردن یا گرم کردن مصالح بتن پیش از ساخت، بر حسب حجم آن قهاي خ  ردیف .10
شود. هزینه تمام تمهیدات الزم اعم از سرد کردن مصالح به هر روش، یا افزودن آب سرد و یخ به بتن،  پرداخت میگرم شده است 

 جهت رساندن دماي بتن به حد مجاز تعیین شده در مشخصات فنی در بهاي واحد این ردیف ملحوظ گردیده است. 

 شود.  نمی خت سطوح بتنی شامل سطوحی که قالب بندي شده استداپر هاي  ردیف .11
 نظور شده است. تن مهاي تهیه و اجراي ب  در قیمت ردیف هندب هاي  عش کردن بتن با ویبره یا بوسیله لرزانندهرتزینه مه .12
 شود.  باشد که جهت پی سازي استفاده می ه با سیمان و آب میبندي نشد نهدای سنگ ط مصالحولمخخاك و سیمان، تهیه  ازمنظور  .13

 بندي نشده  قالب طوحساخت ردپ .14
ها به طور   شود. به جز حاالتی که نقشه یم میتقس U3و  U1 ،U2 اتقالب بندي نشده به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبق سطوح

شده باید مطابق مشخصات تعیین شده براي هر طبقه ن يمشخص کیفیت دیگري را تعیین کرده باشد، کیفیت سطوح بتن قالب بند
 باشد. 

 اي) هشمش( U1 ه. طبق14-1
شود. همچنین کیفیت مرحله اول کار  کیفیت سطح بتن براي سطوحی است که توسط بتن یا مصالح دیگر روي آن پوشیده میاین 

. براي رسیدن به این کیفیت از سطح بتن قالب بندي نشده، سطح بتن باید تسطیح باشد می U1ه طبق U3و  U2براي سطوح با کیفیت 
ید. این سطح (به جز مواردیکه بعدا با بتن با آ اي به وجود دندانه ا یک سطح یکنواخت ساده یاود تشده و به نحوي شمشه کشی ش

طول مدت گیرش نهایی آسیب ببیند. خمیر سیمان  ردشود) به هیچ وجه نباید بعد از گیرش اولیه و  یده میپوش U3یا  U2کیفیت 
ر مواردي که قرار دبتن برداشته شود.  حد از روي سط) بای(Finishingرياضافی بالفاصله بعد از متراکم شدن و قبل از پرداخت کا

هاي مصالح سنگی   انهد واست بتن اتصالی روي این طبقه از سطح بتن ریخته شود، باید هنگامی که هنوز بتن نگرفته است، شیره بتن 
 . که خوب به بتن نچسبیده است از روي سطح بتن با وسیله مناسب برداشته شود
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 اي) ه ماله(تخت  U2 ه. طبق14-2

 زنیرا  U3شود، ولی مشخصات طبقه  که در معرض دید واقع می است  طبقه از کیفیت براي سطوح بتن قالب بندي نشده اياین 
ندارند، مثل تونلهاي زهکش و را  U3دارد. این طبقه از کیفیت سطح بتن براي کف تونلهایی که نیاز به تأمین مشخصات طبقه ن

وي کانالهاي برق، دیوارها، روي پلها و دالهاي ورودي در فضاي خارج از ساختمانها استفاده ررسی، سطوح آبروها، دست تونلهاي
 شود.  می
رود. براي رسیدن به این کیفیت معموال از روش  کار میبه  3Uوان مرحله دوم پرداخت کاري براي طبقه نع طبقه از کیفیت به این

شناور کردن ممکن است از وسایل دستی یا ماشینی (تخته ماله دستی یا ماشینی) استفاده راي شود. ب می تفادهاس) Floating( شناوري
شود. کار تخته ماله کشی (شناور سازي) بالفاصله بعد از اینکه سطح شمشه کشی شده بتن به اندازه کافی سفت شده باشد، باید 

ر شمشه کشی عاري شده و سطحی با بافت یکنواخت ثاکه سطح بتن از آ تسشروع شده و این عملیات فقط به میزان حداقلی الزم ا
شی باید آنقدر ادامه یابد تا مقدار کمی مالت ک هد تخته مالباش U3به دست آید. اگر قرار است سطح نهایی داراي مشخصات طبقه 

ها بعد از تخته ماله   هپلافقی سطح شد. به اببدون آب اضافی به سطح بتن باال آمده باشد، به نحوي که آماده براي ماله کشی نهایی 
 ها گرد شود.   ها بافت جارویی داده شود و بعد از آن لبه پله  کشی باید به موازات طول پله

 )اي ماله( U3 هطبق. 14-3
ها پوشش   آنکه قرار نیست روي  رود طبقه از کیفیت جهت سطح بتن قالب بندي نشده براي کف سازي فضاهایی به کار میاین 

رود، که  می ین این طبقه از کیفیت سطح بتن براي سطوحی به کارنبیل موزائیک، کاشی و سایر کفپوشها اجرا شود. همچاز قدیگري 
دقت در صافی سطح و یا مقاومت در برابر اثر تخریبی جریان آب مهم باشد. پس از تخته ماله کاري سطوحی که باید رویه کاري 

اي سفت شده باشد که مواد ریز دانه  ن شد بعد از اینکه بتن به اندازهبیا U2مربوط به طبقه  بند د طبق آنچه که دردارا باشرا  U3بقه ط
طح خارج نشود باید با ماله فوالدي ماله کشی شود. ماله باید روي سطح بتن محکم و به نحوي فشار داده شود تا بافت س زاضافی ا

 ها فراهم شود.   نواخت و عاري از آثار ماله و سایر ناصافیم یکیک سطح متراک و  هدصاف ش "اي کامال اي تخته ماله ماسه
ریزي،  بندي از جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن هاي مربوط به ساخت، نصب و آب تمامی هزینه 073001  در ردیف .15

له، تهیه مصالح و اجراي تزریقات سطحی پشت به هر فاص  TBMآوري بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه  بندي، عمل قالب
هاي فوالدي متصل کننده قطعات لحاظ شده و  گراول و دوغاب سیمان) و نصب آن با بولت هاي مختلف، پی ها (مالت سگمنت

 .گیرد اي صورت نمی پرداخت جداگانه
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

 ٠٧٠١٠١ . Iمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ١١٠,٠٠٠,۵  

 ٠٧٠٢٠١ .IIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٠٠٠,۵۴۴,٣  

 ٠٧٠٣٠١ .IIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٢۵١,٠٠٠,۴  

 ٠٧٠۴٠١ .IVمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٠٠٠,۴٣۶,٣  

 ٠٧٠۵٠١ .Vمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٠٠٠,٠٢۵,۵  

 ٠٧٠۶٠١ . VIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ۴٢٨,٠٠٠,٢  

 ٠٧٠٧٠١ . VIIتهیه مصالح و اجرای بتن رده  مترمکعب ١,٧۵٣,٠٠٠  

 مترمکعب ٠٠٠,٨,٢۶۵  
(بتن پیش ساخته با  VIIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه

 قالب). 
٠٧٠٨٠١ 

 ٠٧٠٩٠١ .IXرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترمکعب ٢,٢٩٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠٢ .Xرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترمکعب ٠٠٠,٢,٧۵۶  

 ٠٧١٠٠١ ).soil cementتهیه مصالح و اجرای خاک و سیمان ( مترمکعب ٠٠٠,١,٣۵۵  

 ٠٧١١٠١ خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 ٠٧١١٠٢ گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 ٠٧١٢٠١ های فوالدی خنک کننده در بتن. لوله  و تعبیه  تهیه کیلوگرم ٢۵٩,٠٠٠  

 ٠٧١٢٠٢ تهیه مصالح و ایجاد درزهای انقباضی در بتن غلتکی. مترمربع   

 ٠٧١٣٠١ سد بتنی به مدت الزم.  خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه مترمکعب ٢۴١,٠٠٠  

 مترمکعب ٨٨٠,۵  
های اجرای انواع بتن اگر مصالح سنگی  بها به ردیف اضافه

 بتن از شکستن سنگ کوهی تهیه شود.
٠٧١۴٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٠٩,٠٠٠

های تهیه و اجرای بتن برای مصرف   بها به ردیف اضافه
دوده سیلیسی. (تهیه و مصرف مواد افزودنی اضافی ناشی 

 از به کار گیری دوده سیلیسی لحاظ شده است).

٠٧١۵٠١ 

 مترمکعب ٩١,٢٠٠  
های تهیه و اجرای بتن برای مصرف  بها به ردیف اضافه

 خاکستر بادی.پوزوالن و 
٠٧١۵٠٢ 

  
 مترمکعب ۶٠,٨٠٠

های تهیه و اجرای بتن برای استفاده از  بها به ردیف اضافه
ساز به  رده شن و ماسه به صورت مجزا در بتن ٣بیش از 

 ازای هر رده اضافی یکبار.

٠٧١۶٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٢١

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
MSA  متر باشد برای  میلی ٣٨بزرگتر ازMSA  ٧۶تا 

 ٣متر  میلی ١۵٠بار و تا  ٢متر  میلی١٢٠متر یکبار، تا  میلی
 بار.

٠٧١٧٠١ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و  بها به ردیف اضافه
در  ١٠٠مصرف فیلر به اندازه کوچکتر از الک نمره 

 تولید مجزایی باشد.صورتی که برای تولید آن نیاز به خط 

٠٧١٨٠١ 

 درصد ١۵  
های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه

 بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد. 
٠٧١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای 

متر  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از عملیات از 
متر  ٢۵٠متر اول یک بار،  ٢۵٠متر،  ٢۵٠باشد، به ازای هر

 های بیشتر. دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠٧١٩٠٢ 

  

 درصد ٣

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
 ١٠دار باشد، به ازای هر  محل اجرای بتن ریزی شیب

درجه اول، برای  ٣درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای  ٣بهای شیب تا  فضای باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). واحد ردیف

٠٧٢٠٠١ 

  
٣۴,٨٠٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای 
کیلومتر به هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول (کسر 

 شود). تناسب محاسبه می

٠٧٢١٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٠٩  
های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه

 مصرف بتن در بتن مسلح.
٠٧٢٢٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۶٣٨

های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه
هایی که  ها، برای تیرها و ستون استفاده در تیرها و ستون

 مترمکعب باشد. ٢ها تا  جمع واحد طول آن

٠٧٢٣٠١ 

  
 مترمکعب ٢٩۴,۵٠٠

های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه
 ۵٠های تا ضخامت  ها، برای سقف استفاده در سقف

 متر بتن (بجز تونل). سانتی

٠٧٢٣٠٢ 

 مترمکعب ١,٠٨٣,٠٠٠  
انتقال بتن های تهیه و اجرای بتن برای  بها به ردیف اضافه

 با پمپ.
٠٧٢۴٠١ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن  بها به ردیف اضافه
 با جرثقیل برجی.

٠٧٢۴٠٢ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن  بها به ردیف اضافه
 با جرثقیل کابلی.

٠٧٢۴٠٣ 

  
 مترمکعب 

بتن برای انتقال بتن های تهیه و اجرای  بها به ردیف اضافه
 با پمپ.

٠٧٢۴٠۴ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ١٣٩,٠٠٠

های تهیه و اجرای بتن درصورتی که بتن  بها به ردیف اضافه
ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا 
شود و هدایت آب به خارج از محدوده بتن ریزی به 

 صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام شود.

٠٧٢۵٠١ 

 ٠٧٢۶٠١ تهیه سیمان نوع یک. تن ٠٩٨,٠٠٠,۴  

 ٠٧٢۶٠٢ تهیه سیمان نوع دو. تن ٠٠٠,۴,۵٢۴  

 ٠٧٢۶٠٣ تهیه سیمان نوع پنج. تن ٣٢٩,٠٠٠,۴  

 ٠٧٢۶٠۴ ).۴٠٠٠تهیه سیمان ریز دانه. (با بلین بیش از  تن ٠٠٠,٨,٩٠۶  

 ٠٧٢۶٠۵ درصد پوزوالن). ١۵تهیه سیمان پوزوالنی (تا  تن ٠٠٠,٣,٩٠۶  

 ٠٧٢۶٠۶ درصد پوزوالن). ١۵تهیه سیمان پوزوالنی ویژه (بیش از  تن   

 ٠٧٢٧٠١ .U1پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ١٢٠,٠٠٠  

 ٠٧٢٧٠٢ .U2پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ١۵٨,٠٠٠  

 ٠٧٢٧٠٣ .U3پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ۴١٩,٠٠٠  

 مترمربع ۶٠٠,٩٢  
آماده سازی سطوح حفاری شده برای بتن  تمیز کردن و

 ریزی.
٠٧٢٨٠١ 

 ٠٧٢٩٠١ تهیه و حمل دوده سیلیسی. کیلوگرم   

 ٠٧٢٩٠٢ تهیه و حمل خاکستر بادی. کیلوگرم   

 ٠٧٢٩٠٣ تهیه و حمل پوزوالن. تن   

 مترمکعب ٢٢,٧۴٧,٠٠٠  
ساخته بتنی (سگمنت) برای  تهیه و نصب قطعات پیش

 .TBMهای حفاری شده با دستگاه  نصب در تونل
٠٧٣٠٠١ 
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 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 سنگ  ملیات بنایی با. عل هشتمفص

 قدمه م
 

  یک  فاصله تا  وحمل  بارگیري و  ، آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ مصالح  تمام  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي  واحد ردیف  هاي قیمت در .1
،  در مورد سیمان  ی، ول است  ها منظور شده ، در قیمت باراندازي و  مصرف  محل تا  برداشت  ثقل مرکز ) از سیمان  حمل  استثناي کیلومتر (به

  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینه  از یک  یاد شده  مصالح  حمل  فاصله  . هرگاه است  کیلومتر منظور شده 30تا   تهیه  از محل  حمل  هزینه
 30مازاد بر   حمل  شود. هزینه می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب  ازاي ، به دهنده  تشکیل  از اجزاي  هر یک  برايفصل حمل، از   اضافی

 شود.  می  و پرداخت  محاسبه  حمل  در فصل  شده  درج  هاي  ردیف  ، بر اساس کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل  کیلومتر سیمان

 باشد.  شده  نما چیده  صورت به  گیرد که می  از دیوار تعلق  سطحی ، تنها به سنگی  دیوارهاي  نماسازي  بهاي و اضافه  نماسازي  هاي  ردیف .2

  هاي  شود و ردیف می  پرداخت  مربوط  هاي  نما، از ردیف  سنگهاي  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی  در عملیات .3
 گردد.  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازي  بهاي اضافه

شود. با   انجام  بنایی  حجم  در تمام  که  است  تراش نیم و سرتراش  سنگ به  مربوط  ترتیب  ، به080502 و 080501  هاي  ردیف  بهاي .4
 نخواهد شد.   موارد پرداخت  در این  نماسازي  بهاي ، اضافه یاد شده  هاي  ردیف  هاي قیمت  پرداخت

 شود.  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح  ، بر حسب081101  ردیف  بهاي .5
 شود.  نمی  پرداخت 080701  ، ردیف080601  ردیف  با پرداخت .6
 .  است  نشده  بینی پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  ، هزینۀ080601  در دیف  .7

  عنیبه م 1:5  مالت  مثال  . براي است  ها تقریبی آن حجمی  نسبت  ،و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي مالت هاي شرح ردیف در نامبرده  هاي نسبت
هاي کارهاي بنایی جدول مربوطه  اما در هرحال مالك تعیین مقدار سیمان مصرفی در مالت، است  ماسه  حجم 5  در مقابل  سیمان  حجم  یک

 بها است. در کلیات فهرست
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 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١۴٠١پایه رشته سد سازی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٠۴٢,٠٠٠,۴  
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی 

 گالوانیزه و قلوه سنـگ.
٠٨٠١٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣٠۶,۵  
نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی تهیه، ساخـت و 

 گالوانیزه و سنـگ الشه.
٠٨٠١٠۴ 

 ٠٨٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,٣۶۴,۴  

 ٠٨٠٢٠٢ در پی. ١:۴بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ۴,۴۵٨,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٣ در پی. ١:٣و مالت ماسه سیمان  بنایی با سنـگ الشه مترمکعب ۴,۵٧٨,٠٠٠  

 مترمکعب ١,١٣٣,٠٠٠  
های بنایی با سنـگ الشه در پی، برای  بها به ردیف اضافه

 بنایی در دیوار.
٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٧١۵

های بنایی با سنـگ الشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
نماسازی با سنـگ الشه موزاییکی همراه با بند کشی با 

 ماسه سیمان.مالت 

٠٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,١۵۶

های بنایی با سنـگ الشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
، با ارتفاع مساوی در هر رگ همراه  نماسازی با سنـگ بادبر

 با بند کشی با مالت ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ١,٩٢١,٠٠٠

های بنایی با سنـگ الشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
نماسازی با سنـگ سر تراش همراه با بند کشی با مالت 

 ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٣ 

 مترمکعب ٩,٠٧٧,٠٠٠  
همراه با  ١:٣بنایی باسنـگ سر تراش و مالت ماسه سیمان 

 بند کشی با مالت ماسه سیمان.
٠٨٠۵٠١ 

 مترمکعب ۶٣٠,٠٠٠,٩  
همراه  ١:٣بنایی با سنـگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان 

 کشی با مالت ماسه سیمان.با بند 
٠٨٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٧٧٢,٠٠٠

های قوسی شکل (این  بها برای بنایی در طاق پل اضافه
 ١٠بها شامل بهای چوب بست پلهای قوسی تا دهانه  اضافه

 متر است). ١٠متر و خود 

٠٨٠۶٠١ 

 مترمکعب ۶۶٢,٠٠٠  
بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی  اضافه

 بنایی در انحنا انجام شود.که 
٠٨٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ۶١٣,٠٠٠

 ۵بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

متر یک بار، برای  ١٠تا  ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
ترتیب  متر دو بار و به همین ١۵تا  ١٠حجم بنایی واقع در

 شود. های بیشتر پرداخت می برای ارتفاع

٠٨٠٨٠١ 

 
 

 

۶٠  
 

 



 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١۴٠١پایه رشته سد سازی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢۴٣,٠٠٠  
بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین تر  اضافه

 از تراز آب زیرزمینی انجام شود.
٠٨٠٩٠١ 

  
 مترمکعب -۵٠٠,۶٩٠

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

 مسیر استفاده شود.

٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ٩٣۶,۵٠٠  
تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات الزم و 

 به هر شکل.
٠٨١١٠١ 

 درصد ١۵  
های این فصل برای اجرای کار در  بها به ردیف اضافه

 فضای بسته.
٠٨١٢٠١ 

  

 درصد ۴

این فصل، هرگاه فاصله محل  های بها به ردیف اضافه
متر  ١۵٠ترین دهانه دسترسی بیش از   اجرای کار تا نزدیک
متر اول یک بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر 

های  متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله ٢۵٠
 شود. بیشتر پرداخت می

٠٨١٢٠٢ 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ارهای متفرقه . کل نهمفص

 قدمه م
 
 هاي این فصل، هزینه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است.   در ردیف .1
 تهیه مواد آب بندي و پرکردن درز انبساط باید طبق نقشه و مشخصات یا دستور کار مهندس مشاور انجام شود.  .2
هاي   هاي مربوط به اجراي قشرهاي محافظ زیر و روي ورقه  در ردیف پوشش ژئوتکستایل، هزینه همپوشانی منظور شده است. هزینه .3

 شود.  لیات خاکی پرداخت میهاي فصل عم  ژئوتکستایل، برحسب مورد، طبق ردیف
ردیف تخلیه آب بوسیله پمپ براي آبکشی از محل اجراي کارهایی که زیر تراز آبهاي زیرزمینی واقع شده و تخلیه آن به روش پمپاژ  .4

. این شود. این ردیف براي تمام عملیات مربوط به فصلهاي مختلف این فهرست بها در نظر گرفته شده است باشد، برآورد می الزامی می
ردیف، با توجه به طرح آبکشی بوسیله پمپ (مشخصات پمپها، نحوه استقرار و قدرت مؤثر آنها) که به تائید مهندس مشاور و کارفرما 

شود و مبناي  رسیده باشد و عملکرد دستگاههاي پمپاژ، اندازه گیري و با امضاي پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه می
ها، تامین  تواند با انجام آزمایشهاي الزم قدرت مؤثر را تعیین کند. هزینه مصرف برق، لوله کشی یرد. مهندس مشاور میگ پرداخت قرار می

هاي مورد نیاز و نیروي انسانی الزم در  پمپ، حفر کانال و گودال براي هدایت آب و آماده سازي محل نصب پمپ و ساخت حوضچه
 بهاي واحد منظور شده است. 

هاي مربوط به حفاري و احداث سکو، تعبیه انکر بولت،   هاي مربوط به تهیه مصالح و اجراي پیالرهاي نقشه برداري کلیه هزینه  در ردیف .5
 ها در نظر گرفته شده است.   تهیه مصالح و اجراي فونداسیون و. . . . تا رنگ آمیزي لوله

 باشد هزینه آن از فصل عملیات خاکی قابل پرداخت است. ها چنانچه عملیات خاکی مورد نیاز  هاي مربوط به زهکش  در ردیف .6

که  ییها تونل ساختمان دوران براي دستگاه برچیدن و تونل تهویه تأمین ،موتوري تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،091001 ردیف  بهاي .7
 پرداخت ،تونل کامل اتمام تا تدریج به و کار پیشرفت نسبت بار و به تنها یک شود و ، اجرا میT.B.Mصرفا با استفاده از دستگاه حفار 

  شود. می
متر مربع  70باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده  ، فضاي تمام شده داخل تونل می091001منظور از مترمکعب در بهاي ردیف 

 مترمکعب خواهد بود. 700000ملیات اجرایی متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد، مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام ع 10000و 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١۴٠١ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١,٠٣١,٠٠٠  
تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع تخت دندانه دار 

(Flat Ribbed)  متر. سانتی ٢٢به عرض 
٠٩٠١٠١ 

  
 مترطول 

 Dumb)تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع دمبلی 
Bell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠٢ 

  
 مترطول 

 Retro)تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع سه پری 
Fit)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 ٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع تخت دندانه دار، 
 ٢٢به عرض  (Split Rib)حفره دار و شکاف دار 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠۵ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر. سانتی ٢٢به عرض  (Split Dumbbell)دار 

٠٩٠١٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠٧ 

 مترطول ٩۶٨,٠٠٠  
تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع تخت دندانه دار 

(Flat Ribbed)  متر. سانتی ٢٢به عرض 
٠٩٠٢٠١ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع دمبلی 
(Dumbbell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠٢٠٢ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع سه پری 
(Retro Fit)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠٢٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 ٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع تخت دندانه 
 ٢٢به عرض  (Split Rib)دار، حفره دار و شکاف دار 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠۵ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر. سانتی ٢٢به عرض  (Split Dumbbell)دار 

٠٩٠٢٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠٧ 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١۴٠١ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد ۴  
،  برای هر یک ٠٩٠٢٠٧تا  ٠٩٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 متر عرض اضافی. سانتی

٠٩٠٢١١ 

 ٠٩٠٣٠١ تهیه و نصب انواع آب بند مسی. کیلوگرم ٠٠٠,١,١۵۵  

 مترطول ۵٠٠,۵٠٧  
 ٢٠٠مشبک به قطر تا  P.V.Cتهیه و اجرای زهکش با لوله 

 متر. میلی
٠٩٠۴٠١ 

  
 مترطول 

تهیه و اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر تا 
 متر. میلی ٢٠٠

٠٩٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٧٣۴  
های  مصالح سنگی (فیلتر) و پوشش اطراف لوله  تهیه

 زهکش با آن.
٠٩٠۴٠٣ 

 دسیمتر مکعب ١٠٠,۵۵  
مصالح، آب بندی و پرکردن درزهای بتن با ماسه   تهیه

 آسفالت.
٠٩٠۵٠١ 

 دسیمتر مکعب ٠٠٠,۶٣۴  
مصالح، آببندی و پرکردن درزهای بتن با آیروالستیک   تهیه

 ها. و الستیک متراکم شونده و یا مشابه آن
٠٩٠۵٠٢ 

 دسیمتر مکعب ١٠٨,٠٠٠  
و پرکردن درزهای بتن با  مصالح، اندود پرایمر  تهیه

 آیروالستیک و مواد پر کننده مانند پالستوفوم.
٠٩٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ٢٧٢,٠٠٠  
مواد قیری و اندود درزهای انقطاع، ساختمانی و   تهیه

 کنترلی.
٠٩٠۶٠١ 

  
 مترمربع 

انواع ژئوتکستایل و پوشش سطوح مختلف به هر   تهیه
 شکل.

٠٩٠٧٠١ 

  ۴٨,٣٠٠ 
کیلو وات 

 ساعت
انواع پمپ با   های اجرای کار به وسیله آب از محل  تخلیه

 هر توان.
٠٩٠٨٠١ 

 ٠٩٠٩٠١ تهیه مصالح و اجرای پیالر نقشه برداری. عدد   

 مترمکعب ٠٠٠,١٧۴  
های حفاری شده  تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل

 ، برای دوره ساختمان.TBMبا دستگاه حفار 
٠٩١٠٠١ 

  

 درصد ٧

، هرگاه فاصله از نزدیکترین ٠٩١٠٠١بها به ردیف  اضافه
متر.  ٢۵٠متر باشد، به ازای هر  ٢۵٠دهانه دسترسی بیش از 

متر سوم دو بار، و به  ٢۵٠متر دوم یک بار،  ٢۵٠برای 
 های بیشتر. همین ترتیب برای طول

٠٩١١٠١ 
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 . حمل دهمل صف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 . حمل دهمل صف

 مهمقد
  
دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول . 1

هاي مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر حمل براساس فاصلهضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه 
هاي حمل هاي حداکثر، مالك پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههاي قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصلهفاصله

 مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
جلسه  ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبناي پرداخت بوده و صورت هاي حمل فاصله
هاي حمل) اضافه و یا  (کم یا زیاد شدن فاصلهیا منابع تامین مصالح  هاي حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن فاصله

 انکار اعمال نخواهد شد.کاهش پرداختی از این بابت به پیم
ها مورد استفاده قرار بها براي مقایسه براورد گزینه: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرست1تبصره 

 گیرد.  هاي قابل قبول مندرج در جدول، مالك عمل قرار نمیگیرد، حداکثر فاصلهمی

هاي حداکثر ه طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهاي گیالن، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهایی که ب: در پروژه2تبصره 
فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل 

 شود.هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمی درج کند، فواصل درج شده در جدول مبناي پرداخت
چنانچه در زمان اجراي عملیات، تغییري در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاري مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر : 3تبصره 

درصد  30در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 
 نی شده ردیف مورد نظر مجاز است.فاصله حمل پیش بی

شود از بابت تخلیه و بارگیري مجدد مصالح، بهاي کنی، گود برداري و پی کنی تامین می، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداري2
 شود.اي پرداخت نمی جداگانه

هاي حمل  شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف هاي حمل ذکر شده در جدول محاسبه و پرداخت می . هزینه حمل صرفا براساس فاصله3
 هاي دفترچه فهرست بها و مقادیر کار براي محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست. مندرج در هر یک از فصل

زینه بینی نشده باشد، ه اي در جدول پیش فاصله ،. چنانچه در حین اجراي عملیات کار جدیدي به پیمانکار ابالغ شود که براي حمل آن4
 شود. حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدي براي حمل ایجاد نمی

هاي مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا  شوند، فاصله . در کارهایی که بر اساس ترك تشریفات مناقصه واگذار می5
 اخت خواهد بود.فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبناي پرد

کیلومتر، و  30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینۀکیلومتر، هاي با واحد تن. در ردیف6
مازاد بر   حمل  . هزینه است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  همچنین

  .شود می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر حسب 30
کنی، پی کنی براي مصرف در خاکریزي (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز هاي حمل مصالح حاصل از خاکبرداري، کانالبراي ردیف. 7

حجم خاك براي محاسبه هزینه حمل، حجم خاك یا سنگریزي کوبیده شده در خاکریزها یا  شودثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور می
ها باید باشد. براي ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبناي محاسبه هزینه سنگریزي

 گیرد. حمل قرار می
 شود.ا شنی اضافه پرداختی اعمال نمیهاي ساخته نشده و ی. بابت حمل در راه8
 گیرد.هاي مترتب منظور شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نمیها، افت و ریز و صعوبت. در بهاي واحد ردیف9
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 . حمل دهمل صف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 هاي حمل مصالحجدول فاصله

 
 ردیف

 فاصله حمل عملیات
 (کیلومتر)

حداکثر فاصله حمل قابل 
 قبول (کیلومتر)

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحاصل از خاکبردارحمل مواد فاصله  1
 هاي معمولیخاکریزي

 25 

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  2
 خاکریزیهاي سنگی

 25 

 15  هاي معمولیيزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3
 10  سنگیهاي يزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4
 --  حمل به دپو خاك نباتیفاصله  5
 15  (خاك، سنگ، لجن و نظایر آن) حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازادفاصله  6
 15  فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 7
 --  یحمل آب براي استفاده در عملیات خاکفاصله  8
 --  حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتنفاصله  9
 75  يحمل ماسه بادفاصله  10
 --  اي بدنه سدفاصله حمل مصالح پوسته رودخانه 11
 --  مصالح خاکی بدنه سدحمل فاصله  12
 --  مصالح سنگی بدنه سد حملفاصله  13
 --  مصالح فیلتر ریزدانهحمل فاصله  14
 --  درشت دانه مصالح فیلترحمل فاصله  15
 --  حمل مصالح زهکش فاصله 16
 --  مصالح رودخانه اي زهکش زیر ریپ رپحمل فاصله  17
 --  مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپحمل فاصله  18
 50  (رودخانه اي) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 19
 50  (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 20
 20  حمل بتن با تراك میکسر فاصله 21
 30  سنگی ییبراي بناالشه حمل سنگ  فاصله 22
 30  سنگی ییبراي بنامالون حمل سنگ  فاصله 23
 25  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ الشه فاصله 24
 --  رس حمل فاصله  25
 50  مصالح سنگی هسته آسفالتیحمل فاصله  26
 300  قیر هسته آسفالتیحمل فاصله  27
 450  فاصله حمل میلگرد 28
 450  فاصله حمل انواع آهن آالت 29
 300  فاصله حمل سیمان 30
 450  بنتونیتحمل فاصله  31
 --  فاصله حمل اهک 32
 50  بنایی سنگیفاصله حمل ماسه براي  33
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 . حمل دهمل صف
 ١۴٠١پایه رشته سد سازی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و حمل مواد حاصل از 

 های معمولی ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی
١٠١٧٠١ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 

 های سنگی ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی
١٠١٧٠٢ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
های  تا محل مصرف در خاکریزیحمل از معدن قرضه 

  اضافه بر یک کیلومتر  معمولی
١٠١٧٠٣ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
های  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

 سنگی مازاد بر یک کیلومتر
١٠١٧٠۴ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو خاک نباتی 

١٠١٧٠۵ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد

١٠١٧٠۶ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب

١٠١٧٠٩ 

  ٢٧,٧٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی

١٠١٧١٠ 

  ٢٧,٧٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 و یا مالت حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن

١٠١٧١١ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل ماسه بادی

١٠١٧١٢ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 ای بدنه سد حمل مصالح پوسته رودخانه

١٠١٧١٣ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح خاکی بدنه سد

١٠١٧١۴ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح سنگی بدنه سد

١٠١٧١۵ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح فیلتر ریزدانه

١٠١٧١۶ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح فیلتر درشت دانه

١٠١٧١٧ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح زهکش

١٠١٧١٨ 
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 . حمل دهمل صف
 ١۴٠١پایه رشته سد سازی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 ای زهکش زیر ریپ رپ حمل مصالح رودخانه

١٠١٧١٩ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپ

١٠١٧٢٠ 

  ١٨,٠٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
ای) بتن از محل معدن تا  حمل مصالح سنگی (رودخانه

 محل تولید بتن
١٠١٧٢١ 

  ١٨,٠٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل 

 تولید بتن
١٠١٧٢٢ 

  ۴٣,٢٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل بتن یا مالت با تراک میکسر

١٠١٧٢٣ 

  ١٨,٠٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل سنگ الشه برای بنایی سنگی

١٠١٧٢۴ 

  ١٨,٠٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی

١٠١٧٢۵ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
بلوکاژ حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و 

 با سنگ الشه
١٠١٧٢۶ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل رس

١٠١٧٢٧ 

  ١٣,٩٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح سنگی هسته آسفالتی

١٠١٧٢٨ 

  ١٨,٠٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل ماسه برای تهیه مالت از محل معدن تا محل مصرف

١٠١٧٢٩ 

 ١٠١٨٠١ آسفالتیحمل قیر هسته  کیلومتر  -تن  ٠۵٠,۵  

 ١٠١٨٠٢ حمل میلگرد کیلومتر  -تن  ٧,٩٣٠  

 ١٠١٨٠٣ حمل انواع آهن آالت کیلومتر  -تن  ٧,٩٣٠  

 ١٠١٨٠۴ حمل سیمان کیلومتر  -تن  ٧,٩٣٠  

 ١٠١٨٠۵ حمل بنتونیت کیلومتر  -تن  ٧,٩٣٠  

 ١٠١٨٠۶ حمل آهک کیلومتر  -تن  ٧,٩٣٠  
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١۴٠١سازی سال فهرست بهای واحد پایه رشته سد 

  
 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 

  مهمقد
 
طبق ، کار اياجر يبند نزمابه برنامه  وجهت اب ود، باش زنیا دموران، پیم وعموض اياجر يبرا شود که می قاطال لحیمصا به، پاي کار لحمصا. 1

 لحمصا دورو ام. هنگدباش رششما یا يگیر ازهاند لقاب شود که ارانب یشکل به بطور مرت به گاهکار رد و هتهی انکارپیم طتوس، فنی صاتمشخ
 شود.  یمتنظ ورمشا دسمهن ضورباح، شده است صمشخ دورو ریختا و ارمقد، آن، نوع در که دورو هجلس تصورد، بای گاهکار به
 فردی رتبصوورد، برآ هتهی امهنگ، شود ورپاي کار منظ لحاست جزو مصا مزال است و هدرج نشد ستپیو ستفهر در اآنهنام  که لحیا. مص2

 شود.  می فهیاد شده اضا ستفهر دار به رهستا
 اندازيارب و وطمرب هايفصلهاي   ردیف مهمقد شده در یپیش بین لهفاص حمل تاگیري، بار نههزیمه، ضمی ستهاي فهر  ردیف تقیم در. 3

 درج شده در ردموا ثناياست بهلح، مصا ادحمل ماز يبرا اختیپرد گونهیچه شده است و تهنظر گرف درم، منظ تصور به گاهکار در لحمصا
 شود.  نمی امانجها،  فصل مهمقد
 لحمصا يبها ددرص 70انکار، پیم یمال هبنی یتتقو يراب شود و می يگیر ازهنداپاي کار،  لحمصا ارمقدت، موق یتوضع تصور هتهی امگ. هن4

  ضریب اي، ضریب منطقه و با احتساب )دشون می ادحمل ماز نههزی ولمشم که لحیمصا ي(برا 7/0بدون اعمال ضریب حمل  نهزیه پاي کار و
 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریب و  باالسري

 گاهکار طهمحو از را اآنه نکرد جخار حق انکاریمپ و فرماستکار به لقمتعیت، وضع تصور شدن در ورمنظ از پس، پاي کار لحمصا ما. تم5
 در نچه(چنا یتوضع تصور از کسر آن از پست، صور ا ین درکه . دباش شتهندا رتیضرو انپیم وعموض اياجر يبرا که لحیمگر مصارد، ندا

 کند.  جخار گاهکار از را اآنهفرما، کار فقتوام و ورمشا دسمهن نهادپیش با ندتوا می انکاریمپ)، دشده باش ورمنظ یتوضع تصور
 بلمقا در که سبیمحل منا در را اآنه دبای انکاریمپ است و انکارپیم هعهد بهان، مدت پیم در، پاي کار لحمصا داريگهن حفظ و ولیتمسئ. 6

 کند.  ارانبد، باش نمصو ملعوا رایس جوي و ملعوا
شده  تهنظر گرف در تموق یتهايوضع تصور پاي کار در لحمصا يبها سبهمحا يپاي کار برا لحمصا ستفهر شده در ینتعی لحنرخ مصا. 7

 . است
شود.  ورپاي کار منظ لحهیچ نوع مصا یدنبای، قطع یتوضع تصور نینمچه وت، موق یلتحو از پس تموق یتوضع تصور خرینآ. در8

 شود.  جخار گاهکار از انکارپیم طتوس دبای، است انکارپیم به لقتعم و دهمان یباق ارگاهدرک که فمصر بر ادماز لحمصا
کار، بنا مقتضیات پروژه و توافق پیمانکار و مهندس  ) قابل پرداخت در مصالح پاي411001حداکثر حجم سگمنت بتنی (ردیف شماره  .9

  شود. مشاور تعیین می
 

 
 

 

۶٩  
 

 



 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

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

 ۴١٠١٠١ . ماسه شسته مترمکعب ١,١٠١,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٢ . شن شسته مترمکعب ٠٠٠,١,٠۴۴  

 ۴١٠٢٠١ ای. رودخانهمصالح پوسته از مخلوط  مترمکعب   

 ۴١٠٢٠٢ مصالح پوسته از سنگ کوهی. مترمکعب   

 مترمکعب ۵٩٢,٠٠٠  
مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از مخلوط 

 ای. رودخانه
۴١٠٢٠٣ 

 ۴١٠٢٠۴ مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده  از سنگ کوهی. مترمکعب ٨٨٨,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ بادبر.سنگ  مترمکعب ٢,١۵٠,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ سنگ سر تراش. مترمکعب ٠٩٩,٠٠٠,۵  

 ۴١٠٣٠٣ سنگ نیم تراش. مترمکعب ١٣٩,٠٠٠,۶  

 ۴١٠٣٠۴ سنگ تما م تراش. مترمکعب ٧,٩٨٩,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ سیمان پر تلند نوع یک. تن ١٩٨,٠٠٠,۴  

 ۴١٠۴٠٢ سیمان پرتلند نوع دو. تن ٠٠٠,۴,۶٢۵  

 ۴١٠۴٠٣ پرتلند نوع پنج.سیمان  تن ۴,۴٣٠,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ مواد منفجره. کیلوگرم ۵٠٠,۴۵٧  

 ۴١٠۵٠٢ انواع فتیله. مترطول ٣٨,٢٠٠  

 ۴١٠۵٠٣ انواع چاشنی. عدد ١۶٣,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۴ آنفو. کیلوگرم   

 ۴١٠۶٠١ انواع تیر آهن. کیلوگرم ١۴۴,۵٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ انواع ناودانی. کیلوگرم ١٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠٣ انواع نبشی. کیلوگرم ٠٠٠,١۶۵  

 ۴١٠۶٠۴ انواع تسمه. کیلوگرم ٢١٩,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠۵ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۵٠٠,٢٠٨  

 ۴١٠٧٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ١۴٢,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٣ های فوالدی. انواع لوله کیلوگرم   

 ۴١٠٨٠١ انواع الکترود. کیلوگرم ٠٠٠,٢۵۵  

 ۴١٠٩٠١ بنتونیت. تن ٧,٧٧٨,٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ٠٠٠,٣۴۶,١۶  
های حفاری شده با  سگمنت بتنی برای نصب در تونل

TBM. 
۴١١٠٠١ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1

 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  مرکزيدفتر   کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1

 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1

 . فتر مرکزيد  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1

 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1

 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1

 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1

 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1

 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1

 . دفتر مرکزي  ملزوماتالتحریر و   لوازم  هزینه .10ـ1

 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1

 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1

 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1

 و مانند آنها. ، در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1

 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1

 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1

 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1

 کار  باالسري  . هزینه2
 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی ههزین  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي 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  نقدي  از وجوه  ناشی  نه. هزی2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  . هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  . هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  . هزینه3ـ2
 . سود پیمانکار.4ـ2
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 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي . هزینه5ـ2
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  . هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  عواملدستمزد سایر 
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  . هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  رکزيدفتر م  و کارکنان  سفر مدیران  . هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  . هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  . هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  . هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه هزینهمخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و ،  پست  هاي . هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  . هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  . هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  . هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي . هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي . هزینه1ـ6ـ2
 ، در حد نیاز کار.)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  . هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  . هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي . هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي . هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي . هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  ) هزینه1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح) 2 توضیح
، شود می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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 برچیدن کارگاه . دستورالعمل تجهیز و ٣پیوست 

 

 عاریف ت . 1

جهیز کارگاه، عبارت از اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تـا آغـاز و انجـام دادن عملیـات     ت. 1-1
 موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شود. 

گیرنـد، ماننـد    که براي پشتیبانی عملیـات اجرایـی، مـورد بهـره بـرداري قـرار مـی        شود اختمانهاي پشتیبانی، به ساختمانهایی اطالق میس. 1-2
کارگاههاي سر پوشیده، شامل کارگاههاي تاسیساتی، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي، باطري سازي، صافکاري، نقاشی، سـاخت قطعـات پـیش    

، آزمایشگاه پیمانکـار، اطـاق محـل ترانسـفورماتورها ومولـدهاي      ن آالت، انبارهاي سرپوشیدهیساخته و مانند آن، تعمیرگاههاي سرپوشیده ماش
 . برق

شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد،      اختمانهاي عمومی، به ساختمانهایی اطالق میس. 1-3
ذاخوري، آشـپزخانه، نـانوایی، فروشـگاه، درمانگـاه، رختشـویخانه،      انه، مهمانسراي پیمانکار، ساختمانهاي مسـکونی، غـ  خمانند دفاتر کار، نماز

 سرویسهاي بهداشتی، تلفنخانه، پارکینگهاي سرپوشیده  
حوطه سازي، شامل خیابان بندي، سیستم جمع آوري و دفـع آبهـاي سـطحی و فاضـالب، ایجـاد خـاکریز و کانالهـاي هـدایت آب و         م. 1-4

هـاي    هاي اصلی در برابر سـیل)، فضـاي سـبز، انبارهـاي روبـاز، زمـین        بل سیل (بجز حفاظت سازهاظت کارگاه در مقافتمهیدات دیگر براي ح
 ورزشی، پارکینگهاي روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهاي مشابه است.  

ب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجراي کـار، از سـوي کارفرمـا    ر آن، آدنظور از ورودي کارگاه، محل یامحلهایی از کارگاه است که م. 1-5
 شود.   اسناد و مدارك پیمان تعیین می شود. مشخصات ورودي کارگاه براي تامین هر یک از نیازهاي پیشگفته، در تامین و تحویل پیمانکار می

ی تجهیز کارگاه، براي نگهداري و حفاظت مصـالح و تجهیـزات   نمایانبار کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جا. 1-6
 شود.   با رعایت دستورالعملهاي مربوط، از آنها استفاده می

اه دسترسی، راهی است که یکی از راههاي موجود کشور را به کارگاه متصل کند. پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهاي پایـه راه و  ر. 1-7
 شود.  باند فرودگاه انجام می

 شود.   ، احداث میتهاي اجراي عملیا اههاي سرویس، راههایی هستند که براي دسترسی به محل یا محلر. 1-8

اطی، راههایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد سوزا و مانند آن را، بـه طـور مسـتقیم یـا بـا واسـطه       اههاي ارتبر. 1-9
 کند.  هاي اجراي عملیات متصل می راههاي دیگر، به راههاي دیگر یا محل یا محل

شد، امـا بـه علـت انجـام عملیـات       از مسیر موجود انجام می قبالً اه انحرافی، راهی است، که براي تامین تردد وسایل نقلیه عمومی کهر. 1-10
 موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.  

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تاسیسـات و ماشـین آالت بـه روش احـداث یـا        نظور از تامین در شرح ردیفم. 1-11
بهـره   ات موجود درمحل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهاي مربوط به نگهـداري و انکنصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از ام

 برداري ازآنهاست.  
رچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوري مصالح، تاسیسات و ساختمانهاي موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات و ماشین آالت، و دیگـر  ب. 1-12

ها و محلهـاي تحـویلی کارفرمـا، طبـق نظـر کارفرماسـت. در        ردن و به شکل اول برگرداندن زمینز کیتدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تم
صورتی که توپوگرافی زمین به علت نیاز در زمان تجهیز تغییر یافته است، به شکل اول برگرداندن محـدود بـه پاکسـازي از زوایـد و تسـطیح      

 اول برگردانده شود.  باشد و الزم نیست توپوگرافی عینا به شکل  نسبی زمین می
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 وش تهیه برآوردر. 2

هندس مشاور یا واحد تهیه کننده فهرست بها، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده براي اجراي آن، م. 2-1
پیش بینی شده در فهرست تجهیز و هاي   هاي مربوط را طبق ردیف  جهیز کارگاه تعیین و بر مبناي آن، هزینهتاقتصادي ترین روش را براي 

به صورت مقطوع (به جز   باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن هاي محل اجراي عملیات برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمت
و برچیدن کارگاه اي براي تجهیز  هاي مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه  هاي غیر مقطوع) برآورد کرده و در برابر ردیف  ردیف

هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و  تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند.
 باشد. دار مجاز نمی شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره پرداخت می

شـود. در   ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور مـی شود،  براي ساختمانهایی که احداث می 
مورد ساختمانهاي پیش ساخته، مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قابهاي فلزي، هزینه حمل و نصب، اسـتهالك و سـرمایه   

شـود. در پیمانهـایی کـه از چنـد رشـته       جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور میگذاري آنها، در طول اجراي کار محاسبه شده و 
 .  شود میشود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه براي کل کار تهیه  فهرست بهاي واحد استفاده می

شود، به صورت موقت و براي دوره اجرا در  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می  اختمانها، تاسیسات و راههایی که در برآورد هزینهس. 2-2
هاي تجهیز کارگاه، باید با اولویت دادن به اجراي تاسیسات جنبی یا زیربنایی که درطـرح بـراي دوره     شود. به منظور تقلیل هزینه نظر گرفته می

برداري پیش بینی شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود، از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگـاه اسـتفاده شـود و ایـن      بهره
شـود.   موضوع در اسناد و مدارك پیمان درج شود. در این حالت، هزینه احداث به صورت جداگانه در فهرست بهاي پایـه مربـوط منظـور مـی    

ین آب، برق، گاز، مخابرات و راههاي کارگاه یا تامین ساختمانهاي مسـکونی، اداري، پشـتیبانی وعمـومی یـا سـایر مـوارد، از       چنانچه براي تام
شود استفاده شود، باتوجه به اینکه هزینه آنها به صورت جداگانـه   تاسیسات جنبی یا زیربنایی که براي دوران بهره برداري از طرح پیش بینی می

شـود و صـرفاً هزینـه نگهـداري و      اي براي ایجاد تاسیسات یـاد شـده در تجهیـز و برچیـدن کارگـاه منظـور نمـی        ، هزینهپیش بینی شده است
 شود.   برداري آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می بهره

دارك پیمان، مشخص شود. چنانچه براي انتقال آب، بـرق،  آب، برق، گاز ومخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در اسناد و م نحوه تامین. 2-3
شد، گاز و برقراري ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسري یا محلی تا ورودي کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، براي دوره اجرا الزم با

 باید چگونگی انجام دادن آن در اسناد و مدارك پیمان، پیش بینی شود.  
کارفرما در نظر دارد تدارك برق رسانی تا ورودي کارگاه را به عهـده بگیـرد، کـه کارهـاي آن، شـامل نصـب ترانسـفورماتور و        نانچه چ. 2-4

هـاي انشـعاب و     بت برق (دیمانـد) و هزینـه  اهاي ث  متعلقات آن، نصب تیرهاي برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخت تعرفه
اي از  شـود و هزینـه   ي مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در اسناد و مدارك پیمان درج میاشتراك برق و سایر کارها

شود. چنانچه تدارك برق تا ورودي کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از  این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی
 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه و در ردیف متناظر این فصل پیش بینی می  ت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینههاي قابل برگش  کسر هزینه

از شـبکه   ر صورتیکه کارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودي کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت اسـتفاده د. 2-5
هـاي اشـتراك و انشـعاب آب و سـایر       شامل اجراي خط انتقال آب از شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخـت هزینـه   لوله کشی آب که کارهاي آن،

هاي برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسـناد و مـدارك     کارهاي مشابه است، با احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه
نانچه تدارك آب رسانی تا ورودي کارگاه یا احـداث  . چشود بابت درتجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمیاي از این  شود. و هزینه پیمان درج می

هاي تجهیز و برچیدن کارگـاه، منظـور     هاي قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه  چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه
 شود.   می
یط عمومی پیمان، تامین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، تمـام  ا وجود این که در شراب. 2-6
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یـد.  یا قسمتی از زمین تجهیزکارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوي پیمانکار را در اسناد و مدارك پیمـان، پـیش بینـی نما   

را انجـام   ا در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید. در صورت نیاز براي خرید زمین، پیمانکـار اقـدامات الزم  هزینه خرید یا اجاره آن ر
هاي  خریـداري   شود، مالکیت تمام زمین نماید. با توجه به اینکه بهاي خرید زمین در این فصل پیش بینی می داده و اقدام به خریداري زمین می

 خواهد بود.   شده از ابتدا با کارفرما
ه استثناي تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده اسـت، هـر نـوع    ب. 2-7

 شود.   اختیار پیمانکار قرار دهد، باید در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی رتسهیالت دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیزکارگاه د
زینه سرمایه گذاري، استهالك، بهره برداري و نگهـداري تجهیـزات مـورد نیـاز در کارگاههـایی ماننـد تاسیسـات، آهنگـري، نجـاري،          ه. 2-8

هـاي    هاي فصلهاي مربوط، گنجانده شـده اسـت و از ایـن بابـت، در ردیـف       آرماتوربندي و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهاي واحد ردیف
 شود.   اي منظور نمی کارگاه، هزینه چیدنرتجهیز و ب

هاي فصلهاي مربوط در نظر گرفته شده است و از ایـن    زینه تجهیز تعمیرگاههاي ماشین آالت در هزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیفه. 2-9
 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی  اي در ردیف بابت، هزینه

اي  ها در فصلهاي مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه  جراي عملیات، در بهاي واحد ردیفزینه آب و برق مصرفی براي اه. 2-10
 شود   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی  در ردیف

مسـتمر    هـاي  ه(هزینـ   باالسـري   در هزینـه  هاي مسـتمرکارگاه   زینه غذاي کارکنان و کارگران پیمانکار در کارگاه، حسب مورد در هزینهه. 2-11
که الزم است پیمانکار تسهیالتی براي تامین غذاي کـارگران   یرکارهای. دها پیش بینی شده است و هزینه نیروي انسانی در بهاي ردیف  ) کارگاه

 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می  کند فراهم نماید، این هزینه جزو هزینه بیش از آنچه مقررات و قانون الزام می
رکارهایی که تامین غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروري است شمار استفاده کننده از غذا در اسناد د. 2-12

 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد و جزء هزینه شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می و مدارك پیمان تعیین می
کـار مجـاز    ش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجـراي یپ. 2-13

 نیست.  
، 420607، 420502، 420204، 420203) شـامل:  هـاي عالمـت دار (    هـاي تجهیـز و برچیـدن کارگـاه، بجـز ردیـف        مع هزینـه ج. 2-14

ــف و 420104 و 421501و  421401، 421301، 421201، 421101، 421003، 420702، 420701، 420608 ــام     ردی ــه انج ــوط ب ــاي مرب ه
درصـد مبلـغ    8هاي فـوق نیـز نبایسـتی از     ها توسط پیمانکار نباید از ده درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بیشتر شود، جمع ردیفآزمایش

که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیـین شـده، بیشـتر باشـد، هزینـه تجهیـز و برچیـدن         برآورد هزینه اجراي کار بیشتر شود در صورتی
 کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترك مناقصه، به دبیر خانه شوراي عالی فنی براي تصویب ارسال شود.  

 يساختمان انبار مواد ناریه به انضمام محوطه سازي، فنس کشی و سـاختمانها  یف مربوط به تامین و تجهیز انبار ناریه شامل احداثرد. 2-15
باشد، حفاظت از مواد ناریه و وسایط نقلیه مورد نیاز و سایر عوامل بـه عهـده پیمانکـار بـوده و ایـن امـر تحـت         جنبی مثل نگهبانی و غیره می

 نظارت عوامل حراست کارفرما و نیروي انتظامی خواهد بود.  
دیف تامین سوخت رسانی داخل کارگاه شامل احداث و نگهداري و بهره برداري از یک پمپ بنزین اسـتاندارد بـا حـداقل دو پمـپ     . ر2-16

رسـد. در   شامل پمپ بنزین، پمپ گازوئیل، سوله، ساختمان کنترل، تجهیزات اطفاي حریق و مخازن با ظرفیتی که به تایید مهندس مشـاور مـی  
ن طرح نیاز به همه این تجهیزات نباشد، در ردیف مربوط با ذکر تجهیزات ضروري مبلغ برآورد متناسبا کاهش صورتی که به علت کوچک بود

 شود.   داده می
 هاي سرویس و ارتباطی: . احداث و نگهداري راه2-17

منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـی      به هر مقدار در کارگـاه   سرویس و ارتباطیبا توجه به راههاي موجود در کارگاه، احداث هرگونه راه . 2-17-1
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 باشد.  کارفرما می تصویبازمهندس مشاور و 

موقت کارگاه را با شرح جزئیـات   يراهها این : پیمانکار موظف است طرح تفصیلی و ارتباطی هاي سرویس طراحی و ساختمان راه. 2-17-2
 و درنظر گرفتن موارد زیر تهیه و بعد از تائید مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نماید. 

مشخصات هندسی این راهها باید متناسب با نوع ماشین آالت و چگونگی ترافیک مورد نظـر و منـتج از برنامـه کارگـاه بـوده و در      . 2-17-3
) امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشـور   86ا معیارهاي طرح هندسی راههاي روستایی (نشریه شماره حداقل مشخصات باید ب

 تطبیق نماید. 
 ها و خاکریزیها باید متناسب با جنس زمین و تائید مهندس مشاور باشد.   شیب خاکبرداري. 2-17-4

اید متناسب با وضع جوي و آبهاي منطقه و به لحاظ کمیت و کیفیـت در حـدي باشـد کـه     ها و آبروها ب  هاي کنار ترانشه  طرح کانال. 2-17-5
 اي در برنامه زمانی طرح به لحاظ احتمال تخریب و قطع راه ناشی از سیل و بارانهاي شدید ایجاد نشود.   هیچگونه وقفه

هـاي نگهـداري     ر ترافیک، در حد بهینه در رابطه با هزینـه باید متناسب با سنگینی یا سبکی و مقدا به انتخاب پیمانکار نوع روسازي. 2-17-6
 متر رویه شنی داشته باشد.   سانتی 20حداقل باید راه و استهالك ماشین آالت باشد. در هر صورت، 

نـدس مشـاور   تعداد و انواع عالئم راهنمایی و رانندگی وسایل ایمنی راهها (مثل گارد ریل و جان پناه) در نقاط الزم طبـق نظـر مه  . 2-17-7
 خواهد بود.  

امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان برنامـه و بودجـه       101به لحاظ عملیات اجرایی، مشخصات فنی و عمومی راهها ( نشریه شماره . 2-17-8
 باید رعایت شود.   )کشور

اي در برنامـه   در حدي که هیچگونـه وقفـه   دسترسی، انحرافی و ارتباطی پیمانکار موظف به نگهداري راههاي سرویس -نگهداري . 2-17-9
باشد. هیچنین این نگهداري باید در حدي باشد که ایمنی رفت و آمد عوامل کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکـار   کاري طرح ایجاد ننماید، می

 را در راههاي مورد نظر تامین نماید. 
 باشد : می( ولی نه محدود به آنها) نگهداري راهها شامل کارهاي زیر 

هـاي صـدمه     و یا تعـویض سـازه   ترمیم ناهمواریهاي سطحی راه ناشی از ترافیک و تجمع آب و یا عبور آب و سایر عوامل. ترمیم و اصالح -
 دیده ناشی از ترافیک و اوضاع جوي.  

 اي راه براي بهبود شرایط ترافیک.   شکل دادن و پروفیله کردن مرتب و دوره -
 ها و یا ترمیم شیب خاکریزیها.    هریزش برداري شیب ترانش -
 . ها  ها و کانالهاي زهکشی مشرف بر ترانشه  الیروبی آبروها و تمیز کردن و شکل دادن کانالهاي کنار ترانشه -
 ترمیم پوشش کانالهاي پوشش شده و تمیز کردن آنها.   -
 تعویض یا تعمیر و یا تکمیل عالئم رانندگی و وسایل ایمنی راهها.   -
 جویی و اجراي کارهاي الزم براي جلوگیري و یا کنترل گرد و خاك ناشی از ترافیک.   چاره -

تواند در خاتمه کار با ارائه مصوبه کتبی کارفرما از پیمانکار بخواهد قسمتهاي مشخصی از راههاي سـرویس موقـت    تبصره : مهندس مشاور می
هاي ناشی از ایـن دسـتور طبـق      داري مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت هزینهاید تا به عنوان راههاي زمان بهره برنمایجاد شده را مرمت 

 با رعایت سایر ضوابط پیمان پرداخت خواهد شد.  کشور هاي فهرست بهاي راه و باند سازمان برنامه و بودجه قیمت
  بینـی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باید چگونگیباشد،   دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  چنانچه .2-18

تجهیـز و    در ردیفهـاي   بابـت   از ایـن   اي کارفرما باشد، هزینـه   عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشـته   واحد پایـه   بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  سیدستر  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه
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 رایط کلی  ش. 3

تهیه کرده و پس از تائیـد   1000/1ز ابالغ پیمان طرح جانمایی تجهیز کارگاه را با مقیاس مانکار موظف است حداکثر طی یک ماه پس اپی. 3-1
ه مهندس مشاور، آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد. پیمانکار موظف است قبل از آغاز اجراي ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه نقشه کلیـ 

اسب مورد تایید مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندي و بر اساس مشخصات فنـی عمـومی   ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز را با مقیاسهاي من
و با رعایت مقررات بهداشت محـیط زیسـت و    )امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  55  شماره  (نشریهکارهاي ساختمانی 

ایران تهیه و به تایید مهنـدس مشـاور برسـاند. اجـراي عملیـات       2800ه زلزله شرایط عمومی پیمان و رعایت آیین نام 23محیط کار برابر ماده 
 منوط به تایید مهندس مشاور خواهد بود. 

ارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان، براي تامین آب، برق، گاز و مخـابرات، پیمانکـار را بـه دسـتگاههاي     ک. 3-2
هاي دولتی براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، بـراي  ناجرایی و سازما

 نماید.  استفاده موقت در دوره ساختمان معرفی می
رایط منطقه، در حد متعارف شیمانکار موظف است، عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده براي تجهیز کارگاه و همچنین پ. 3-3

به انجام برساند. در مواردي که مشخصات فنی اجرایی ویژه اي، براي عملیات تجهیز و برچیدن کارگـاه در اسـناد ومـدارك پیمـان درج شـده      
 باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.  

شـود، تجهیـز    مدارك پیمان پیش بینی شده اسـت، انجـام مـی    . تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، درحدي که دراسناد و3-4
باشد و پرداخت اضافی از ایـن بابـت، انجـام     مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده درپیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار می

کنـد و   هاي مقطوع تجهیز و برچیدن کارگـاه تغییـر نمـی     یفشود و در صورتی که طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان تغییر کند مبالغ رد نمی
 ) قابل پرداخت است.4پیوست  2هزینه تجهیز اضافی تنها براي قیمت جدید (تبصره بند 

موکـول بـه تـامین     ي مقطـوع  ها  پرداخت کامل بهاي کل ردیف تغییر بوده وو غیرقابل  پیش بینی شده بصورت مقطوعهاي   بهاي ردیف. 3-5
 باشد. .  ازهاي کار به تشخیص مهندس مشاور میکامل نی

کند، در برابـر حـوادث اتفـاقی، ماننـد آتـش       ختمانهاي کارگاه را که براي تجهیز کارگاه احداث میایمانکار موظف است کلیه ابنیه و سپ. 3-6
 هاي مترتبه از ردیف مربوط پرداخت خواهد شد.   سوزي و سیل، بیمه کند. هزینه

، تاسیسـات و مصـالح بازیـافتی    تتاسیسات و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه، باید پس از انجام کار برچیده شود. تجهیزااختمانها، س. 3-7
تجهیز کارگاه (به استثناي تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکـار اسـت. بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـیش سـاخته، چنانچـه          

ارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است، موردنیاز کارفرما باشد، بهاي مصـالح بازیـافتی آنهـا،    ساختمانها و تاسیسات تجهیز ک
تقل براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، مالکیت ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما من

 شود.   می
توانـد تمـام یـا قسـمتی از سـاختمانهاي       یمان خاتمه داده شده یا فسخ شود، کارفرما مـی پ براساس شرایط عمومی پیمان، ر صورتی کهد. 3-8

یـین شـده   تجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که براي ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار گرفته و ارزش آنها را براساس قیمـت تع 
ر منظور نمایـد.  اس از کسر وجوه پرداخت شده به پیمانکار بابت تجهیز کارگاه، به حساب مطالبات پیمانکپ دو طرف، توسط کارشناس منتخب

نـه  در مورد تاسیسات و ساختمانهاي موقت احداث شده در محلهاي تحویلی کارفرما، باید تنها ارزش مصالح بازیافتی آنها را ارزیابی کنند. هزی
 شود.   که برچیده نشده است، به پیمانکار پرداخت نمی برچیدن آن قسمت از کارگاه

 حوه پرداخت ن. 4

 ها، به شرح زیر قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، با انجام هریک از ردیف  یک از ردیف رزینه هه. 4-1
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 شوند که در شرح ردیف نوع آن ردیف درج شده است.   یم میتقس 3و  2و  1از نظر نحوه پرداخت به سه نوع  پیوستهاي این   ردیف. 4-2

هـا    شود. بهاي ایـن ردیـف   انجام می برداري یا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پیمان که جنبه نگهداري و بهرهباشند میهائی   ردیف. نوع اول 
شود. منظور از کارهاي اصلی کلیه کارهاي موضـوع پیمـان بـه اسـتثناي کارهـاي       متناسب با پیشرفت کارهاي اصلی موضوع پیمان پرداخت می

 اشد. ب موضوع فصل تجهیز و برچیدن کارگاه می
 باشد.  که پرداخت آنها به شرط انجام کار میاست هائی   ردیف. نوع دوم 
بـه   ءمجزا تشکیل شده باشد به نحوي کـه هـر جـز    ءشود. در صورتیکه ردیف از چند جز ها پس از انجام آن کار پرداخت می  بهاي این ردیف 

بهـاي ردیـف    ءقابل پرداخت است سهم مربوط به هـر جـز   ءربوط به آن جزطور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر یک از آن اجزا مبلغ م
 شود.   توسط مهندس مشاور تعیین می

هـا    درصد از بهاي این ردیف 70برداري دارد  هائی که هم مستلزم ساخت و نصب تاسیسات بوده و هم جنبه نگهداري و بهره  ردیف. نوع سوم
بـرداري آن   هـاي نگهـداري و بهـره    درصد باقیمانده به منظـور جبـران هزینـه    30اخت شده و متناسب با پیشرفت عملیات احداث یا نصب پرد

 شود.   ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت کارهاي اصلی موضوع پیمان پرداخت می ساختمان

از کـار باشـد، بـه تناسـب      شود، چنانچه مربوط بـه بخشـی   هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می  صره) هزینه ردیفتب
، محاسـبه و  نشود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، بـه تناسـب پیشـرفت عملیـات موضـوع پیمـا       پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می

 شود.   پرداخت می
 شود.   تها منظور میوضعی  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه. 3ـ4

 شود. زینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت میه. 4-4

به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامـات پنجگانـه منـدرج     421803تا  421801هاي شماره ردیف .4-5
 قابل پرداخت است. "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773اره ضابطه شم 5در پیوست شماره 
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
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 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه  جدول ردیف

 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 مقطوع  

تامین وتجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 
 . (نوع سوم)

 420101 

 420102  . وتجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار (نوع سوم)تامین  مقطوع  
 420103  . (نوع سوم) هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  
 420104 اجاره زمین تجهیز کارگاه مقطوع 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور هاي اداري و دفاتر کار تامین و تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)و آزمایشگاه 
420201 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور و کارمسکونی هاي  تامین و تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)آزمایشگاه 
420202 

 مقطوع  
هاي دوره بهره برداري که در دوره ساخت مورد  تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)گیرند  استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار می
 420203 

 مقطوع  

هاي دوره بهره برداري که  بهره برداري، تعمیر و نگهداري ساختمان 
در دوره ساخت مورد استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار 

 . نوع اول)( گیرند می

 420204 

 مقطوع  
غذاي کارگران مازاد بر ضوابط و مقررات  تامینتسهیالت الزم براي 

 . (نوع اول) و قانون کار
 420301 

 420302  . تامین لباس کار، کفش وکاله حفاظتی کارگران (نوع اول) مقطوع  

 مقطوع 
) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (

 هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل
420303 

 مقطوع  
تامین غذاي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (نوع 

 . دوم)
 420401 

 مقطوع 
تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر 

 .(نوع دوم) سرعت
 420402 

 مقطوع 
هاي مدار بسته با قابلیت انتقال  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون

 .(نوع دوم) تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما
 420403 

 420501  هاي پشتیبانی (نوع سوم).  تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  
  420502 تامین وتجهیز انبار مواد منفجره (نوع دوم).  مقطوع  

 مقطوع  
هاي مسکونی،  بجز ساختمانهاي عمومی  تامین وتجهیز ساختمان

 (نوع سوم). اداري و دفاتر کار 
 420503 

 420504  محوطه سازي(نوع سوم).  مقطوع  
 420601  احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق (نوع دوم).  مقطوع  
 420602  تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
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 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 420603  تامین برق کارگاه وشبکه برق رسانی داخل کارگاه(نوع سوم).  مقطوع  
 420604  تامین سیستمهاي مخابراتی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
 420605  تامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه. ، (نوع سوم) مقطوع  
 420606  تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  

 مقطوع  

هزینه انتقال برق از نزدیکترین پست برق که اداره برق مشخص 
هاي الزم، تامین کلیه لوازم و   نماید، شامل انجام کلیه طراحی می

تجهیزات و نصب آنها و انجام کابل کشی تا کارگاه و نصب تابلوي 
 (نوع دوم). برق و آماده نمودن برق براي مصرف

 420607 

  420608 (نوع دوم). زمین براي انجام تجهیز کارگاه خریدهزینه  مقطوع  
 420609 (نوع اول). زمین براي انجام تجهیز کارگاه اجارههزینه  مقطوع 
  420701 هاي سرویس (نوع سوم).   تامین راه مقطوع  
  420702 هاي ارتباطی (نوع سوم).   تامین راه مقطوع  
 420703  (نوع اول). هاي کارگاه  راهاز کلیه بهره برداري ونگهداري  مقطوع  
 420801  تامین ایاب وذهاب کارگاه و آمبوالنس(نوع اول).  مقطوع  

 مقطوع  
تامین پی وسکو براي نصب ماشین آالت و تجهیزات سیستم تولید 

 هاي برق ومانند آنها (نوع دوم).   مصالح، سیستم تولید بتن، مولد
 420901 

 مقطوع  
نصب ماشین آالت و تجهیزات وراه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه 

 خرید خدمت یا خرید مصالح (نوع دوم). 
 420902 

 مقطوع  
بارگیري، حمل و باراندازي ماشین آالت و تجهیزات به کارگاه (نوع 

 دوم). 
 420903 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 روشنایی تونل(نوع سوم). 
 420904 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 تهویه تونل(نوع سوم). 
 420905 

 مقطوع  
هاي زراعی موجود در محدوده کارگاه   حفظ یا انحراف موقت نهر

 (نوع سوم). 
 421001 

 مقطوع  
تامین کلیه تجهیزات و لوازم و انجام کلیه تمهیدات و بستن و باز 

 (نوع دوم).  کردن داربست در محلهاي مورد نیاز
 421002 

 مقطوع  

شامل کارهاي تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز 
حفاري، بتن ریزي و تحکیم و. . . . و آماده نمودن محل براي نصب 
و نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال 

 (نوع دوم).  بتن بصورت تسمه نقاله

 421003 
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 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 مقطوع 

تامین کادر فنی کارگاه شامل دفتر فنی، پرسنل فنی اجرا و تیم فنی 
 (نوع اول). برداري نقشه

421101 

 مقطوع 

تامین نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما مشاور و 
 (نوع اول). گیرد آزمایشگاه قرار می

421201 

 مقطوع 

هزینه تامین آزمایشگاه پیمانکار (تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل) و 
انجام کلیه آزمایشهاي کنترل کیفیت کار که در مشخصات فنی به 
عهده پیمانکار گذاشته شده است و هزینه استقرار سیستم کنترل 

 (نوع اول).کیفیت 

421301 

 421401 (نوع اول). ریزي و کنترل پروژه هزینه استقرار سیستم برنامه مقطوع 
 421501 (نوع اول). تامین ایمنی و بهداشت کارگاه مقطوع 
 421601  بیمه تجهیز کارگاه (نوع دوم).  مقطوع  
 421701 . (نوع دوم) برچیدن کارگاه مقطوع  

 مقطوع 

انجام آزمایشهاي عملیات  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز
خاکریزي (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و باالست 

 توسط پیمانکار 

421801 
 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز

 بتنی توسط پیمانکار
421802 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز

 آسفالتی توسط پیمانکار
421803 

 جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع 
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 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان چنانچه در فهرست  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  ین ردیفمبلغ مربوط به ا

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  ) چنانچه 1تبصره 

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
 
 

 
 

 

٨٣  
 

 



 
 تشکر و قدردانی

 

هایی بوده که از  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      
قانون برنامه و بودجه (مصوب  23زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

هـ  57697/ت 25254وزیران به شماره  ) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات15/12/1351
اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08مورخ 

هاي اجرایی، مهندسان مشاور  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم کشور انجام می
ابالغ گردید و از آن پس،  1355بهاي واحد پایه در سال  هرستشود. اولین ف و پیمانکاران ابالغ می

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  فهرست
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام کشور مورد به
نظران ارزشمندي  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب و پاسداشت یاد و خاطره  ضمن گرامی
اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و  هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45که در طول 

 بهروزي داریم.
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه براي برآورد بهنگام طرح ها و پروژ کشوریکپارچه 
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

اي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب ه نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
 گردد. به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1401ال س بهاي واحد پایه رشته سدسازي فهرست

 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 

 :1401سال  کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته سدسازي
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع

 مسعود شکیبایی فر
 طاهر فتح الهی

 حمیدرضا خاشعی
 امیر جهانشاهی
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