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 شگفتاریپ

 های بهای تجميعی و با توجه به تجربيات سال های عمرانی شهری از تدوین و انتشار فهارس اندرکاران طرح با عنایت به استقبال دست

های ارزشمند کارشناسان و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری در حوزه معاونت فنی و عمرانی،  نماییراهگذشته، 

و نيز ارجاع کارهای ها  ریزی پروژه تا برای عمليات بودجهتدوین گردید  9911های سه ماهه چهارم سال  اساس قيمتبهای حاضر بر فهرست

 اده قرار گيرد.پيمانکاری مورد استف

در و  و به خصوص شرکت خاکریز آب های مختلف، در ستاد و مناطقبا بکارگيری از دانش و تجربيات اجرایی بخشدر تهيه سند حاضر 

گنجانده شده  این سندبرداری به بهترین شکل ممکن در است تا کليه موارد مورد نياز در تهيه و بهره شدهقالب جلسات مستمر فنی تالش 

های نگهداری و تعمير، ضرورت تدوین  با توجه به ماهيت متفاوت پروژه ين گردد.المقدور تضماتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، حتی و با

رسيد. به منظور تامين این هدف و در راستای  های شهری ضروری به نظر می بهایی با محوریت این موضوع جهت استفاده در پروژه فهرست

 سازی و استفاده از سازی و فشرده با نظام فنی و اجرایی کشور، در تدوین سند حاضر تالش گردیده است تا با یکپارچه تطابق هرچه بيشتر

و در موارد الزم اضافه  ها ردیف ایناز به کارگيری چگونگی های فهارس نظام فنی و اجرایی کشور و همچنين با تدوین شرایط  ردیف برخی

 نمود. مهياهای نگهداشت شهری  های احداثی را جهت پروژه های پروژه بکارگيری از ردیف و برداری بهره امکان ،جدید های ردیف نمودن

شورای فنی شهرداری تهران اميدوار است که با دریافت نظرات کارشناسان و مدیران شهرداری، مدیران طرح، مهندسان مشاور و پيمانکاران، 

ابالغ نماید. اميد است در فضای همکاری صميمانه و با همکاری مهندسان و مدیران ها تصویب و  در آینده اسناد مشابهی را در سایر زمينه

اميد است با دریافت باز خورد و  سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشایيم. اندرکار بتوانيم راهی به سوی توسعه و پياده دست

 در سطح شهر تهرانبعدی، شاهد ارتقای کيفی و کمی در ارائه خدمات های ها در ویرایشاسناد در آینده نزدیک و منظورکردن آن کاربست

  باشيم.

 

 صفا صبوری دیلمی

 تهران یشهردار فنی و عمرانیمعاون 
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 9صفحه: 

 

 

 

 کاربرد دستورالعمل
 

 ات،يکلدستورالعمل کاربرد،  نی، شامل ایرواناب سطح تیو هدا یآور جمع یشبکه اصل ريو تعم ینگهدار یبها فهرست. 9

 است: ریبها، به شرح ز فهرست یها وستيو پ ها فیواحد رد یها، شرح و بها مقدمه فصل

 کار. ی( مصالح پا9 وستيپ

 .یباالسر یها نهیهز( شرح اقالم ۲ وستيپ

 کارگاه. دنيو برچ زي( دستورالعمل تجه9 وستيپ

 .دیجد یکارها (4 وستيپ

 .تعاریف و مفاهيم قنات (5 وستيپ

 .های نمونه نقشه (0 وستيپ

رواناب  تیو هدا یآور جمع یشبکه اصل ريو تعم ینگهدارهای مرتبط با عمليات  ل سند حاضر کليه فعاليتحوزه شمو

 .باشد ی در شهر تهران میسطح

  ریقادبها و م فهرست هيکار و ته یاجرا نهی. نحوه برآورد هز۲

 یشبکه اصل ريو تعم ینگهدار یکارها یشده است که اقالم عموم هيته یبها، به نحو فهرست نیا یها فیشرح رد .۲-9

 ییو اجرا یکه مشخصات فن یردپوشش قرار دهد. در موا ریرا ز 0و موارد مندرج در بند  یرواناب سطح تیو هدا یآور جمع

آن  یمناسب برا فیبها تطبيق نکند، شرح رد فهرست نیا یها فیآن با شرح رد یهاکار باشد، که اقالم کار ازيمورد ن یا ژهیو

با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان  ها، فیرد نیشود. ا یدرج م دیجد فیگروه مربوط، با شماره رد یو در انتها هياقالم، ته

 یدرج شود. بها یخصوص یدفترچه مشخصات فن دار در اقالم ستاره یشوند. الزم است مشخصات فن یم دهيدار نام ف ستارهیرد

مورد  فیفهرست، محاسبه و در برابر رد نیا یدوره مبنا یها تمياساس قو بر متيق هیدار، با روش تجز ستاره یها فیواحد رد

مقدمه فصل  یو به انتها هيباشد، متن الزم ته ازيدار مورد ن ستاره یها فیپرداخت رد یبرا یدستورالعملگاه شود. هر ینظر درج م

 گردد. یم اضافه دیمربوط با شماره جد

و  یآور جمع یاصلبهای حاضر صرفاً محدود به انجام انواع عمليات نگهداری و تعمير شبکه  تبصره: دامنه کاربرد فهرست

ی های احداث شبکه اصل باشد و در پروژه ی شامل کليه اقدامات و تعميرات پيشگيرانه و اضطراری میرواناب سطح تیهدا

های  بهای حاضر در پروژه استفاده از فهرست بهای حاضر کاربرد نخواهد داشت. ی، فهرسترواناب سطح تیو هدا یآور جمع

بها، کليه  تهران بوده و در قراردادهای منعقد شده با استفاده از این فهرست داریشهر عاونت فنی و عمرانیمشهری منوط به تایيد 

( منضم به پيمان محسوب یا اسناد مناقصه کار ر )حتی درصورت عدم درج در برآورد هزینه اجرایبهای حاض های فهرست ردیف

 گردند. می

بهای حاضر، مجاری دارای عملکرد شبکه  ی در فهرسترواناب سطح تیو هدا یآور جمعراهنمایی: منظور از شبکه اصلی 

 100متر )معادل قطر لوله  ميلی 100×100د بزرگتر از های سطحی یا دارای ابعا آوری آب اصلی )درجه یک و درجه دو( جمع

رواناب  تیو هدا یآور جمعهای نگهداری و تعمير شبکه فرعی  باشد. شایان ذکر است برآورد و پرداخت هزینه متر( می ميلی

 یر خواهد بود.پذ نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران امکان 4-4-51با استفاده از سند  صرفاً)درجه سه و درجه چهار(  یسطح

 نده،یدر آ دیجد یها فیو امکان درج رد ازيمورد ن یها فیبه رد یبها، به منظور سهولت دسترس فهرست نیدر ا .۲-۲

شده است. شماره  کيبا شماره مشخص تفک یا جداگانه یها فصل ریز ایها  ها، به گروه آن تيهر فصل با توجه به ماه یها فیرد

شماره فصل،  بعدشماره کد فهرست، دو رقم  رقم اول سهاز سمت چپ،  بيترترقم است که به  نهبها، شامل  فهرست یها فیرد

فصل اختصاص داده شده است. فصل  ریز ایدر هر گروه  فیو دو رقم آخر، به شماره رد فصل ریز ایشماره گروه  یدو رقم بعد

شود. هنگام  یم نيها توسط کارفرما تأم آن شده است که مصالح ینيب شيپ ییکارها ی(، برایدستمزد ی)کارها ششبيست و 

 ادیو در فصل  هيته 9-۲کار مطابق بند  یدار(، به صورت دستمزد اجرا مورد نظر )ستاره یدستمزد یکارها فیبرآورد، رد هيته

 گردد. یشده درج م
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 ۲صفحه: 

 

 

 

 ،ییها فیرد ای فیواحد رد یاز بها یها به صورت درصد آن یها، بها مقدمه فصل ای اتيکه در کل یاز اقالم کیهر  یبرا. ۲-9

واحد آن  یشود و بها ینيب شيبا شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پ یا جداگانه فیرد دیتعيين شده است، با گر،یروش د ای

قلم از  کیواحد  یبها نيتام یکه برا یشده درج شود. در صورت ادی فیدر مقابل رد د،گرد یکه به روش تعيين شده محاسبه م

 نیحالت ا نیکسربها مالک عمل خواهد بود در ا ایاضافه  یشده باشد، جمع جبر ینيب شيکسر( بها پ ایاضافه ) کیاز  شيکار، ب

 شوند. یمحسوب م هیپا یها فیاقالم رد

شده  نييواحد هستند، به روش تع یبها موجود است، اما بدون بها فهرست نیها در ا که شرح آن ییها فیواحد رد یبها. ۲-4

 شوند. یدار محسوب م اقالم ستاره زياقالم ن نیشوند و ا یم نيي، تع9-۲در بند 

 موضوع بند هیپاريغ یها فیواحد رد یو بها دار( )اقالم ستاره 9-۲موضوع بند  هیپاريغ یها فیواحد رد یشرح و بها. ۲-5

 برسد. ییدستگاه اجرا بیکار، به تصو یاجرا نهیبرآورد هز یهنگام بررس دی، با۲-4

دار، نسبت به جمع  ستاره یها فیشود، چنانچه جمع مبلغ برآورد رد یواگذار م یمناقصه عموم قیکه از طر ییکارها در. ۲-0

 (90) یاز س شتريرشته، ب نیکارگاه، در ا دنيو برچ زيتجه نهی( بدون اعمال هزهیو غيرپا هیبها )پا فهرست یها فیمبلغ برآورد رد

 دار در آن رشته را، پس از ستاره یها فیرد یواحد تمام یبل از انجام مناقصه، شرح و بهاق ییاجرا دستگاه درصد باشد، الزم است

توسط  بیو تصو یدگيارسال دارد تا پس از رس شهرداری تهران فنی یشورا رخانهيمربوط، به دب متيق هیهمراه با تجز ب،یتصو

 ادیشوند، سقف  یمناقصه واگذار م فاتیا ترک تشری مناقصه محدود قیکه از طر یی. در کارهارديمالک عمل قرار گ یفن یشورا

 ( درصد خواهد بود.90( و ده )95پانزده ) بيشده به ترت

 ر،یز یها نهیمربوط به آن هز هیپاريغ یها فیبها و رد فهرست نیا یها فیواحد رد یآورد، به جمع بهابر هيهنگام ته. ۲-7

 شود. ی، اعمال م1-۲شده در بند  نييطبق روش تع

که به صورت ترک  ییکارها یبراو  49/9 شوند، برابر یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها یبرا یباالسر بیضر. ۲-7-9

به عنوان  یباالسر بیشرح اقالم ضر .باشد می 90/9 شوند، برابر یمناقصه( واگذار م یعدم الزام به برگزار ایمناقصه )و  فاتیتشر

 درج شده است. ۲ وستيراهنما در پ

 باشد: می 94/9موارد زیر در هر حالت برابر با تهيه ره: ضریب باالسری در تبص

( 97( )فصل G.R.P( و فایبرگالس )95اتيلن )فصل  (، پلی99)فصل  سی وی پی های لوله انواع تهيه برای باالسری الف( ضریب

 .ها و متعلقات فاضالبی، اتصالی

 .(۲4لوها )فصل های مربوط به تهيه تاب ردیفب( ضریب باالسری برای 

 .9 وستيکارگاه طبق دستورالعمل پ دنيو برچ زيتجه نهی. هز۲-7-۲

محاسبه شده و بر  ،یو مشخصات فن ییاجرا یها هر کار، مقادیر اقالم آن، بر اساس نقشه یاجرا نهیبرآورد هز یبرا .۲-1

 یکه شامل شماره، شرح، واحد، بها یهرستشود. ف یم یريگ مربوط، اندازه هیپاريغ یها فیبها و رد فهرست نیا یها فیحسب رد

 فیواحد آن رد یحاصل ضرب مقدار در بها ف،یفهرست، مبلغ هر رد نیشود. در ا یم هيهاست، ته فیواحد، مقدار و مبلغ رد

 کار یبها برا فهرست یها فیها، جمع مبلغ رد مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل یها فیاست. از جمع مبلغ رد

کارگاه، به آن اضافه  دنيو برچ زيتجه نهیضرب شده و هز ها فیبه جمع مبلغ رد یباالسر بی. ضردیآ ینظر، به دست م مورد

شده،  مهيضم 0تا  9 یها وستيها و پ مقدمه فصل ات،يکل ادشده،یکار خواهد بود. به مدارک  یاجرا نهیبرآورد هز جه،يشود، نت یم

  شود. یم دهي، نام(کار قادیر کار )برآورد هزینه اجرایبها و م فهرستشده،  هيمجموعه ته

هر  یها و به طور کل آن هيو منبع ته زاتيمشخصات کامل مصالح و تجه د،یکننده برآورد با هيواحد ته ای. مهندس مشاور 9

 ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريمؤثر بوده و الزم است پ متيها را، که از نظر ق درباره آن ینوع اطالعات

که مهندس مشاور یا واحد  این است "منبع تهيه"منظور از  درج کند. مانيپ یخصوص یو در مشخصات فن هيداشته باشد، ته

های نزدیک به  تهيه کننده برآورد، حداقل نام سه توليد کننده مورد تایيد کارفرما، که همان جنس را با مشخصات مشابه و قيمت

  ند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند.کن هم توليد می
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و  ليبرآورد، تکم ميه فصل حمل و نقل را در زمان تنظمحمل ضمي یها دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله .4

 نیمندرج در ا یها حمل بر اساس فاصله نهیبوده و پرداخت هز زين مانيپ مهيجدول ضم نیدر اسناد ارجاع کار ارائه دهد، ا

 باشد. دیبا جدول

 9 وستيدر پ مانکاريپ یمحل شگاهیآزما زيو تجه نيتام یشده برا ینيب شيپ یها فیدر رد مبلغتواند با درج  یکارفرما م .5

 ،یو سنگ یمعمول یزیخاکر اتيمربوط به عمل یها شیزمان اجرا از جمله آزما یها شیکارگاه(، انجام آزما دنيو برچ زي)تجه

 طرح هياجرا شده و ته اتيعمل تيفيمنظور کنترل ک ه(، بتن و آسفالت را بريق ای مانيا آهک، س)ب تياساس، تثب راساس،یز

طرف  شگاهیآزما مانکار،يشده به پ ادی یها شیانجام آزما یواگذار کند. با واگذار مانکاريرا به پ (بتن و آسفالت ت،ياختالط )تثب

 مانيپ یدر مشخصات فن دهش ینيب شيدرصد دفعات پ ۲5با تواتر حداقل  شیو انجام آزما یبردار به نمونه دیقرارداد کارفرما با

 صيمشاور تشخ نيمهندس یها از شرکت یکیبا  دیبا مانکاريواگذار شده است، پ مانکاريکه به پ شاتیانجام آزما یبرا اقدام کند.

 از آن را به مهندس یا کرده و نسخهامضا  یتوافقنامه همکار ک،يشده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکن تيصالح
 

 مانکاريهمکار پ شگاهیتوسط آزما دیطرح اختالط با یها و گزارش یشگاهیآزما یها دهد. تمام برگه لیو کارفرما تحو روژهمشاور پ

 .مهر و امضا شود ،تهيه

آوری و هدایت  شبکه اصلی جمعاجرای هر نوع سازه موقت یا دائم به منظور انحراف مسير مربوط به  اتيعمل نهیبرآورد هز .0

 شود. میبها، انجام  فهرست نیاز ا رواناب سطحی

 گردد. آوری و هدایت زیرسطحی نيز می های جمع ها و شبکه شامل کانال "تونل"بهای حاضر، واژه  . به طور کلی در فهرست7

 :های سرپوشيده ها و کانال تونل عمليات اجرایی ساختمان .1

 در های سرپوشيده ها و کانال تونل داخل در مصرفی مصالح تامين و حاصله مواد حمل و تونل ریحفا عمليات هزینه .1-9

 شده بينی فصول پيش سایر در آن های ردیف و شود می انجام تونل داخل در که عملياتی هزینه. است شده بينی پيش پنجم فصل

 های ردیف قيمت از استفاده با است( شده گرفته نظر در برای ساختمان تونل مشخص طور به که هایی ردیف )به استثنای است

 گردد. می پرداخت زیر ضرایب لااعم و مربوط

های بتنی  به کفسازی تونل مانند تهيه مصالح و اجرای قشرهای زیراساس، اساس، باالست، رویه مربوط عمليات برای .1-9-9

 ،90/9های هدایت آب و زهکشی کف، ضریب  و کانال

 تونل ساختمان برای مشخص بطور که هایی ردیف و 9-9-1موضوع بند  عمليات بجز تونل داخل عمليات رسای برای .1-9-۲

 ،۲0/9ضریب  است، شده گرفته در نظر

 برای مناطق مشخص طور به که هایی ردیف به استثنای تونل، آبدار های قسمت در کار اجرای سختی و آب تخليه برای .1-۲

 گرفت. نخواهد صورت پرداخت دیگری یا بها هاضاف شده گرفته نظر در آبدار

 مربوط های هزینه جبران برای مشخص طور به که هایی ردیف استثنای به تونل عمق در عمليات سختی و صعوبت برای .1-9

 گردد. نمی ها اعمال ردیف سایر برای سختی یا صعوبت گونه هيچ شده گرفته نظر در

 نظر در باشد، متر می ۲۲50 دسترسییا محل  دهانه از فاصله حداکثر هایی که تونل برای بها فهرست این های ردیف .1-4

 برای کارفرما از طرف مناقصه ترک طریق از کار واگذاری یا و مناقصه برگزاری از قبل طول مازاد، با های تونل. است شده گرفته

 گردد. می ماعال فنی شهرداری تهران شورای به عمق صعوبت ضرایب و برآورد تصویب و بررسی

 اعمال با مذکور های ردیف واحد بهای ها( )مانند ترانشه باز فضای در بولت راک و پاشی بتن عمليات انجام صورت در. 1-5

 خواهد شد. پرداخت 7/0ضرایب 

بها براساس  بينی شده باشد، مبالغ فصول این فهرست در پيمان منعقده با پيمانکار پرداخت تعدیل پيش چنانچه. 1

 شود. یک مشمول تعدیل میای ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق جدول ه شاخص
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 بها با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول تطبیقی محاسبه تعدیل فصول فهرست .6 جدول

 ردیف
بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی  فهرستشماره فصل 

 آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 ره فصل مرجع دربها و شما فهرست

نوع شاخص  نظام فنی و اجرایی کشور

 تعدیل
 شماره فصل بها فهرست

 فصلی اول آبياری و زهکشی فصل اول )عمليات تخریب( 9

 فصلی دوم آبياری و زهکشی فصل دوم )عمليات خاکی با دست( ۲

 فصلی سوم آبياری و زهکشی فصل سوم )عمليات خاکی با ماشين( 9

 ای رشته ----- چاه فاری چاه(فصل چهارم )ح 4

 فصلی چهارم آهن و باند فرودگاه  راه، راه های سرپوشيده( فصل پنجم )حفاری و ترميم تونل یا کانال 5

 فصلی چهارم آبياری و زهکشی فصل ششم )عمليات بنایی با سنگ( 0

 فصلی پنجم آبياری و زهکشی فصل هفتم )اندود و بندکشی( 7

 فصلی ششم آبياری و زهکشی دی(بن فصل هشتم )قالب 1

 فصلی هفتم آبياری و زهکشی فصل نهم )کارهای فوالدی با ميلگرد( 1

 فصلی هشتم آبياری و زهکشی فصل دهم )کارهای فوالدی( 90

 فصلی نهم آبياری و زهکشی فصل یازدهم )کارهای بتنی درجا( 99

 فصلی دهم آبياری و زهکشی ساخته( فصل دوازدهم )بتن پيش 9۲

 فصلی هفدهم آوری و انتقال فاضالب جمع ها و متعلقات( های پی وی سی فاضالبی، اتصالی فصل سيزدهم )تهيه لوله 99

 فصلی سوم آوری و انتقال فاضالب جمع های پی وی سی فاضالبی( گذاری با لوله فصل چهاردهم )عمليات لوله 94

 فصلی پانزدهم آوری و انتقال فاضالب جمع ها و متعلقات( تصالیاتيلن فاضالبی، ا های پلی فصل پانزدهم )تهيه لوله 95

 فصلی چهارم آوری و انتقال فاضالب جمع اتيلن فاضالبی( های پلی گذاری با لوله فصل شانزدهم )عمليات لوله 90

 فصلی دهمهج آوری و انتقال فاضالب جمع ها و متعلقات( های فایبرگالس فاضالبی، اتصالی فصل هفدهم )تهيه لوله 97

 فصلی ششم آوری و انتقال فاضالب جمع های فایبرگالس فاضالبی( گذاری با لوله فصل هجدهم )عمليات لوله 91

 فصلی هفتم آوری و انتقال فاضالب جمع های بتنی( روها و شفت فصل نوزدهم )احداث آدم 91

 فصلی هشتم البآوری و انتقال فاض جمع فصل بيستم )عمليات خاکی و مرمت نوار حفاری( ۲0

 فصلی دوازدهم آبياری و زهکشی های زیرزمينی( کننده ها و جمع فصل بيست و یکم )زهکش ۲9

 فصلی سيزدهم آبياری و زهکشی کاری( فصل بيست و دوم )عایق ۲۲

 فصلی چهاردهم آبياری و زهکشی فصل بيست و سوم )کارهای متفرقه( ۲9

 فصلی هجدهم آهن و باند فرودگاه  راه، راه یمنی(فصل بيست و چهارم )عالیم و تجهيزات ا ۲4

 فصلی پانزدهم آبياری و زهکشی فصل بيست و پنجم )حمل و نقل( ۲5

 فصلی بيست و هفتم راهداری فصل بيست و ششم )کارهای دستمزدی( ۲0

 ای فهارس ابنيه و آبياری و زهکشی ميانگين شاخص رشته تجهيز و برچيدن کارگاه ۲7
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 هستند. گریکدیو مکمل  کيقابل تفکريغ یها، اجزا فیها و شرح رد مقدمه فصل ات،يکل مفاد .9

 یبلکه بها ست،يکننده مشخصات کامل کار ن نييتع ییبه تنها ات،يها و کل و شرح درج شده در مقدمه فصل ها فی. شرح رد۲

 نييانجام شود و با مشخصات تع یمشخصات فن قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و یها، در صورت فیاز رد کیواحد هر 

 مورد نظر مطابقت داشته باشد. فیو رد بها فهرست نیشده در ا

 تیو هدا یآور جمع یشبکه اصل ريو تعم ینگهدارمربوط به  یکارها یبها، متوسط هزینه اجرا فهرست نیا یها متي. ق9

تأمين مصالح مورد  چنينآالت و ابزار و هم نيماش ،یانسان یورين یريو به کارگ نيتأم یها نهیبوده و شامل هزی رواناب سطح

کامل کار  یاجرا ،یمصالح در کارگاه، اتالف مصالح، و به طور کل ییجا مصالح، جابه یحمل و بارانداز ،یريبارگ ه،يشامل ته از،ين

 شده است. ینيب شيپبها  فهرست نیا یها فیواحد رد ی)بر حسب مورد(، در بها یانداز و راه شیآزما نهیاست. هز

بابت  ییبها گونه اضافه چياست. ه یانجام کار، طبق نقشه و مشخصات فن یبرا یکامل یها متيبها، ق فهرست نیا یها متي. ق4

 گرید اتيفيو ک یحمل، بارانداز ،یريتعبيه سوراخ، بارگ های کم یا زیاد، دهانه ا ارتفاع،یعمق  ب،يش ن،يزم یکار، سخت یپراکندگ

شده است،  ینيب شيبها پ ا اضافهیها بآن  یبها برا فهرست نیدر ا راحتمخصوص کند، جز آنچه به ص ایکار را مشکلتر  یکه اجرا

 .ستيقابل پرداخت ن

کار منضم به  یاجرا نهیکه در برآورد هز یکارگاه، در صورت دنيو برچ زيباالسری و هزینه تجه بیضربه . مبلغ مربوط 5

ها در برآورد، مبالغ  نهیهز ای ها بیضر نیا ینيب شيدر صورت عدم پ گریل پرداخت است. به عبارت دمنظور شده باشد، قاب مان،يپ

 باشد. ینم تمربوط به آن قابل پرداخ

آن  سهیا مقای گر،ید یها بها با فهرست فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا یها فصل سهیاز مقا یريگ جهي. با نت0

شده است، قابل  نييبجز آنچه به صراحت تع یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،يق هیا استناد به تجزیروز  یها متيقبا 

 پرداخت نيست.

باشند که استفاده از  های حمل دستی موجود در فصل دوم و فصل بيست و پنجم، صرفاً در مواردی قابل پرداخت می . ردیف7

مل دستی مصالح، خاک و نخاله صرفاً پس از بررسی شرایط محيطی و پس از ح ممکن نباشد. هر طریق برای حمل ماشين به

بينی در برآورد منضم به پيمان و صرفاً یک بار به مصالح مصرفی در هر موقعيت  و درصورت پيش صدور دستورکار توسط کارفرما

صورتجلسه فاصله حمل دستی  بایست براساس تنظيم ميزان فاصله حمل دستی می باشد. قابل پرداخت می )فازهای اجرایی(

 ترین محل دسترسی تا محل عمليات اجرایی، محاسبه و مالک عمل قرار گيرد. مستند به تهيه کروکی نزدیک

 901شماره  هینشر) یو زهکش یاريآب یعموم یمشخصات فن ،بر حسب مورد بها فهرست نیدر ا ی. منظور از مشخصات فن1

(، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی کشور ودجهسازمان برنامه و ب -نظر اول  دیتجد - کشور ییو اجرا یامور نظام فن

 راه یعموم یمشخصات فن ،(کشور بودجه و برنامه سازمان -نظر دوم  دیتجد - کشور ییو اجرا یامور نظام فن 55شماره  هینشر)

 یعموم یفن( و مشخصات کشور بودجه و نامهبر سازمان -نظر دوم  دیتجد -کشور  ییو اجرا یامور نظام فن 909شماره  هینشر)

 ،(کشور بودجه و برنامه سازمان -کشور  ییو اجرا یامور نظام فن 909شماره  هینشرکارهای خطوط لوله آب و فاضالب شهری )

 است.ا و دستورکاره ییاجرا یها شده در نقشه نييمشخصات تع مان،يپ یخصوص فنی مشخصات

شماره  هینشر 1-0و  1-0 یسنگ الشه مطابق مندرجات موضوع بندها ایبا قلوه سنگ  ینيخشکه چ یدر مورد کارها .1-9

 .رديگ یبا دست صورت م ییاجرا اتي، عمل55 هینشر 9-9-90تجدید نظر اول و بند  -901

 است. 9پرتلند نوع  مانيمشخص نشده است، منظور س مانيکه نوع س ییها فیدر رد .1

 باشد. یم ۲بها، طبق جدول شماره  فهرست نینامبرده شده در ا یها ساخت مالت یبرا ازيمصالح مورد ن زانينوع و م .90

شده  ربها منظو فهرست نیا یها فیرد متيمصالح در قو ریسه کردن )حسب مورد(  یبارانداز ،حمل ،یريبارگ نهی. هز99

فصل حمل  یها فیبر حسب مورد از ردشده است،  نييها تع که در مقدمه فصل یموارد یاز آن، تنها برا شيحمل ب نهیاست. هز

 شود. یو نقل پرداخت م
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 نافذ است. زيساخته ن شيبتن پ یشده است، بر حسب مورد برا ینيب شيکه در مقدمه فصل بتن درجا پ یعموم طی. شرا9۲

 دیياه تقبل از سفارش ب ،یبا مشخصات فن قياز نظر تطب دیبا از،يمورد ن زاتيمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 99

 مهندس مشاور برسد.

دستورکارها و  ،ییاجرا یها انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه یکارها، براساس ابعاد کارها یريگ . اندازه94

در  یريگ اندازه یبرا یا ژهیکه روش و ی. در مواردرديگ یها صورت م و مقدمه فصل اتيبا توجه به مفاد کل ،هاست مجلس صورت

 شود. یبه روش تعيين شده انجام م یريگ شده است، اندازه ینيب شيها پب فهرست نیا

بها و به  فهرست نیو موارد اعالم شده در ا مانيپ طیمطابق با شرا دیکار با یاجزا یانجام کار و گواه ی. صورتجلسات، گواه95

 .رديمالک عمل قرار گ و ميتنظ ۲9اعالم شده در بند  بيترت

 شود. یموقت منظور و پرداخت م یها تيوضع ، در صورت9 وستيق پکار، مطاب ی. مصالح پا90

 یکند یها نهیشده است، شامل هز ینيب شيپ ینيرزمیاز آب زتر ریکار ز یاجرا یبها که به صورت اضافه ییها فیدر رد .97

 یتفاده از تلمبه موتورشود که لزوم اس یپرداخت م یدر صورت واست  یآب با تلمبه موتور هيآبدار و تخل طيکار در مح شرفتيپ

شده به آن قسمت از  ادی یها فیرد مهندس مشاور برسد و پس از انجام کار صورت مجلس شود. دیيمشابه آن به تأ لهيوس ای

 ،باشد به کار بردن تلمبه موتوری ضروری مییا به علت وجود جریان آب در کارگاه  انجام شود ینيرزمیاز آب زتر ریکه ز اتيعمل

 .رديگ یتعلق م نيز

مانند  ییها روش دی(، باCare of Water) یسطح ای ینيرزمیز یها آب تیکنترل، انحراف و هدا یکه برا یدر موارد .91

 یها فیمربوط، طبق رد اتيعمل یاجرا نهیصورت هز نیو مانند آن به کار برده شود، در ا یحفاظت یزهایخاکر ایاحداث زهکش 

مختلف کار،  یها قسمت یبرا ینيرزمیتراز آب ز ریز اتيانجام عمل یبها افهگردد و اض یبها، برآورد و پرداخت م فهرست نیا

 پرداخت نخواهد شد.

موجود که به صورت موقت بوده و  یو زهکش یاريآب یها اقدامات مربوط به حفظ شبکه نيانحراف موقت و همچن نهیهز .91

 یها نهی، در هزپذیرد( انجام مییا لوله انواع نيوجرسی  ازاستفاده  )به جز مواردی که انحراف موقت با شود یاجرا م مانيدر مدت پ

موجود  یو زهکش یاريآب یها شبکه یمیو اقدامات مربوط به حفظ دا اتيعمل یاجرا نهیشده است. هز ینيب شيکارگاه، پ زيتجه

 نیشود، براساس ا یکارفرما اجرا م بیکار، با تأیيد مهندس مشاور و تصو یاجرا نيدر ح ایبوده و  مانيموضوع پ اتيکه جزو عمل

 .گردد یبها، پرداخت م فهرست

و ایجاد سازه انحرافی با استفاده از  گذاری . در مواردی که انحراف موقت جریان آب با استفاده از هر نوع نيوجرسی91-9

ساخته  ی و یا بتن پيشهای فصل کارهای دستمزد با استفاده از ردیف عملياتپذیرد، بهای  نيوجرسی انجام میریسه کردن 

یا سایر  بندسازی ، پر کردن درزها و پشتعمليات خاکی، بنایی زیرسازی، هر نوع در صورت نياز به انجامپرداخت خواهد گردید و 

 .باشد سایر فصول قابل پرداخت میمتناظر در  های ردیف های عمليات اجرایی از ، هزینهموارد مشابه

 ریسه کردن لولهو ایجاد سازه انحرافی با استفاده از لوله جریان آب با استفاده از هر نوع  در مواردی که انحراف موقت .91-۲

ها و  ها، حمل و جابجایی لوله های مربوط به تهيه لوله بایست کليه هزینه با توجه به شرایط پروژه و نوع لوله، میپذیرد،  انجام می

های مورد استفاده در پروژه را  که کارفرما مالکيت لوله قصه درج گردد. درصورتیها در اسناد پيمان و برآورد منا مالکيت نهایی لوله

ها و استهالک احتمالی را در قالب ردیف  های مرتبط با تهيه لوله بایست هزینه در اسناد مناقصه به پيمانکار واگذار نموده باشد، می

 صوصی پيمان این موضوع را درج نماید.بينی و در شرایط خ از فصل تجهيز و برچيدن کارگاه پيش 0404۲9۲09

بایست در  ها می های تهيه و تامين لوله ها در انتهای پروژه به کارفرما تعلق داشته باشد، کليه هزینه درصورتی که مالکيت لوله

تهيه لوله در های فصول با موضوع  که بهای تهيه لوله مورد استفاده در ردیف برآورد پيمان درج گردد. برای این منظور درصورتی

بند  تبصره ذیل ها با اعمال کليه ضرایب پيمان و باالسری مندرج در بایست از همان ردیف بهای حاضر موجود باشد، می فهرست

بهای حاضر مشخص نباشد، از ضوابط  دستورالعمل کاربرد استفاده گردد و در صورتی که بهای تهيه لوله در فهرست ۲-7-9

 ( پيروی خواهد گردید.4دستورالعمل کاربرد( یا کارهای جدید )پيوست  9-۲ار )بند د های ستاره مربوط به ردیف
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و شرایط عمليات بایست به صورت دستمزدی و مطابق ضوابط مربوطه  ها می تبصره: هزینه جابجایی و ریسه کردن لوله

، پر کردن درزها و اکی، بناییعمليات خ زیرسازی، هر نوع در صورت نياز به انجام در اسناد پيمان درج گردد واجرایی 

 .باشد سایر فصول قابل پرداخت میمتناظر در  های ردیف های عمليات اجرایی از ، هزینهیا سایر موارد مشابه بندسازی پشت

و  یکانال کن ،یخاکبردار ،یکن یپ اتيعمل یبه محل اجرا یدسترس یبرا سیاحداث هرگونه رمپ و جاده سرو نهیهز .91-9

در صورت نياز به  پرداخت نخواهد شد. یگرید نهیهزبابت  نیشده است و از ا ینيب شيمربوط پ یها فیدر رد ابهسایر موارد مش

های اجرایی  بينی هزینه بازگشایی مسير یا محل دسترسی به محل پروژه و حذف موانع و معارضين )مانند نرده یا حفاظ(، پيش

 باشد. کارگاه و درج توضيحات الزم در شرایط خصوصی پيمان الزامی میدر قالب تامين راه سرویس در فصل تجهيز و برچيدن 

 . دیمان یها را مشخص م مورد استفاده در انواع مالت مانيمقدار س ریجدول ز .۲0
 

 در مترمکعب مالت لوگرمیها بر حسب ک در مالت مانیمقدار س -1شماره  جدول

 دوغاب سيمان معمولی 9:9مالت ماسه سيمان  9:4اسه سيمان مالت م 9:5مالت ماسه سيمان  9:0مالت ماسه سيمان  شرح

 490 900 ۲15 ۲۲5 ۲00 مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 9:4سيمان 

مالت ماسه بادی و 

 9:9سيمان 
 9:9:9۲مالت باتارد  9:۲:1مالت باتارد 

 

 990 990 900 ۲15 مقدار سيمان

 

 :رديمورد توجه قرار گ دیبا زين ریشود، موارد ز هيابط تهبر اساس ضو دیصورتجلسات که با ميدر تنظ .۲9

مشخصات  ،ییاجرا یها و براساس نقشه اتيعمل یاجرا نيدر ح دیبا مان،يشده در پ نييجلسات در موارد تع صورت. ۲9-9

 باشند: ریشوند و شامل حداقل اطالعات ز هيو دستورکارها ته یخصوص یمشخصات فن ،یعموم یفن

 صورتجلسه،  خیو شماره و تار مانيموضوع پ مان،يپ خیشماره و تار مانکار،يمهندس مشاور، پنام کارفرما،  -

 کار موضوع صورتجلسه، یاجرا یالزم برا یذکر دالیل و توجيهات فن -

 کار، یمشخصات فن انيکامل و ب اتیينقشه با جز ميو ترس یکاف حاتيتوض هیارا -

 سازی تصویری. به همراه مستند اتيم عملو احجا ریمتره نمودن کار و محاسبه مقاد -

شده برسد.  نييمهندس مشاور و کارفرما )در موارد تع م،يمهندس ناظر مق مانکار،يپ یبه امضا دیجلسات با صورت .۲9-۲

اعمال در  یبرا (مانکاريپ یريگيتوسط کارفرما به مهندس مشاور )با رونوشت جهت اطالع و پ دیجلسات با صورت یتمام

جلسات مزبور ظرف  ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت ریادبه همراه موضوع کار و جدول خالصه مق تيوضع صورت

لزوم  ایعدم ابالغ  لیالزم است کارفرما دال مانکار،يمکتوب پ یريگيبا پ د،یابالغ نگرد ليشده از طرف کارفرما به هر دل ادیمدت 

 ،یجلسه اصالح صورت هيبه ته ازيبرساند. پس از آن در صورت ن مانکاريمشاور و پرا به اطالع مهندس  یجلسه اصالح صورت هيته

جلسه  شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت یو ابالغ آن ظرف مدت دو هفته انجام شود. پس از سپر هيالزم است مراحل ته

 سهبه وجود آمده )نسبت به مهلت  ريتاخ انزيابالغ شود، م رياز طرف کارفرما با تاخ مانکاريخارج از قصور پ یليبه هر دل یاصالح

 مانيپ راتيخابه ت یدگيو پرداخت مبلغ مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رس یجلسه اصالح هفته( در ابالغ صورت

 گردد. یمنظور م

 تيدر صورت وضع 7/0 بیمهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضر دیيجلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تا صورت 

جلسات بوده و از تعهدات و  مدارک و صورت یجلسات توسط کارفرما به منظور مستندساز گردد. ابالغ صورت یلحاظ م

 کاهد. ینم مانکاريمهندس مشاور و پ یها تيمسوول

و  تيبا مسوول صرفاًجلسه مطابقت داشته باشد و ابالغ  موضوع صورت اتيعمل یبا زمان اجرا دیابالغ کارفرما با خیتار. ۲9-9

 انجام شود. گریتواند در زمان د یم ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر دیيتا
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و ابالغ  ميقبل از تنظ (جلسه ارتباط با موضوع صورت در)از بابت کار انجام شده  مانکاريهرگونه پرداخت به پ .۲9-4

 باشد. یجلسه مجاز نم صورت

 یها و مشخصات فن با مقاومت مورد نظر در نقشه یا بتن سازه ديسب، موفق به تولبا اتخاذ تدابير منا مانکاري. چنانچه پ۲۲

 ریز یقيمصالح مشمول حمل( براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطب ریو سا ماني)و حمل س یزیر مربوط به بتن نهیشود، هز

 نیبتن براساس ا یاجرا نهیشود، ليکن هز یمپرداخت  مانيمنضم به پ هیپا یبها در فهرست مانيس اريمتناظر با ع یها فیاز رد

 نهیهز شیشود و افزا مانياز روش مندرج در پ شتريب دی(، نبامانيس اريو ع یزیر روش )بدون در نظر گرفتن تغيير احجام بتن

 باشد. یبتن قابل پرداخت نم تيفيک شیمصالح به منظور افزا نيتام یحمل به علت تغيير فاصله حمل برا

 مانکاريرو پ نیباشد. از ا یمهندس مشاور م بیو تصو مانکاريپ یو مدارک مستند از سو جینتا هیفوق منوط به اراموارد  یاجرا

ضوابط مربوط به حداقل مقدار  بتن، خصوصاً یو اجرا هيمهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل ته یبرا دیبا

 را فراهم آورد. مانيس

 
 61MPa ≤ fc< 73 MPa     w =61 fc + 01  

 

fc یا استوانه یها و نمونه رانینامه بتن ا نیيمشخصه بتن، براساس آ ی: مقاومت فشار  ( بر حسب مگاپاسکالMPa) 

wپرداخت(  هیدر مترمکعب بتن )پا لوگرميکبر حسب  مانيس اري: ع 

شود و  یپرداخت نم ،گردد یستفاده مدر ساخت بتن ا یمقاومت و روان شیکه به منظور افزا یمواد افزودن نهیصورت هز نیادر 

 یها فیاستفاده از رد یبرا یجوزم ،شده نييبتن با مقاومت باالتر از مشخصات تع یاست و برا مانکاريآن بر عهده پ نيو تام هيته

 ریدر سا بوده و مانيمصرف س یور بهره شیبند در افزا نیموضوع ا یبرا شده صرفاً ادیباالتر وجود ندارد. رابطه  یها متيبا ق

 باشد. یوجه قابل استناد نم چيطرح اختالط، به ه هيته ريموارد نظ

بتن،  یمشخصات مقاومت نيخواهد بود. عالوه بر تام رانیا بتننامه  نیيبتن براساس آ رشیالزم به ذکر است که ضوابط پذ 

 مانيو حداقل مقدار س دهیگرد نيتام مانيپ یو خصوص یعموم یبتن مطابق ضوابط مربوط و مشخصات فن ییایالزم است پا

 کنترل شود. زيمورد نظر ن ییایحصول پا یبرا

ها، حفر ترانشه،  ها بعداً ميسر نيست، مانند گودبرداری شود و بازرسی کامل آن . عملياتی که پس از انجام کار پوشيده می۲9

ی، مشخصات فنی و دستورکارها، حين اجرای کار و های اجرای ها با نقشه نصب لوله یا ميلگرد و سایر موارد مشابه، باید مطابقت آن

 قبل از پوشيده شدن، با مهندس مشاور صورتجلسه شود.

روها و  (، احداث آدم91و  90، 94گذاری )فصول  (، عمليات لوله97و  95، 99های تهيه لوله )فصول  های فصل در ردیف. ۲4

( موارد به ۲0روها )فصل  گذاری و احداث آدم ر عمليات لوله( و عمليات خاکی و مرمت نوار حفاری د91های بتنی )فصل  شفت

 شرح ذیل مالک عمل خواهد بود:

های  بهای الزم برای زمين های سنگی و ریزشی است، اضافه ، عبارت از هر نوع زمين به غير از زمين. زمين مورد نظر۲4-9

يص نوع زمين، بنا به پيشنهاد مشاور و تایيد بينی شده است. تشخ مزبور در فصل عمليات خاکی و مرمت نوار حفاری پيش

 کارفرما خواهد بود. در فصول یادشده منظور از زمين سنگی و ریزشی به شرح زیر است:

آالت سنگين،  بری، مواد منفجره یا ماشين های سنگ . زمين سنگی، زمينی است که برای کندن آن استفاده از چکش۲4-9-9

 قوه اسب، الزامی باشد. 900مانند بولدوزر با قدرت بيش از 

زمين ریزشی، زمينی است که کندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاک اطراف ترانشه یا گود، به آسانی مقدور . ۲4-9-۲

بست یا سپرکوبی در آن انجام گيرد و یا ترانشه با چنان شيب مناسبی  نبوده و برای کندن آن، باید تمهيدهای خاصی مانند چوب

 ریزش کلی خاک ممانعت شود.کنده شود که از 
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متر باشد، این موارد با  5گذاری با شرایطی برخورد شود که نياز به زدن نقب با طول حداکثر  . چنانچه در عمليات لوله۲4-۲

های  های ناشی از صعوبت اجرا، بهای واحد ردیف تایيد و دستورکار جداگانه مهندس مشاور، صورتجلسه شده و برای جبران هزینه

تا  040۲00909های  بهای موضوع ردیف در این حالت، اضافهشود.  پرداخت می ۲0/9گذاری مربوط با اعمال ضرایب  لوله

 ت.بها، قابل پرداخت نيس فصل بيستم این فهرست 040۲00900

 روی و بسترسازی زیر) ترانشه کف رقوم بين ارتفاع اختالف گذاری، لوله های فصل های ردیف در ترانشه عمق از منظور .۲4-9

 اجرایی، های نقشه و 97909 نمونه نقشه در که است ترانشه طرف دو طبيعی زمين سطح رقوم متوسط و( احتمالی سازی پی

 ترانشه، عمق شود، انجام خاکبرداری عمليات ترانشه، حفر برای مسير سازی آماده منظور به که مواردی در. است شده مشخص

 .است خاکبرداری از پس ترانشه طرف دو زمين سطح رقوم و ترانشه کف رقوم بين ارتفاع اختالف

 و 97909 نمونه نقشه در که است، ترانشه کف عرض گذاری، لوله های فصل های ردیف ترانشه در عرض از منظور .۲4-4

 .است شده مشخص اجرایی، های نقشه

 دفع و تخليه گذاری، لوله های صلف های ردیف در رو آدم گودهای و ترانشه داخل سطحی های آب پمپاژ از منظور .۲4-5

 گود یا ترانشه وارد ،( زیرزمينی های آب استثنای به) مجاور نهرهای یا ها جوی بارندگی، طریق از دارد احتمال که است هایی آب

 منجر که ،آن مانند یا رودخانه با گود یا ترانشه مجاورت موارد در. است شده بينی پيش مربوط های ردیف در کار، این هزینه. شود

 های ردیف از مورد حسب بر و شده تلقی زیرزمينی های آب مانند شود، گود یا ترانشه داخل به دیواره جدار از آب نفوذ به

 . شد خواهد استفاده زیرزمينی آب تراز زیر کار اجرای بهای اضافه

 نقش و دهند می اتصال هم به را آن علقاتمت یا لوله قطعه دو که است لوازمی و وسایل (،Joints) ها اتصالی از منظور .۲4-0

 به مربوط بهای اضافه .ها آن به مربوط های مهره و پيچ و واشرها مکانيکی، اتصال کوپلينگ گلند، مانشون، مانند ندارند، دیگری

 .شد نخواهد ها اتصالی شامل متعلقات

 جهت تغيير یا لوله از انشعاب گرفتن لوله، قطعم تغيير برای که است قطعاتی (، انواعFittings) متعلقات از منظور. ۲4-7

 دارند، قطر یک از بيش که تبدیل و راه سه مانند متعلقاتی مورد در. تبدیل راه، چهار راه، سه زانو، مانند رود، می کار به لوله

 .است قطر بزرگترین محاسبه مبنای

 و سازندگان های جدول در که است، (Nominal Diameter) نامی قطر، در فصول یادشده قطر از منظور .۲4-1

 .باشد شده مشخص آن جز مگر است، شده درج مربوط استانداردهای

 اجرا، مالک بها، فهرست این به منضم نمونه های نقشه و پيمان به منضم اجرایی های نقشه بين مغایرت صورت در .۲4-1

 .شد خواهد استفاده بها هرستف این واحد های قيمت از ولی است، پيمان به منضم اجرایی های نقشه

 لوله، شامل شده، نصب خط طول صرفاً لوله، تهيه و گذاری لوله های فصل های ردیف به مربوط مقادیر گيری اندازه در .۲4-90

 است مالک( محور همين در روها آدم داخلی اندازه کسر با) گذاری لوله مسير محور در طول متر حسب بر متعلقات و ها اتصالی

 براساس تئوریک، وزن طبق شده نصب لوله خط وزن است، شده مشخص وزن براساس لوله تهيه واحد بهای که واردیم در)

 های نقشه در ها آن حدود و شرح که کارهایی ولی ،(شود می منظور و محاسبه سازنده های کارخانه جدول یا مربوط، استاندارد

 کسر مسير، طول از بزرگراه، یا و راه آزاد آهن، راه زیر و کانال رودخانه، از ولهل عبور مانند، شود، می مشخص پيمان اسناد و اجرایی

 مهندس تایيد با پایين، قطرهای در اتيلن، پلی و سی وی پی سيمان، آزبست های لوله گذاری لوله که خاص موارد در. شود می

 ها اتصالی ها، لوله شامل شده، اجرا خط طول رانی، لوله حالت در و اضافی لوله مقدار شود، انجام یکسره صورت به رو آدم در مشاور،

 روی و محور همين در بعداً که روهایی دمآ داخلی اندازه کسر بدون گذاری، لوله مسير محور در طول متر حسب بر متعلقات، و

 مسير محور در رو آدم خلیدا اندازه شوند، می رو آدم به تبدیل که هایی شفت برای. است مالک شوند، می احداث شده، اجرا لوله

 .شود نمی محاسبه گذاری لوله

 به توجه با آن، واحد بهای باشد، بها فهرست این های ردیف در شده درج متوالی قطر دو بين نياز، مورد قطر چنانچه .۲4-99

 .شود می محاسبه خطی ميانيابی روش به و آن بعد و قبل قطرهای بهای
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 خاکریزی و برداری خاک بابت اضافی های هزینه روها، آدم احداث و گذاری لوله های لفص های ردیف واحد بهای در .۲4-9۲

 یا نقب ترانشه، درون عمليات اجرای برای الزم فضای ایجاد نيز و ها اتصالی محل برای آن، با مرتبط عمليات سایر و الزم اضافی

 .است شده منظور گود،

 های هزینه حفاری، نوار مرمت و خاکی عمليات و روها آدم احداث گذاری، لوله های فصل های ردیف واحد بهای در .۲4-99

 .است شده منظور خاک نشست و تورم از ناشی حجم تغيير با مرتبط اضافی

 و اطراف زیر، خاکریزی هزینه ،97909 نمونه نقشه طبق ترانشه، در گذاری لوله های فصل های ردیف واحد بهای در .۲4-94

 ولی. است شده منظور ترانشه، حفر از حاصل خاک با ،(نهایی خاکریز) سرندی خاک روی خاکریزی و دیسرن خاک با لوله روی

 بهای اضافه نباشد، مناسب یادشده امور از یک هر انجام برای ترانشه حفر از حاصل های خاک مشاور، مهندس تشخيص به چنانچه

 این در که) حفاری نوار مرمت و خاکی عمليات فصل از ،مربوط های ردیف طبق کارگاه، خارج از مناسب خاک حمل و تهيه

 .شود می محاسبه ،(است شده کسر سرندی خاک به مربوط های هزینه ها ردیف

 اطراف زیر، خاکریزی هزینه نمونه، های نقشه طبق روها، آدم احداث و گذاری لوله های فصل های ردیف واحد بهای در .۲4-95

 گود ترانشه، حفاری از حاصل خاک با رو آدم اطراف خاکریزی یا ،(نهایی خاکریز) آن روی ریزیخاک و سرندی خاک با لوله روی و

 جای به باشد داشته ضرورت کارفرما، تایيد و مشاور مهندس دستور و فنی مشخصات طبق چنانچه. است شده منظور نقب، یا

 اضافی هزینه شود، استفاده دیگری مناسب مصالح از نهایی خاکریز یا سرندی خاک اجرای برای ترانشه حفاری از حاصل خاک

 باشد، سيمانی شفته یا بتن مناسب، مصالح چنانچه. شود می محاسبه بها، فهرست این دیگر های فصل از مربوط، های ردیف طبق

 .شود گرفته نظر در باید ،040۲09۲01 شماره ردیف موضوع کسربهای

 دستورکار طبق حفاری، از حاصل زاید مواد و خاک اندازی بار و حمل ری،بارگي ،(لزوم صورت در) آوری جمع هزینه .۲4-90

 محاسبه حفاری، نوار مرمت و خاکی عمليات فصل از مربوط، های ردیف طبق حفاری، محل حجم حسب بر مشاور، مهندس

 .شود می

 با خاکریزی و گود یا ترانشه فرح هزینه روها، آدم احداث و ترانشه در گذاری لوله های فصل های ردیف واحد بهای در .۲4-97

 وسایل با خاکریزی و گود یا ترانشه حفر مشاور، مهندس تشخيص به که هایی محل در. است شده بينی پيش مکانيکی، وسایل

 های ردیف از استفاده با دست، با آن انجام صعوبت از ناشی بهای اضافه شود، انجام دست با کار این و نباشد مقدور مکانيکی

 .شود می محاسبه حفاری، نوار مرمت و خاکی عمليات فصل از مربوط،

 بينی پيش ها، آن باراندازی و ها لوله یا و مصالح انواع حمل و بارگيری هزینه بها، فهرست این های ردیف واحد بهای در .۲4-91

 رعایت با ها آن باراندازی و دستی هوسيل هر با ها لوله یا و مصالح انواع حمل و بارگيری صعوبت از ناشی اضافی هزینه و است شده

 .شود می محاسبه حفاری، نوار مرمت و خاکی عمليات فصل از مربوط، های ردیف از استفاده با شده، ذکر شرایط

 در برداری، نقشه فرعی و اصلی های ميخ تثبيت و کوبيدن برای الزم کارهای کليه دستمزد و مصالح تامين هزینه .۲4-91

 .است شده منظور روها آدم احداث و گذاری لوله های فصل های ردیف

 کارفرما هزینه به و توسط تواند می متعلقات و ها اتصالی ها، لوله مانند اقالم از قسمتی یا تمام تهيه ،در این فصول .۲4-۲0

 مصالح، سایر برای و است شده درج مربوط های فصل در اقالم این از بخشی تهيه واحد بهای. شود واگذار پيمانکار به یا انجام

 در ها، آن باراندازی و کيلومتر 90 فاصله تا حمل، و بارگيری هزینه. شد خواهد عمل( دار ستاره) پایه غير اقالم ضوابط طبق

 ها اتصالی ها، لوله برای اضافی حمل بهای شود، بيشتر کيلومتر 90 از حمل فاصله چنانچه. است شده بينی پيش مربوط، های ردیف

 .شود می محاسبه نقل و حمل فصل از مربوط، های ردیف از استفاده با متعلقات، و

 هر کامل انجام از قبل موقت، کارکردهای صورت پرداخت برای روها، آدم احداث و ترانشه در گذاری لوله های فصل در .۲4-۲9

 و است تقریبی یادشده، های جدول. شود می استفاده ها فصل این مقدمه های جدول در شده داده درصدهای از کار، از قسمت

 .نيست مجاز شده، تعيين آنچه سوای آن، به استناد با آن از استفاده هرگونه و است شده تهيه موقت های پرداخت برای منحصراً
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 درصد 15 از بيش تراکم برای ،(نهایی خاکریز) سرندی خاک روی خاکریزی برای کوبيدن و پخش های هزینه .۲4-۲۲

 ترانشه در گذاری لوله های فصل های ردیف به نسبت بها اضافه صورت به ،(فنی مشخصات طبق لزوم صورت در) استاندارد پروکتور

 . است شده بينی پيش حفاری نوار مرمت و خاکی عمليات فصل در روها، آدم احداث و

 مانع حفاری از حاصل خاک تدریجی افزایش گذاری، لوله مسير در کار، فضای محدودیت علت به که خاص موارد در .۲4-۲9

 خاکی عمليات فصل در مربوط ردیف از مشاور، مهندس نظر با باشد، الزم خاک مجدد جایی جابه و شود گذاری لوله عمليات انجام

 .شد خواهد استفاده حفاری نوار مرمت و

 لوله خط بندی آب آزمایش برای نياز مورد آب تهيه هزینه ترانشه، در گذاری لوله های فصل های ردیف واحد بهای در .۲4-۲4

 .است شده منظور

 و گاز برق، آب، مانند زیربنایی تاسيسات و شهر ترافيک مسایل به مربوط اطالعات و ها دستورالعمل و مجوزها گرفتن. ۲4-۲5

 .ستا پيمانکار عهده به عمليات، اجرای برایمخابرات  خطوط

 از ناشی های صعوبت جبران منظور به کند، می برخورد بناییزیر تاسيسات با گذاری لوله عمليات که مواردی در .۲4-۲0

 مربوط، گذاری لوله ردیف واحد بهای برابر بهایی اضافه گذاری، لوله عمليات بازدهی کاهش و دستی وسایل کمک با کار اجرای

 این. شود می محاسبه شد، خواهد تعيين مشاور مهندس نظر با و است الذکر فوق صعوبت دارای که مسير طول از قسمت آن برای

 تأیيد با مناسب، نحو به آن زیر از عبور و موجود شهری زیربنایی تأسيسات اب گذاری لوله عمليات برخورد مورد هر برای بها اضافه

)در  خانگی های انشعاب زیر از عبور صعوبت هزینه. شود نمی خانگی های انشعاب شامل ولی است پرداخت قابل مشاور مهندس

 زیربنایی تاسيسات از مورد چند که حالتی در. است شده دیده گذاری لوله های فصل های ردیف واحد بهای در (صورت وجود

 در برخورد مورد یک معادل تنها باشد، داشته برخورد گذاری لوله عمليات با و گرفته قرار هم مجاور و نزدیک فاصله در موجود

  در بها فهرست این فصل بيستم 040۲00900تا  040۲00909های  ردیف یها ردیف موضوع بهای اضافه. شد خواهد گرفته نظر
 

 جداگانه و بوده الذکر فوق بهای اضافه از مستقل شود، می انجام غيرمکانيکی وسایل با که خاکی عمليات از قسمت آن با رابطه

 و فاصله کمی واسطه به و گيرد تصور موجود زیربنایی تاسيسات موازات به گذاری لوله باشد الزم چنانچه. شود می محاسبه

 از توان می باشد، ضروری کارفرما تایيد و مشاور مهندس تشخيص به بنا الذکر، فوق تاسيسات یا ها لوله از حفاظت، طرح مشخصات

 .کرد استفاده مربوط ضوابط رعایت با مورد، به بسته جدید، قيمت یا و دار ستاره های ردیف

 رانش نيروی از جلوگيری یا عمليات حين در دیواره ریزش از جلوگيری) ترانشه وارهدی حفاظت برای چنانچه، .۲4-۲7

 هزینه باشد، الزم سپرکوبی یا بست چوب مانند خاصی تمهيدات مشاور، مهندس تایيد با ،(ترانشه مجاور تاسيسات و ها ساختمان

 .شد خواهد محاسبه فصول این در مربوط های ردیف از مورد حسب بر عمليات این

 بهای در آن هزینه شود، اجرا ای پله روش به خاکبرداری عمليات اجرای زیاد، های عمق به توجه با که، مواردی در .۲4-۲1

 .است شده بينی پيش مربوط های ردیف واحد

 ، محاسبه شده است.9911سه ماهه چهارم سال  یها متيق یبها، بر مبنا فهرست نیا .۲5
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 9۲صفحه: 

 

 

 

 عملیات تخریب.  اول فصل

 مهمقد
 

 یکن و کانال یگودبردار ،یکن یپ ،یکه مشمول خاکبردار ی، به سطوح04009090۲و  040090909 فیرد متيق. 9 
 .رديگ یرسد، تعلق نم ینم زیشوند و مصالح حاصل به مصرف خاکر یم

 ایوته هر نوع ب یمدنظر نبوده و برا یشناس اهيگ یبند طبقه ای فیتعر 04009090۲و  040090909. در استفاده از ۲
 ميآن منوط به دستورکار مهندس مشاور است و پس از تنظ ینشود، کاربرد دارد و اجرا 040090909 فیدرختچه که شامل رد

 جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت است. صورت
یی از ردیف شود، هزینه عمليات اجرا . در مواردی که بوته کنی همراه با کندن خاک و به وسيله ماشين انجام می9

آالت، با دست انجام  و در صورتی که بوته کنی با توجه به شرایط محيطی و به دليل عدم امکان استفاده از ماشين 040090909
 قابل پرداخت است. 04009090۲پذیرد، از ردیف 

کل، پس از  ید بهادرص 70باشد.  یها م آن تيو تثب یدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجا هجاب ندی. فرا4
ماه( قابل پرداخت  0) تيو تثب یمرحله نگهدار انیمانده در پا یدرصد باق 90گردد و  یکاشت درخت پرداخت م اتيعمل
 باشد. یم

 باشد. اند نيز قابل پرداخت می جایی درختان، برای درختانی که در ترانشه واقع شده . هزینه فرایند جابه5
کار،  یهر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر وضع است و به عنوان سخت یفصل، برا نیا در بیتخر اتيواحد عمل یبها .0
 .رديگ یبه آن تعلق نم )به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده( یا جداگانه نهیهز

و  کيطبق تشخيص مهندس مشاور، به طور مرتب تفک دیشود، در موارد لزوم با یحاصل م بیکه از تخر یديمصالح مف .7
ها،  کردن آن یبند دسته یبرا (که به صراحت مشخص شده یموارد ی)به استثنا یا جداگانه نهیشود و هز دهيچ گریکدیمجزا از 

 پرداخت نخواهد شد.

متر با  900تا  یتا محل انباشت موقت در کارگاه و بارانداز بیحمل مصالح حاصل از تخر و یريو بارگ یآور جمع نهیهز .1
از محل انباشت  یبیکه طبق تشخيص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخر یها منظور شده و در صورت قيمت در ،ای هر وسيله

اساس حجم  رمربوط به حمل، از فصل حمل و نقل، ب یها فیآن طبق رد یو حمل و بارانداز یريبارگ یموقت خارج شود، بها
مازاد  بیحاصل از تخردر صورت نياز به حمل دستی مصالح  شود. یمحاسبه و پرداخت م ون،يشده در داخل کام یريمصالح بارگ

 باشد. قابل پرداخت می 0400۲040۲متر از ردیف  900های مربوط حداکثر تا  متر، با تایيد مهندس مشاور هزینه 900بر 
)غير با هر نوع سقف  ،یو سنگ یبلوک ،یآجر ،یگل ،یخشت یها که طبق دستورکار مهندس مشاور، ساختمان یدر موارد .1

و  040090۲09 یها فیها بر حسب مورد طبق رد آن یشوند، بها یکل بی(، تخریفلز ای یبا اسکلت کامل بتن یها از ساختمان
 .رنديشده، مورد استفاده قرار گ ادی یها ساختمان بیتخر یتواند برا ینم یکيتفک یها متي، پرداخت شده و ق040090۲0۲

 بیشود و شامل تخر یطبقه، پرداخت م در هر ربنای، براساس مترمربع ز040090۲0۲و  040090۲09 یها فیرد یبها .90
 .رديگ یصورت نم یگریها پرداخت د نوع ساختمان نیا ونيفونداس بیتخر یبرا گریباشد، به عبارت د یم زين ونيفونداس یاحتمال
 رينظ یراهساز نيت سنگآال ني( از ماش04009040۲و  040090409شماره  یها فیبتن )رد بیتخر یچنانچه برا .99

 مذکور اعمال خواهد شد. یها فیدرصد به رد 90معادل  ییبولدوزر استفاده شود، کسربها
شده، پرداخت  دهيمصالح چ ی، در صورت دستورکار مهندس مشاور، بر حسب حجم ظاهر040090509 فیرد یبها .9۲

 شود. یم
 سفالت است.آ دیتجد یبرا ريتمام آسفالت در مس بی، تخر040090709 فیرد درآسفالت  یکل بیمنظور از تخر .99
در  تیاز ضخامت آسفالت بدون محدود یبخش ایتمام  دنيتراش، 040090109 فیآسفالت در رد دنيمنظور از تراش .94
 است. ريطول مس
 ريظن نيسنگ تآال نيتوسط ماش ،مسلحريغ ایمسلح  یسازه بتن لکچنانچه  04009040۲و  040090409های  در ردیف .95

 قابل پرداخت است. بیتخر فیرد یدرصد بها 50 ،شود بیتخر یکيمکان ليب
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040090909 
های آن از  های پوشيده شده از بوته و خارج کردن ریشه بوته کنی در زمين

 محل عمليات با استفاده از ماشين.
 490 مترمربع

04009090۲ 

های آن از  ده از بوته و خارج کردن ریشههای پوشيده ش بوته کنی در زمين

ها به وسيله دست و حمل تا  کنی نی محل عمليات و همچنين بریدن و ریشه

 متری. 50فاصله 

 91،100 مترمربع

040090909 

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در 

ر باشد، به ازای مت سانتی 95صورتی که محيط تنه درخت در سطح زمين تا 

شود( و  متر به تناسب محاسبه می سانتی 5متر محيط تنه )کسر  سانتی 5هر 

 حمل آن به خارج محل عمليات.

 97،900 اصله

040090904 

پر کردن و کوبيدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محيط تنه 

يط متر مح سانتی 5متر باشد به ازای هر  سانتی 95درخت در سطح زمين تا 

 شود(. متر، به تناسـب محاسبه می سانتی 5تنه )کسر 

 94،100 اصله

040090905 
پر کردن و کوبيدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محيط تنه 

 متر باشد. سانتی 90تا  95درخت در سطح زمين بيش از 
 79،100 اصله

  ----- اصله متر باشد. سانتی 90جابجایی درخت در صورتی که محيط تنه درخت تا  040090900

040090۲09 
ای، شامل تمام عمليات  های خشتی، گلی و چينه تخریب کلی ساختمان

 تخریب.
 411،000 مترمربع

040090۲0۲ 
های مختلف،  های آجری، سنگی و بلوکی با مالت تخریب کلی ساختمان

 شامل تمام عمليات تخریب.
 504،500 مترمربع

 951،000 مترمکعب های گلی )چينه باغی(. شتی یا چينههای خ تخریب بنایی 040090909

04009090۲ 
های آجری و بلوکی که با مالت ماسه و سيمان یا باتارد چيده  تخریب بنایی

 شده باشد.
 ۲01،500 مترمکعب

040090909 
های آجری و بلوکی که با مالت گل و آهک یا گچ و خاک و یا  تخریب بنایی

 ماسه و آهک چيده شده باشد.
 ۲90،500 مترمکعب

 ۲01،500 مترمکعب های سنگی که با مالت ماسه سيمان یا باتارد چيده شده باشد. تخریب بنایی 040090904

040090905 
های سنگی که با مالت گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاک  تخریب بنایی

 چيده شده باشد.
 ۲90،500 مترمکعب

040090900 
های آن سالم از کار درآید و دسته  نگتخریب بنایی از سنگ تراش که س

 ها. کردن آن
 090،000 مترمکعب

040090409 
تخریب انواع بتن غيرمسلح، با هر عيار سيمان چنانچه بخشی از سازه 

 تخریب شود.
 ۲،54۲،000 مترمکعب

04009040۲ 
تخریب بتن مسلح، با هر عيار سيمان و بریدن ميلگردها چنانچه بخشی از 

 سازه تخریب شود.
 9،144،000 مترمکعب

040090409 
های  مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه راه کردن رویه

 بتنی موجود.
 -----  مترمربع

040090509 
ها و مصالح مشابه  ها، سنگ بندی و یا چيدن آجرها، بلوک تفکيک، دسته

 حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری مصالح چيده شده.
 949،500 مترمکعب

 11،900 مترطول ساخته های بتنی پيش برچيدن جدول 040090009
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040090709 
ها به طورکلی، به  ها و خيابان تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قيری جاده

 متر. سانتی 5ضخامت تا 
 95،900 مترمربع

04009070۲ 
متر اضافه ضخامت مازاد  هر سانتی ، به ازای400090709بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 5بر  
 0،4۲0 مترمربع

040090109 
گيری بر حسب طول هر  متر )اندازه سانتی 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 خط برش(.
 90،700 مترطول

04009010۲ 
متر اضافه ضخامت مازاد  انتی، به ازای هر س400090109بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 7بر  
 ۲،990 مترطول

040090109 
تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با ماشين مخصوص آسفالت تراش، 

 متر. 50متر و به طول حداکثر  سانتی 5به ضخامت تا 
 40،400 مترمربع

04009010۲ 
متر اضافه ضخامت مازاد  به ازای هر سانتی 400090109ردیف بها به  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 5بر 
 1،9۲0 مترمربع

040090109 
تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با ماشين مخصوص آسفالت تراش، 

 متر. 50متر و به طول بيش از  سانتی 5به ضخامت تا 
 99،۲00 مترمربع

040090104 
متر اضافه ضخامت مازاد  به ازای هر سانتی 400090109بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 5بر 
 5،1۲0 مترمربع

 190،500 مترمکعب تخریب پوشش آسفالتی بين دو خط برش داده شده با کاتر در مسير لوله. 040099009
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 دست با خاکی عملياتفصل دوم . 

 95صفحه: 

 

 

 

 یات خاکی با دستعمل.  دوم فصل

 مقدمه
 

 ایـ  یخـاک  اتيـ حجـم عمل  یکه به علـت کمـ   یانجام شود. در موارد نيماش لهيبه وس دیبه طور معمول با ،یخاک اتيلعم .9

نوع کارها با اسـتفاده از   نیبرآورد، اقالم ا هيباشد، هنگام ته ریبا دست اجتناب ناپذ یخاک اتيمحل اجرا، انجام عمل یها تیمحدود

 شـتر يبرآورد شـده ب  زانيبا دست از م یخاک اتيکه حجم عمل یشود. در صورت یم آوردبا دست بر یخاک اتيصل عملف یها فیرد

 باشد. یکارفرما مجاز م دیيافصل، تنها با ت نیا یها متيبا ق افتهی شیافزا ریشود، پرداخت حجم مقاد

هـا و   غلطـک  ایـ  یدسـت  لیکه توسط وسا دنيوبک اتيعمل نيشود و همچن یکه توسط دج بر انجام م یبردار خاک اتي. عمل۲

 شود. یمحسوب م یدست یخاک اتيعمل ز،ي( انجام شود نیکشش ایخودرو  ري)غ یدست یموتور یبراتورهایو

شـود و از   یها محاسبه مـ  جلسه اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستورکارها و صورتبر ،یخاک اتي. حجم عمل9

 به عمل نخواهد آمد. یگونه پرداخت چيمصالح، ه دنيکوب ایا تورم یشست از ن یبابت تغيير حجم ناش

 شوند: یم یبند طبقه ریبه صورت ز در فصل حاضر ها ني. انواع زم4

بـه   اتيـ در آن فـرو رود کـه انجـام عمل    یخود، به حد یعيهستند که عامل کار با وزن طب ییها نيزم ،یلجن یها نيزم .4-9

 سهولت مقدور نباشد.

 ل،يـ ب لهيها به وس در آن اتيهستند که انجام عمل ییها نيباشد و زم یها م ها و آبرفت شامل انواع خاک ،یخاک یها نيمز. 4-۲

 باشد. یمشابه عمل لیوسا ریسا ایکلنگ، دج بر و 

کنـدن   یهستند کـه بـرا   ییها نياست و زم یو دگرگون نیآذر ،یرسوب یها شامل انواع مختلف سنگ ،یسنگ یها نيزم .4-9

 لیکـه بـا وسـا    ییها سنگ )سنگ یکه در آن قطعات معمول ییها نيباشد. زم ازيبا مواد منفجره ن یسنگبر یباد یها ها چکش آن

 شوند. ینم یتلق یسنگ نيمخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زم ایاست( توأم با خاک  ییقابل جابجا یدست

مهنـدس مشـاور و    دیيـ بـا تأ  ،یخـاک  اتيـ عمل ریدر سا نيزم یبند قهمهندس مشاور و طب دیيها، با تأ یپ نيزم یبند . طبقه5

 شود.   یم نييکارفرما تع بیتصو

به قطعـات بـزرگ سـنگ برخـورد      ،یسنگ یها زشیر ای یرسنگيغ یها نيدر زم یکن یو پ یبردار که در خاک ی. در موارد0

که  ییها در آن صورت معادل حجم سنگ مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، صيشود که به تشخ

شـود و در صـورت    یفصل، پرداخـت مـ   نیمربوط در ا یها فیردآن از  یمنظور شده و بها یسنگ یبردار شوند، خاک یشکسته م

 قابل پرداخت است. ن،يبا ماش یمربوط در فصل عمليات خاک فیآن طبق رد یبها ن،يبا ماش اتيانجام عمل

 بنـدی  بو هرگونه پرداخت بابت اضافه عرض برای قال باشد عاد پی مندرج در نقشه قابل محاسبه میکنی برابر با اب حجم پی. 7

جداگانـه بابـت آن پرداخـت     بهـای  هـا منظـور شـده و    کنی، هزینه پرکردن اطـرف پـی   های پی و نظایر آن مجاز نيست. در ردیف

   شود. نمی

پـر کـردن    رد،يـ و دسـتورکارها انجـام گ   ییاجرا یده در نقشه هادرج ش یها از اندازه شيب یکن یو پ یبردار . چنانچه خاک1

است و از  مانکاريآن، به عهده پ دنيقابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوب تيفيبا مصالح با ک ،یاضاف یها مجدد قسمت

 پرداخت نخواهد شد. یبابت وجه نیا

 نيملزم به انجام هر نـوع اقـدام الزم بـه منظـور تـأم      انکارمي، پو کليه عمليات خاکی و حفاری در سنگ یخاک اتي. در عمل1

 بابت صورت نخواهد گرفت. نیاز ا یاست و پرداخت اضاف یحفاظت اتيو انجام عمل یمنیا

 پرداخت نخواهد شد. یا نهیهز رد،يگ یصورت م گرید یدست لیوسا ریسا ای یبا تلمبه دست یکه آبکش یموارد ی. برا90

 است: ریحمل خاک، به شرح ز نهی. نحوه پرداخت هز99

کـه حمـل    یحجـم خـاک   زها،یبه خاکر ایبا دست به خارج کارگاه  یخاک اتيحاصل از هر نوع عمل یها در مورد خاک. 99-9

ها منظور شـده و   حجم و تورم، در قيمت شیمربوط به افزا یها نهیشود، هز یمحل کنده شده محاسبه م یها شود، طبق اندازه یم

 مصـرف شـود، عـدم    زهـا یدر خاکر دیشده، با ادیحاصل از موارد  یها . تمام خاکدبابت به عمل نخواهد آم نیااز  یگریپرداخت د
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 90صفحه: 

 

 

 

 شـنهاد يمنـوط بـه پ   ،یها به خارج کارگاه، در هر مورد از نظر مقدار و محل بارانـداز  حمل آن ای زها،یها در خاکر خاک نیمصرف ا

 است. ییاجرا صورت جلسه ميکارفرما و تنظ بیمهندس مشاور و تصو

کـه حمـل    یحجم خـاک  زها،یمصرف در خاکر یخارج کارگاه برا ایشده از محل قرضه )داخل  هيته یها در مورد خاک .99-۲

 شود. یمحل مصرف در نظر گرفته م یها شود، برابر حجم اندازه یم

 نیاز نظر نوع مواد، کوتاهتر کسانی طیدر شرا ،یخاک اتياز محل هر نوع عمل زهایدر خاکر یمصرف یها در مورد خاک .99-9

 حمل خواهد بود. یمالک محاسبه و پرداخت بها ،یبردار و خاک زیمرکز ثقل خاکر نيفاصله ب

در داخـل کارگـاه    ایـ شود  یکه به خارج کارگاه حمل م دیها و مواد زا خاک یفصل، برا نیحمل درج شده در ا یها فی. رد9۲

صـورت   یمجـدد، پرداختـ   یريو بـارگ  (انباشتن )دپو کـردن  یبرا گر،یود. به عبارت دش یبار پرداخت م کیشود، تنها  یجا م جابه

 نخواهد گرفت.

، 0400۲040۲ فیـ متـر، رد  900از  شيبـ  یها مسافت یبرا یدست لیبا وسا از خاکبرداری در صورت حمل مواد حاصل .99

 د.قابل پرداخت نخواهد بو

صـورت   یشده، پرداخت یارو رگالژ سطح خاکبرد حيبابت تسط رد،يگ یبا دست صورت م یکن یپ اتيکه عمل یدر موارد .94

 نخواهد گرفت.

 .آب به هر فاصله منظور شده است ملو ح هيته یبها 0400۲0504الی  0400۲050۲ یها فیرددر  .95

 خـتن یو سـپس ر  دهمشخص شـ  یها محل ایبرم  یرومربوط به انتقال موقت مصالح بر  اتيعمل، 0400۲0505 فیدر رد .90

 یگریجداگانه د نهیو رگالژ مناسب در نظر گرفته شده و هز هر نوع سطح مقطع(، پخش، تسطيح یمحل اجرا )برا ایاخل کانال د

 باشد. یقابل پرداخت نم

با دست در کاميون انجام شود هزینه آن براساس عمليات بـارگيری   ،برداری چنانچه بارگيری خاک و مواد حاصل از خاک .97

 شود. رداخت میو حمل با ماشين پ
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

0400۲0909 
ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا  برداری در پی لجن

 ها. متری و تخليه آن 50فاصله 
 ۲71،000 مترمکعب

0400۲090۲ 
ده، های کنده ش متر و ریختن خاک ۲های خاکی تا عمق  پی کنی در زمين

 های مربوط. به کنار محل
 ۲00،000 مترمکعب

0400۲0909 
متر با هر وسيله و ریختن مواد کنده  ۲های سنگی تا عمق  پی کنی در زمين

 های مربوط. شده، به کنار محل
 001،000 مترمکعب

0400۲0۲09 

، هرگاه عمق پی کنی 0400۲0909تا  0400۲090۲های  بها به ردیف اضافه

متر  0تا  4متر یک بار،  4تا  ۲، برای حجم واقع در عمق متر باشد ۲بيش از 

 های بيشتر. متر سه بار و به همين ترتيب، برای عمق 1تا  0دو بار، 

 19،000 مترمکعب

0400۲0۲0۲ 

، در صورتی که 0400۲0909تا  0400۲090۲های  بها به ردیف اضافه

ا به علت ته باشد یهای زیرزمينی صورت گرف تر از سطح آب عمليات پایين

برای آبکشی ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه ب در کارگاه وجود جریان آ

 موتوری ضروری باشد.

 ۲59،000 مترمکعب

0400۲0909 

ها، کنار ابنيه  های حاصل از هر نوع عمليات خاکی به داخل پی ریختن خاک

 95های حداکثر  ها، در هر عمق و در الیه فنی هيدورليکی و روی لوله

 متر و تسطيح الزم. یسانت

 07،100 مترمکعب

0400۲090۲ 

 ابنيه کنار ها، داخل پی به خاکی عمليات نوع هر از حاصل های خاک ریختن

های با ضخامت بيش از  الیه در عمق و هر در ها، لوله روی و هيدروليکی فنی

 الزم. تسطيح و متر سانتی 90متر و حداکثر تا  سانتی 95

 54،۲00 مترمکعب

0400۲0909 

بارگيری مواد حاصل از هر نوع عمليات خاکی، غير از لجنی و حمل با هر 

متر و تخليه آن در مواردی که استفاده از ماشين  50نوع وسيله دستی تا 

 برای حمل ممکن نباشد.

 ۲79،000 مترمکعب

0400۲0409 

، برای حمل مازاد بر 0400۲0909و  0400۲0909های  بها به ردیف اضافه

متر به تناسب محاسبه  50متر با وسایل دستی )کسر 900ا متر و ت 50

 شود(. می

 919،000 مترمکعب

0400۲040۲ 

، برای حمل مازاد بر 0400۲0909و  0400۲0909های  بها به ردیف اضافه

متر به  50متر )کسر 50متر با وسایل دستی به ازای هر  900متر و تا  900

 شود(. تناسب محاسبه می

 91۲،000 مترمکعب

0400۲0509 
ها و ابنيه  برداری شده با ماشين در محل پی تسطيح و رگالژ سطوح خاک

 فنی هيدروليکی.
 1،140 مترمربع

0400۲050۲ 
برداری شده یا سطوح زمين طبيعی تا حد  آبپاشی و کوبيدن سطوح خاک

 درصد پروکتور استاندارد. 15تراکم 
 99،500 مترمربع

0400۲0509 
متر با  سانتی 95های حداکثر  خاکریزی در الیه آبپاشی و کوبيدن قشرهای

 درصد به روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع. 15تراکم 
 909،500 مترمکعب

0400۲0504 

 95های با ضخامت بيش از  الیه در قشرهای خاکریزی کوبيدن و آبپاشی

تور پروک روش به درصد 15 تراکم متر با سانتی 90متر و حداکثر تا  سانتی

 ارتفاع. و عمق هر در استاندارد،

 70،100 مترمکعب

0400۲0505 
بندی شده با رگالژ مناسب، در  ریختن، پخش و تسطيح مصالح فيلتر دانه

 های تعيين شده محل
 00،100 مترمکعب

0400۲0009 
 و متری ۲0 تا عمق از خاک آوردن بيرون قنات، )گالری( کوره برداری ریزش

 چاه. اطراف تریم 90 شعاع تا خاک حمل
 9،115،000 مترمکعب
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

0400۲000۲ 
 عمق از خاک آوردن بيرون متر، سانتی ۲0 تا بار ارتفاع با قنات کوره الیروبی

 چاه. اطراف متری 90 شعاع تا خاک حمل و متری ۲0 تا
 409،000 مترطول

0400۲0009 

 ۲0 از بيش بار ارتفاع که ورتیص در 0400۲000۲ ردیف به بها اضافه

 تناسب به متر سانتی 5 )کسر متر سانتی 5 هر ازای به باشد متر سانتی

 شود(. می محاسبه

 71،500 مترطول

0400۲0004 
 عمق از خاک آوردن بيرون غيرسنگی و های زمين در قنات کوره شکنی کف

 چاه. اطراف متری 90 شعاع تا خاک حمل و متری ۲0 تا
 9،900،000 مترمکعب

0400۲0005 
 آوردن بيرون و غيرسنگی زمين در قنات کوره تراشی بغل و شکنی رسوب

 چاه. اطراف متری 90 شعاع تا خاک حمل و متری ۲0 تا عمق از خاک
 9،900،000 مترمکعب

0400۲0000 
 خاک آوردن و بيرون غيرسنگی های زمين در قنات کوره بغل بری و نوکنی

 چاه. اطراف متری 90 شعاع تا خاک حمل و متری ۲0 تا عمق از
 9،909،000 مترمکعب

0400۲0007 
 زمين که صورتی در 0400۲0000 تا 0400۲0004 های ردیف به بها اضافه

 باشد. سنگی
 4،151،000 مترمکعب

0400۲0001 

 در 0400۲0000 تا 0400۲0004 و 0400۲0009 های ردیف به بها اضافه

 متر هر ازای به باشد گرفته قرار متر ۲0 از بيش عمق در کوره که صورتی

 شود(. می محاسبه تناسب به متر )کسر بار یک متر ۲0 بر مازاد عمق اضافه

 9،۲10 مترمکعب

0400۲0001 

 در کوره که صورتی در 0400۲0009 و 0400۲000۲ های ردیف به بها اضافه

 بر مازاد عمق اضافه متر هر ازای به باشد، گرفته قرار متر ۲0 از بيش عمق

 شود( می محاسبه تناسب به متر )کسر یک بار متر ۲0

 100 مترطول

 0،511،000 مترمکعب زمين. نوع هر در زنی( )دبيل معکوس چاه ميله حفر 0400۲0090

 9،050،000 مترمکعب نامشخص. و مسدود های چاه و ها ميله دهانه کردن باز 0400۲0099

0400۲009۲ 
 با کوره، کف بندی با شيب کوره ربست در خاک مناسب با خاکریزی و حمل

 قنات. داخل موجود خاک
 9۲9،000 مترمکعب

0400۲0099 
 قنات بيرون از خاک کمبود که صورتی در ،0400۲009۲ردیف  به بها اضافه

 شود. تهيه متر ۲0 تا عمق به و
 ۲9۲،000 مترمکعب

0400۲0094 
 ۲0 بر زادما اضافی عمق متر هر ازای به ،0400۲0099 ردیف به بها اضافه

 شود(. می محاسبه تناسب به متر )کسر متر
 9،100 مترمکعب

0400۲0095 
 قنات ميله و کوره داخل از بتن و سنگ آجر، قطعات آوردن بيرون و تخریب

 چاه. اطراف متری 90 شعاع تا حمل و متر ۲0 تا عمق از
 ۲،111،000 مترمکعب

0400۲0090 

 از بيش ميله یا کوره عمق که صورتی در، 0400۲0095 ردیف به بها اضافه

 )کسر بار یک متر ۲0 بر مازاد عمق افزایش متر 5 هر ازای به باشد متر ۲0

 شود(. می محاسبه تناسب به متر 5

 ۲9،100 مترمکعب
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 91صفحه: 

 

 

 

 عملیات خاکی با ماشین.  سوم فصل

 مقدمه
 

 .است 9 شماره جدول شرح به معانی دارای فصل این در شده استفاده واژگان .9

 

 رفته کار هب واژگان تعاریف -9 شماره جدول

 شرح واژگان

 .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدی به خود طبيعی وزن با کار وسایل که هستند هایی زمين لجنی زمين

 نباتی خاک
ها  خاک ایند. شون می محسوب نباتی خاک آن، نظایر و درختان و گياهان پوسيده های ریشه آلی، مواد حاوی خاک

 .نيستند مناسب وارده بارهای تحمل برای و بوده کشت مناسب

  شناسی زمين مقاومت شاخص

(Geological Strength 

Index, GSI) 

سطح  شرایط و سنگ ساختار عامل دو براساس که است سنگ بندی رده از سيستمی شناسی، زمين مقاومت شاخص

 .شود می تعيين آن مقدار ،9 بند طبق ها ناپيوستگی

 .باشد می ها آبرفت و ها خاک انواع شامل Iنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< ۲0با  سنگی های زمين به IIنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 90≥ ۲0با  سنگی های زمين به IIIنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 40≥ 90با  سنگی های زمين به IVنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 50≥ 40با  سنگی های زمين به Vنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 00≥ 50با  سنگی های زمين به VIنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI≥ 00با  سنگی های زمين به VIIنوع  زمين

 ساخت نقشه چون

 شناسی مهندسی زمين
 .است شده پياده آن در های متفاوت GSIبا سنگی و خاکی مرزهای که است ساختی چون نقشه

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

 .شود انجام ریزی پی

 کانال کنی
 قبيل ازتاسيساتی ) های لوله انواع آب، انتقال برای که ...، و بتنی سنگی، خاکی، مصنوعی مجرای یک از است عبارت

 .شود می کنده و ...( نوری فيبر برق، قبيل از) ها کابل انواع و ...( گاز نفت، الب،فاض آب،

 .شود می اطالق گود قایم، های دیواره با محصور طرف 4 شده کنده زمين گود

 

 های نقشه اساسبر خاکی عمليات مقادیر. شود اجرا باید ابالغی دستورکارهای و مشخصات نقشه، طبق فصل، این عمليات .۲

 .نيست مجاز ابالغی، های نقشه بر مازاد شده اجرا کار مقادیر بابت وجه پرداخت. شود می ساخت محاسبه چون

 شود: گودبرداری به ترتيب زیر محاسبه می و خاکبرداری ( برایVIIتا  I. احجام هر یک از انواع زمين )نوع 9

 .شود می تهيه شده ابالغ های نقشه و شده اجرا عرضی های پروفيل ساخت چون نقشه ابتدا. آ

 .شود می ترسيم ۲ شماره شکل نمونه مقطع مانند زمين جنس براساس مهندسی شناسی زمين ساخت چون شه. نقب
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 ۲0صفحه: 

 

 

 

 
 GSIتعیین  نمودار  -6 شکل

 

 

 مهندسی( شناسی زمین ساخت چون نقشه )نمونه عرضی پروفیل روی بر GSI نحوه نمایش مقادیر -1شکل
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 ماشين با خاکی عملياتفصل سوم . 

 ۲9صفحه: 

 

 

 

 سـاخت  چـون  نقشـه  براسـاس  زمـين  جـنس  مختلـف  انـواع  بـرداری( در  گود یا کانال کنی برداری، )خاک اتعملي حجم .پ

 .شود می محاسبه کار مقادیر و احجام جدول تنظيم ضمن( زیر رابطه طبقمنشوری ) روش به مهندسی و شناسی زمين

 
9مقطع خاکبرداری مقطع شماره  سطح  )مترمربع( :A9 

۲برداری مقطع شماره مقطع خاک سطح  )مترمربع( :A۲ 

مقطع دو )مترطول( بين فاصله   :L 

)مترمکعب(  حجم   :V 

 زمـين بـا   در خاکبرداری برای ۲ شماره شکل در شده داده نشان عرضی مقاطع در خاکبرداری عمليات حجم مثال عنوان به

GSI   بود: خواهد برابر 40تا  90بين 

 
 

 .شود می تنظيم 5 با جدول مطابق کار انجام گواهی عمليات، اتمام صورت در و 4 جدول با مطابق کار اجزای انجام گواهی .ت

 هـای  نقشـه  بایـد  مانکـار . پيشـود  تهيـه  باید خاکی عمليات پيشرفت روند به توجه با و پيمانکار توسط تا ت، آ مراحل . 9-9

 .دهد ارائه مشاور ندسمه به تایيد، و بررسی برای وضعيت صورت هر پيوست به را مهندسی شناسی زمين ساخت چون

 جملـه  از عمليات انجام روش به وابستگی و بوده زمين نوع براساس صرفاً خاکی عمليات های ردیف از یک هر پرداخت .9-۲

 امـا  ندارد، سوزا مواد از استفاده یا هيدروليکی( چکش مختلف، های قدرت با بولدوزر مکانيکی، بيل )نظير آالت از ماشين استفاده

 .برسد مشاور مهندس تایيد به پيمان در شده بينی پيش شرایط با مطابق عمليات، روش اجرای که است ضروری

 پـی  برای نياز مورد عرض اضافه بابت مازاد وجه کنی پی برای. شود ینم تعيين زمين جنس کنی پی بهای پرداخت . برای4

 انجـام  بـدون  پـی سـازی   در. نيسـت  پرداخت قابل تراکم و مناسب مصالح با آن محل کردن پر همچنين و بندی قالب بابت کنی

 .شود نمی پرداخت ابالغی های نقشه بر مازاد وجه نيز بندی، قالب

 پرداخـت  بـرداری  خاک های ردیف براساس اندازه و ابعاد هر به آهن راه یا راه کنار های جوب کردن پروفيله و کندن هزینه . 5

 بنـدی  شـيب  گودبرداری( و و کنی کانال برداری، )خاک عمليات سطوح وفيله کردنپر و رگالژ به مربوط های هزینه تمامشود.  می

 .گيرد نمی صورت مازاد پرداخت و منظور شده ها ردیف بهای در کار کف

 مجـدد  پرکـردن  شـود،  انجـام  دسـتورکارها  و اجرایـی  هـای  نقشه در شده درج های اندازه از بيش خاکی عمليات چنانچه . 0

 ایـن  از و اسـت  پيمانکار عهده به ،آن کوبيدن لزوم صورت در و مشاور مهندس قبول قابل کيفيت با صالحبا م اضافی های قسمت

 .شود می تعيين یافته ریزش های محل ساخت چون های نقشه براساس ها برداری ریزش حجم .شد نخواهد پرداخت وجهی بابت

 مواردی )در خاکریز بستر های سراشيب یا و موجود ایخاکریزه شيروانی روی ها پله احداث از ناشی خاکی عمليات حجم .7

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه شده، ابالغ کار دستور با مطابق نياز صورت در دارد(، پله به احداث احتياج که

شـود.   مـی  محاسبه نقل و حمل فصل در شده بينی پيش های ردیف براساس خاکریزی نياز مورد آب و مصالح حمل هزینه .1

 نيست. پرداخت قابل مجدد حمل و بارگيری داگانه بابتج بهای

 شـده،  دپو شده تعيين های محل در گودبرداری و کنی کانال کنی، پی برداری، خاک از حاصل مصالح پخش آیتم پرداخت .1

 .بود نخواهد پرداخت قابل صورت این غير در و است دپو محل الزامات کليه رعایت و دپو تامين پایداری به منوط
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 برداری، کانال کنی و گودبرداری( گواهی انجام اجزای کار )عملیات خاک – 4جدول 

 

 برداری، کانال کنی و گودبرداری( گواهی انجام کار )عملیات خاک – 5جدول 
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 ۲9صفحه: 

 

 

 

 طبـق  ،شود می حمل هک یخاک حجم خاکریزها، به یا کارگاه خارج به خاکی عمليات از حاصل های خاک حمل مورد در .90

 پرداخـت  و است شده منظور ها قيمت در ،تورم یا حجم ازدیاد به مربوط های هزینه ،شود می محاسبه شده محل کنده های اندازه

 این مصرف عدم شود، مصرف خاکریزها در باید شده، یاد موارد از حاصل های خاک تمام .آمد عمل نخواهد به بابت این از دیگری

 مشخصـات  حصـول  عـدم  بر مبنی کارفرما تصویب و مشاور مهندس سوی از گزارش و ارایه تایيد به منوط ریزهاخاک در ها خاک

 .باشد خاک می برای مقدار( نظر از نياز عدم )یا نياز مورد فنی

 بـر برا شود، می حمل که خاکی حجم خاکریزها، برای (کارگاه خارج یا داخل در) قرضه محل از شده تهيه های خاک مورد در

 یـا  معمولی خاکریزی برای قرضه محل از خاک تهيه هزینه. شود می گرفته نظر در کوبيدن از پس مصرف محل های اندازه حجم

 گيـرد.  نمی صورت پرداختی نامناسب، رویه خاک برداشتن برای و شود می استفاده فصل این شده در بينی پيش ردیف از سنگی،

 طبـق  جلسه صورت کانال، یا ترانشه هر کار انجام گواهی تهيه با همزمان باید نال کنیکا و برداری خاک از حاصل های خاک برای

 جدول باید نيز کار، اجزای انجام گواهی ارائه با همراهد. شو ابالغ و کار تصویب انجام گواهی با همراه و تنظيم هم 0 شماره جدول

 هـای  فاصـله  بـا  0 شـماره  جدول در مندرج های فاصله انچهچن .گيرد قرار عمل مالک و تنظيم طرح مدیر امضای بدون 0 شماره

 و حمل فصل جدول در مندرج های فاصله بر مبنای کار هزینهد، باش نداشته مطابقت نقل و حمل فصل مقدمه جدول در مندرج

 .شود می پرداخت نقل

 .شوند می گيری اندازه شده کوبيده حجم حسب بر بادی، ماسه های ردیف .99

 بسـترها،  تحکـيم  منظـور  بـه  مصـالح  جایگزینی و برداشت ميزان و نوع اجرا، نحوه مورد، حسب بر لجنی، ایه زمين در .9۲

 بستر تحکيم از پس شده، یاد اجرایی عمليات. شود می ابالغ پيمانکار  به کارفرما تصویب از پس و پيشنهاد مشاور مهندس توسط

 .گيرد می قرار پرداخت مالک کارفرما، یيدتا از پس و شده مجلس صورت و پيمانکار، مشاور مهندس حضور با

 تعلـق  آن ماننـد  و اسـتخراج  از قبـل  ارزش عـوارض،  عنـوان  بـه  هایی هزینه بادی، ماسه برداشت برای هک هایی محل در .99

 بهـا،  هاضـاف  ایـن  بينـی  پيشدم ع ورتص درشود.  می منظور آن برای دار ستاره ردیف مورد حسب بر برآورد، تهيه هنگام گيرد، یم

 .شد نخواهد انجام ،شده یاد های بر ردیف عالوه پرداختی گونه هيچ

 از آن بهـای  و محاسـبه  طبيعـی  زمـين  رقـوم  و نقشه رقوم اساس بر مستحدثات سایر یا آبروها یا ها پل کنی پی احجام. 94

 کـف  رقـوم  براساس کنی پی حجم شود، می ساخته گودها داخل در که هایی پی در .شود می پرداخت کنی پی مربوط ایه ردیف

 .شود محاسبه می پی زیر رقوم و گود

 .شود می پرداخت خاکبرداری های ردیف برابر گودبردای هزینه. 95

 انجام کارفرما ردستورکا با آن بر اضافه و مشاور مهندس دستورکار طبق متر سانتی 90 تا حد در نباتی های خاک برداشت. 90

 .شود می

 مـواد،  نوع نظر از یکسان شرایط در کنی کانال یا کنی پی خاکبرداری، محل از خاکریزها در صرفیم های خاک مورد در. 97

 محاسـبه  مـالک  اسـت،  شده درج نقل و حمل فصل مقدمه جدول در که خاکبرداری و خاکریز ثقل مرکز بين فاصله کوتاهترین

 .بود خواهد حمل بهای پرداخت

 کارگـاه  داخل در یا شود می حمل کارگاه خارج به که زاید مواد و ها خاک رایب فصل، این در شده درج حمل های ردیف. 91

 پرداختـی  مجـدد،  باراندازی و بارگيری ،)دپوکردن( انباشتن برای دیگر، عبارت بهد. شو یم پرداخت بار یک تنها شود، می جا جابه

 .گرفت نخواهد صورت

 برداشته متر سانتی 95 تا خاکریز بستر نباتی خاک که حالتی در یا شده کوبيده طبيعی زمين در جانشين کخا ضخامت. 91

 اصـالحی،  آشتو روش به کوبيدگی درصد 10 برای متر، سانتی 9 برابر اصالحی، آشتو روش به کوبيدگی درصد 15 برای شود، می

 هـای  پروفيـل  به اضافه و نتعيي متر، سانتی 7 برابر ،یاصالح آشتو روش به بيشتر و یکوبيدگ درصد 15 برای و متر سانتی 5 برابر

 برداشـت  نبـاتی  خاک اگر. گيرد نمی صورت پرداختی موردی هيچ در ،هشد اعداد تعيين بر مازادشود.  یم پرداخت شده برداشت

 فرو بابت از پرداختی رگونهه. شود می محاسبه پيشگفته های اندازهدرصد  00 باشد، متر سانتی 95 از بيشتر خاکریز بستر از شده

 کند. منظور خود پيشنهادی قيمت در را آن موظف است پيمانکار و گيرد نمی صورت خاکریز بستر در مصالح نوع هر رفتن
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 مصـرف،  محـل  تـا  برداشـت  محل از کيلومتر یک فاصله تا خاکی عمليات های قيمت در ،یمصرف آب حمل و تهيه بهای. ۲0

 شـده  کوبيـده  خاک مترمکعب در ليتر 9۲0 مبنای بر آن بهای باشد، کيلومتر یک بر مازاد حمل فاصله هرگاه .است شده منظور

 بـرای  مصرفی آب حمل بهاید. شو یم پرداخت نقل و حمل فصل در شده بينی پيش دیفر ، از(ماسه و خاک مخلوط یا و خاک)

 ليتر 400 یمبنا بر خشک بادی ماسه برای و ليتر، ۲00 مبنای بر مرطوب ماسه بادی برای ليتر، 90 مبنای بر سنگی خاکریزی

 مترمکعـب  درصـد  95 معـادل  مترمربع هر برای خاکریزها بستر کوبيدن برای .شود می محاسبه شدهه کوبيد حجم مکعبمتر در

 به نياز که دار آب و لجنی های زمين در اول، در قشر بادی ماسه مصرف برای. شود می پرداخت اساس آن بر آب حمل و محاسبه

 .شود ینم اختدپر آب حمل باشد، نمی آب
 

 رداری، کانال کنی و گودبرداریبحل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکصورتجلسه حمل به محل مصرف یا م -1جدول  

 

 بسـتر  طبيعـی،  زمين تراز اختالف مورد، حسب بر مربوط، های ردیف در ها زهکش ای ها کانال برداری خاک عمق از منظور. ۲9

 در تمامـا  هـا  آن مقطع که هایی زهکش یا و ها لکانا مورد در. باشد یم کانال کف رقوم به نسبت کانال محور در( برم یا) شده آماده

 فنـی  مشخصـات  در و تعيـين  را فصـل  ایـن  هـای  ردیـف  از استفاده و تفکيک نحوه باید مشاور مهندس گيرد، می قرار خاکبرداری

 .کند مشخص را برداری خاک محدوده خصوصی

 و شـود  انجـام  مشـاور  مهنـدس  دستورکار طبق باید مکانيکی، وسيله نوع هر با ها زهکش و اه کانال بری علف ای کنی علف .۲۲

 .گيرد صورت کار انجام گواهی براساس آن پرداخت

 .شود می پرداخت برداری لجن ردیف از آن بهای گيرد، انجام لجن در کنی کانال عمليات که صورتی در .۲9

 .باشد درصد 50 از بيش ،۲00 نمره الک از ها آن عبور درصد که است هایی خاک ریزدانه، های خاک از منظور .۲4

 تا شده الیروبی مواد حمل آن در و بوده ارتفاع و عرض هر به ها زهکش و ها کانال الیروبی به مربوط 040090909 ردیف. ۲5

 .است شده ملحوظ رمت 50 فاصله

 .یابد مین موضوعيت ریبردا لجن دیگر الیروبی، بابت 040090909 ردیف پرداخت با. ۲0
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040090909 
زنی و  ها و یا شيب های روباز یا سایر کانال رگالژ کف و شيروانی داخلی زهکش

 رگالژ بدنه خارجی خاکریزها.
 ۲4،100 مترمربع

040090۲09 
ازای  ها با هر نوع وسيله مکانيکی، به ها و زهکش علف کنی یا علف بری کانال

 سطح پوشيده شده از علف.
 5،710 مترمربع

 4۲،100 مترمکعب ها. ها و زهکش الیروبی کانال 040090909

04009090۲ 
متر از  50برداری با هر وسيله مکانيکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  لجن

 مرکز ثقل برداشت و تخليه آن.
 79،500 مترمکعب

040090409 
ر وسيله مکانيکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله برداشت خاک نباتی با ه

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن. 50
 9۲،۲00 مترمکعب

 0،1۲0 مترمربع های مورد نظر. های نباتی ریسه شده، تنظيم و رگالژ آن در محل پخش خاک 04009040۲

040090509 
متر از مرکز  50اصله و حمل مواد حاصله از آن تا ف Iبرداری در زمين نوع  خاک

 ثقل برداشت و توده کردن.
 ۲1،100 مترمکعب

04009050۲ 
متر از  50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  IIبرداری در زمين نوع  خاک

 مرکز ثقل برداشت و توده کردن.
 57،۲00 مترمکعب

040090509 
تر از م 50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  IIIبرداری در زمين نوع  خاک

 مرکز ثقل برداشت و توده کردن.
 70،900 مترمکعب

040090504 
متر از  50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  IVبرداری در زمين نوع  خاک

 مرکز ثقل برداشت و توده کردن.
 15،400 مترمکعب

040090505 
متر از  50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  Vبرداری در زمين نوع  خاک

 ثقل برداشت و توده کردن.مرکز 
 994،500 مترمکعب

040090500 
متر از  50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  VIبرداری در زمين نوع  خاک

 مرکز ثقل برداشت و توده کردن.
 999،500 مترمکعب

040090507 
متر از  50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  VIIبرداری در زمين نوع  خاک

 اشت و توده کردن.مرکز ثقل برد
 951،500 مترمکعب

040090009 
( و حمل مواد حاصله از آن VIIتا نوع  Iپی کنی در هر نوع زمين )زمين نوع 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن. 50تا فاصله 
 949،500 مترمکعب

040090709 

ها و ابعاد مختلف به هر عرض کف و عمق و در هر نوع  کانال کنی به شکل

متر از مرکز ثقل برداشـت و توده  50ن، حمل مواد حاصله از آن تا فاصله زمي

 کردن.

 900،500 مترمکعب

040090109 

برداری(، حمل آن  برداشت و بارگيری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمين )ریزش

تا فاصله یک کيلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده 

 کردن.

 97،900 مترمکعب

04009010۲ 
های توده شده و تخليه آن  بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک

 )صرفا برای یک بار شامل خاک، سنگ، لجن و نظایر آن(
 99،700 مترمکعب

040090109 
برداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در  پخش مصالح حاصل از خاک

 ضخامت.های تعيين شده دپو شده باشند با هر  محل
 4،710 مترمکعب

040099009 
خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمين جهت مصرف در خاکریزی )خاکی و 

 سنگی( بارگيری، حمل تا یک کيلومتر و باراندازی.
 17،000 مترمکعب
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040099909 
ها با  انند آنها و م پاشی و کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطيح، آب

 متر. سانتی 95درصد به هر روش، تا عمق  15تراکم کمتر از 
 ۲،470 مترمربع

04009990۲ 
ها با  ها و مانند آن پاشی و کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطيح، آب

 متر. سانتی 95درصد به هر روش، تا عمق  900تا  15تراکم 
 ۲،740 مترمربع

040099909 
ها با  ها و مانند آن و کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه پاشی تسطيح، آب

 متر. سانتی 95درصد به هر روش، تا عمق  900تراکم 
 4،900 مترمربع

040099۲09 
پاشی، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهای خاکریزی و  پخش، آب

 .درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات 15توونان، با تراکم کمتر از 
 9۲،900 مترمکعب

040099۲0۲ 
پاشی، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهای خاکریزی و  پخش، آب

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات. 900تا  15توونان، با تراکم 
 49،900 مترمکعب

040099۲09 
پاشی، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهای خاکریزی و  پخش، آب

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات. 900با تراکم  توونان،
 41،۲00 مترمکعب

040099۲04 
پاشی، تسطيح، پروفيله کردن و کوبيدن قشرهای خاکریزی سنگی،  پخـش، آب

 به هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.
 97،100 مترمکعب

040099۲05 
های مورد مصرف در  کریزی، در صورتی که خاکهای خا بها به ردیف اضافه

 قشرهای خاکریزی، ریز دانه باشد.
 0،1۲0 مترمکعب

 1،110 مترمکعب اختالط دو یا چند نوع مصالح. 040099909

040099409 
تهيه، بارگيری، حمل تا یک کيلومتر، پخش، تسطيح و اجرای مصالح زهکشی 

 طبق مشخصات.
 ۲0۲،000 مترمکعب

040099509 
ه ماسه بادی، بارگيری، حمل تا یک کيلومتر، باراندازی در محل مصرف و تهي

 اجرای آن.
 9۲5،500 مترمکعب
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 .کارفرما است عهده به آن به مربوط های هزینه پرداخت و چاه حفر برای الزم مجوز . کسب9

 .شود می پيمانکار تحویل جلسه صورت طی و تعيين اورمش مهندس یا کارفرما وسيله به چاه حفاری . محل۲

 و آن انجـام  باشـد،  دسترسی راه به نياز حفاری محل در حفاری های دستگاه استقرار و حفاری وسایل بردن برای چنانچه .9

 .ستا کارفرما عهده به های مربوط هزینه پرداخت

 بـرداری  نمونـه  بـه  نياز مشاور مهندس تشخيص به ،آب يتکيف یا طبقات جنس تغيير علت به چنانچه ها، چاه حفاری در .4

 گيرد. نمی صورت پرداختی اضافی برداری بابت نمونه باشد، بيشتر

 مهندس تأیيد به الزم شرایط سایر و بار زیان آلودگی عدم نظر از باید حفاری عمليات برای نياز مورد آب تهيه منبع محل .5

 .برسد مشاور

 بـه  ،(Double Tube Corebarrel)جـداره   دو گيـر  مغـزه  وسيله به )مغزه(، نخورده دست های نمونه ،حفاری . عمليات0

 آن ابعـاد  مخصوص که های جعبه در باید شده، یاد های نمونه. شود می برداشت متر، ميلی 51 قطر حداقل  و متر یک حدود طول

 در ،عمق درج با و مرتب طور به شده برداشت مونهن .شود است گذاشته موجود چاه سر و در هاست نمونه قطر و طول با متناسب

 نظـر  بـا  هـا  آن مشخصـات  کـه  مخصـوص  های جعبه تهيه هزینه. گردد می مهندس مشاور تحویل و نگهداری شده یاد های جعبه

 .است پيمانکار عهده به شود، می تعيين مشاور مهندس

 و اول روز سـه  بـر  مازاد روز هر ازای به بماند، متوقف زرو سه از بيش پيمانکار، قصور بدون حفاری دستگاه که صورتی . در7

 .است پرداخت قابل پيمانکار وجه در مربوط حفاری عمق ردیف بهای از متر ده روزکاری، 90 تا حداکثر

 اضـافه  مربوطـه  حفـاری  هـای  ردیف بهای به ددرص 95( سخت و آبرفتی) سازند نوع هر در آب های چاه شکنی کف . برای1

 .شود می

 :است زیر شرح به چاه حفر برای کارگاه برچيدن و تجهيز عمليات. 1

 .الزم تجهيزات با حفاری گروه برای مناسب مسکن تأمين .1-9

 گـل  حوضـچه  ایجـاد  و حفاری دستگاه استقرار محل کردن آماده ،(غيره و تعميرات محل انبار، تأمين) کارگاه استقرار .1-۲

 .(ای ضربه – دورانی و دورانی حفاری برای) حفاری

 .حفاری عمليات مصرف و حفاری گروه مصرف برای آب تأمين .1-9

 .کارگاه کردن تميز و محل از زاید مواد کردن خارج. 1-4

 برچيدن و تجهيز کامل هزینه از ضریبی برآورد، تهيه هنگام ندارند، نياز کامل صورت به را پيشگفته عمليات که کارهایی در

 انجام پيمانکار به پرداخت و گردد می درج مقدار ستون در مربوط ردیف مقابل در و تعيين باشد می یک عدد از کسری که کارگاه

 د.شو می

بـه صـورت مقطـوع در هـر پـروژه یـا        بـار،  یک فقط برعکس و کارگاه به پمپاژ و پيمایی چاه حفاری، های دستگاه حمل. 90

 گردد. می محاسبه دستورکار

 تـا  040040009 های ردیف قيمت به درصد 50 شود، انجام سخت های زمين در دستی به روش زنی چاه که صورتی در. 99

 شود. می اضافه ،04004000۲

 .شود می اضافه ميله دستی زنی چاه های ردیف قيمت به درصد ۲0 شود، انجام گالری در حفاری ی کهصورت در. 9۲

 قيمـت  از درصـد  5 شـود،  تـأمين  کارفرمـا  طتوسـ  کـش  کف الکتروپمپ ،بآ سطح زیر دستی حفاری در که صورتی در. 99

 .شود می کسر آب سطح زیر در زنی چاه های ردیف

 9۲ شود، تأمين کارفرما توسط کش کف الکتروپمپ و ژنراتور موتور یا برق آب، زیرسطح دستی حفاری در که صورتی در. 94

 .شود می کسر آب سطح زیر در زنی چاه های ردیف قيمت از درصد
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 91 شـود،  تـأمين  کارفرما توسط ژنراتور و کش کف الکتروپمپ کمپرسور، آب، زیرسطح دستی حفاری در هک صورتی در. 95

 .ودش می کسر آب سطح زیر در زنی چاه های ردیف قيمت از درصد

 شود. یاستفاده م ۲0/9 با ضریب فصل نیحفر چاه در ا یها فیاز رد یدست لیمحل شمع به هر قطر، با وسا یحفار نهیهز. 90

 درشت مصالح یا ،گ(جوشسن یا کنگلومرا) سخت های آبرفت از طبقات جنس کارفرما، و مشاور مهندس تأیيد با چنانچه .97

 .شود ه میاضاف درصد 90 ،(عمق آن در) آبرفت های زمين در ای به روش ضربه حفاری قيمت به باشد، (سنگ قلوه) دانه

 مناسـب  نـایلونی  هـای  هکيس در باید سنگی و آبرفتی های زمين در ای به روش ضربه حفاریدر  شده برداشت های نهنمو .91

 .گردد ثبت آن روی بر چاه مشخصات دیگر و برداشت عمق و شده ریخته

 و برداشـت  به نسبت باید پيمانکار و است گردیده لحاظ ای حفاری به روش ضربه ایه هزینه در چاه آب از برداری نمونه .91

 .نماید اقدام چاه مشخصات و برداشت عمق ذکر با گيرد، می قرار اختيارش در کارفرما توسط که ظروفی در آن نگهداری

 مشـخص  کـار  ابتـدای  در نظـارت  دستگاه توسط که زمين مبنای تراز بين فاصل حد ،های مخزنی چاه عمق محاسبه در .۲0

 .باشد می عمل مالک فوالدی تيغه باالیی لبه و شود می

 ميلگـرد،  و مترمکعـب  در سيمان کيلوگرم 950 عيار با بتن (040049۲0۲ ردیف موضوع) یمخزن چاه اجرای هزینه در. ۲9

 .است شده لحاظ AII نوع

 هـای  ردیف طبق آن هزینه رو این از است، نشده بينی پيش زمين حفاری به مربوط های هزینه ،040049۲0۲ ردیف در .۲۲

 .شود می پرداخت مربوط

 باشـد،  زیرزمينـی  آب تـراز  باالی در (040049۲05 تا 040049۲09 های فردی عموضو) مخزن، حفاری که صورتی در .۲9

 .گردد می اعمال 040049۲05 تا 040049۲09 های ردیف به درصد 90 معادل بهایی کسر

 مصـالح  تخليـه  بـه  مربوط هزینه ،(040049905 تا 040049904 های ردیف موضوع) افقی های گمانه حفاری بهای در .۲4

 .است شده مالحظه چاه محل از متری 90 فاصله تا آن حمل و چاه داخل از آن مودنن خارج و حاصله

 امکانات و تجهيزات تمامی هزینه ،(040049905 تا 040049904 های ردیف موضوع) افقی های گمانه حفاری بهای در .۲5

 .است شده دیده نيز حفاری سرمته جمله از افقی حفاری الزم
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040040909 
ای )به هر متراژ  ضربه حفاری دستگاه با حفاری برای کارگاه برچيدن و تجهيز

 حفاری(.
 10،900،000 مقطوع

 95،595،000 حلقه چاه ای. ضربه حفاری دستگاه آوری جمع و جابجایی، نصب 040040۲09

040040909 
برای  پرسنل و وطمتعلقات مرب و تعداد هر به ای ضربه حفاری دستگاه حمل

 حفاری به ازای هر دستورکار.
 5،915،000 مقطوع

040040409 
متر و  ۲0آب، تا عمق  سطح باالی نرم و و های زمين در ميله زنی دستی چاه

 چاه. اطراف متری 95تا شعاع  خاک حمل
 9،940،000 مترمکعب

04004040۲ 
 90تا  ۲0 عمق آب، از سطح باالی نرم و و های زمين در ميله زنی دستی چاه

 چاه. اطراف متری 95تا شعاع  خاک حمل و متر
 9،010،000 مترمکعب

040040509 

از  با استفاده آب، سطح باالی و سنگی های زمين در ميله زنی دستی چاه

 و متر ۲0 عمق تا آن، مشابه یا وسایل و منفجره مواد چکش، و قلم کمپرسور،

 ه.چا اطراف متری 95 تا شعاع حاصل مواد حمل

 4،۲۲0،000 مترمکعب

04004050۲ 

از  با استفاده آب، سطح باالی و سنگی های زمين در ميله زنی دستی چاه

 90تا  ۲0 عمق از آن، مشابه یا وسایل و منفجره مواد چکش، و قلم کمپرسور،

 چاه. اطراف متری 95 تا شعاع حاصل مواد حمل و متر

 0،045،000 مترمکعب

040040009 
تلمبه  استفاده از با آب، سطح زیر و نرم های زمين در يلهم زنی دستی چاه

 چاه. اطراف متری 95تا شعاع  خاک حمل و متری ۲0 عمق تا موتوری،
 4،797،000 مترمکعب

04004000۲ 
تلمبه  استفاده از با آب، سطح زیر و نرم های زمين در ميله زنی دستی چاه

 چاه. اطراف متری 95 تا شعاع خاک حمل و متر 90تا  ۲0 عمق از موتوری،
 0،5۲1،000 مترمکعب

040040709 

تلمبه  از با استفاده آب، سطح زیر و سنگی های زمين در ميله زنی دستی چاه

عمق  تا مشابه آن یا وسایل و منفجره مواد چکش، و قلم موتوری و کمپرسور،

 چاه. اطراف متری 95 تا شعاع حاصل مواد حمل متر و ۲0

 0،595،000 مترمکعب

04004070۲ 

تلمبه  از با استفاده آب، سطح زیر و سنگی های زمين در ميله زنی دستی چاه

عمق  از مشابه آن، یا وسایل و منفجره مواد چکش، و قلم موتوری و کمپرسور،

 چاه. اطراف متری 95 تا شعاع حاصل مواد حمل متر و 90تا  ۲0

 1،۲97،000 مترمکعب

040040109 
متر  50 عمق تا اینچ، 1 قطر به آبرفتی، های زمين در ای ضربه روش به حفاری

 9،550،000 مترطول متر. 9 هر از نمونه برداشت و

04004010۲ 
متر  50 عمق از اینچ، 1 قطر به آبرفتی، های زمين در ای ضربه روش به حفاری

 متر. 9 هر از نمونه برداشت متر و  900تا 
 9،094،000 مترطول

040040109 
 50 عمق تا اینچ، 90 قطر به آبرفتی، های زمين در ای هضرب روش به حفاری

 متر. 9 هر از نمونه برداشت متر و
 9،041،000 مترطول

04004010۲ 
تا  50 عمق از اینچ، 90 قطر به آبرفتی، های زمين در ای ضربه روش به حفاری

 متر. 9 هر از نمونه برداشت و متر 900
 9،701،000 مترطول

040049009 
 ۲5تا عمق  اینچ، 90 قطر به آبرفتی، های زمين در ای ضربه شرو به حفاری

 متر. 9 هر از نمونه متر و برداشت
 9،900،000 مترطول

04004900۲ 
تا  ۲5از عمق  اینچ، 90 قطر به آبرفتی، های زمين در ای ضربه روش به حفاری

 متر. 9 هر از نمونه متر و برداشت 50
 9،919،000 مترطول

040049009 
تا  50از عمق  اینچ، 90 قطر به آبرفتی، های زمين در ای ضربه روش هب حفاری

 متر. 9 هر از نمونه متر و برداشت 900
 9،009،000 مترطول

040049909 
، به ازای هر دو 040049009تا  040049009های  بها نسبت به ردیف اضافه

 اینچ. 90اینچ اضافه قطر حفاری، تا قطر 
 ۲04،000 مترطول
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 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل چهارم . حفاری چاه

 90صفحه: 

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040049۲09 
 مخزنی و  چاه بدنه بتونی های قالب در دار کونيک بوشن گذاشتن کار و تهيه

 کور. فلنج از استفاده با صاف فلنج نصب و تهيه و ها بوشن آببندی داخل
 990،000 کيلوگرم

040049۲0۲ 
قطر  و متر 9 قطر داخلی به قائم، صورت به گشاد دهانه مخزنی چاه اجرای

 چاه. بدنه ریزی بتن و گذاری بندی، آرماتور قالب شامل متر 4 خارجی
 00،91۲،000 مترطول

040049۲09 

 پایين و و خاکبرداری متر 9 داخلی قطر به چاه مخزنی عمودی مخزن حفاری

 با ریزشی و ریزدانه ماسه شن و آبرفتی شامل های زمين در چاه بردن بدنه

 زمين تا سطح شل( از کالم ماشينی )مانند یا دستی از روش حفاری استفاده

 فاصله تا حفاری از مواد حاصل حمل زمينی( و زیر آب تراز متر  )زیر 5 عمق

 حفاری شده. محل از مرکز متری 90

 9۲،751،000 مترطول

040049۲04 

 پایين و و خاکبرداری متر 9 داخلی قطر به چاه مخزنی عمودی مخزن حفاری

 با ریزشی و ریزدانه ماسه شن و آبرفتی شامل های نزمي در چاه بردن بدنه

 عمق بيش از شل( برای کالم ماشينی )مانند یا دستی از روش حفاری استفاده

 فاصله تا حفاری از مواد حاصل حمل زمينی( و زیر آب تراز متر )زیر 90تا  5

 حفاری شده. محل متری از مرکز 90

 51،109،000 مترطول

040049۲05 

 پایين و و خاکبرداری متر 9 داخلی قطر به مخزنی چاه عمودی مخزن حفاری

 با ریزشی و ریزدانه ماسه شن و آبرفتی شامل های زمين در چاه بردن بدنه

 عمق بيش از شل( برای کالم ماشينی )مانند یا دستی از روش حفاری استفاده

 اصلهف تا حفاری از مواد حاصل حمل زمينی( و زیر آب تراز متر )زیر 95تا  90

 حفاری شده. محل متری از مرکز 90

 71،095،000 مترطول

040049۲00 
مصالح  ریختن و تهيه، حمل چينی( و سنگ منظور )به عمودی مخزن حفاری

 چاه مخزنی. درون الشه( به )سنگ سنگی
 7،170،000 مترمکعب

040049۲07 
 تضدسولفا سيمان از استفاده درصورت 040049۲0۲ ردیف به نسبت بها اضافه

 بتن. در 5نوع 
 950 کيلوگرم سيمان

040049909 
 بتن گيرش از پس درون چاه شستشوی و مخزنی چاه درون آب تخليه و پمپاژ

 کف.
 ۲0،004،000 مقطوع

04004990۲ 
 در افقی های حفاری گالری برای افقی حفاری دستگاه تنظيم و استقرار نصب،

 چاه مخزنی. درون تراز هر
 74،۲94،000 نوبت

040049909 
تراز  هر در افقی هر گمانه حفاری برای افقی حفاری دستگاه تنظيم و جابجایی

 چاه مخزنی. درون
 99،571،000 گمانه

040049904 
و  اینچ 90 تا قطر افقی چاه مخزنی به های گمانه موقت گذاری لوله و حفاری

 متر. 90 تا عمق
 90،109،000 مترطول

040049905 
و  اینچ 90 تا قطر به افقی چاه مخزنی های گمانه موقت گذاری لوله و حفاری

 متر. ۲0 تا متر 90 از بيش عمق
 99،110،000 مترطول

040049900 
و  اینچ 90 تا قطر به افقی چاه مخزنی های گمانه موقت گذاری لوله و حفاری

 متر. ۲0 تا متر 90 از بيش عمق
 99،571،000 مترطول

040049907 
و  اینچ 90 تا قطر به افقی چاه مخزنی های انهگم موقت گذاری لوله و حفاری

 متر. ۲0 تا متر 90 از بيش عمق
 95،۲75،000 مترطول
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 های سرپوشيده کانال

 99صفحه:  

 

 

 

 های سرپوشیده  حفاری و ترمیم تونل یا کانال . پنجم فصل

 مقدمه
 

یـا   تونـل  ایجـاد  جهت انفجار و دستی ماشينی، روش به زمين انواع کندن فصل، این های ردیف در تونل حفاری از منظور .9

آوری و هـدایت روانـاب    مسـير شـبکه اصـلی جمـع     ، انجام عمليات ترميم، تعمير و یا نگهداریکه به منظور است در زمين شفت

 پذیرد. سطحی انجام می

 .شـود  مـی  پرداخـت  ماشـين  بـا  خـاکی  عمليـات  سـوم  فصـل  از هـا  شفت و ها تونل خروجی و ورودی خاکبرداری عمليات. ۲

 ت:اس زیر شرح به 040050909 تا 040050909 های فردی در ها زمين انواع بندی طبقه

 راک بنـدی،  مـش ) اوليـه  تحکيم و نگهداری به نيازی حفاری، پيشروی برای که شود می اطالق زمينی به پایدار زمين .۲-9

 .نباشد (قاب یا بولت

 .باشد ضروری اوليه تحکيم و نگهداری عمليات حفاری پيشروی برای که شود می اطالق زمينی به پایدار نيمه زمين. ۲-۲

 امکـان  آن مشـابه  موارد و تزریق پيش عمليات انجام بدون حفاری پيشروی که شود می اطالق زمينی به ناپایدار زمين. 9-۲

 .نباشد پذیر امکان متر سانتی 70 از بيشتر پيشروی مشابه موارد و تزریق پيش عمليات انجام بدون گام، هر در یا نباشد پذیر

 :گردد می پرداخت زیر شرح به تحکيم از ناشی صعوبت برای 040050۲0۲ یا 040050۲09 های ردیف هایب اضافه. 9

 .گردد می پرداخت 040050۲0۲ یا 040050۲09 های ردیف مبلغ درصد 70 ،بندی مش و شاتکریت الیه دو انجام صورت در (الف

 یـا  040050۲09 هـای  ردیـف  مبلـغ  درصـد  900 قـاب  یـا  بولـت  راک و بندی مش و شاتکریت الیه دو انجام صورت در( ب

 .گردد می پرداخت 040050۲0۲

 بـه  بنـدی  طبقـه  و گردد می پرداخت 040050909 تا 040050909 های ردیف از یکی فقط حفاری، مقطع یک در :9 توجه

 .باشد ینم مجاز فوق های ردیف برای درصدی صورت

 عمليـات  کـه  گيـرد  مـی  تعلـق  هـا  حفاری از حجم آن به هاتن 040050۲0۲ و 040050۲09 های ردیف بهای اضافه: ۲ توجه

 .گيرد انجام وقفه با تزریق یا تحکيم عمليات اجرای دليل به حفاری

 مختلـف  های قسمت در 04050۲0۲ و 040050۲09 و 040050909 تا 040050909 های ردیف از هریک شمول :9 توجه

 .بود خواهد کارفرما تصویب و مشاور مهندس تایيد با تونل

 هـای  چکـش  آرام، انفجار انفجاری، از اعم) روش هر به تونل حفاری های هزینه 040050909 تا 040050909 های ردیف. 4

 .است گردیده منظور واحد های قيمت در( کاتر درام و بادی و هيدروليکی

 تحکيمـات  بایـد  قطـع، م بـودن  بـزرگ  یا ناپایداری دليل به که گردد می پرداخت مقاطعی برای 040050۲07 بهای اضافه .5

 (.شود می محسوب مرحله یک صورت هر در پاطاق حفاری) پذیرد صورت حفاری مرحله هر از پس بالفاصله

 :تعاریف .0

 گيرد، انجام حفاری باید پيمانکار، به شده ابالغ های نقشه مطابق که است مقطعی: نقشه طبق حفاری مقطع. 0-9

 آید، می بدست برداری نقشه برداشت و حفاری از عدب که است مقطعیی: اجرای حفاری مقطع. 0-۲

 .باشد می حفاری کسر یا حفاری اضافه اجرایی حفاری مقطع و نقشه طبق حفاری مقطع بين فاصله .0-9

 بوجود های حفاری اضافه بابت ای هزینه و گيرد می قرار عمل مالک نقشه طبق حفاری مقطع حفاری، حجم محاسبه برای .7

 .شود نمی پرداخت آمده

 :گردد می عمل ذیل ترتيب به دایم پوشش حجم محاسبه برای. 1

 بندی مش شاتکریت، تحکيم سيستم از استفاده) نشود استفاده فلزی قاب از تحکيم، برای که پایدار نيمه های زمين در. 1-9

 اضافه دایم پوشش ضخامت به ترم سانتی ۲0 حداکثر مشاور، تایيد و نياز صورت در و برداری نقشه برداشت اساسرب( بولت راک و

 با شده ایجاد فضای کردن پر به نسبت خود هزینه به است موظف پيمانکار. نيست مجاز برآن مازاد پرداختی گونه هيچ و شود می

 .نماید اقدام مشاور تایيد
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 9۲صفحه:  

 

 

 

 بـه  متـر  سـانتی  90 حـداکثر  مشاور مهندس تایيد و نياز صورت در برداری هنقش مقاطع برداشت اساس بر :پایدار زمين. 1-۲

 فضای کردن پر به نسبت خود هزینه به است موظف پيمانکار نيست، مجاز اضافه پرداخت و گردد می اضافه دایم پوشش خامتض

 د شده با تایيد مشاور اقدام کند.ایجا

 .گيرد نمی صورت پرداختی گونه هيچ آن اصالح بابت و نبوده مجاز عنوان هيچ به حفاری کسر. 1

 در ریزشـی  فلزی، قاب با تحکيم مستلزم پایدار نيمه و ناپایدار های زمين در حفاری، عمليات اجرای حين که تیصور در .90

 و ریـزش  از جلـوگيری  جهت الزم عمليات هزینه شود، حادث پيمانکار قصور از خارج (Geological Break)زمين  شرایط اثر

محاسـبه و   1/0 ضریب اعمال با مشاور مهندس ابالغی ارهایکتوردس براساس واز آن طبق مشخصات فنی  ناشی فضای کردن پر

 شود. پرداخت می

 تـرین  نزدیـک  از متـر  900 تا آن تخليه و حفاری از حاصل مصالح حمل، 040050909 تا 040050909 های ردیف در. 99

 توسـط  شـده  تایيـد  جـم ح اسـاس  بـر ( 90بنـد  ) ریزش از ناشی مصالح حمل هزینه و است شده منظور ها قيمت در تونل دهانه

 .شود می پرداخت 040050909 ردیف طبق و محاسبه مشاور مهندس

 بـه  باید هستند ریزهاکخا در مصرف قابل که کارفرما تایيد و مشاور مهندس تشخيص به ریزش و حفاری از حاصل مواد .9۲

 ردیف از مورد حسب بر تونل دهانه متری 900 بر مازاد حمل شوند، حمل انباشت محل به صورت این غير در و خاکریزها محل

 .باشد می پرداخت قابل نقل و حمل فصل در مازاد مصالح دپو به حمل

 حفـاری،  از مرحله هر در تونل کف تسطيح و بندی شيب رعایت گيرد انجام بيشتر یا مرحله دو در تونل حفاری چنانچه. 99

 شده گرفته نظر در حفاری های فردی بهای در موضعی های تگیفرورف یا برآمدگی اصالح هزینه و است الزامی تردد تسهيل برای

 .گيرد نمی صورت دیگری پرداخت و

 (Raise Boring) شـفت  حفـار  هـای  دسـتگاه  از اسـتفاده  بـا  ماشـينی  حفـاری  های روش شامل فصل، این های ردیف. 94 

 باشد. نمی

 و شـده  گرفتـه  نظـر  در هـا  ردیـف  واحد بهای در يزن زیر موارد از ناشی های هزینه سنگ مهار ميل اجرای های ردیف در. 95

 :گيرد نمی صورت بابت این از دیگری پرداخت

 چال، محل کردن پياده و برداری نقشه. 95-9

 چال، کردن تميز و زنی چال. 95-۲

 چال، داخل در نگهدارنده شونده، باز پوسته گوه، شيلنگ، مهار، ميل کارگذاشتن و تهيه. 95-9

 سری، زیر صفحه و واشر مهره، نصب و تهيه. 95-4

 چال، و مهار ميل بين خالی فضای نپرکرد برای آن نظایر و چسب صمغ، گذاشتن کار یا و سيمان تزریق. 95-5

 سری، زیر صفحه جهت (سيمان و ماسه مالت) بتنی بالشتک اجرای و مصالح تهيه. 95-0

 طور به و فنی مشخصات مطابق شده خواسته ميزان تا يازن مورد ابزار و تجهيزات با مهار ميل دادن قرار کشش تحت .95-7

 .باشد می نياز مورد کار صحيح انجام برای که عملياتی هر کلی

 :است شده گرفته نظر در ذیل موارد از ناشی های هزینه تماسی و تحکيمی تزریق های ردیف بهای در. 90

 حفاری، دستگاه استقرار و نمودن آماده. 90-9

 چال، محل کردن پياده و ریبردا نقشه. 90-۲

 ارتفاع، و زاویه هر در چال محل کردن تميز و زنی چال . 90-9

 تزریق، دستگاه استقرار و کردن آماده. 90-4

 چال، تزریق مصالح و لوازم کليه تهيه. 90-5

 کننده، مسدود نصب و تهيه. 90-0

 .باشد نياز مورد ها لعمل دستور و فنی مشخصات با کار صحيح اجرای برای که عملياتی هرگونه کلی بطور. 90-7
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 90 حـداکثر  طـول،  متـر  هـر  رایب (04005050۲و  040050509) سنگ در تحکيمی و تزریقی حفاری های ردیف در. 97

 بيشـتری  سـيمان  ميـزان  مشـاور،  مهنـدس  تایيد و زمين مشخصات علت به چنانچه است، شده گرفته نظر در سيمان کيلوگرم

 .شد خواهدپرداخت  040990709 ردیف از آن هزینه گردید، مصرف

 تصـویب  و مشـاور  مهنـدس  تأیيد با و فورپولينگ روش برای فقط 040050504 و 040050509 های ردیف بهای اضافه .91

 .گردد می پرداخت کارفرما

 ت:اس شده گرفته نظر در ذیل موارد از ناشی های هزینه 040050504 و 040050509 های ردیف واحد بهای در. 91

 چال، داخل در کارگذاری و متر یميل 70 رقط به فوالدی لوله کردن حدیده جوشکاری، انداختن، شيار سوراخکاری، تهيه،. 91-9

 ،04005050۲  ردیف به نسبت چال قطر افزایش. 91-۲

 (،Pilot bit) پيشرو مته سر اضافی استهالک .91-9

 خروج و باشد شدید بسيار آب یا جریان نشت که گيرد می تعلق تونل زا مقاطعی به فقط 040050۲00 ردیف بهای اضافه. ۲0

 تایيد به که طولی در و تونل مقطع تمام در شده یاد ردیف بهای اضافه صورت این. در باشد توأم حفاری مقطع شدید ریزش با آب

 .شود می اعمال باشد، رسيده کارفرما تصویب و مشاور

 .باشد می مشاور مهندس تایيد با تونل آبدار مقاطع در 040050۲05 و 040050۲04 های ردیف از یک هر شمول .۲9

 .شود می تشریح مختلف شرایط در تونل اجرای هزینه برآورد نحوه شدن تر روشن برای زیر مثال .۲۲

 نظـر  مـد  تونـل  دهانه از متر 100 عمق در مربعرمت ۲5 کل مقطع سطح با پایدار تونل متر یک حفاری هزینه برآورد ل :مثا

 .است

 :با است برابر 040050909 ردیف پایدار زمين در حفاری بهای .۲۲-9

  =9×۲5× (040050909)بهای ردیف    

 :با است برابر (040050۲09)ردیف  باشد مترمربع 90 از رکوچکت مقطع که صورتی در 040050909 ردیف برای بها اضافه .۲۲-۲

  =9×۲5× ۲4/0 × (040050909)بهای ردیف    

 بيش دسترسی دهانه نزدیکترین از حفاری مقطع فاصله هرگاه تونل در( 040050909) حفاری های ردیف به بها اضافه. ۲۲-9

 :با است برابر( 040050۲01)ردیف  بار، دو سوم متر ۲50 بار، یک دوم متر ۲50 برای متر، ۲50 هر ازای به باشد، متر ۲50 از
 

  =9×۲5×9× 9/0 × (040050909)بهای ردیف    

های مختلف تونـل کـه دارای شـيب منفـی بـوده و       برای آبکشی از محل اجرای عمليات در قسمت 040050709. ردیف ۲9

بينی شده است و براساس طرح آبکشی که  امکان تخليه ثقلی آب وجود نداشته باشد، به هر روش )پمپ ثابت یا تانکر سيار( پيش

 های ناشی از موارد زیر در بهای واحد منظور گردیده است: هشود و هزین به تایيد مهندس و تصویب کارفرما رسيده، اجرا می

 طراحی روش آبکشی، -

 ها، تهيه و نصب پمپ -

 های نصب پمپ، حفر محل یا محل -

 ها، ها و لوله اندازی و نگهداری و تعميرات پمپ راه -

 ها، هزینه برق یا سوخت مصرفی پمپ -

 ها، جابجایی و کاراندازی مجدد پمپ -

 ها، کانال یا گودال برای هدایت آب به محل نصب پمپ هزینه حفر -

 آوری سيستم آبکشی و به طور کلی هرگونه عملياتی که برای اجرای صحيح آبکشی مورد نياز باشد. جمع -

 . مقدار آب پمپاژ شده بایستی روزانه با حضور مهندس مشاور یا نماینده آن صورتجلسه گردد.۲4

 گردد. دوره نگهداری و تعمير تونل پرداخت میبار در  یک 04005070۲. ردیف ۲5
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040050909 
متری  900 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار های زمين در حفاری

 تونل. دهانه
 9،09۲،000 مترمکعب

04005090۲ 
 متری 900 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار های نيمه زمين در حفاری

 تونل. دهانه
 9،044،000 مترمکعب

040050909 
متری  900 تا از حفاری حاصل مصالح حمل و ناپایدار های زمين در حفاری

 تونل. دهانه
 9،4۲0،000 مترمکعب

 950،000 مترمکعب .04005090۲ردیف  به تحکيمات اجرای صعوبت از ناشی بها اضافه 040050۲09

 ۲1۲،500 مترمکعب .040050909ردیف  به تحکيمات اجرای صعوبت از ناشی بها اضافه 040050۲0۲

040050۲09 
 کل که مقطع صورتی در 040050909تا  040050909های  ردیف به بها اضافه

 باشد. مترمربع 90 از کوچکتر نقشه حفاری طبق
 ۲4 درصد

040050۲04 
در  که حفاری ای گونه به 040050909تا  040050909های  ردیف به بها اضافه

 باشد. ناپيوسته ای و قطره صورت به آب نشت با آبدار های ينزم
 9 درصد

040050۲05 
در  که حفاری ای گونه به 040050909تا  040050909های  ردیف به بها اضافه

 باشد. جاری و پيوسته، روان صورت به آب نشت با آبدار های زمين
 7 درصد

040050۲00 
 که حفاری ای گونه به 040050909تا  040050909های  ردیف به بها اضافه

 باشد. با ریزش توام زیاد بسيار آب نشت با آبدار های زمين در
 95 درصد

040050۲07 
 دليل که به صورتی در 040050909 و 04005090۲ های ردیف به بها اضافه

 پذیرد. انجام مرحله سه از در بيش حفاری مقطع بودن بزرگ ناپایداری زمين یا
 9۲ درصد

040050۲01 
تا  مقطع و برای در شفت حفاری که صورتی در حفاری های ردیف به بها اضافه

 پذیرد. انجام مترمربع ۲0
 99 درصد

040050۲01 

 هرگاه در تونل (040050909تا  040050909) حفاری های ردیف به بها اضافه

 به باشد، متر ۲50 از بيش دهانه دسترسی نزدیکترین از حفاری مقطع فاصله

 به و دو بار، سوم متر ۲50 یک بار، دوم متر ۲50برای  متر، ۲50 هر ازای

 بيشتر. های طول ترتيب برای همين

 90 درصد

040050909 
  پيمانکار خارج از قصور زمين نوع هر در ریزش از ناشی مصالح نوع هر بارگيری

 دهانه. متری 900 تا تخليه و و حمل
 79،400 مترمکعب

040050409 
 متر ميلی ۲5 قطر ناتنيده به مهاری  ميل اجرای و مصالح میتما تهيه و حفاری

 ارتفاع. و زاویه در هر متر 9 طول به تونل داخل در کمتر و
 110،000 مترطول

04005040۲ 
 ۲5 از بيش به قطر ناتنيده مهار ميل اجرای و مصالح تمامی تهيه و حفاری

 ارتفاع. و زاویه هر رد متر 9 به طول تونل داخل در متر ميلی 9۲ تا و متر ميلی
 9،995،000 مترطول

040050409 
و  متر ميلی ۲5 به قطر تنيده مهار ميل اجرای و مصالح تمامی تهيه و حفاری

 ارتفاع. و هر زاویه در متر 9 طول به تونل داخل در کمتر
 9،0۲1،000 مترطول

040050404 
 ۲5 از شبي به قطر تنيده مهار ميل اجرای و مصالح تمامی تهيه و حفاری

 ارتفاع. و زاویه در هر متر 9 طول به متر ميلی 9۲ تا و متر ميلی
 9،۲75،000 مترطول

040050405 
اول  متر 9 بر طول مازاد برای ناتنيده و تنيده مهار ميل های ردیف به بها اضافه

 متر. هر ازای به
 5 درصد

040050509 

 داخل در متر ميلی 50 حداکثر قطر به حفاری و استقرار دستگاه نمودن، آماده

 زاویه هر با پرکننده و اتصالی انجام تزریق جهت تزریق و مصالح تهيه سنگ،

 افق. به نسبت

 ۲،901،000 مترطول
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

04005050۲ 

 داخل در متر ميلی 50 حداکثر قطر به حفاری و دستگاه استقرار نمودن، آماده

 زاویه هر با پرکننده و تحکيمی انجام تزریق جهت یقتزر و مصالح تهيه سنگ،

 افق. به نسبت

 ۲،910،000 مترطول

040050509 
بماند  باقی کار در لوله فوالدی که صورتی در تحکيمی تزریق ردیف به بها اضافه

 پولينگ(. فور روش برای )فقط
 1۲9،500 مترطول

040050504 

 کوپلينگ قفل چنانچه تزریق چال عدد هر ازای به بها اضافه

Ring bit , Casing shoe) (Retainer ,  برای )فقط بماند باقی کار در 

 پولينگ(. فور روش

 90،5۲0،000 عدد

040050505 

 از زنی چال هرگاه فاصله در تونل مهار ميل و تزریق های ردیف به بها اضافه

 رایمتر. ب ۲50 هر ازای به باشد، متر ۲50 از بيش دسترسی دهانه نزدیکترین

 های طول برای ترتيب همين به و دو بار سوم متر ۲50یک بار،  دوم متر ۲50

 بيشتر.

 0 درصد

 454،500 مترطول متر. ميلی 50 قطر به آبچکان های سوراخ حفر 040050009

 9،040 مترمکعب ها. تهيه لوازم و انجام عمليات آبکشی داخل تونل 040050709

 910،000 مترطول دایت آب پمپاژ شده به بيرون تونل.تهيه و نصب لوله جهت ه 04005070۲
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 با سنگ یایبن اتی. عمل ششم فصل

 مقدمه
 

و حمـل تـا    یريآب و بـارگ  مان،يتمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سـ  هيته نهیفصل، هز نیا یها فیواحد رد یها متيدر ق .9

 یها منظور شده است، ول در قيمت ،یتا محل مصرف و باراندازاز مرکز ثقل برداشت  (مانيحمل س ی)به استثنا لومتريک 9فاصله 

 لـومتر يک 9شـده از   ادیـ کيلو متر منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصـالح   90 ات هيحمل از محل ته نهیهز مان،يدر مورد س

 یدهنـده، بـه ازا   ليتشـک  یاز اجـزا  کیهر  یفصل حمل و نقل، برا یها فیبر حسب مورد، از رد یحمل اضاف نهیتجاوز کند، هز

تـا مرکـز ثقـل کارگـاه، براسـاس       هيته محلاز  زين مانيس لومتريک 90حمل مازاد بر  نهیشود. هز یپرداخت م لومتريمترمکعب ک

 شود. یدرج شده در فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت م یها فیرد

 دهيکه به صورت نما چ رديگ یتعلق م واریاز د یتنها به سطح ،یسنگ یوارهاید ینماساز یبها و اضافه ینماساز یها فی. رد۲ 

 شده باشد.

مربـوط پرداخـت    یهـا  فیـ نمـا، از رد  یهـا  با محسوب نمـودن سـنگ   ،یسنگ یینمادار، حجم بنا یسنگ ییبنا اتي. در عمل9

 شود. یبر حسب مورد، جداگانه پرداخت م ز،ين یسنگ ینماساز یبها اضافه یها فیشود و رد یم

تراش است کـه در تمـام حجـم     ميمربوط به سنگ سرتراش و ن بي، به ترت04000050۲و  040000509 یها فیرد یبها .4

 موارد، پرداخت نخواهد شد. نیدر ا ینماساز یبها شده، اضافه ادی یها فیرد یها متيانجام شود. با پرداخت ق ییبنا

 باشد: . هزینه حمل آب به شرح ذیل قابل پرداخت می5

 ،یحجـم آب مصـرف   ،یبعـد  یها یو آب پاش ییبنا اتيهر نوع عمل یآب برا لومتريک 9مازاد بر  حمل نهی. در محاسبه هز5-9

 شود. یدر نظر گرفته م ییمترمکعب عمليات بنا 9هر  یبرا تريل 900معادل 

در هر مترمکعب  تريل 50معادل  040000109 فیمصرف در رد یآب برا لومتريک کیحمل مازاد بر  نهیدر محاسبه هز .5-۲

 .شود در نظر گرفته ترليف

 .باشد یم زيمتر و کمتر ن 90با دهانه  یقوس یها چوب بست پل یشامل بها ،040000009 فیرد یبها . اضافه0

 شود. یپرداخت نم 04000000۲ فیرد، 040000009 فیبا پرداخت رد .7

 نشده است. ینيب شيپ یسنگ به صورت منحن یهزینه تراش نما، 04000000۲ فیدر رد .1

 .شود یوجه درز محاسبه م کی عبر حسب سطح مقط، 040000709 فیرد یهاب .1

 یعنـ ی 0:9 مثـال مـالت   یاست. برا یبا آهک نسبت حجم مانياختالط ماسه و س یها برا داده شده در مالت یها نسبت .90

در مترمکعـب   مانيسـ  لـوگرم يشده بـه صـورت ک   ادی یها واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 0در مقابل  مانيواحد حجم س کی

 فهرست آمده است. نیا اتيمالت در جدول مربوط، در کل

در  اقـع ترانشـه و  یبـر  با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از کـوه  ینيو خشکه چ یزیر سنگ یکه برا ی. در صورت99

 .رديگ یمورد عمل قرار م 50/0 بیبا اعمال ضر ،040000904و  04000090۲ یها فیرد یاستفاده شود، بها ريمس

اسـتفاده   ريواقـع در مسـ   یبـر  ( با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از کوهونيتور سنگ )گاب یاجرا یکه برا ی. در صورت9۲

 .رديگ یقرار م مورد عمل 1/0 بی، با اعمال ضر040000900 فیرد یبها ،شود

 شود. یبلوکاژ را شامل م رينظ ینيهر نوع خشکه چ 040000904و  040000909 یها فی. رد99

 .رديگ یتعلق نم 040000907شماره  فیبه رد 040000409شماره  فیرد یبها . اضافه94

موضـوع   لتـر يف یاجرا اتيو عمل 040000904و  040000909شماره  یها فیموضوع رد ینيخشکه چ اتي. چنانچه عمل95

آب بـا پمـپ    هيتخل های سطحی، بیا به علت وجود جریان آ انجام شود ینيرزمیتر از تراز آب ز نیيپا 040000109شماره  فیرد

شـماره   فیـ رد یبهـا  صورتجلسـه مربـوط، اضـافه    ميکار مهنـدس مشـاور و تنظـ   باشد، بـا دسـتور   یالزام اتيعمل یاجرا نيدر ح

 گردد. یمنظور م 5/0 بیبا ضر 040000004
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ۲۲5،500 مترمکعب رناژ( با قلوه سنگ.سنگریزی پشت دیوارها و ابنيه فنی هيدروليکی )د 040000909

 074،000 مترمکعب سنگریزی پشت دیوارها و ابنيه فنی هيدروليکی )درناژ( با سنگ الشه. 04000090۲

 904،000 مترمکعب خشکه چينی با قلوه سنگ. 040000909

 709،000 مترمکعب خشکه چينی با سنگ الشه. 040000904

040000905 
)کيلوگرم در  99سنگ )گابيون( با تورسيمی گالوانيزه تهيه، ساخت و نصب تور

 مترمکعب( و قلوه سنگ.
 9،1۲0،000 مترمکعب

040000900 
)کيلوگرم در  99تهيه، ساخت و نصب تورسنگ )گابيون( با تورسيمی گالوانيزه 

 مترمکعب( و سنگ الشه.
 ۲،497،000 مترمکعب

 101،500 مترمکعب که چينی ریپ رپ.تهيه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوشش خش 040000907

040000۲09 
، به ازای هر کيلوگرم 040000900و  040000905های  بها به ردیف اضافه

 مترمکعب تور سنگ. 9اضافه وزن مصرفی توری سيمی گالوانيزه در 
 909،000 کيلوگرم

 9،719،000 مترمکعب در پی. 9:5بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان  040000909

 9،1۲4،000 مترمکعب در پی. 9:4بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان  04000090۲

 9،11۲،000 مترمکعب در پی. 9:9بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان  040000909

 9،941،000 مترمکعب .9:0تهيه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سيمان  040000904

 9،977،000 مترمکعب .9:0ی سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سيمان تهيه و اجرا 040000905

040000409 
های خشکه چينی و بنایی با سنگ الشه، برای سطوح شيبدار  بها به ردیف اضافه

 ها. در شيروانی
 49،۲00 مترمربع

 419،000 مترمکعب های بنایی با سنگ الشه در پی، برای بنایی در دیوار. بها به ردیف اضافه 04000040۲

040000409 
های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی با سنگ الشه  بها به ردیف اضافه

 موزایيکی.
 ۲05،000 مترمربع

040000404 
های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی با سنگ بادبر، با  بها به ردیف اضافه

 ارتفاع مساوی در هر رگ.
 490،500 مترمربع

 044،000 مترمربع های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی با سنگ سرتراش. ردیف بها به اضافه 040000405

 9،799،000 مترمکعب .9:9بنایی با سنگ سرتراش و مالت ماسه سيمان  040000509

 9،154،000 مترمکعب .9:9بنایی با سنگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان  04000050۲

 999،000 مترمکعب های قوسی شکل. ق پلبها برای بنایی در طا اضافه 040000009

04000000۲ 
بها به عمليات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که بنایی در انحنا  اضافه

 انجام شود.
 ۲1۲،000 مترمکعب

040000009 

متر از تراز زمين  5بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بيش از  اضافه

متر  90تا  5برای حجم بنایی واقع در ارتفاع  بها طبيعی انجام شود. این اضافه

متر دو بار و به همين ترتيب برای  95تا  90یک بار، برای حجم بنایی واقع در

 شود. های بيشتر پرداخت می ارتفاع

 ۲54،500 مترمکعب

 



لی بهای نگهداری و تعمير شبکه اص فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 با سنگ ییبنا اتي. عمل ششم فصل

 91صفحه:  

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040000004 

تر از تراز آب زیرزمينی  ایينهای سنگی، هرگاه عمليات بنایی پ بها به بنایی اضافه

های سطحی، تخليه آب با پمپ درحين  انجام شود یا به علت وجود جریان آب

 اجرای عمليات، الزامی باشد.

 ۲۲0،000 مترمکعب

040000005 
بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنيه فنی هيدروليکی که حجم  اضافه

 مترمکعب باشد. 0کمتر از ها برابر یا  عمليات بنایی هر یک از آن
 905،000 مترمکعب

 ۲07،500 مترمربع های سنگی، با تمام عمليات الزم و به هر شکل. تعبيه درز انقطاع در بنایی 040000709

040000109 
ها  بندی شده برای مصرف در ترانشه زهکش فيلتر دانه تهيه و حمل مصالح قشر

 ليکی.ها و ابنيه فنی هيدرو و یا زیر پوشش کانال
 4۲0،500 مترمکعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 هرداری تهرانشورای فنی ش

 یاندود و بندکش . هفتم فصل

 91صفحه: 

 

 

 

 یاندود و بندکش . هفتم فصل

 مقدمه 

 

پرداخـت   یا هـا، وجـه اضـافه    آن یرو یو بتن مسلح بـه منظـور انـدودکار    یاز سطوح بتن ريکردن سطوح )غ یزخم ی. برا9

 شود. ینم

متـر   9/0کـه هـر کـدام از     ییهـا  سوراخ خواهد شد و سطح یريشود، اندازه گ یم یکه بندکش ییسطح نها ها، ی. در بندکش۲

 .کسر نخواهد شد یمربع کمتر باشد، از سطح بندکش

مربوط منظـور   یها فیرد متيدر ق ،یپاش آب نيو همچن یکار و درآوردن مالت اضاف ریکردن سطح ز زيتم ها، ی. در بندکش9

 شود. یپرداخت نم یا اضافه نهیبابت هز نیشده است و از ا

 شود. یکار در نظر گرفته م یپا یعيطب نيارتفاع، متوسط تراز زممحاسبه  ی. مبنا4 

 نـه یو حمل مصالح به هر فاصله تـا محـل مصـرف در نظـر گرفتـه شـده اسـت و هز        هيته نهیهز ،فصل نیا یها فی. در رد5 

 شود. یپرداخت نم یا جداگانه

واحـد   کیـ  یعنی 9:9 مثال مالت یست. براا ینسبت حجم مانياختالط ماسه و س یها برا داده شده در مالت یها . نسبت0 

در مترمکعـب مـالت در    مانيسـ  لـوگرم يشده بـه صـورت ک   ادی یها واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 9در مقابل  مانيحجم س

 فهرست آمده است. نیا اتيجدول مربوطه در کل

 سـطح  از منظـور  ماشينی، پرسی ساخته پيش بتنی های جدول بين ما شده تعبيه درزهای پرکردن به مربوط های ردیف در .7

 .است مسير بر عمود مقطع سطح مقطع،

 مقاطع روی از که واقعی هندسی شکل ماشينی، پرسی جداول بين ما شده تعبيه درزهای پرکردن به مربوط های ردیف در .1

 .است مقطع سطح محاسبه مالک شود می استخراج بتنی قطعات عرضی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 هرداری تهرانشورای فنی ش

 یاندود و بندکش . هفتم فصل

 40صفحه: 

 

 

 

 واحد )ریال(بهای  واحد شرح شماره

040070909 
متر روی سطوح افقی، قایم و مورب،  سانتی 9اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .9:9با مالت ماسه سيمان 
 997،500 مترمربع

04007090۲ 
متر روی سطوح افقی، قایم و مورب،  سانتی ۲اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .9:9با مالت ماسه سيمان 
 910،000 مترمربع

040070909 
متر روی سطوح افقی، قایم و مورب،  سانتی 9اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .9:9با مالت ماسه سيمان 
 ۲95،000 مترمربع

040070904 
متر روی سطوح افقی، قایم و مورب،  سانتی 5اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .9:9با مالت ماسه سيمان 
 9۲9،000 مترمربع

040070۲09 
در  9:9باسنگ الشه موزایيک با مالت ماسه سيمان بندکشی نمای سنگی 

 متر. 5سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع 
 901،000 مترمربع

040070۲0۲ 
بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نيم تراش و تمام تراش، با مالت ماسه 

 متر. 5در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع  9:9سيمان 
 74،000 مترمربع

040070909 

متر.  5بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بيش از  اضافه

متر دو بار و به همين ترتيب در  95تا  90متر یک بار،  90تا  5بها از  این اضافه

 شود. ارتفاعات بيشتر پرداخت می

 55،000 مترمربع

040070409 

 پرسی بتنی های ولجد مابين شده تعبيه درزهای پرکردن و الزم مصالح تهيه

 یا متر سانتی 50 جدول ارتفاع چنانچه 9:4 سيمان و ماسه مالت با ماشينی

 باشد. کمتر

 990،500 مترمربع

04007040۲ 

باشد  متر سانتی 50از  ها بيش جدول ارتفاع ، هرگاه070909 ردیف به بها اضافه

 90 متر )کسر سانتی 50 بر متر ارتفاع مازاد سانتی )ده( 90هر  ازای به

 شود(. می تناسب محاسبه به متر سانتی

 ۲،150 مترمربع

040070509 
ماشينی  پرسی ساخته بتنی پيش های جدول بين بندکشی و مصالح تمام تهيه

 شده. اجرا بندکشی طول ازای به ،9:۲سيمان  و پودرسنگ مالت با
 1،150 مترطول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 یبند . قالبهشتم  فصل

 49صفحه:  

 

 

 

 یبند . قالب هشتم فصل

 مقدمه 

 

از آن دو  یبـ يترک ایـ و  یب فلـز لقا ای یساخته شده از تخته نراد خارج یفصل، قالب چوب نیا یها فیوع ردموض یها قالب. 9

 است.

 نکـه یاعـم از ا  ،یمعروف به چوب روسـ  یمشابه آن است. چوب کاج واردات ای یروس یها چوب ،ی. منظور از تخته نراد خارج۲

 شود. یم دهينام یاست، تخته نراد خارج یچوب روس هيها شب آنکه چوب کاج  شدبا ییکشورها ریا سای هيمحصول کشور روس

 شده که در تماس با قالب است، مالک محاسبه خواهد بود. ختهیسطوح بتن ر ها، یبند قالب یريگ . در اندازه9

 است: ریفصل، به شرح ز نیا یها فیمحاسبه ارتفاع کار مشخص شده در رد ی. مبنا4

 .رديگ یآن قرار م یرو واریکه د یا     یکف بتن ای یپ ینسبت به رقوم رو واریمتوسط دارتفاع  وارها،یدر مورد د .4-9

 یهـا  شـمع  یشـده باشـند، متوسـط قـرار گـرفتن پـا       ليو دال تشک رچهيو ت ريا تیو دال و  ريکه از ت ییها . در مورد پل4-۲

 .ريت نیریتا سطح ز یبند قالب

 50/9 واریـ مثال چنانچه ارتفـاع د  یپرداخت است. برا یمبنا وار،یارتفاع کل د ا،وارهیو د ها یپ یبند قالب یها فیدر رد. 4-9 

 شود. یمتر پرداخت م 5و تا  9از  شيدر ارتفاع ب یبند قالب فیمتر از رد 50/9از ارتفاع صفر تا  یبند کل قالب نهیمتر باشد، هز

ماننـد سـاختن    یاتيـ چـوب بسـت، عمل   ریـ ز نيزمـ  یعـ يبستر طب ميتحک یبصره( چنانچه طبق دستور مهندس مشاوره برات

اسـت در   یهیمربوط پرداخت خواهد شد. بـد  یها فیشده، از رد ادی اتيعمل یشود، بها جامو مانند آن ان ییبنا ای یبتن یوارهاید

 انجام شده خواهد بود. اتيعمل یتراز رو ،یبند محاسبه ارتفاع قالب یصورت، مبنا نیا

گرفته شده  رکامل کار در نظ یبست و داربست و باز کردن قالب و اجرا بند، چوب پشت یها نهیفصل، هز نیا یها فی. در رد5

 است.

 ایـ  یاز آن دو به صورت افق یمخلوط ای یچوب ای یاز قطعات فلز یا فصل، مجموعه نیبست و داربست در ا . منظور از چوب0 

هـا،   گاه هيتک ریسا ای ن،ياز قالب به زم یزیاز بتن ر یناش یهارويقالب و انتقال ن ینگهدار یاست، که برا یقوس ایو  لیما ایم و یقا

 شود. یم دهبه کار بر

 است: ریز بيفصل، بسته به نوع قالب، به ترت نیبند در ا . منظور از پشت7

 یروهـا يقالب در مقابل ن ینگهدار یها برا است که از آن یقوس ایو  لیما ایم یقا ،یافق یفلز یها ليپروف ،یدر قالب فلز .7-9

 باشد. زياز جنس چوب ن دتوان یم ،یپشت بند قالب فلز شود. یبه کار برده م ،یزیر از بتن یناش

هـا،   آن تیـ و تقو گریکـد یاتصال قطعات قالب به  یها برا قائم است که از آن ای یقطعات چهار تراش افق ،یدر قالب چوب .7-۲

 از چوب و فلز باشد. یبيا ترکی یزچهار تراش، قطعات فل یتواند به جا یشود و م یاستفاده م

 شده است. ینيب شيپ ار،و نصب فاصله نگهد هيته نهیهز وارها،ید یبند قالب یها فی. در رد1 

مقابله با فشـار   یسر رزوه و واشر و مهره است، که برا دو لهيو م یکيپالست ای یلوله فلز وارها،ی. منظور از فاصله نگهدار در د1

 .رديگ یم بتن مورد استفاده قرار

 ها منظور شده است. در قيمت ،یفلز ای یکردن قالب چوب زيو تم یرنده کردن قالب چوب نهی. هز90

و مهـره الزم کـه بسـته بـه      چيپـ  خ،يم م،يو مانند آن( و س یماده رهاساز )روغن یفصل، بها نیا یبند قالب یها فی. در رد99

 ها منظور شده است. در قيمت رند،يگ یار ممورد استفاده قر یفلز ای یچوب یبند قالب یمورد، برا

 فصل منظور شده است. نیا یها متيها، در ق پخ در گوشه قالب جادیا یالزم برا اتيانجام عمل ی. بها9۲

 شود. یکسر نم یبند مربع، از سطح قالبمتر 5/0سطح سوراخ تا  ،یبند . در محاسبه سطح قالب99

تابليه، در امتداد محـور راه بـا کانـال     ریهر دهانه، در ارتفاع ز هیدو پا نيب لل به داخها، منظور از دهانه، فاصله داخ . در پل94

 است.
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 شورای فنی شهرداری تهران

 یبند . قالبهشتم  فصل

 4۲صفحه:  

 

 

 

آن قـرار   یرو واریـ کـه د  یا یکـف بتنـ   ای یپ یها از رو است که متوسط ارتفاع آن ییوارهاید یفصل، برا نیا یها متيق .95

متر تـا   ۲0ها،  آن یبند قالب یها دارد که متوسط ارتفاع شمع کاربرد ییها دال یبرا نيباشد و همچن یمتر م ۲0حداکثر  رد،يگ یم

 دال باشد. نیریسطح ز

 ،040010۲09 فیـ ها در هر ارتفاع و با هر دهانـه، از رد  ( پلیفلز ای یبتن)ساخته  شيپ یرهايت نيدال ب یبند قالب یبها .90

 شود. یم پرداخت

 بندی انواع درزهای بتنی: . درخصوص قالب97

 گریکـد یدو وجه درز که مجـاور   یبند قالب ،یبتن یدر ارتباط با انواع درزها در کارها ،040010909 فیاخت رد. با پرد97-9

 شود. یاند، پرداخت نم قرار گرفته

 یبنـد  قالب یها فیسطح از رد کیوجه و  کی یفقط برا یبتن یفاقد حجم در کارها یدرزها یبند قالب یاجرا نهی. هز97-۲

 ود.ش یمحاسبه و پرداخت م

مربوط در فصل بتن درجا در نظـر گرفتـه شـده     یها فیرد یها، در بها کانال یپوشش بتن یو عرض یطول یدرزها هيتعب .91

 .رديگ یصورت نم یا است و پرداخت جداگانه

 ، پرداخت040010409 فیرد یبها اضافهبماند،  یکار مهندس مشاور قالب در کار باقدستور ایکه طبق نقشه  یدر موارد .91

 .شدخواهد 

کار مهندس و اجرا(، با دستور ازيها )درصورت ن یخاک در پ زشیاز ر یريجلوگ یو چوب بست الزم برا یکوب تخته نهیهز .۲0

 فیـ (، طبـق رد یپـ  وارهیشده است )سطح تماس تخته با د یکوب که تخته یبر حسب سطح ،ییجلسه اجرا صورت ميمشاور و تنظ

 شود. یپرداخت م 040010509

متر، سـه درصـد بـه     90هر متر مازاد بر  یمتر باشد، به ازا ۲0متر تا  90از  شيدر تراز ب ريت ایکه دال سقف  یورتدر ص .۲9

 اضافه شود. یمتر 90مربوط به ارتفاع  یها فیرد یبها

 مورد نظر باشد: 4/91دال سقف در تراز  یزیر مثال: چنانچه بتن
  91   4  90    0  09   0  ۲5۲  

 شود. یمربوط اضافه م فیرد یه بهادرصد ب ۲/۲5 نیابنابر

بـه   ،متر باشد ستيفصل( و تا ب نیا یها فیمتر )مندرج در رد 90از  شيم بیا شناژ قایستون  وار،یکه ارتفاع د ی. در صورت۲۲

احت که به مسـ  بيترت نیشود. به ا یاضافه م یمتر 90مربوط به اتفاع  یها فیرد یمتر سه درصد به بها 90هر متر مازاد بر  یازا

متر معـادل شـش    9۲تا  99واقع در ارتفاع  یبند مساحت قالب یمتر، معادل سه درصد و برا 99تا  90واقع در ارتفاع  یبند قالب

 یهـا  فیـ رد یدرصـد بـه بهـا    یمعـادل سـ   یمتر ۲0تا  91به مساحت واقع در ارتفاع  یبه صورت پلکان بيترت نيدرصد و به هم

 ود.ش یاضافه م یمتر 90 فاعمربوط به ارت

ها، پس از هر بار استفاده  قالب یکردن و روغن مال زيتمام اقدامات از جمله تم نهیهز ،040010009 فیواحد رد یدر بها .۲9

 منظور شده است.

 040010105 یـا  040010104 های ردیف از یکی های سرپوشيده یا کانال تونل آبدار مقاطع در بندی قالب سختی برای. ۲4

 د.باش نمی پرداخت قابل 040010404 ردیف و شد خواهد پرداخت مشاور مهندس تایيد با

 اضـافه  مربوط های ردیف به درصد هشت ،شود ساخته دار طرح صورت به قالب اجرایی های نقشه براساس که صورتی در. ۲5

 .شود می

کـه   صـورتی  در سـاخته،  پـيش  بتنـی  هـای  جـدول  در درجـا  ریـزی  بتن با ها جدول پشت بتنی ماهيچه بندی قالب هزینه. ۲0

 .شود می پرداخت 040010900 ردیف از شود، اجرا مشخصات و نقشه طبق ندیب قالب

یـا شسـته    های تخریب های کنار محل ها، در صورتی که به پيشنهاد مهندس مشاور قسمت . در عمليات مرمت دیوار کانال۲7

های عمليـات اجرایـی بـا تایيـد      موارد مشابه باشد، هزینهبست یا  چوب ،فلزی یا چوبی های شمع انواع نيازمند پایدارسازی با شده،

 گردد. پرداخت می 04001050۲و  040010509های  از ردیف برحسب سطح مراقبت شده دستگاه نظارت
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 774،500 ترمربعم متر باشد. ۲ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا  بندی پی تهيه وسایل و قالب 040010909

04001090۲ 
متر  9و تا  ۲بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از  تهيه وسایل و قالب

 باشد.
 1۲0،000 مترمربع

040010909 
متر  5و تا  9بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از  تهيه وسایل و قالب

 باشد.
 9،090،000 مترمربع

040010904 
متر  7و تا  5بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از  بتهيه وسایل و قال

 باشد.
 9،017،000 مترمربع

040010905 
متر  90و تا 7بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از  تهيه وسایل و قالب

 باشد.
 9،915،000 مترمربع

 900،000 مترمربع درجا.ریزی  بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن تهيه وسایل و قالب 040010900

040010۲09 
متر که از دال  5های با دهانه تا  ها و تابليه پل بندی دال تهيه وسایل و قالب

 ساده تشکيل شده باشد.
 011،500 مترمربع

040010۲0۲ 
متر  90و تا  5های با دهانه بيش از  ها و تابليه پل بندی دال تهيه وسایل و قالب

 باشد.که از دال ساده تشکيل شده 
 111،500 مترمربع

040010909 
بندی برای تعبيه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح  تهيه وسایل و قالب

 و وسایل الزم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز.
 54،900 مترمکعب دسی

040010409 

، در صورتی که در 040010905تا  040010909های  بها به ردیف اضافه

ی بولت از صفحه نگهدارهای مخصوص با صفحه آب بند استفاده دیوارها به جا

 شود.

 94،900 مترمربع

 915،000 مترمربع بندی، برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد. های قالب بها به ردیف اضافه 04001040۲

 ۲10،000 مترمربع بندی، هر گاه قالب الزاما در کار باقی بماند. های قالب بها به ردیف اضافه 040010409

040010404 

های  بندی، هرگاه عمليات در زیر تراز سطح آب های قالب بها به ردیف اضافه

، آبکشی با تلمبه ب در کارگاهزیرزمينی انجام شود یا به علت وجود جریان آ

 موتوری در حين اجرای کار ضروری باشد.

 999،000 مترمربع

040010405 
بندی هر یک از  ندی، هر گاه مجموع سطوح قالبب های قالب بها به ردیف اضافه

 مترمربع باشد. ۲0ابنيه فنی تا
 959،500 مترمربع

040010400 
بندی، هر گاه باز کردن قالب ميسر نبوده و  های قالب بها به ردیف اضافه

 خردکردن و شکستن آن برای خارج کردن از محل، ضروری باشد.
 400،500 مترمربع

040010509 
 و سنگ ، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگيری از ریزش خاکتهيه وسایل

 در هر عمق.های روباز  یا کانالها  در پی
 459،000 مترمربع

04001050۲ 
 و سنگ خاک از ریزش جلوگيری برای کوبی تخته و بست چوب وسایل تهيه

 عمق. هر ها و هر نوع کانال سرپوشيده در ها، قنات داخل تونل  در
 515،500 مترمربع

 ۲00،000 مترمربع ساخته )کانالت(. بندی هر نوع نيم لوله بتنی پيش تهيه وسایل و قالب 040010009

 11۲،500 مترمربع عمق. هر در چاه ميله و کوره داخل در بندی قالب 040010709

 1۲5،000 مترمربع پروژه. خط از متر ۲ ارتفاع تا ها تونل پوششی بتن بندی قالب و وسایل تهيه 040010109

04001010۲ 
خط  از متر ۲ از ارتفاع بيش به ها تونل پوششی بتن بندی قالب و وسایل تهيه

 پروژه.
 9،5۲9،000 مترمربع
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040010109 

 بندی فاصله قالب هرگاه ها بتن پوششی تونل بندی قالب های ردیف به بها اضافه

متر.  ۲50 هر ازای به متر باشد، ۲50 از يشب دسترسی دهانه از نزدیکترین

 برای ترتيب همين به و دو بار سوم متر ۲50 یک بار، دوم متر ۲50برای 

 های بيشتر. طول

 4 درصد

040010104 

 صورتی که در 04001010۲ الی 040010109 های ردیف به بها اضافه

 ناپيوسته و ای قطره به صورت نشت آب و بوده آبدار های در زمين بندی قالب

 باشد.

 9.5 درصد

040010105 
 صورتی که در 04001010۲ الی 040010109 های ردیف به بها اضافه

 باشد. جاری و روان به صورت نشت آب و بوده آبدار های در زمين بندی قالب
 4 درصد

 

 



شبکه اصلی  بهای نگهداری و تعمير فهرست
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 45صفحه:  

 

 

 

  لگردیبا م یفوالد ی. کارها نهم فصل

 مقدمه

 

بعـاد درج شـده در   اوزن کـار، طبـق    رد،يـ گ یاساس وزن کار صورت مـ ها بر نواحد آ یکه پرداخت بها ییها فیدر مورد رد. 9

کارخانـه   یهـا  جـدول  ایـ اسـتاندارد مربـوط    یهـا  خذ جدولاو به م یميتنظ یها جلسه ها، مشخصات، دستورکارها و صورت نقشه

 سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

 نیـ واحد مربوط منظور شده و از ا یها متيدر ق ،یآرماتوربند ميسو مصرف الکترود و مفتول با  هيمربوط به ته یها نهی. هز۲

 شود. یپرداخت نم یا اضافه وزنیبها  گونه اضافه چيبابت ه

 ایـ  ی)اعم از مصـالح فلـز   لگردهايکه به منظور حفظ فاصله م ازيدارنده مورد ن نگه یلگردهايها و م ها، سنجاقک خرک ی. بها9

مربـوط، قابـل    یها فیو طبق رد یميتنظ یها جلسه مانند، براساس صورت یم یته و در بتن باق( مورد استفاده قرار گرفیکيپالست

 پرداخت است.

و  04010009 فیـ هـا از رد  باشـد، نصـف وزن آن   یا و مهره چيپ گرید یسو جوش و از سو کیمهار از  ليکه م ی. در صورت4

 شود. یپرداخت م 0401000۲ فیاز رد گرینصف د

 یگـر ید یبهـا  ا اضـافه یـ بهـا   لگـرد، يدر نـوع م  رييـ است و با تغ AIIIو  AIIفصل، از نوع  نیآجدار در ا دلگريم یها فی. رد5

 اشاره شود. یگریکه به صراحت به نوع د نیشود، مگر ا ینمپرداخت 

نـورد   متر مربع بـه همـراه   یبر سانت لوگرميک 5000 یبا مقاومت باال لگرديم هيته نهیهز، 04010109 فیواحد رد ی. در بها0

فاصـله   یو جاگـذار  هيـ ته نـه یشده منظور شـده اسـت. هز   هيته یها و خم کردن مش لگردهايجوش دادن، م دن،يسرد، پس کش

 .ستيمجاز ن یا واحد لحاظ شده و پرداخت جداگانه یدر بها زيها ن نگهدارنده

 شود. یفصل پرداخت م نیا یها فیمطابق با رد نیو ز هیها از جمله کفشک، پا لوله ميمتعلقات ن یآرماتوربند نهی. هز7

 همپوشـانی  احتسـاب  بـا  شـده  نصـب  فـوالدی  هـای  شـبکه  تئوریک وزن براساس( wire mesh) فوالدی های شبکه وزن. 1

(overlap )شود می محاسبه مربوط دستورکار یا و فنی مشخصات و ها نقشه به باتوجه. 

 :است شده گرفته نظر در زیر موارد از ناشی یها هزینه( مش) جوش پيش ميلگرد شبکه اجرای های ردیف در  .1

 مش تثبيت برای که ميلگردهایی سيمانی، مالت نوع هر سنجاقی،ز )نيا مورد های کننده مهار نصب و سازی آماده تهيه،. 1-9

 ،(شود می نصب بادی تفنگ کمک به که فوالدی های ميخ یا و انتظار های سيم و شود می نصب

صب و تثبيت و منطبـق کـردن شـبکه فـوالدی در هـر ارتفـاع بـا سـطوح حفـاری شـده، توسـط            . بریدن و خم کردن، ن1-۲

 های مورد نياز. مهارکننده
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040010909 
متر برای  ميلی 90تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا 

 بتن مسلح، با سيم پيچی الزم.
 15،000 لوگرمکي

04001090۲ 
متر  ميلی 91تا  9۲تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر 

 برای بتن مسلح، با سيم پيچی الزم.
 71،700 کيلوگرم

040010909 
 ۲0 از بيش و ۲0 قطر به ساده ميلگرد گذاشتن کار و کردن خم بریدن، تهيه،

 الزم. پيچی سيم با مسلح بتن برای متر ميلی
 77،400 کيلوگرم

 47،000 عدد بتنی. ساخته قطعات پيش در نصب برای شده آهنگری قالب نصب و تهيه 040010904

040010۲09 
 90به قطر تا  AIIتهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 متر برای بتن مسلح، با سيم پيچی الزم. ميلی
 75،000 کيلوگرم

040010۲0۲ 
 91تا  9۲به قطر  AIIهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع ت

 متر برای بتن مسلح، با سيم پيچی الزم. ميلی
 01،100 کيلوگرم

040010۲09 
و  ۲0به قطر  AIIتهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 الزم.متر برای بتن مسلح، با سيم پيچی  ميلی ۲0بيش از
 05،000 کيلوگرم

040010۲04 
 90به قطر تا  AIIIتهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی
 15،900 کيلوگرم

040010۲05 
تا  9۲به قطر  AIIIتهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 رای بتن مسلح با سيم پيچی الزم.متر ب ميلی 91
 01،۲00 کيلوگرم

040010۲00 
و  ۲0به قطر  AIIIتهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی ۲0بيش از 
 00،000 کيلوگرم

040010909 

های  ونل و کانالهای ميلگرد در صورت اجرا در داخل ت بها به ردیف اضافه

ترین دهانه دسترسی بيش  سرپوشيده، هرگاه فاصله محل عمليات اجرایی از نزدیک

متر سوم  ۲50متر دوم یک بار،  ۲50متر. برای  ۲50متر باشد، به ازای هر  ۲50از 

 های بيشتر. دو بار و به همين ترتيب برای طول

 5 درصد

04001090۲ 

های زیرزمينی انجام  چه عمليات پایين تراز آبهای ميلگرد، چنان بها به ردیف اضافه

، آبکشی با تلمبه موتوری در حين ب در کارگاهوجود جریان آشود یا به علت 

 اجرای کار، ضروری باشد.

 9،910 کيلوگرم

040010909 
های ميلگردگذاری، در صورتی که وزن ميلگرد مصرفی در هر  بها به ردیف اضافه

 کيلوگرم باشد. 000ز ابنيه فنی هيدروليکی، کمتر ا
 5،۲40 کيلوگرم

040010409 
تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده )مش( از ميلگرد ساده، به انضمام 

 بریدن و کار گذاشتن، با سيم پيچی الزم.
 90۲،000 کيلوگرم

04001040۲ 
تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده )مش( از ميلگرد آجدار، به انضمام 

 ذاشتن، با سيم پيچی الزم.بریدن و کار گ
 14،700 کيلوگرم

040010509 

ها و  تونل داخل ساده ميلگرد از شده ساخته )مش( جوش پيش ميلگرد شبکه تهيه

 سيم و پيچی سيم با گذاشتن همراه کار و بریدن انضمام های سرپوشيده، به کانال

 الزم. انتظار

 950،000 کيلوگرم

04001050۲ 

ها  تونل داخل آجدار از ميلگرد شده ساخته وش )مش(ج پيش ميلگرد شبکه تهيه

 و پيچی سيم با همراه کار گذاشتن و بریدن انضمام به های سرپوشيده، و کانال

 الزم. انتظار سيم

 999،500 کيلوگرم

040010509 

های سرپوشيده هرگاه فاصله  بندی در تونل و کانال های مش بها به ردیف اضافه

 ۲50متر باشد، به ازای هر  ۲50هانه دسترسی بيش از ترین د بندی از نزدیک مش

متر سوم دو بار و به همين ترتيب برای  ۲50متر دوم یک بار،  ۲50متر. برای 

 های بيشتر. طول

 5.5 درصد
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040010504 
بندی در  در صورتی که مش 04001050۲و  040010509های  بها به ردیف اضافه

 ای باشد. های آبدار بوده و نشت آب به صورت قطره ينزم
 9.5 درصد

040010505 
بندی در  در صورتی که مش 04001050۲و  040010509های  بها به ردیف اضافه

 های آبدار بوده و نشت آب به صورت جاری باشد. زمين
 4 درصد

 90۲،000 کيلوگرم ی الزم به طور کامل.تهيه و نصب ميل مهار همراه با متعلقات سر مهار با جوشکار 040010009

04001000۲ 
تهيه و نصب ميل مهار همراه با متعلقات سر مهار و مهره با رزوه کردن به طور 

 کامل.
 9۲0،500 کيلوگرم

040010009 
تهيه، ساخت و نصب ميل مهار دنده شده )بولت( از هر نوع ميلگرد، با مهره مربوط 

 ریزی(. ل از بتنهای الزم )قب و کارگذاری در محل
 9۲0،000 کيلوگرم

 97،۲00 عدد تهيه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسيله تپانچه. 040010004

 950،500 کيلوگرم تهيه و نصب ميل مهار دو سر رزوه با پيچ و مهره. 040010709

040010109 
تهيه و جاگذاری شبکه ميلگرد پيش جوش )مش(، برای استفاده در انواع نيم 

 ساخته )کانالت(. های بتنی پيش هلول
 90۲،500 کيلوگرم
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 شورای فنی شهرداری تهران

  یفوالد ی. کارهادهم  فصل

 41صفحه:  

 

 

 

 یفوالد ی. کارها دهم فصل

 مقدمه 

 

 یها خذ جدولاو به م کیوزن کار طبق وزن تئور رد،يگ یها بر اساس وزن کار صورت م که پرداخت آن ییها فی. در مورد رد9

 د.کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد ش یها ا جدولیاستاندارد مربوط 

سـنگ   ن،يو همچنـ  یپرچکـار  ،و مهـره  چيبستن پ ،یجوشکار ،یسوراخکار ،یبرشکار یفصل، بها نیا یها فی. در تمام رد۲

پـر  و ماننـد آن، در    ،و مهره چيو مصرف الکترود، پ هيمربوط به ته یها نهیهز ن،يمشابه، منظور شده است. همچن یزدن و کارها

 ا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد.یبها  اضافه تباب نیواحد مربوط منظور شده و از ا یها متيق

هـا، جداگانـه از    آن یسـاز  یو پـ  یکنـ  یپـ  نـه یدارد، هز یساز یو پ یکن یبه پ ازيها ن آن یفصل که اجرا نیاز ا ییها فی. رد9

 شود. یمربوط، پرداخت م یها فصل یها فیرد

 یهـا  چـه یدر ایـ  س،یـ آو و،یآو ل،يآم ال،یراد یها چهینند درما یکيدرومکانيه یفلز زاتيها و تجه چهیو نصب در هيته یبرا .4

دار،  سـتاره  متينشده است، به صورت ق ینيب شيپ یفیها شرح رد آن یفصل برا نیکه در ا ،یغلتک ییبزرگ، کشو یلغزش ییکشو

 شود. یم نييتع متيو ق فیشرح رد

ی نـرم معمـول   دو مهره مصرف شود از نـوع فـوال   چيچنانچه پ های فصل حاضر کليه ردیفو مهره منظور شده در  چيپ یبها .5

 .است
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 شورای فنی شهرداری تهران

  یفوالد ی. کارهادهم  فصل

 41صفحه:  

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040900909 
تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با نبشی، ناودانی، ميلگرد و 

 ها. مانند آن
 000/9۲4 کيلوگرم

 500/997 کيلوگرم خالی و لوله. های تو ن پناه، با پروفيلتهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جا 04090090۲

040900909 

تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه )گاردریل( از ورق گالوانيزه، با 

و ابنيه فنی  ها پل ها، راه، های کانال ها و اتصاالت مربوط، برای کناره پایه

 از نوع خارجی.هيدروليکی، 

 ----- کيلوگرم

040900904 

 تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه )گاردریل( از ورق گالوانيزه، با

ها و ابنيه فنی  ها، راه، پل های کانال برای کنارهها و اتصاالت مربوط،  پایه

 از نوع ساخت داخل کشور.هيدروليکی، 

 500/941 کيلوگرم

040900905 
ها،  اطراف کانال تهيه مصالح و نصب تور سيمی گالوانيزه )فنس(، برای حفاظ

 ها و ابنيه فنی هيدروليکی، با لوازم اتصال. ها، پل جاده
 500/990 کيلوگرم

040900900 
شکل و اندازه و نصب  تهيه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سيمی )فنس(، به هر

 کامل آن.
 500/997 کيلوگرم

040900۲09 
دازه، ساخت و نصب شکل و ان تهيه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالئم راه به هر

 ی.صفحه تابلو و عمليات خاکی و بنای ها به غير از کامل آن
 000/11 کيلوگرم

040900909 
های سطحی روی  های چدنی برای تخليه آب تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوش

 ها و موارد مشابه آن. پل
 500/991 کيلوگرم

04090090۲ 
ها، به  ها روی چاهک صب آنهای مربوط و ن های چدنی با قاب تهيه درپوش

 ها. انضمام تهيه و به کاربردن مصالح الزم برای تحکيم قاب
 400/00 کيلوگرم

040900909 
ها از  های فلزی روی آبروها و کانال های فلزی و انواع پل تهيه و نصب دریچه

 های الزم، با جوشکاری و سایيدن. ناودانی، تيرآهن، ورق و سایر پروفيل
 500/77 کيلوگرم

040900904 

های تقسيم و آبگيری  های ساده فلزی برای حوضچه تهيه و نصب کامل دریچه

های مشابه، با یک  های یک طرفه و یا دریچه به صورت کشویی دستی، دریچه

 دست رنگ ضد زنگ.

 500/994 کيلوگرم

 500/904 کيلوگرم های آشغالگير، با یک دست رنگ ضد زنگ. تهيه و ساخت و نصب شبکه 040900905

040900900 

های آشغالگير،  تهيه مصالح فلزی به منظور تعبيه شکاف هدایت شبکه

های بتنی، از نبشی و ناودانی و  های سازه های فرازبند و محافظت لبه دریچه

 غيره، با یک دست رنگ ضد زنگ.

 500/9۲9 کيلوگرم

 500/901 کيلوگرم تهيه و نصب سيم خاردار با ميخ و سيم الزم. 040900409

04090040۲ 
 تيرآهن ناودانی، نبشی، سپری، از فلزی دستک پایه، کارگزاری و ساخت تهيه،

 مشابه. کارهای سایر و سيمی تور یا سيم خاردار نصب برای آن، مانند و
 700/10 کيلوگرم

 100/00 مترمربع تهيه مصالح و نصب تورسيمی )تور مرغی(، به منظور اجرای اندود سيمانی. 040900509
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 شورای فنی شهرداری تهران

 . بتن درجایازدهم  فصل

 50صفحه:  

 

 

 

 . بتن درجا یازدهم فصل

 مقدمه

 

است، مگر آنکه بـه صـراحت نـوع آن     یپرتلند معمول مانيبه صورت عام، س مانيفصل، منظور از س نیا یها فیدر تمام رد .9

 شود. نييتع

  مـان يپ یمصرف در بـتن، بـا توجـه بـه مشخصـات فنـ       یشکسته، برا ای یا رودخانه یعي. انتخاب شن و ماسه به صورت طب۲

 هد بود.خوا

از مرکز ثقل برداشت تا محل  لومتريک 9و حمل تا فاصله  یريبارگ ،یمصالح سنگ هيته نهیفصل، هز نیا یها فی. در تمام رد9

حمـل مـازاد، بـر حسـب      یتجاوز کند، بهـا  لومتريک 9از  یمنظور شده است. هر گاه فاصله حمل مصالح سنگ ،یمصرف و بارانداز

 شود. یم مورد، از فصل حمل و نقل پرداخت

 90حمل مازاد بر  نهیها منظور شده و هز در قيمت ،یو بارانداز لومتريک 90و آهک تا فاصله  مانيحمل س ،یريبارگ نهی. هز4

 شود. یمربوط از فصل حمل و نقل پرداخت م یها فیبر اساس رد لومتر،يک

از محل برداشت تـا محـل مصـرف و     ومترليک 9فصل تا فاصله  نیواحد ا یها متيدر ق ،یو حمل آب مصرف یريبارگ ی. بها5

ليتر بـرای   ۲50) تريل 500 یبر مبنا یحمل اضاف یباشد، بها لومتريک 9منظور شده است. هر گاه فاصله حمل مازاد بر  ،یبارانداز

 .ودش یهر متر مکعب بتن، از فصل حمل و نقل، پرداخت م یبرا آوری( ليتر برای عمل ۲50ساخت و 

از  یو به اشـکال مختلـف، مـرتعش نمـودن، هرگونـه افـت ناشـ        لهيبتن با هر وس ختنیساختن، ر ،الحمص یبند دانه نهی. هز0

منظـور شـده اسـت. حجـم      هـا  فیـ واحـد رد  یها، در بها نهیهز ریو پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سا ختیمتراکم کردن، ر

 کسر نخواهد شد. یزیر ر باشد، از حجم بتنکمت ایمترمکعب  05/0 اه از آن کیشده در بتن که حجم هر  هيتعب یها حفره

(، با دسـت در نظـر گرفتـه    نگينی)ال یمربوط به پوشش بتن اتيعمل یاجرا 040990۲09تا  040990۲09 یها فیدر رد .7

دار، در بـرآورد   ارهبه صورت اقالم ست دیمربوط با یها فیمخصوص الینر انجام شود، رد نيمزبور با ماش اتيشده است. چنانچه عمل

 پروژه منظور شود.

 .  رديگ ی(، تعلق نمی( و بتن مگر )بتن نظافتنگينیها با دست )ال کانال ، به بتن پوشش040990909 فیرد یبها اضافه .1

 شود. یبه باال پرداخت نم یاز پ یزیر بتن یبها اضافه ،040990905و  040990904 یها فیاز رد کی. با پرداخت هر 1

 زیر تا ،عارتفا محاسبه مبنای باشد، شده تشکيل دال از پل تابليه چنانچه، 040990905 و 040990904 های یفرد در. 90

 .بود خواهد دال

 گونـه  هـيچ  شـود،  انجـام  ميکسـر  تـراک  با آن حمل و ساز بتن دستگاه توسط بتن ساخت فنی، مشخصات طبق چنانچه. 99

 مصـالح  و آب کيلـومتر  یـک  بـر  مازاد حمل ولی شود، نمی پرداخت فصل، این در شده بينی پيش های قيمت بر عالوه بهایی اضافه

 محـل  تـا  سـاز  بتن دستگاه محل از ميکسر تراک با بتن حمل و شود یم پرداخت و محاسبه ساز، بتن دستگاه محل تا بتن سنگی

 لمحـ  حالـت  ایـن  در. شود یم پرداخت نقل، و حمل فصل در شده بينی پيش ردیف از شده، ریخته بتن حجم حسب بر مصرف،

 .برسد مشاور مهندس یيدات به باید ساز بتن دستگاه استقرار

 شـده  بينـی  پيش ها تونل در حفاظتی عمليات انجام منظور به که، 04099000۲ و 040990009 های ردیف واحد بهای .9۲

 آزمایشـی،  ایهـ  نمونـه  برداشت زودگير، اضافی مواد با پاشی بتن اجرای و مصالح تهيه سطوح، تميزکاری و شستشو شامل است،

 پرداخـت،  قابـل  مقـادیر  است، عمليات صحيح اجرای برای الزم کارهای و حفاری وسایل آزمایش انجام آزمایشی، های پانل تهيه

 واقعـی  نيمـرخ  پرداخـت  قابل خط طول در( نقشه طبق حفاری مقطع) ها نقشه روی از شده گيری اندازه نظری مساحت حسبرب

 .شد خواهد محاسبه تونل

 .شود یم انجام بست چوب و بندی قالب فصل در شده تعيين روش طبق ریزی بتن ارتفاع گيری اندازه فصل ینا در. 99
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 از یـک  هيچ در پاشيده بتن ضخامت این بنابر .باشد می شده پاشيده بتن ضخامت حداقل پاشيده، بتن ضخامت از منظور. 94

 شده پاشيده بتن هزینه. باشد کمتر فنی مشخصات و ها قشهن طبق شده خواسته ضخامت از نبایستی پاشی بتن سطح های قسمت

 محـيط  کـردن  تميز و اتالفی بتن هزینه همچنين و نياز مورد ضخامت حداقل تامين و سطحی ناهمواریهای پرکردن برای اضافی

ت صـور  پرداختی اضافه گونه هيچ بابت این از و گردیده منظور پاشی بتن ردیف بهای در ،مواد آن کردن خارج و اتالفی بتن از کار

 .گرفت نخواهد

 .است شده منظور ارتفاع و زاویه هر با سطوح در عمليات اجرای هزینه ،پاشی بتن های ردیف بهای در .95

 بـا  آب خـروج  و باشـد  شدید بسيار آب نشت که گيرد می تعلق تونل از مقاطعی به فقط 040990005 ردیف بهای اضافه .90

 .باشد می پرداخت قابل کارفرما تایيد و مشاور مهندس تایيد از پس فوق ردیف. باشد ماتو حفاری مقطع شدید ریزش

 .باشد می مشاور مهندس تایيد با تونل آبدار مقاطع در 040990004 و 040990009 های ردیف از یک هر شمول .97

و  یکشـ  مالـه  ،یبنـد  بيشـ  ،یريگ شمشه ،یجاانداز ،یگذار (، شامل شابلوننگينیها با دست )ال کانال وششبتن پ ی. اجرا91

 است. یو طول یعرض یدرزها هيتعب

)بـه اسـتثنای مـواد     باشـد  ی( ضـرور Curing Compoundبتن و ماده عمل آورنـده )  یها یچنانچه استفاده از افزودن .91

اس اسـ بر از،يـ مـورد ن  هبـا توجـه بـه نـوع و مشخصـات مـاد       ،(04099000۲و  040990009هـای   در ردیفزودگير مورد مصرف 

 شود. یفصل، منظور م نیا یها فیو جزو رد هيواحد مربوط ته یو بها فیدار، شرح رد ستاره یها فیرد هيدستورالعمل ته

شده، از فصل حمل و نقل  ختهیساز تا محل مصرف، بر حسب حجم بتن ر از محل دستگاه بتن کسريم اکحمل بتن با تر .۲0

 شود. یپرداخت م

 ( است.یی)هوا یمعمول ديشفته، آهک سف یاجرا یها فیآهک منظور شده در رد .۲9

هـر شـکل، منظـور شـده و      بـه کار در هـر محـل و    یمربوط به اجرا یها نهیتمام هز ،یزیر مربوط به شفته یها فیدر رد .۲۲

 شود. یشده است، پرداخت نم نيياز آنچه به صراحت تع ريبه غ یا گونه پرداخت جداگانه چيه

 باشد. یقابل اعمال نم 040990905 فی، به رد040990709 فیرد یبها اضافه .۲9

ـ  ،در آن حجـم  یکه آرماتور مصـرف  رديگ یفقط به آن حجم از بتن تعلق م 040990990 فیرد یبها اضافه .۲4  910از  شيب

 .رديگ یدر مترمکعب باشد، تعلق نم لوگرميک 910از بتن که مصرف آرماتور کمتر از  ییها در مترمکعب باشد و به بخش لوگرميک

 باشد. می 91از فصل  90طبق جدول  ی )نوع و رده بتن(زیر بتن یها فیدر برآورد رد مشخصه مفروضمقاومت . ۲5

ها استفاده شود، براساس عيار  ( به منظور پر کردن فضاهای اطراف لولهفوم بتن)بتن سبک سلولی . چنانچه به جای بتن از ۲0

 باشد. قابل پرداخت می 040999۲09الی  040999۲09 های سيمان مصرفی، ردیف
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 شورای فنی شهرداری تهران

 . بتن درجایازدهم  فصل

 5۲صفحه:  

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040990909 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. ۲00ای، با  رودخانه
 ۲،999،000 مترمکعب

04099090۲ 
يعی یا شکسته، از مصالح تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طب

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. ۲50ای، با  رودخانه
 ۲،۲99،000 مترمکعب

040990909 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 900ای، با  رودخانه
 ۲،975،000 مترمکعب

040990904 
با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح تهيه و اجرای بتن 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 950ای، با  رودخانه
 ۲،470،000 مترمکعب

040990905 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 400ای، با  رودخانه
 ۲،57۲،000 مترمکعب

040990۲09 

کيلوگرم سيمان در مترمکعب، برای پوشش  ۲50تهيه مصالح و اجرای بتن 

 00ها با دست )الینينگ(، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از  کانال

 متر. سانتی

 ۲،1۲1،000 مترمکعب

040990۲0۲ 

کيلوگرم سيمان در مترمکعب، برای پوشش  ۲50تهيه مصالح و اجرای بتن 

 9۲0تا  00به هر ضخامت، با عرض کف از  ها با دست )الینينگ(، کانال

 متر. سانتی

 ۲،090،000 مترمکعب

040990۲09 

کيلوگرم سيمان در مترمکعب، برای پوشش  ۲50تهيه مصالح و اجرای بتن 

 9۲0ها با دست )الینينگ(، به هر ضخامت، با عرض کف بيش از  کانال

 متر. سانتی

 ۲،479،000 مترمکعب

040990909 
متر یا  سانتی 95های  ریزی، چنانچه بتن در ضخامت های بتن یفبها به رد اضافه

 کمتر اجرا شود.
 9۲9،000 مترمکعب

04099090۲ 
ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه  ریزی، برای بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 متر. 5های واقع تا ارتفاع  ها، برای حجم پل
 ۲04،000 مترمکعب

040990909 
ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه  ریزی، برای بتن های بتن به ردیفبها  اضافه

 متر. 90و تا  5های واقع در ارتفاع بيش از  ها، برای حجم پل
 910،500 مترمکعب

040990904 
ها )دال،  روی پل ریزی تابليه و پياده ریزی، برای بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 متر باشد. 5تا زیر تير تا تير و تيرچه(، هرگاه ارتفاع 
 970،500 مترمکعب

040990905 
ها )دال،  روی پل ریزی تابليه و پياده ریزی، برای بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 متر باشد. 90و تا  5تير و تيرچه(، هرگاه ارتفاع تا زیر تير بيش از 
 ۲7۲،000 مترمکعب

040990900 

های زیرزمينی  عمليات پایين تراز آب ریزی، چنانچه بهای هر نوع بتن اضافه

،  آبکشی حين انجام کار با ب در کارگاهوجود جریان آانجام شود یا به علت 

 تلمبه موتوری الزامی باشد.

 ۲44،000 مترمکعب

040990907 
ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنيه فنی  های بتن بها به ردیف اضافه

 هيدروليکی در معرض جریان آب.
 41،900 مترمربع

040990901 
گيری جریان  های اندازه ریزی، جهت اجرای سازه های بتن بها به ردیف اضافه

 )پارشال فلوم و مدول(.
 90۲،000 مترمکعب

 00،500 مترمکعب ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. های بتن بها به ردیف اضافه 040990901

040990990 
برای سختی ارتعاش بتن، در صورتی که  ریزی های بتن بها به  ردیف اضافه

 کيلوگرم در مترمکعب بتن باشد. 910ميلگرد بکار رفته در بتن بيش از 
 ۲7،100 مترمکعب

 40،000 مترمربع های بتنی. زبر کردن و شيار انداختن سطح رویه 040990409
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040990509 
زی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی ری های بتن بها به ردیف اضافه

 تهيه شود.
 ۲9،۲00 مترمکعب

040990009 
هر  در کيلوگرم سيمان 900 بتن با تونل جداره پاشی بتن اجرای و تهيه

 متر ضخامت. سانتی هر ازای به اول الیه مترمکعب،
 9۲0،000 مترمربع

04099000۲ 
کيلوگرم  900بتن  با تونل جداره بعدی های الیه پاشی بتن اجرای و تهيه

 ضخامت. متر هر سانتی ازای به در هر مترمکعب، سيمان
 17،000 مترمربع

040990009 
 و آبدار های زمين پاشی بتن که صورتی در پاشی بتن های ردیف به بها اضافه

 باشد. ای قطره صورت به آب نشت
 9 درصد

040990004 
 و آبدار های زمين پاشی بتن که صورتی در پاشی بتن های ردیف به بها اضافه

 باشد. جاری و روان صورت به آب نشت
 7 درصد

040990005 
 با آبدار های زمين پاشی بتن که صورتی در پاشی بتن های ردیف به بها اضافه

 باشد. ریزش با توام زیاد بسيار آب نشت
 95 درصد

040990000 

 نزدیکترین از پاشی بتن فاصله هرگاه در تونل پاشی بتن های ردیف به بها اضافه

 متر ۲50 متر. برای ۲50 هر ازای باشد، به متر ۲50 از بيش دسترسی دهانه

 بيشتر. های طول برای ترتيب همين به و دو بار سوم متر ۲50 یک بار، دوم

 90 درصد

 9 کيلوگرم .9ها به جای سيمان نوع  در بتن و یا مالت ۲بها برای مصرف سيمان نوع  اضافه 040990709

 950 کيلوگرم .9ها به جای سيمان نوع  در بتن و یا مالت 5بها برای مصرف سيمان نوع  اضافه 04099070۲

040990709 
های  بها برای مصرف سيمان اضافی نسبت به عيار درج شده در ردیف اضافه

 استفاده شود. 9ریزی، در صورتی که از سيمان نوع  بتن
 ۲،540 کيلوگرم

040990109 
ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنيه فنی  های بتن بها به ردیف اضافه

 مترمکعب باشد. 4هيدروليکی، کمتر از 
 911،500 مترمکعب

04099010۲ 
ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنيه فنی  های بتن بها به ردیف اضافه

 مترمکعب باشد. 1تا  4هيدروليکی، از 
 ۲11،000 مترمکعب

040990109 

 نزدیکترین از ریزی بتن فاصله هرگاه در تونل ریزی بتن های ردیف به بها اضافه

 متر ۲50 متر. برای ۲50 هر ازای باشد، به متر ۲50 از بيش دسترسی دهانه

 بيشتر. های طول برای ترتيب همين به و دو بار، متر سوم ۲50 یک بار، دوم

 5 درصد

040999009 
کيلوگرم آهک شکفته در  900فته با خاک محل و تهيه مصالح و اجرای ش

 مترمکعب شفته.
 045،000 مترمکعب

04099900۲ 
ای( و  دار )خاک محل و مخلوط رودخانه تهيه مصالح و اجرای شفته با خاک شن

 کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. 900
 197،000 مترمکعب

040999009 
(، Soil-Cementحل و سيمان )تهيه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک م

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب شفته. 950با 
 9،0۲0،000 مترمکعب

040999004 
کيلوگرم  950ای )تونان(، با  تهيه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه

 سيمان در مترمکعب شفته.
 9،910،000 مترمکعب

040999909 
کيلوگرم  50، به ازای هر 04099900۲و  040999009های  بها به ردیف اضافه

 آهک اضافه در مترمکعب شفته.
 900،000 مترمکعب

 9،191،000 مترمکعب کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. ۲00تهيه و اجرای بتن سبک سلولی با  040999۲09

 ۲،090،000 مترمکعب کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. ۲50تهيه و اجرای بتن سبک سلولی با  040999۲0۲

 ۲،991،000 مترمکعب کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 900تهيه و اجرای بتن سبک سلولی با  040999۲09
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 ساخته شی. بتن پ دوازدهم فصل

 مقدمه

 

مربوط  یها فیآن به طور جداگانه و طبق رد یفصل منظور نشده است و بها نیا یها فیدر رد لگرديو نصب م هيته نهیهز .9

 شود. یپرداخت م لگرد،يبا م یفوالد یاز فصل کارها

سـاخته   شيآب تا محـل سـاخت قطعـات پـ    و  یو حمل مصالح سنگ یريبارگ نهی، هز5تا  9 یها گروه یها فیرد متيق. در ۲

از محـل   یساخته بتن شيقطعات پ یريبارگ نيدر محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات و همچن یو بارانداز یبتن

تـا   0409۲0909 یهـا  فیجدول در رد یبندکش نهیو نصب در نظر گرفته شده است. هز یاراندازساخت و حمل به محل نصب، ب

 منظور شده است. 0409۲0909

از مرکـز ثقـل    لـومتر يک 9و حمـل تـا فاصـله     یريبـارگ  ،یمصالح سـنگ  هيته نهی، هز1تا  0 یها گروه یها فیرد متي. در ق9

 یتجـاوز کنـد، بهـا    لومتريک 9از  یاست. هر گاه فاصله حمل مصالح سنگ منظور شده یبرداشت تا محل ساخت قطعات و بارانداز

 شود. یم اختحمل مازاد، بر حسب مورد از فصل حمل و نقل پرد

از محـل برداشـت تـا محـل سـاخت       لومتريک 9و حمل آب تا فاصله  یري، هزینه بارگ1تا  0 یها گروه یها فیرد متي. در ق4

هر مترمکعب بتن از فصل حمل و نقل  یبرا تريل 500 یحمل مازاد، بر مبنا نهیه است و هزدر نظر گرفته شد یقطعات و بارانداز

 شود. یپرداخت م

منظـور   لـومتر يک 9قطعات مربوط، تـا فاصـله    یحمل و بارانداز ،یريبارگ نهی، هز1تا  0 یها گروه یها فیرد یها متي. در ق5

 فصل حمل و نقل، محاسبه خواهد شد.مربوط در  یها فیاز رد لومتر،يک 9حمل مازاد بر  نهیشده است. هز

حمـل   نهیدر نظر گرفته شده است و هز یو بارانداز لومتريک 90تا  مانيو حمل س یريبارگ نهیفصل، هز نیا یها فی. در رد0

 شود. یمربوط از فصل حمل و نقل، پرداخت م یها فیبر اساس رد لومتر،يک 90مازاد بر 

 نیـ از ا یا فصل منظور شده اسـت و پرداخـت جداگانـه    نیمربوط در ا یها فیساخته، در رد شيقطعات پ یبند قالب نهیهز .7

 بابت صورت نخواهد گرفت.

با بتن، سـنگ   ها پشت کول یخال یحمل و نصب کول در هر عمق و پر کردن فضا ه،يشامل ته 0409۲0509 فیرد یبها .1

 شه و مشخصات است.متر، طبق نق یسانت 90قلوه سنگ به ضخامت متوسط تا  ایالشه 

بابـت پرداخـت    نیمنظور شده است و از ا از،يپر کردن محل اتصاالت با مصالح مورد ن یفصل، بها نیا یها فیرد متي. در ق1

 .رديگ یصورت نم یا جداگانه

بـر   یريـ گ اسـت و انـدازه   ريساخته، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مس شيپ یبتن یها جدول یها فی. در رد90

 باشد. یمالت نصب م بدونسب حجم خود جدول و ح

جداگانـه از فصـول مربـوط،     ،هـا  نـه ینـوع هز  نیفصل منظور نشده است. ا نیا یها فیدر رد یخاک اتيانجام عمل نهی. هز99 

 شود. یپرداخت م

 07/9 بیضـر  لمربـوط بـا اعمـا    فیـ رد یباشد، بهـا  یبا تلمبه موتور یبه آبکش ازين ،یبتن یها نصب کول ی. چنانچه برا9۲ 

 شود. یپرداخت م

)نسـبت بـه    یاضـاف  مانيپرداخت هزینه س یاست. برا 9نوع  مانيفصل، س نیا یها فیدر نظر گرفته شده در رد ماني. س99

 شود. یمربوط در فصل بتن درجا استفاده م یها فیبر حسب مورد، از رد مان،ينوع س یبها ( و اضافهها فیشده در رد نييتع اريع

 یپرداخـت اضـاف   گونـه  چيبابت هـ  نیها منظور شده و از ا ساخته، در قيمت شيپقطعات  یاحتمال یفت و شکستگ. هزینه ا94

 .رديگ یصورت نم

چند قطعه مجزا، ماننـد   ایپارچه  کیساخته، به صورت  شيپ یبتن یها و سازه یکيدروليه یفن هيو نصب ابن هيته نهی. هز95 

 شود. یپرداخت م ،0409۲0109 فیمشابه، با استفاده از رد یاه پارشال فلوم و سازه ر،يآبگ یها حوضچه
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 در قراردادن آب، بخار با آوری عمل ویبره، ميز یا بدنه ویبره قبيل از اقداماتی هزینه ،0409۲9۲09 ردیف واحد بهای در. 90

 در کيلـومتر  یک تا (آوری عمل و ساخت نياز مورد) آب حمل هزینه. است شده منظور کارگاه در دپو محل به حمل و آب استخر

 بتن مترمکعب هر ازای به آب ليتر 9500 داشتن منظور و نقل و حمل فصل ر آن ازب مازاد و است شده منظور ردیف واحد بهای

 .ودش می پرداخت کانالت،

نحـراف  مورد نياز به منظـور احـداث سـازه موقـت ا     )نيوجرسی( ترافيک کننده جدا بتنی های بلوک. در صورتی که تامين 97

. مالکيـت  پرداخـت خواهـد گردیـد    4009۲0109از ردیـف   ها این بلوکتهيه   جریان آب برعهده پيمانکار قرار گرفته باشد، هزینه

های مرتبط با برچيدن، حمل و تحویل نيوجرسی بـه انبـار    هزینه و داردها پس از اتمام عمليات اجرایی به کارفرما تعلق  نيوجرسی

عمليـات   زیرسـازی،  هـر نـوع   از به انجامدر صورت ني .باشد میدر فصل کارهای دستمزدی قابل پرداخت از ردیف مرتبط  ،کارفرما

، بـا نيوجرسـی   به منظور ایجاد سازه انحراف موقت جریـان آب سایر موارد مشابه یا  بندسازی ، پر کردن درزها و پشتخاکی، بنایی

 .گردد میل پرداخت های متناظر در سایر فصو های عمليات اجرایی از ردیف هزینه

های تهيه، حمل، باراندازی موقت در محل دپو کارگاه، جابجایی درون کارگاهی  کليه هزینه 4009۲0109ردیف در بهای . 91

 ها برای اولين موقعيت مورد استفاده لحاظ گردیده است. و ریسه کردن در محل مصرف نيوجرسی

( بایـد دارای حـداقل مقاومـت    0409۲0407الی  0409۲0409ای ه ساخته ماشينی پرسی )ردیف های بتنی پيش جدول. 91

کيلوگرم بر مترمکعب باشـد. هزینـه    ۲900مترمربع و حداقل وزن مخصوص  کيلوگرم بر سانتی ۲10ای استاندارد،  فشاری استوانه

 0409۲0407لـی  ا 0409۲0409های  پر کردن درزهای تعبيه شده ما بين جداول و بندکشی نمای بيرونی درزها در بهای ردیف

. هزینه تهيه و اجرای مالت نصب جداول بتنی ماشينی شود های فصل هفتم پرداخت می لحاظ نشده است و حسب مورد از ردیف

بندی ساخت و  های قالب ها هزینه در بهای این ردیف ها لحاظ شده است و مبلغ اضافی قابل پرداخت نيست. پرسی در بهای ردیف

ای کف )درصورت وجود( و بـتن پشـت جـدول از     های اجرای بتن مگر زیر جدول، بتن ليسه هزینهنصب جداول لحاظ شده است. 

شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی منضم بـه پيمـان، بـتن پشـت جـدول بـا عمليـات         های مرتبط پرداخت می سایر ردیف

ریزی با تایيد مهندس مشـاور از   وه بر هزینه بتنانه عالی بتن پشت جدول )ماهيچه( نيز جداگبند بندی اجرا شود هزینه قالب قالی

 شود. های مربوط پرداخت می ردیف

بينـی شـده در    کيلومتر جداول ماشينی پرسی از محل کارخانه تا کارگاه براسـاس ردیـف پـيش    90. هزینه حمل مازاد بر ۲0

ها به هـر فاصـله    رای ساخت این جدولفصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد. هزینه تهيه و حمل شن، ماسه، سيمان و آب الزم ب

 شود. ای انجام نمی ها منظور شده است و پرداخت جداگانه در بهای ردیف
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0409۲0909 
کيلوگرم سيمان در مترمکعب،  900ساخته با عيار  تهيه و نصب درپوش بتنی پيش

 ها. ها و قنات ها، چاه برای روی کانال
 0،901،000 مترمکعب

0409۲0۲09 
کيلوگرم سيمان  ۲50های حفاظ )گارد بلوک(، با بتن به عيار  تهيه و نصب بلوک

 در مترمکعب.
 4،909،000 مترمکعب

0409۲0909 
مترمربع، با بتن  05/0ساخته با سطح مقطع تا  های بتنی پيش تهيه و نصب جدول

 .9:5الت ماسه سيمان کيلوگرم سيمان در مترمکعب و م ۲50به عيار
 5،710،000 مترمکعب

0409۲090۲ 

 90/0و تا  05/0ساخته با سطح مقطع بيش از  های بتنی پيش تهيه و نصب جدول

کيلوگرم سيمان در مترمکعب و مالت ماسه سيمان  ۲50مترمربع، با بتن به عيار 

9:5. 

 4،110،000 مترمکعب

0409۲0909 
مترمربع،  90/0ه با سطح مقطع بيش از ساخت های بتنی پيش تهيه و نصب جدول

 .9:5کيلوگرم سيمان در مترمکعب و مالت ماسه سيمان  ۲50با بتن به عيار
 9،707،000 مترمکعب

0409۲0409 

مترمربع  09/0ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع تا  های پيش تهيه و نصب بتن

کيلوگرم  ۲10دارد ای استان و با حداقل مقاومت استوانه 9:5با مالت ماسه سيمان 

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسير  بر سانتی

 متر باشد. 5/0گذاری  جدول

 0،997،000 مترمکعب

0409۲040۲ 

تا  09/0ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع بيش از  های پيش تهيه و نصب بتن

ای استاندارد  استوانهو با حداقل مقاومت  9:5مترمربع با مالت ماسه سيمان  00/0

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با  کيلوگرم بر سانتی ۲10

 متر باشد. 5/0گذاری  مسير جدول

 5،040،000 مترمکعب

0409۲0409 

تا  00/0ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع بيش از  های پيش تهيه و نصب بتن

ای استاندارد  با حداقل مقاومت استوانهو  9:5مترمربع با مالت ماسه سيمان  01/0

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با  کيلوگرم بر سانتی ۲10

 متر باشد. 5/0گذاری  مسير جدول

 5،999،000 مترمکعب

0409۲0404 

تا  01/0ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع بيش از  های پيش تهيه و نصب بتن

ای استاندارد  و با حداقل مقاومت استوانه 9:5اسه سيمان مترمربع با مالت م 9۲/0

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با  کيلوگرم بر سانتی ۲10

 متر باشد. 5/0گذاری  مسير جدول

 4،149،000 مترمکعب

0409۲0405 

 9۲/0ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع بيش از  های پيش تهيه و نصب بتن

 ۲10ای استاندارد  و با حداقل مقاومت استوانه 9:5ا مالت ماسه سيمان مترمربع ب

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسير  کيلوگرم بر سانتی

 متر باشد. 5/0گذاری  جدول

 4،759،000 مترمکعب

0409۲0400 

نی ساخته پرسی ماشي های بتنی پيش های تهيه و نصب جدول بها به ردیف اضافه

گذاری کمتر از نيم متر باشد،  هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با مسير جدول

 شود(. متر به تناسب محاسبه می سانتی 90متر )کسر  سانتی 90به ازای هر 

 940،000 مترمکعب

0409۲0407 

ساخته پرسی ماشينی  های بتنی پيش های تهيه و نصب جدول کسربها به ردیف

گذاری بيشتر از نيم متر باشد،  طعات بتنی با مسير جدولهرگاه بعد هم راستای ق

 شود(. متر به تناسب محاسبه می سانتی 90متر )کسر  سانتی 90به ازای هر 

 09،000- مترمکعب

0409۲0509 

ساخته در هر عمق، به منظور تحکيم  های بتنی مسلح پيش تهيه و نصب کول

مترمکعب، به انضمام پر کردن کيلوگرم سيمان در  950ها، با بتن به عيار  قنات

 پشت کول.

 9،991،000 مترطول

0409۲0009 
کيلوگرم  900 ساخته بتنی، با بتن به عيار تهيه مصالح و اجرای قطعات پيش

 ها. سيمان در مترمکعب، به منظور حفاظت شيب
 4،190،000 مترمکعب
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

0409۲0709 
 900ها، با بتن به عيار  ساخته کانال وشش بتنی پيشتهيه مصالح و اجرای پ

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب.
 5،599،000 مترمکعب

0409۲0109 
ساخته، با بتن  های بتنی پيش تهيه مصالح و اجرای ابنيه فنی هيدروليکی و سازه

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. 950به عيار 
 5،11۲،000 مترمکعب

4009۲0109 
عيار  به بتن با )نيوجرسی باریر(، ترافيک کننده جدا بتنی های وکبل نصب و تهيه

 مترمکعب بتن. در سيمان کيلوگرم 950
 4،141،000 مترمکعب

0409۲9009 
متر، با  ميلی 900 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غيرمسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 900 بتن به عيار
 090،500 مترطول

0409۲900۲ 
متر، با  ميلی 950 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غيرمسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 900 بتن به عيار
 07۲،000 مترطول

0409۲9009 
متر، با  ميلی 400 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غيرمسلح به قطر

 ب.ترمکعم کيلوگرم سيمان در 900 بتن به عيار
 190،500 مترطول

0409۲9004 
متر، با  ميلی 500 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غيرمسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 900 بتن به عيار
 9،071،000 مترطول

0409۲9005 
متر، با  ميلی 000 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غيرمسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 900 بتن به عيار
 9،۲95،000 مترطول

0409۲9909 
و  متر ميلی 400 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 70ضخامت جدار 
 100،500 مترطول

0409۲990۲ 
و  متر ميلی 450 داخلی قطر تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 70ضخامت جدار 
 111،000 مترطول

0409۲9909 
و  متر ميلی 500 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 70ضخامت جدار 
 9،071،000 مترطول

0409۲9904 
و  متر ميلی 000 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 10ضخامت جدار 
 9،901،000 مترطول

0409۲9905 
 و متر ميلی 700 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 900ضخامت جدار 
 9،4۲5،000 مترطول

0409۲9900 
و  متر ميلی 100 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 900ضخامت جدار 
 9،901،000 مترطول

0409۲9907 
و  متر ميلی 100 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 900ضخامت جدار 
 9،517،000 مترطول

0409۲9901 
و  متر ميلی 9000 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر یميل 9۲0ضخامت جدار 
 9،117،000 مترطول

0409۲9901 
و  متر ميلی 9۲00 داخلی تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 940ضخامت جدار 
 ۲،570،000 مترطول

0409۲9990 
و  متر ميلی 9400 داخلی ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر تهيه مصالح،

 ترمکعب.م کيلوگرم سيمان در 950 ، با بتن به عيارمتر ميلی 950ضخامت جدار 
 9،909،000 مترطول

0409۲9۲09 
کيلوگرم  450ساخته )کانالت(، به عيار  انواع نيم لوله بتنی پيشساخت تهيه بتن و 

 سيمان در مترمکعب.
 9،119،000 مترمکعب
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 شورای فنی شهرداری تهران

 سی وی پی های . تهيه لوله فصل سيزدهم

 متعلقات و ها اتصالی فاضالبی،

 51صفحه: 

 

 

 

 متعلقات و ها اتصالی فاضالبی، سی وی پی های لوله سیزدهم . تهیه فصل

 مقدمه
 

 ایـن  هـای  ردیف واحد بهای. اند شده مشخص 1991-9 ملی استاندارد طبق فصل این موضوع متعلقات و ها اتصالی ها، لوله .9

 تایيد صورت در شوند، می ساخته دیگر معتبر تانداردهایاس طبق مشخصات، همان با که متعلقاتی و ها اتصالی، ها لوله برای فصل

 .است اعمال قابل نيز کارفرما، تصویب و مشاور مهندس

 کـه  فـوق،  (Fittings) متعلقـات  و (Joints) لـزوم  صورت در اضافی های اتصالی به مربوط های ردیف واحد بهای و شرح. ۲

 دار سـتاره  هـای  ردیف به راجع کاربرد دستورالعمل طبق اند، شده انتخاب مشاور مهندس توسط کار نياز وردم مشخصات براساس

 .شود می تهيه

 .است شده منظور لزوم، صورت در شاخه هر برای اتصالی کامل دست یک احتساب با و متر حسب بر ها لوله واحد بهای .9
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 شورای فنی شهرداری تهران

 سی وی پی های . تهيه لوله فصل سيزدهم

 متعلقات و ها اتصالی فاضالبی،

 51صفحه: 

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ۲،011،000 مترطول متر. يلیم 400 قطر به فاضالبی سی وی پی لوله 040990909

 ۲،100،000 مترطول متر. ميلی 450 قطر به فاضالبی سی وی پی لوله 04099090۲

 9،797،000 مترطول متر. ميلی 500 قطر به فاضالبی سی وی پی لوله 040990909

 5،10۲،000 مترطول متر. ميلی 090 قطر به فاضالبی سی وی پی لوله 040990904
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 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله چهاردهم فصل

  فاضالبی سی وی پی های لوله

 00صفحه:  
 

 

 

  فاضالبی سی وی پی های لوله گذاری با عملیات لوله.  همچهارد فصل

 مقدمه
 

  یهـا  در ترانشه با لوله یگذار لوله اتياز عمل یشرح مختصر ،040940904تا  040940909 یها فیمفاد درج شده در رد. 9

 است: ریبه شرح ز ها، فیرد نیا یليتفص اتيو عمل است یفاضالب یس یو یپ

 .الزم یبردار نقشه یو انجام کارها یگذار لوله ريکردن مسکردن و آماده  زيتم .9-9

کردن در کنار ترانشـه و   سهیو ر یکار و بارانداز یاز کارفرما، بسته به مورد، تا پا لیها، از محل تحو و حمل لوله یري. بارگ9-۲

کـردن در   سـه یو ر یکار و بارانـداز  یتا پاها  مجدد و حمل لوله یريدر آنجا، همراه با بارگ یو بارانداز یانباشت فرع یها تا محل ای

 کنار ترانشه.

 خاک حاصله در کنار ترانشه. ختنیتا عمق موردنظر، و ر یکيمکان لهي. حفر ترانشه با هر نوع وس9-9

 یسـطح  یها آب هيو تخل یزن تلمبه دن،يکوب ،یپاش آب ،یو پخش خاک سرند ختنیکف ترانشه، ر حيو تسط یبند بي. ش9-4

 )در صورت لزوم(.داخل ترانشه 

هـا   دادن لولـه  سرلوله )در صورت لزوم(، قـرار  یساز برش و آماده ،ی. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارج9-5

 .الزم بيش تیها با رعا درون ترانشه و نصب آن

 .یدرون ترانشه، با خاک سرند یها لوله یاطراف و رو یزیخاکر .9-0

 یخط لوله عـار  ه،يکه پس از تخل یبه طور ه،يو شامل پر کردن و تخل یله، طبق مشخصات فنخط لو یبند آب شی. آزما9-7

 باشد. دیاز هرگونه رسوب و مواد زا

ترانشه تـا   هیبه ال هیپرکردن ال ،یتا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فن یدست لیبا وسا ،یخاک سرند دني. پخش و کوب9-1

( یینهـا  زی)خاکر یدرصد پروکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبردار 15تراکم حداقل آن با  دنيو کوب یپاش و آب ن،يسطح زم

 الزم. یليتکم اتيعمل ریو سا

متر  کی هر یدرصد به ازا 4۲فصل انجام شود،  نیا یها فیرد در تعيين شده عمق از شتريب یها عمق در یگذار . چنانچه لوله۲

درصد،  4۲ باشد شتريب متر کی عمق اگر مثال، عنوان به شود. یم اضافه مورد، برحسب ل،فص نیا یها فیرد واحد یبها به شتر،يب عمق

 شود. ی. کسر متر به تناسب محاسبه مشتريب یها عمق یبرا بيترت نيدرصد و به هم 14=۲×4۲ ،باشد شترياگر عمق دو متر ب

، نسبت به کـل  9به شرح بند  یفاضالب یس یو یپ یها با لوله یگذار از مراحل کار لوله کی انجام هر نهیهز یبی. درصد تقر9 

 .رديگ یاستفاده قرار م وردموقت م یها تيوضع پرداخت صورت یدرج شده است، که برا 7در جدول  ات،يعمل
 

 مختلف. قطرهای با فاضالبی سی وی پی های لوله برای گذاری، لوله عملیات مختلف مراحل پرداخت درصد .2 جدول

 درصد قابل پرداخت تشرح عملیا شماره ردیف

 5/1 . برداری الزم ام کارهای نقشهگذاری و انج تميز کردن مسير لوله 9

 5/7 .مقدمه ۲-9بند  طبق و باراندازی، کارفرما از تحویل محل از ها، اتصالی و ها لوله حمل و بارگيری ۲

 5/99 . ترانشه حفر 9

 0 . ترانشه کف کردن آماده و تسطيح 4

 5/94 .ها آن نصب و ترانشه درون ها اتصالی و ها هلول قراردادن 5

 1 . سرندی خاک با ترانشه، درون لوله روی و اطراف خاکریزی 0

 4 .لوله خط بندی آب آزمایش 7

 91 . تکميلی عمليات و نهایی خاکریز سرندی، خاک کوبيدن و پخش 1

 900  جمع
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 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله چهاردهم فصل

  فاضالبی سی وی پی های لوله

 09صفحه:  
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040940909 
 ترانشه عمق و متر ميلی 400 قطر به فاضالبی پی وی سی لوله اری باگذ لوله

 متر. 5/۲ تا
 410،500 مترطول

04094090۲ 
 ترانشه عمق و متر ميلی 450 قطر به فاضالبی پی وی سی لوله گذاری با لوله

 متر. 5/۲ تا
 559،500 مترطول

040940909 
 ترانشه عمق و متر لیمي 500 قطر به فاضالبی پی وی سی لوله گذاری با لوله

 متر. 5/۲ تا
 091،000 مترطول

040940904 
 ترانشه عمق و متر ميلی 090 قطر به فاضالبی پی وی سی لوله گذاری با لوله

 متر. 5/۲ تا
 101،500 مترطول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 اتيلنی پلی های تهيه لوله.  پانزدهم فصل

  متعلقات و ها اتصالی فاضالبی،

 0۲صفحه:  

 

 

 

 متعلقات و ها اتصالی فاضالبی، اتیلن پلی های لوله تهیه.  دهمپانز فصل

 مقدمه
 

 1990-9 ،۲و  9و  944۲7-۲ های شماره به ایران ملی استاندارد طبق فصل این موضوع متعلقات و ها اتصالی ها، لوله .9

 استانداردهای طبق مشخصات، همان با که متعلقاتی و ها اتصالی ها، لوله برای فصل این های ردیف بهای واحداند.  شده مشخص

 .است اعمال قابل نيز کارفرما، تصویب و ورمشا مهندس تایيد در صورت شوند، می ساخته دیگر معتبر

 که ،فوق (Fittings) متعلقات و (Joints) لزوم صورت در اضافی های اتصالی به مربوط های ردیف واحد بهای و شرح. ۲

دار  ستاره های ردیف به راجع کاربرد دستورالعمل طبق اند، شده انتخاب مشاور مهندس توسط کار نياز موردمشخصات  ساسابر

 .شود می هيهت

)یا  ISIRI 94941 استاندارد اساس بر (دریچه جز به الزم اقالم تمامی شامل) فاضالبی اتيلن پلی روهای آدم واحد بهای .9

 .است شده تعيين( مشابهاستاندارد معتبر 

 .است شده منظور لزوم، صورت در شاخه هر برای اتصالی کامل دست یک احتساب با و متر حسب بر ها لوله واحد بهای .4

  



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 اتيلنی پلی های تهيه لوله.  پانزدهم فصل

  متعلقات و ها اتصالی فاضالبی،

 09صفحه:  

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 90،790،000 مترطول متر. ميلی 100 قطر به فاضالبی اتيلن پلی لوله 040950909

 99،975،000 مترطول متر. ميلی 9000 قطر به فاضالبی اتيلن پلی لوله 04095090۲

 94،۲50،000 مترطول متر. ميلی 9۲00 قطر به فاضالبی اتيلن پلی لوله 040950909

040950۲09 
 ۲90 تا 915 به ارتفاع متر و ميلی 9۲00 به قطر فاضالبی اتيلن پلی رو آدم

 متر. سانتی
 94،900،000 عدد

040950۲0۲ 
 990 تا ۲15 به ارتفاع متر و ميلی 9۲00 به قطر فاضالبی اتيلن پلی رو آدم

 متر. سانتی
 ۲۲،909،000 عدد

040950۲09 
 490 تا 915 به ارتفاع متر و ميلی 9۲00 به قطر فاضالبی اتيلن پلی رو آدم

 متر. سانتی
 ۲1،107،000 عدد

040950۲04 
 590 تا 415 به ارتفاع متر و ميلی 9۲00 به قطر فاضالبی اتيلن پلی رو آدم

 متر. سانتی
 97،790،000 عدد

040950۲05 
 090 تا 515 به ارتفاع متر و ميلی 9۲00 به قطر فاضالبی اتيلن پلی رو آدم

 متر. سانتی
 41،070،000 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله شانزدهم فصل

  فاضالبی اتيلن پلی های لوله

 04صفحه:  
 

 

 

 فاضالبی اتیلن پلی های لولهگذاری با  عملیات لوله.  شانزدهم فصل

 مقدمه 

 

 یهـا  در ترانشه با لولـه  یگذار لوله اتياز عمل یشرح مختصر، 040900909تا  040900909 یها فیردمفاد درج شده در . 9

 ریـ بـه شـرح ز   هـا،  فیـ رد نیا یليتفص اتيو عمل است (یسه راه ای)اعم از ساده  ینگيکوپل ای یبا اتصال جوش ،یفاضالب لنيات یپل

 است:

 .الزم یبردار نقشه یو انجام کارها یگذار لوله ريکردن و آماده کردن مس زي. تم9-9

کـار و   یپـا از کارفرما، بسته بـه مـورد، تـا     لیو واشر در صورت لزوم( از محل تحو نگيو کوپل)ها  و حمل لوله یري. بارگ9-۲

هـا   مجدد و حمل لوله یريدر آنجا، همراه با بارگ یو بارانداز یانباشت فرع یها تا محل ایو  کردن در کنار ترانشه سهیو ر یبارانداز

 کردن در کنار ترانشه. سهیو ر یزکار و باراندا یتا پا

 در کنار ترانشه. خاک حاصله ختنینظر و ر تا عمق مورد یکيمکان لهي. حفر ترانشه با هر نوع وس9-9

 یسـطح  یهـا  آب هيو تخل یزن تلمبه دن،يکوب ،یپاش آب ،یو پخش خاک سرند ختنیکف ترانشه، ر حيو تسط یبند بي. ش9-4

 داخل ترانشه )در صورت لزوم(.

ا و ه سر لوله )در صورت لزوم(، تنظيم سرلوله یساز برش و آماده ،ی. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارج9-5

 انجام عمليات اتصال که بر حسب مورد الزم است خارج از ترانشه انجام شود به طور کامل.

اتصال که بر حسب مورد الزم است درون ترانشه انجـام   اتيها و انجام عمل لوله سر ميها درون ترانشه، تنظ . قراردادن لوله9-0

 .الزم بيش تیها با رعا ب لولهو نص مربوط یاضاف یمرتبط با حفار اتيعمل هيشود همراه با کل

 .یدرون ترانشه، با خاک سرند یها لوله یاطراف و رو یزی. خاکر9-7

 یخط لوله عـار  ه،يکه پس از تخل یبه طور ه،يکردن و تخل و شامل پر یخط لوله، طبق مشخصات فن یبند آب شی. آزما9-1

 باشد. دیاز هرگونه رسوب و مواد زا

ترانشه تـا   هیبه ال هیپرکردن ال ،یتا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فن یدست لیبا وسا ،یخاک سرند دني. پخش و کوب9-1

( و یینهـا  زی)خاکر یدرصد پروکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبردار 15آن با تراکم حداقل  دنيو کوب یو آبپاش نيسطح زم

 الزم. یليتکم اتيعمل ریسا

مواد  نیا ییو جابجا یحمل، بارانداز ،یريورت لزوم، به عهده کارفرما است و بارگدر ص ،یجوشکار یبرا یمواد اضاف ني. تام۲

 .رديانجام گ مانکاريتوسط پ دیبا

 کیـ  هر یدرصد به ازا 95فصل انجام شود،  نیا یها فیاز عمق تعيين شده در رد شتريب یها در عمق یگذار . چنانچه لوله9 

باشد  شتريمتر ب کیشود. به عنوان مثال، اگر عمق  یفصل، بر حسب مورد، اضافه م نیا یها فیواحد رد یبه بها شتر،يمتر عمق ب

محاسبه  بکسر متر به تناس شتر،يب یها عمق یبرا بيترت نيدرصد و به هم 70=۲×95 ،باشد شتريدرصد، اگر عمق دو متر ب 95

 شود. یم

، نسـبت بـه کـل    9به شرح بند  ،یفاضالب لنيات یپل یاه با لوله یگذار از مراحل کار لوله کی انجام هر نهیهز یبی. درصد تقر4

 .رديگ یموقت مورد استفاده قرار م یها تيوضع پرداخت صورت یدرج شده است، که برا 1در جدول  ات،يعمل

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله شانزدهم فصل

  فاضالبی اتيلن پلی های لوله

 05صفحه:  
 

 

 

 

 مختلف. قطرهای با فاضالبیاتیلن  پلی های لوله برای گذاری، لوله عملیات مختلف مراحل پرداخت درصد .8 جدول

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات یفشماره رد

 7 . برداری الزم ام کارهای نقشهگذاری و انج تميز کردن مسير لوله 9

 5/۲0 .مقدمه ۲-9بند  طبق و باراندازی، کارفرما از تحویل محل از ها، اتصالی و ها لوله حمل و بارگيری ۲

 5/۲۲ . ترانشه حفر 9

 5 . ترانشه کف کردن آماده و تسطيح 4

 97 .ها آن نصب و ترانشه درون ها اتصالی و ها لوله راردادنق 5

 5/0 . سرندی خاک با ترانشه، درون لوله روی و اطراف خاکریزی 0

 5 .لوله خط بندی آب آزمایش 7

 5/90 . تکميلی عمليات و نهایی خاکریز سرندی، خاک کوبيدن و پخش 1

 900  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله شانزدهم فصل

  فاضالبی اتيلن پلی های لوله

 00صفحه:  
 

 

 

 )ریال(بهای واحد  واحد شرح شماره

040900909 
 تا ترانشه و عمق متر ميلی 100 قطر به فاضالبی اتيلن پلی لوله با گذاری لوله

 متر. 9
 9،079،000 مترطول

04090090۲ 
 تا ترانشه و عمق متر ميلی 9000 قطر به فاضالبی اتيلن پلی لوله با گذاری لوله

 متر. 9
 9،1۲0،000 مترطول

040900909 
 تا ترانشه و عمق متر ميلی 9۲00 قطر به فاضالبی اتيلن یپل لوله با گذاری لوله

 متر. ۲5/9
 ۲،419،000 مترطول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نگهداری و تعمير شبکه اصلی  بهای فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

  فایبرگالس های لوله تهيه.  هفدهم فصل

(G.R.P )،متعلقات و ها اتصالی فاضالبی 

 07صفحه:  
 

 

 

 متعلقات و ها اتصالی فاضالبی، (G.R.Pفایبرگالس ) های لوله تهیه . دهمهف فصل

 مقدمه

 

 بهـای واحـد  . اند شده مشخص 90790 مارهش به ایران ملی استاندارد طبق فصل این موضوع متعلقات و ها اتصالی ها، لوله .9

 شـوند،  می ساخته دیگر معتبر استانداردهای طبق مشخصات، همان با که متعلقاتی و ها اتصالی ها، لوله برای فصل این های ردیف

 .است اعمال قابل نيز کارفرما، تصویب و مشاور مهندس تایيد در صورت

 کـه  ،فـوق  (Fittings) متعلقـات  و (Joints) لـزوم  صورت در اضافی های اتصالی به مربوط های ردیف واحد بهای و شرح. ۲

 دار سـتاره  هـای  ردیف به راجع کاربرد دستورالعمل طبق اند، شده انتخاب مشاور مهندس توسط کار نياز موردمشخصات  براساس

 .شود می تهيه

 .است شده منظور لزوم، صورت در اخهش هر برای اتصالی کامل دست یک احتساب با و متر حسب بر ها لوله واحد بهای .9

 

 
  



نگهداری و تعمير شبکه اصلی  بهای فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

  فایبرگالس های لوله تهيه.  هفدهم فصل

(G.R.P )،متعلقات و ها اتصالی فاضالبی 

 01صفحه:  
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 9۲،179،000 مترطول متر. ميلی 100 قطر به فایبرگالس لوله 040970909

 95،501،000 مترطول متر. ميلی 9000 قطر به فایبرگالس لوله 04097090۲

 ۲۲،907،000 مترطول متر. ميلی 9۲00 قطر به فایبرگالس لوله 040970909

 ۲1،۲01،000 مترطول متر. ميلی 9400 قطر به فایبرگالس لوله 040970904

 97،490،000 مترطول متر. ميلی 9000 قطر به فایبرگالس لوله 040970905

 49،791،000 مترطول متر. ميلی 9100 قطر به فایبرگالس لوله 040970900

 59،411،000 مترطول متر. ميلی ۲000 قطر به فایبرگالس لوله 040970907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -ی و هدایت رواناب سطحیآور جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله هجدهم فصل

 فاضالبی( G.R.P) فایبرگالس های لوله

 01صفحه:  
 

 

 

 ( فاضالبیG.R.Pهای فایبرگالس ) گذاری با لوله عملیات لوله.  هجدهم فصل

 مقدمه

 

 هـای  لوله با ترانشه در گذاری لوله عمليات از مختصری شرح، 040910907 تا 040910909 های ردیف در شده درج . مفاد9

 :است زیر شرح به ها، ردیف این تفصيلی ملياتع و است فاضالبی( G.R.P) فایبرگالس

 .الزم برداری نقشه کارهای انجام و گذاری لوله مسير کردن آماده و کردن تميز. 9-9

 در کـردن  ریسـه  و بارانـدازی  و کـار  پای تا مورد، به بسته کارفرما، از تحویل محل از ها، اتصالی و ها لوله حمل و بارگيری. 9-۲

 و بارانـدازی  و کـار  پـای  تا ها لوله حمل و مجدد بارگيری با همراه آنجا، در باراندازی و فرعی انباشت های محل تا یا و ترانشه کنار

 .ترانشه کنار در کردن ریسه

 .ترانشه کنار در حاصله خاک ریختن و نظر مورد عمق تا مکانيکی وسيله نوع هر با ترانشه حفر. 9-9

 سـطحی  هـای  آب تخليه و زنی تلمبه کوبيدن، پاشی، آب سرندی، خاک پخش و ریختن ترانشه، کف تسطيح و بندی شيب .9-4

 (.لزوم صورت در ترانشه داخل

 رعایت با ها آن نصب و ترانشه درون ها اتصالی و ها لوله دادن قرار خارجی، مواد هرگونه ورود از لوله داخل کامل حفاظت .9-5

 .لوله سر برش موارد رد الزم جوشکاری با تراش عمليات با همراه الزم، شيب

 .سرندی خاک با ترانشه، درون های لوله روی و اطراف خاکریزی .9-0

 عـاری  لوله خط تخليه، از پس که طوری به تخليه، و کردن پر شامل و فنی مشخصات طبق لوله، خط بندی آب آزمایش. 9-7

 .باشد زاید مواد و رسوب هرگونه از

 ترانشـه  الیـه  به الیه کردن پر فنی، مشخصات طبق لزوم مورد تراکم تا دستی لوسای با سرندی، خاک کوبيدن و پخش. 9-1

 خـاکریز ) خـاکبرداری  از حاصـل  خـاک  بـا  اسـتاندارد  پروکتور درصد 15 حداقل تراکم با آن کوبيدن و پاشی آب و زمين سطح تا

 .تکميلی الزم عمليات سایر و( نهایی

 آزمـایش  روش از بـاالتر،  و متـر  ميلـی  700 قطـر  به فاضالبی( G.R.P) گالسفایبر های لوله بندی آب آزمایش برای چنانچه. ۲

 .شود می کسر فصل این های ردیف واحد بهای از لوله، طول متر هر ازای به درصد 1 شود استفاده ،(Joint Test) اتصال های محل

 یـک  هـر  ازای به درصد 97 شود، جامان فصل این های ردیف در شده تعيين عمق از بيشتر های عمق در گذاری لوله چنانچه. 9

 باشد بيشتر متر یک عمق اگر مثال، عنوان به. شود می اضافه مورد، حسب بر فصل، این های ردیف واحد بهای به بيشتر، عمق متر

 محاسبه تناسب به متر کسر. بيشتر های عمق برای ترتيب همين به و درصد 74=۲×97 ،باشد بيشتر متر دو عمق اگر درصد، 97

 .شود می

 ،9 بنـد  شـرح  فاضـالبی بـه  ( G.R.P) فـایبرگالس  هـای  لوله با گذاری لوله کار مراحل از یک هر انجام هزینه تقریبی درصد. 4

 .گيرد می قرار استفاده مورد موقت های وضعيت صورت پرداخت برای که است، شده درج 1 جدول در عمليات، کل به نسبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -ی و هدایت رواناب سطحیآور جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله هجدهم فصل

 فاضالبی( G.R.P) فایبرگالس های لوله

 70صفحه:  
 

 

 

 مختلف. قطرهای با فاضالبیفایبرگالس  های لوله برای گذاری، لوله عملیات ختلفم مراحل پرداخت درصد .3 جدول

 شماره

 ردیف

 300-6100 6400-1000 متر( قطر لوله )میلی

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/0 0 . برداری الزم ام کارهای نقشهگذاری و انج تميز کردن مسير لوله 9

۲ 
 و باراندازی، کارفرما از تحویل محل از ها، اتصالی و ها لوله حمل و بارگيری

 .مقدمه ۲-9بند  طبق
1 5/0 

 ۲4 91 . ترانشه حفر 9

 9 9 . ترانشه کف کردن آماده و تسطيح 4

 ۲0 5/۲۲ .ها آن نصب و ترانشه درون ها اتصالی و ها لوله قراردادن 5

 1 1 . سرندی خاک با ترانشه، درون لوله روی و اطراف خاکریزی 0

 90 5/99 .لوله خط بندی آب مایشآز 7

 ۲۲ ۲9 . تکميلی عمليات و نهایی خاکریز سرندی، خاک کوبيدن و پخش 1

 900 900  جمع

 

  



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -ی و هدایت رواناب سطحیآور جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

گذاری با  . عمليات لوله هجدهم فصل

 فاضالبی( G.R.P) فایبرگالس های لوله

 79صفحه:  
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040910909 
 متر و ميلی 100( فاضالبی به قطر G.R.Pلوله فایبرگالس ) با گذاری لوله

 متر. ۲5/9عمق ترانشه تا 
 9،195،000 مترطول

04091090۲ 
متر و  ميلی 9000( فاضالبی به قطر G.R.Pلوله فایبرگالس ) با گذاری لوله

 متر. ۲5/9عمق ترانشه تا 
 ۲،900،000 مترطول

040910909 
متر و  ميلی 9۲00( فاضالبی به قطر G.R.Pلوله فایبرگالس ) با گذاری لوله

 متر. 5/9عمق ترانشه تا 
 ۲،5۲0،000 مترطول

040910904 
متر و  ميلی 9400( فاضالبی به قطر G.R.Pلوله فایبرگالس ) با گذاری لوله

 متر. 75/9عمق ترانشه تا 
 9،955،000 مترطول

040910905 
متر و  ميلی 9000( فاضالبی به قطر G.R.Pلوله فایبرگالس ) با گذاری لوله

 متر. 4عمق ترانشه تا 
 9،771،000 مترطول

040910900 
متر و  ميلی 9100( فاضالبی به قطر G.R.Pفایبرگالس ) لوله با گذاری لوله

 متر. ۲5/4عمق ترانشه تا 
 4،941،000 مترطول

040910907 
متر و  ميلی ۲000( فاضالبی به قطر G.R.Pلوله فایبرگالس ) با گذاری لوله

 متر. 5/4عمق ترانشه تا 
 4،117،000 مترطول

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0ه : شمارسند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

روها و  احداث آدم.  نوزدهم فصل

 های بتنی شفت

 7۲صفحه:  
 

 

 

 ینبت یها روها و شفت . احداث آدم دهمنوز فصل

 مقدمه

 

هـر   یبـه ازا  ر،یـ الزم به شرح ز یانجام کارها یشامل بها ،040910909 فیدرجا در رد یبتن یرو واحد احداث آدم ی. بها9

 رو است: در آدم ۲5Cاز نوع  یمترمکعب بتن مصرف

 ح،يحاصله، تسـط خاک  ییتا عمق مورد نظر، جابجا یکيمکان لهيالزم، شامل حفر گود با هر نوع وس یخاک اتي. انجام عمل9-9

 داخل گود )در صورت لزوم(.  یسطح یها آب هيو تخل یزن کف گود، تلمبه دنيو کوب یپاش آب

 (.هیما )بتن کم C90 بتن از نوع ختنیو ر هي. ته9-۲

بـه   ره،يـ محل عبـور لولـه هـا و غ    یسوراخها هيداربست الزم همراه با تعب ایبا هر نوع مصالح، و چوب بست  یقالب بند .9-9

 یو خروج یورود یبتن دور لوله ها یو اجرا هيآدم رو، ته وارهیلوله ها در محل عبور از د ید الزم و به هر قطر، جاسازتعدا

 .۲5Cبتن از نوع   یو اجرا هيته .9-4

 رو. در صورت لزوم( کف آدم یساز )و حفاظ یسازاو مجر چهيو ماه C۲0بتن از نوع  یو اجرا هي. ته9-5

 .C۲5ساخته سقف، از بتن  شيپ یو نصب دال بتن ییت و جابجامصالح و ساخ هي. ته9-0

 .C9۲بتن از نوع  یو اجرا هيرو، ته آدم چهینصب در یدال سقف برا یرو ینيمصالح و آجرچ هيته .9-7

درصد پروکتور استاندارد بـا خـاک    15آن با تراکم حداقل  دنيو کوب یپاش و آب نيگود تا سطح زم هیبه ال هیپرکردن ال .9-1

 (.یینها زی)خاکر یاصل از خاکبردارح

 الزم. یليتکم اتيعمل ریرو و سا و پاک کردن محل، نظافت داخل آدم حي. تسط9-1

 فیـ واحـد آدم رو طبـق رد   یحالـت بهـا   نیـ پارچه استفاده شـود، در ا  کی یرو بتن رو از آدم احداث آدم یچنانچه برا :تبصره

مکعب بـتن  هر متر ی( به ازارهيو ساخت، حمل و نصب و غ هيمربوط )ته یها نهیهز یشود و شامل تمام یمنظور م 040910909

 رو است. در آدم ۲5Cاز نوع  یمصرف

 یبه ازا ر،یالزم به شرح ز یانجام کارها یشامل بها ،040910۲09 فیساخته در رد شيپ یبتن یرو واحد احداث آدم ی. بها۲

 :رو است در آدم C۲5از نوع  یهر مترمکعب بتن مصرف

 ح،يخاک حاصله، تسـط  ییتا عمق مورد نظر، جابجا یکيمکان لهيالزم، شامل حفر گود با هر نوع وس یخاک اتيانجام عمل. 9-۲

 داخل گود )در صورت لزوم(. یسطح یها آب هيو تخل یزن کف گود، تلمبه دنيو کوب یپاش آب

 (.هیما )بتن کم C90بتن از نوع  ختنیو ر هي. ته۲-۲

به تعـداد   ره،يها و غ محل عبور لوله یها سوراخ هيداربست الزم همراه با تعب ایمصالح، و چوب بست  با هر نوع یبند . قالب9-۲

 .C9۲بتن از نوع  یو اجرا هيرو، ته آدم وارهیها در محل عبور از د لوله یو جاساز الزم و به هر قطر

 .C۲5بتن از نوع  یو اجرا هيته .4-۲

 رو. کف آدم یسازو مجرا چهيهو ما C۲0بتن از نوع  یو اجرا هيته .5-۲

(، یفوقـان  یلیتبـد  نگیر ایو  وارهید یها نگیساخته )مانند ر شيپ یو نصب قطعات بتن ییمصالح و ساخت و جابجا هيته .۲-0

 .C۲5 از بتن

 .C9۲ بتن از نوع یو اجرا هيرو، ته آدم چهینصب در یبرا یفوقان نگیر یرو ینيمصالح و آجرچ هي. ته۲-7

درصد پروکتور استاندارد بـا خـاک    15آن با تراکم حداقل  دنيو کوب یپاش و آب نيگود تا سطح زم هیبه ال هی. پرکردن ال۲-1

 (.یینها زی)خاکر یحاصل از خاکبردار

 الزم. یليتکم اتيعمل ریرو و سا و پاک کردن محل، نظافت داخل آدم حيتسط .۲-1
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 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع
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 شورای فنی شهرداری تهران

روها و  احداث آدم.  نوزدهم فصل

 های بتنی شفت

 79صفحه:  
 

 

 

هـر   یبه ازا ر،یالزم به شرح ز یانجام کارها یشامل بها ،040910909 فیدر رد یآجر وارهیرو با د واحد احداث آدم ی. بها9

 است: ینيمترمکعب آجرچ

 ح،يخاک حاصله، تسـط  ییتا عمق مورد نظر، جابجا یکيمکان لهيالزم، شامل حفر گود با هر نوع وس یخاک اتيانجام عمل .9-9

 ر صورت لزوم(.داخل گود )د یسطح یها آب هيو تخل یزن کف گود، تلمبه دنيو کوب یپاش آب

 (.هیما )بتن کم C90بتن از نوع  ختنیو ر هي. ته9-۲

 .C۲5بتن از نوع  یو اجرا هيبا هر نوع مصالح، همراه با ته یبند . قالب9-9

بـه   یداربسـت الزم، سـطح داخلـ    ایچوب بست  دار( با سوراخ ینيرو )با آجر ماش آدم یآجر وارهید یمصالح و اجرا هيته .9-4

بـه   ره،يها و غ محل عبور لوله یها سوراخ هيتعب زيو ن مانيهمراه با اندود از مالت ماسه و س یو سطح خارج یکشصورت نما با بند

 .C9۲بتن از نوع  یو اجرا هيرو، ته آدم وارهیها در محل عبور از د لوله یازتعداد الزم و به هر قطر و جاس

 رو. آدم کف یسازاو مجر چهيو ماه C۲0بتن از نوع  یو اجرا هيته .9-5

 .C۲5ساخته سقف، از بتن  شيپ یو نصب دال بتن ییمصالح و ساخت و جابجا هيته .9-0

 .C9۲بتن از نوع  یو اجرا هيرو، ته آدم چهینصب در یدال سقف برا یرو ینيمصالح و آجرچ هيته .9-7

درصد پروکتور استاندارد با خـاک   15آن با تراکم حداقل  دنيو کوب یپاش و آب ن،يگود تا سطح زم هیبه ال هیپرکردن ال .9-1

 (.یینها زی)خاکر یحاصل از خاکبردار

 الزم. یليتکم اتيعمل ریرو و سا و پاک کردن محل، نظافت داخل آدم حيتسط .9-1

)یـا   ISIRI94941د براسـاس اسـتاندار   دیـ کـه با  040910509 فیـ در رد لنياتـ  یپلـ رو با قطعات  واحد احداث آدم ی. بها4

 بـه  ریو به شرح ز 0در پيوست  97901نقشه نمونه توجه به  الزم با یانجام کارها یشود، شامل بها هيته (شابهاستاندارد معتبر م

 :رو است هر متر عمق آدم یازا

 ح،يخاک حاصـل، تسـط   ییتا عمق مورد نظر، جابجا یکيمکان لهيالزم شامل حفر گود با هر نوع وس یخاک اتي. انجام عمل4-9

 .آب داخل گود در صورت لزوم هيو تخل یزن ، تلمبهکف گود دنيکوب ،یپاش آب

 متر. یسانت 90به ضخامت  C90 هیما بتن کم یو اجرا هي. ته4-۲

مرتبط بر حسب مـورد و   یها لوله یو جاساز یساز و تراز کردن آن پس از کف لنيات یحمل و نصب قطعات پل ،یري. بارگ9-9

 الزم. یليتکم اتيعمل

و  یپاشـ  آب ن،يبه صورت متقارن تـا سـطح زمـ    یرو با خاک حاصل از خاکبردار ود در اطراف آدمگ هیبه ال هی. پرکردن ال4-4

 .رو گردد و انحراف آدم ییکه مانع از جابجا یدرصد پروکتور استاندارد به طور 15ها تا تراکم حداقل  هیال دنيکوب

تـراز آب انجـام    ریـ رو ز کـه احـداث آدم   یطقمتر در منا یسانت 95 یال ۲5لنگر به ضخامت  نگیر یمصالح و اجرا هي. ته4-5

 شود. یم

بر حسب مورد با اسـتفاده   نگیمتر، دال سقف و ر یسانت ۲5تا  90کف گود به ضخامت  C۲5بتن  یو اجرا هيته نهیهز .4-0

 شود. یمحاسبه و پرداخت م ، جداگانهازدهمیدر فصل  040990904 فیاز رد

آن  نهیمشاور و کارفرما، هز دیيو تا یمشخصات فن تیرو با رعا در اطراف آدم انميدر صورت استفاده از شفته آهک با س .4-7

 منظور شده است. لنيات یرو با قطعات پل احداث آدم، 040910509 فیدر رد

هـر   یبـه ازا  ر،یـ الزم بـه شـرح ز   یانجام کارها یشامل بها، 040910409 فیدر رد ،درجا یواحد احداث شفت بتن ی. بها5

 در شفت است: C۲5از نوع  یصرفمترمکعب بتن م

 ح،يخاک حاصله، تسـط  ییتا عمق مورد نظر، جابجا یکيمکان لهيالزم، شامل حفر گود با هر نوع وس یخاک اتيانجام عمل .5-9

 داخل گود )در صورت لزوم(. یسطح یها آب هيو تخل یزن کف گود، تلمبه دنيو کوب یپاش آب

 (.هیما م)بتن ک C90بتن از نوع  ختنیو ر هيته .5-۲
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 شورای فنی شهرداری تهران

روها و  احداث آدم.  نوزدهم فصل

 های بتنی شفت

 74صفحه:  
 

 

 

ها، بـه تعـداد الزم و    محل عبور لوله یها سوراخ هيبا هر نوع مصالح، و چوب بست و داربست الزم همراه با تعب یبند قالب .5-9

 یالزم برا داتيتمه یو تمام یو خروج یورود یها بتن دور لوله یشفت، اجرا وارهیها در محل عبور از د لوله یبه هر قطر، جاساز

 رو. آدم بهشفت  یبعد لیامکان تبد

 .C۲5بتن از نوع  یو اجرا هيته .5-4

درصد پروکتور استاندارد با خـاک   15آن با تراکم حداقل  دنيو کوب یپاش و آب نيگود تا سطح زم هیبه ال هیپر کردن ال .5-5

 (.یینها زی)خاکر یحاصل از خاکبردار

 .الزم یليتکم اتيعمل ریو پاک کردن محل. نظافت داخل شفت و سا حيتسط .5-0

 است. نيشالوده(، تا سطح زم یکف تمام شده داخل )رو نيرو، فاصله ب منظور از عمق آدمدر فصل حاضر . 0

 یبا قـاب مربـوط بـرا    یچدن چهیپله و حفاظ و در زيرو و شفت و ن احداث آدم یالزم برا لگرديحمل و نصب م ه،يته نهیهز. 7

  ها منظور نشده است. واحد آن یروها، در بها آدم

کيلوگرم سيمان  950)بتن با عيار  C۲5از نوع  یبر حسب حجم بتن مصرف یبتن یها روها و شفت آدم ی. واحد پرداخت بها1

و  یبتنـ  یدرج شـده در فصـل کارهـا    یهـا  فیبها طبق رد استفاده شود، اضافه گری، بوده و چنانچه از بتن نوع ددر هر مترمکعب(

 شود. یمحاسبه م ،یبند قالب

 است. 5مان نوع يس یمصرف مانيفصل، س نیا یها فیرد . در تمام1

تراز  ریدر ز یدارد، ول تيارجح ینيرزمیتراز آب ز یساخته در باال شيپ یبتن یروها . با توجه به سرعت کار، استفاده از آدم90

واحـد   یاده شـود. در بهـا  ( اسـتف 4)بخش  لنيات یرو با قطعات پل آدم ای( 9درجا )بخش یبتن یروها از آدم دیفقط با ینيرزمیآب ز

 ن فصل واتراستاپ و مواد آب بند منظور نشده است.یا یها فیرد

 یبـا توجـه بـه مشخصـات فنـ      ،یا شکسته رودخانه ای یا رودخانه یعيفصل به صورت طب نیدر ا ینوع شن و ماسه مصرف .99

 است.

بتن به اشکال مختلف، مـرتعش   ختنیف، رحمل بتن از محل ساخت تا محل مصر ومصالح، ساختن بتن  یبند دانه نهیهز .9۲

 ریآن، مرطـوب نگهداشـتن بـتن و سـا     هياز حمل و تخل یو پاش ناش ختیاز متراکم کردن بتن، ر یکردن بتن و هرگونه افت ناش

 منظور شده است. ها فیرد یمربوط، در بها یها نهیهز

 یـی و اجرا یامـور نظـام فنـ    9۲0شـماره   هی)نشر رانینامه بتن ا نیيفصل، طبق آ نیمشخصات انواع بتن به کار رفته در ا .99

 است. (سازمان برنامه و بودجه کشور

 است: 90طبق جدول  یزیر بتن یها فیمفروض در برآورد رد مانيمقدار س .94

 رو و شفت بتنی گذاری و احداث آدم های بتن در فصول لوله سیمان مفروض در برآورد انواع رده .60 جدول

 ن تقریبی )کیلوگرم(مقدار سیما نوع بتن

C90 950 

C9۲ ۲00 

C90 ۲50 

C۲0 900 

C۲5 950 
 

 از آن دو است. یبيا ترکی یفلز ای یفصل شامل هر نوع قالب مانند چوب نیا مورد استفاده در یبند قالب .95

 هيها، ته قالب کردن زيتم ،یچوب قالب کردن رنده بست، چوب بند، پشت یها نهیهز ،حاضر فصل موضوع یبند قالب کارهای . در90

 و باز کردن قالب منظور شده است. و مهره الزم، ماده رهاساز چيو پ خيم م،يپخ در گوشه قالب، س جادیو نصب فاصله نگهدار، ا
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روها و  احداث آدم.  نوزدهم فصل

 های بتنی شفت

 75صفحه:  
 

 

 

 یهـا  تيدر صـورت وضـع   040910409مطـابق ردیـف    مربـوط  یپس از اتمام همه کارها ،یاحداث هر شفت بتن نهیهز .97

 .شود یم موقت درج و پرداخت

حجـام کـار،   ا، بـا محاسـبه   بهـا  های فهرست سایر ردیف ، ازرو، بسته به مورد شفت به آدم لیتبد یالزم برا یکارها نهیهز .91

 شود. یبرآورد م

تـا   040910909هـای   مطـابق ردیـف  مختلف،  انواعروها در  از مراحل کار احداث آدم کیانجام هر  نهیهز یبیدرصد تقر .91

محاسـبه   یدرج شـده اسـت کـه بـرا     99در جـدول   ات،ينسبت به کل عمل گردید. بهای پرداختی پرداخت خواهد 040910909

 یهـا  تيوضـع  روهـا در صـورت   انجـام شـده آدم   اتيمنظور کردن عمل ی. برارديگ یموقت مورد استفاده قرار م یها تيوضع صورت

مربوط  یها فیمربوط به آن طبق رد متيا و قروه از آدم کیهر  ینيحجم آجرچ ایو  ۲5Cموقت، بسته به مورد، ابتدا حجم بتن 

رو  آدم مـت يانجام شده هر آدم رو بدسـت آمـده و بـه ق    اتيدرصد مربوط به عمل 99شود. سپس با استفاده از جدول  یمحاسبه م

رو محاسـبه   آدم ینـ يآجرچ ایـ  بـتن  یحجـم قطعـ   یبرا یینها متياست ق یهیشود. بد یموقت درج م تيوضع اعمال و در صورت

 د شد.خواه

 

 مختلف. های عمق با رو آدم انواع احداث عملیات مختلف مراحل پرداخت درصد .66 جدول

شماره 

 ردیف

 رو نوع و عمق آدم
هر  به بتنی درجا

 عمق

ساخته  پیش بتنی

 به هر عمق

آجری به عمق تا 

 متر 9حدود 

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 99 99 0 مایه کم بتن اجرای و کف تسطيح گود، حفر 9

۲ 
 و ماهيچه و ها هلول جاسازی با دیوارها کرسی و شالوده اجرای

 مجراسازی
1۲ 01 55 

 95 5/7 5/4 سقف اجرای 9

 91 5/99 5/7 تکميلی عمليات و نظافت ،نهایی خاکریز 4

 900 900 900 جمع

 

 

 

  



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0ه : شمارسند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

روها و  احداث آدم.  نوزدهم فصل

 های بتنی شفت

 70صفحه:  
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 95،0۲9،000 مترمکعب بتن عمق. هر به درجا، بتنی روی آدم احداث 040910909

 95،001،000 مترمکعب بتن عمق. هر به ساخته، پيش بتنی روی آدم احداث 040910۲09

 متر. 9 تا عمق به آجری، دیواره با رو آدم احداث 040910909
 مترمکعب 

 آجرچينی
97،951،000 

 99،470،000 مترمکعب بتن عمق. هر به درجا، بتنی شفت احداث 040910409

 90،۲9۲،000 متر متر. 7 تا عمق به اتيلن پلی رو آدم احداث 040910509
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 روها گذاری و احداث آدم در عملیات لوله یو مرمت نوار حفار یخاک اتی. عمل بیستم فصل

 مقدمه 
 

هـای بتنـی )فصـل     تهـا و شـف   رو گذاری و احـداث آدم  های لوله های فصل های فصل حاضر صرفاً جهت تکميل ردیف . ردیف9

سایر های  بایست از ردیف در سایر موارد، می و مرمت سيزدهم الی نوزدهم( کاربرد داشته و در صورت نياز به انجام عمليات خاکی

 ل با توجه به شرح عمليات اجرایی استفاده گردد.وفص

بـر حسـب حجـم     ،یزیخـاکر  خاک مناسب و هيته یها فیو رد یحجم محل حفار بر حسب ،یمربوط به حفار یها فیرد .۲

 شود. یم یريگ اندازه زیمحل خاکر

 یريـ گ جا شـده انـدازه   به تناسب خاک جابه یبر حسب حجم محل حفار دیها و مواد زا و حمل خاک یآور جمع یها فیرد 9

 شود. یم

منظور شده است  ،یگذار لوله یها فصل یها فیواحد رد یلوله، در بها ی، اطراف و روریز یخاک سرند دنيکوب یها نهیهز .4

و بـر   ی(، طبـق مشخصـات فنـ   یینها زی)خاکر یخاک سرند یخاک رو دنيکوب یبرا 040۲0990۲و  040۲09909 یها فیو رد

 شده است. دهيمحاسبه، حجم خاک کوب یقابل پرداخت است. مبنا شگاه،یدرج شده در گزارش آزما جیاساس نتا

خـاک هـم    یحمل به هـر فاصـله و بارانـداز    ،یريبرداشتن، بارگ نهیهزلوله،  ريدر مس یروساز یاجرا یها فیرد متي. در ق5

 شده است. ینيب شيپ ،یحجم مصالح روساز

 شود. یمحاسبه م ،040۲00009 فیطبق رد ز،ين یبتن یها و بلوک کیيموزا ریمالت ز بیتخر نهیهز .0

معابر در  یو روساز یرسازیز اتيلمربوط به عم 040۲00705تا  040۲00709 یها فیواحد درج شده در رد ی. شرح و بها7

 .ستيکارها مجاز ن ریسا یبرا ها، فیرد نیعبور خط لوله است و استفاده از ا یها محل

در ترانشـه و بـا    یگـذار  لولـه  یهـا  فصـل  یها فیرد یفصل، برا نیدر ا ینيزمریتراز آب ز ریکار ز یاجرا یبها اضافه فی. رد1

گـود )طبـق    ایـ از ترانشـه   یها در نظر گرفته شده اسـت و بـر حسـب حجمـ     و شفتروها  احداث آدم یبرا 05/9 احتساب ضریب

است، محاسبه  ینيرزمیتراز آب ز ریبها و ارتفاع آب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ(، که ز فهرست نینمونه منضم به ا یها نقشه

 شود. یم

انجام شـود، از   یکيمکان لیچنانچه با وسا 040۲00107و  040۲00100 یها فیردمربوط به  یاضاف یخاک اتيعمل نهی. هز1

الزم برحسب  یدست اتيعمل یبها مقدور نباشد، اضافه یکيمکان لیشود و چنانچه استفاده از وسا یمحاسبه م 040۲00۲09 فیرد

ته به مورد فصل، بس نیدر ا ینيزمریتراز آب ز ریکار ز یاجرا یبها اضافه فیفصل قابل محاسبه است. رد نیمربوط در ا یها فیرد

 قابل محاسبه است. زين 040۲00107و  040۲00100 یها فیرد یبرا

و حمل انواع مصالح )مانند شن  یرياز صعوبت بارگ یناش یها نهیمربوط به هز 040۲0990۲و  040۲09909 یها فی. رد90

 یو بارانداز یدست لیها، با وسا لوله عو انوا (یحاصل از خاکبردار یها نخاله زيو ن راساسیو ماسه و بتن و آجر و خاک و اساس و ز

 دیيـ و در صـورت تا  متر از محل اجرا وجـود نـدارد   900مواردی که امکان حمل ماشينی تا فاصله حداقل  یها است و فقط برا آن

اجـرا شـده،    اتيـ برحسـب حجـم عمل   ییبنا یکارها یبرا یحمل دست فیشود. رد یکارفرما، پرداخت م بیمهندس مشاور و تصو

پر کردن با هر نوع مصالح بـر حسـب حجـم محـل پـر شـده،        یشده و برا یبر حسب حجم محل حفار دیها و مواد زا کخا یبرا

 شود. یم یريگ اندازه

کـار   یو اجـرا  لـومتر يک 90تا فاصله  مانيا سیمربوط به حمل آهک  یها نهیهز تمام ،یزیر مربوط به شفته یها فی. در رد99

مـازاد بـر    مانيا سیدادن شفته در هر محل و به هر شکل، منظور شده و فقط حمل آهک  و جا ختنیو ر مشخصاتطبق نقشه و 

 کار مهندس مشـاور خواهـد  ا آهک طبق دستوری مانيحمل و نقل قابل محاسبه است. مقدار س فصل یها فیطبق رد لومتريک 90

 ،بـتن درجـا   ازدهم،یـ فصـل   یها فیآن از رد مازاد یمربوط باشد، برا فیاز مقدار مندرج در رد شتريب مانيبود و چنانچه مقدار س

 شود. یاستفاده م
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لولـه )اعـم از    ريپوشـش مسـ   یساز آماده اتيعمل نهیربوط به هزم 040۲00009 تا 040۲00009 یها فیواحد رد ی. بها9۲

شـده جـزو    دایـ برداشـتن مـوارد    نـه یاست هز یهیلوله است. بد ريمس یحفار ی( برا97با لحاظ مفاد بند  بیتخر ایبرش با کاتر 

 بیـ خربر حسب حجـم محـل ت   بیتخر یفهایشده است. رد ینيب شيروها پ و احداث آدم یگذار لوله یها فیدر رد یحفار نهیهز

 شود. یم یريگ شده اندازه

 .رديگ یندارد، مورد استفاده قرار م راساسیبه اساس و ز ازيکه ن یموارد یکامال مستقل بوده و برا 040۲00709 فی. رد99

بزرگ سنگ برخورد شود که به  به قطعات ،040۲0090۲و  040۲00909شماره  یها فیرد یضمن اجراکه  یموارد. در 94

کـه شکسـته    ییهـا  مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگ صيتشخ

 شود. یم ورورد، منظته به مبس 040۲00900تا  040۲00909 یاه فیاز رد ،یسنگ یشوند، حفار یم

منظـور شـده    040۲00904 فیـ رد یدر بها ،یکيمکان ليمانند ب ،یکيدروليعملکرد چکش ه یمناسب برا لهيوس نهی. هز95

 است.

کارفرمـا، اسـتفاده از    دیيـ کـه بـا تا   یطیاسـتفاده شـود، مگـر در شـرا     040۲00904 فیاز رد دیدر سنگ با یحفار ی. برا90

 باشد. ریذاجتناب ناپ یدبا یها همراه با چکشکمپرسور 

پـذیرد، هزینـه عمليـات بـرش آسـفالت و       . در مواردیکه تخریب پوشش آسفالتی در مسير لوله با استفاده از کاتر انجام می97

 گردد. های موجود در فصل اول، عمليات تخریب، پرداخت می تخریب آسفالت از ردیف

در هر  ، حملاز محل انباشت موقت واد زاید در داخل کارگاه یاآوری خاک و م های ناشی از حمل خاک شامل جمع . هزینه91

 گردد. های مندرج در فصل حمل و نقل پرداخت می و باراندازی در گود مجاز از ردیف نوع راه
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040۲00909 

 ها، روها و شفت گذاری و احداث آدم های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

های نرم و خاکریزی،  چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمين

استفاده از وسایل مکانيکی به علت موقعيت مکانی مقدور نباشد و عمليات 

متر انجام شود، بر حسب حجم محل  ۲خاکی با دست و حداکثر تا عمق 

 حفاری.

 11،900 مترمکعب

040۲0090۲ 

ها،  روها و شفت گذاری و احداث آدم های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

های سخت و خاکریزی،  چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمين

استفاده از وسایل مکانيکی به علت موقعيت مکانی مقدور نباشد و عمليات 

متر انجام شود، بر حسب حجم محل  ۲خاکی با دست و حداکثر تا عمق 

 حفاری.

 ۲74،000 مترمکعب

040۲00909 

روها و  گذاری در ترانشه و احداث آدم های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

های سنگی، به علت شرایط محلی با  ها، چنانچه حفاری در زمين شفت

متر  ۲های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق  کمپرسور همراه با چکش

 انجام شود.

 ۲،090،000 مترمکعب

040۲00904 

ها و  رو گذاری در ترانشه و احداث آدم های لوله فصل های بها به ردیف اضافه

های  های سنگی، با استفاده از چکش ها، چنانچه حفاری در زمين شفت

 متر انجام شود. ۲هيدروليکی و حداکثر تا عمق 

 411،500 مترمکعب

040۲00905 

، هرگاه عمق ترانشه 040۲00904تا  040۲00909های  بها به ردیف اضافه

متر یک بار و برای  4تا  ۲متر باشد، برای حجم واقع بين  ۲ز یا گود بيش ا

 های بيشتر. متر دو بار و به همين ترتيب، برای عمق 0تا  4حجم واقع بين 

 907،500 مترمکعب

040۲00900 
، چنانچه استفاده از وسایل مکانيکی به 040۲00909بها به ردیف  اضافه

 نهایی با دست انجام شود.علت موقعيت مکانی، مقدور نباشد و خاکریزی 
 7۲،000 مترمکعب

040۲00۲09 
های ریزشی با وسيله مکانيکی، به منظور ایجاد  خاکبرداری اضافی در زمين

 شيب یا عمق مناسب.
 45،400 مترمکعب

040۲00۲0۲ 

هایی که خاکبرداری اضافی انجام  های ریزشی و در محل خاکریزی در زمين

متری، با  سانتی 95خاک در قشرهای  شده است، همراه با پخش و کوبيدن

 درصد پروکتور استاندارد. 15تراکم 

 999،000 مترمکعب

040۲00909 

ها و گودها، به منظور تامين شرایط  چوب بست الزم برای دیواره ترانشه

گيری برحسب  هایی که چوب بست الزم باشد )اندازه ایمنی کار در محل

 سطح حفاظت شده(.

 14،100 مترمربع

040۲00409 

روها و  گذاری در ترانشه و احداث آدم های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

ها، برای آن قسمت از عمليات که زیر تراز آب زیرزمينی انجام شود و  شفت

های زیرزمينی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری  شدت تراوش آب

 اجتناب ناپذیر باشد.

 540،000 مترمکعب

040۲00509 

متر، با  ميلی ۲00تا  900های زهکش بتنی به قطر تهيه مصالح و نصب لوله

های موتوری و یا محل دفع آب، همراه  بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه

 با حفاری، تهيه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله.

 9،911،000 مترطول

040۲0050۲ 

 ۲00تا  990ه قطر های زهکش پالستيکی مشبک ب تهيه مصالح و نصب لوله

های موتوری و یا محل دفع آب،  متر، برای انتقال آب به محل تلمبه ميلی

 همراه با حفاری، تهيه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله.

 9،45۲،000 مترطول
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 شورای فنی شهرداری تهران

 مرمت نوارو ی خاک اتي. عمل بيستم فصل

                   روها دمآ احداث و گذاری لوله عمليات در یارحف

 10صفحه: 
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 771،000 رمکعبمت ها. تهيه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به کاربردن آن در زهکشی 040۲00509

 9،914،000 مترمکعب تخریب پوشش آسفالتی در مسير لوله )بدون استفاده از کاتر(. 040۲00009

 9،0۲9،000 مترمکعب تخریب پوشش بتنی در مسير لوله. 040۲0000۲

 9،941،000 مترمکعب تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسير لوله. 040۲00009

040۲00709 

پاشی و  مرمت مسير لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب

پاشی و  کوبيدن بستر، تهيه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش، آب

 کوبيدن آن، با تراکم الزم.

 9،009،000 مترمکعب

040۲0070۲ 
کت و  تهيه مصالح، ریختن، پخش و کوبيدن بيندر و توپکا، همراه با تک

 متر ضخامت آسفالت کوبيده شده. ، به ازای هر یک سانتیپریمکت
 994،500 مترمربع

040۲00709 

پاشی و  مرمت مسير لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب

کوبيدن بستر، تهيه مصالح، ریختن، پخش و کوبيدن اساس قيری، بيندر و 

متر ضخامت  یکت و پریمکت، به ازای هر یک سانت توپکا، همراه با تک

 آسفالت کوبيده شده.

 95۲،000 مترمربع

040۲00704 

های بتنی به  تهيه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسير لوله، با بلوک

اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و 

 ریزی و کوبيدن آن. کوبيدن بستر، ماسه

 715،000 مترمربع

040۲00705 
مصالح و اجرای کامل روسازی در مسير لوله، با پوشش موزایيک، تهيه 

 پاشی و کوبيدن بستر. همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب
 091،000 مترمربع

040۲00109 
گذاری، برای تهيه، حمل و پخش  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

 شده محلی.مصالح سنگی طبيعی به جای استفاده از خاک سرند 
 444،000 مترمکعب

040۲0010۲ 

گذاری، برای تهيه، حمل و پخش  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

متر به جای استفاده از خاک  ميلی 91بندی تا  مصالح سنگی شکسته با دانه

 سرند شده محلی.

 401،000 مترمکعب

040۲00109 
تهيه، حمل و پخش ماسه گذاری، برای  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

 شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
 507،000 مترمکعب

040۲00104 
گذاری، برای تهيه، حمل و پخش ماسه  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

 خاکدار )کفی(، به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
 971،000 مترمکعب

040۲00105 
گذاری، برای تهيه، حمل و پخش ماسه  های لوله ی فصلها بها به ردیف اضافه

 بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
 ۲1۲،000 مترمکعب

040۲00100 
ای در کف ترانشه، به  تهيه مصالح و خشکه چينی با سنگ قلوه رودخانه

 سازی. منظور پی
 140،500 مترمکعب

040۲00107 
در کف ترانشه، به منظور  تهيه مصالح و خشکه چينی با سنگ الشه

 سازی. پی
 9،۲94،000 مترمکعب

040۲00109 

متر، با هر وسيله مکانيکی، از کنار  50جابجایی خاک تا فاصله حداکثر 

ترانشه، ميله چاه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگيری و 

 شود. باراندازی انجام نمی

 99،000 مترمکعب

040۲09009 

گذاری، برای تهيه خاک مناسب )سرند  های لوله های فصل به ردیفبها  اضافه

متری، باراندازی و ریسه  500شده یا نشده( از خارج کارگاه، حمل آن تا 

هایی که خاک کنده شده  های سنگی و یا محل کردن آن در مسير ترانشه

 برای استفاده مناسب نباشد.

 79،100 مترمکعب



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران
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 ال(بهای واحد )ری واحد شرح شماره

040۲09909 

روها و  گذاری در ترانشه و احداث آدم های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

 95ها، برای پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای  شفت

 درصد پروکتور استاندارد. 10متری، با تراکم  سانتی

 994،500 مترمکعب

040۲0990۲ 

روها و  گذاری در ترانشه و احداث آدم ههای لول های فصل بها به ردیف اضافه

 95ها، برای پخش و کوبيدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای  شفت

 درصد پروکتور استاندارد. 15متری، با تراکم  سانتی

 979،500 مترمکعب

 10۲،500 مترمکعب کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. 950ریزی با خاک محل و  شفته 040۲09۲09

040۲09۲0۲ 
دار از خارج محل به هر فاصله، با  ریزی با خاک تهيه شده مناسب شن شفته

 کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. 950
 9،419،000 مترمکعب

040۲09۲09 

ریزی با خاک محل و  گذاری، برای شفته های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

ای استفاده از خاک کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، به ج 950

 سرند شده محلی.

 0۲0،500 مترمکعب

040۲09۲04 

ریزی با خاک تهيه  گذاری، برای شفته های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

کيلوگرم آهک  950دار از خارج محل به هر فاصله، با  شده مناسب شن

 شکفته در مترمکعب شفته، به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.

 9،۲55،000 بمترمکع

040۲09۲05 

 50، برای افزایش هر 040۲09۲04تا  040۲09۲09های  بها به ردیف اضافه

، به تناسب کيلوگرم 50کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. کسر

 شود. محاسبه می

 941،000 مترمکعب

 109،500 مترمکعب کيلوگرم سيمان در مترمکعب شفته. 900ریزی با خاک محل و  شفته 040۲09۲00

040۲09۲07 
دار از خارج محل به هر فاصله، با  ریزی با خاک تهيه شده مناسب شن شفته

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب شفته. 900
 9،97۲،000 مترمکعب

040۲09۲01 

های بتن و شفته سيمانی برای تهيه مصالح، ساخت و  کسربها به ردیف

خاکریز نهایی، در ریختن، به جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا 

 روها. گذاری و احداث آدم های لوله های فصل ردیف

 -971،000 مترمکعب

 449،500 مترمکعب بارگيری و حمل انواع مصالح با هر وسيله دستی و باراندازی. 040۲09909

040۲0990۲ 
متر، با هر وسيله دستی و  ميلی 900بارگيری و حمل انواع لوله تا قطر

 باراندازی.
 70،400 شاخه

040۲09409 

روها و  گذاری در ترانشه و احداث آدم های لوله های فصل بها به ردیف اضافه

های سپرها در عرض ترانشه یا  مهاری ها برای صعوبت ناشی از وجود شفت

 گود.

 09،700 مترمکعب
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ها و  زهکش. بيست و یکمفصل 

 های زیرزمينی کننده جمع

 1۲صفحه:  
 

 

 

  ینیرزمیز یها کننده ها و جمع . زهکش بیست و یکمفصل 

 مقدمه

 

 :است ریز یها شامل قسمت ،ینيزمریز یها کننده ها و جمع زهکش یگذار لوله اتيعمل .9

 .الزم یبردار نقشه یو انجام کارها ازيمورد ن میترانشه زهکش در حر ريمس حيکردن و تسط زيتم .9-9

 .لجنى(، با عمق و عرض ترانشه مشخص شده یها نيزم ی)به استثنا نيحفر ترانشه در هر نوع زم. 9-۲

هـا تـا قطـر     زهکـش  یدستگاه ترنچر و نصب آن در داخل ترانشه )برا یبر رو یخرطوم یها ف لولهتخليه و استقرار کال .9-9

 .متر( یليم ۲00

 .یگونه مواد خارجحفاظت داخل لوله از ورود هر. 9-4

هـا تـا قطـر     زهکش یها )برا لوله یو اطراف و رو ریز یشده طبق مشخصات، برا یبند دانه لتريو پخش مصالح ف ختنیر .9-5

 متر(. یليم ۲00

و  لتـر يمصـالح ف  خـتن یحفر ترانشـه، ر ، 040۲90904و  040۲9090۲، 040۲90909 یها فیموضوع رد اتيتبصره( در عمل

 ،040۲90907تـا   040۲90905، 040۲90909های  وضوع ردیفم اتيشود. در عمل یر انجام مچدستگاه ترن لهينصب لوله به وس

 .رديگ یصورت مرق مناسب دیگر حفر ترانشه توسط ترنچر و بقيه عمليات به ط

 یريها، به منظور جلوگ لوله یمتر رو یسانت 90در مرحله اول تا ارتفاع  ،یحفار اتيحاصل از عمل یها با خاک یزیخاکر .9-0

 .یاضاف یها مجدد تا تراز مورد نظر و پخش خاک یزیزهکش و خاکر یها جا شدن لوله از جابه

 .مورد لزوم اتيعمل ریداخل لوله و سا یحتمالا یو شستشو و رفع گرفتگ شیآزما. 9-7

 نـه یزهکش منظـور شـده اسـت. هز    یها مصالح فيلتر و لوله یمصالح، به استثنا هيفصل، هزینه ته نیا یها فیرد ی. در بها۲

حمـل   یشـود. بهـا   یبا سنگ به طور جداگانه پرداخت مـ  ییز فصل عمليات بناا 040000109 فیبراساس رد لتر،يمصالح ف هيته

بر حسـب مـورد از فصـل حمـل و نقـل،       لومتر،يک 9شده و مازاد بر  ینيب شيپ ادشده،ی فیدر رد لومتريک 9ر تا فاصله تلفيصالح م

 .شود یمحاسبه و پرداخت م

 90تا مرکز ثقـل کارگـاه، تـا فاصـله      (کارفرما یا انبار مرکزی)کارخانه ساخت  لیزهکش از محل تحو یها حمل لوله نهیهز. 9

 90کار، منظور شده است. حمل مازاد بر  یکردن به پا سهیو ر یحمل، بارانداز ،یرينصب، شامل بارگ یها فیرد یبهادر  لومتريک

 .شود یحمل و نقل(، محاسبه م) بيست و پنجممربوط در فصل  یها فیبراساس رد ه،ياز محل ته لومتريک

هـا بـه    آن هيـ ده کارفرما است. چنانچه در نظر باشد تهبه عه ،ینتساخته ب شيپ یها لوله یزهکش به استثنا یها تهيه لوله .4

 نیا یو در انتها هيدار ته ، طبق ضوابط اقالم ستارهبها درصورت عدم وجود در فهرست شرح اقالم مربوط دیمحول شود، با مانکاريپ

 .منظور شود اتيعمل یاجرا نهیفصل، در برآورد هز

 .ترانشه اسـت  ريکردن مس زيپس از آماده نمودن و تم ن،يرقوم متوسط زممالک عمق ترانشه، اختالف رقوم کف ترانشه با  .5

کار در نظر گرفتـه شـده و اضـافه     یمربوط به سخت یها نهیمتر، هز ۲از  شيب یها در عمق اتيعمل یمربوط به اجرا یها فیدر رد

 .صورت نخواهد گرفت یگریپرداخت د

 و با جدار قائم صورت خواهد گرفت.آالت مخصوص )مانند ترنچر(  نيتوسط ماش ،ینيرزمیز یها زهکش ريکانال مس ی. حفار0

 یآالت حفار نيماش ریکار، استفاده از سا یاجرا یبند مهندس مشاور و با توجه به برنامه زمان صيتبصره( چنانچه بنا به تشخ

 سـر يفـر کانـال بـا جـدار قـائم م     خاک، امکان ح تيفينوع و ک رينظ یفن لیو به دال شودمجاز شناخته  ،یکيمکان ليکانال مانند ب

کارفرمـا بـه    دیيـ او پـس از ت  نيـي مناسب جدار ترانشه، توسط مهنـدس مشـاور تع   بيآالت و ش نيصورت نوع ماش نینباشد، در ا

نباشد و بنـا بـه    سريدار م بيبه صورت ش رانشهامکان حفر ت ،ییاجرا یها تیکه به علت محدود یدر صورت شود. یابالغ م مانکاريپ

 شود. یجداگانه پرداخت م ات،يعمل نیا یباشد، بها یترانشه ضرور وارهیکارفرما، حفاظت د دیياهندس مشاور و تم صيتشخ
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 های زیرزمينی کننده جمع

 19صفحه:  
 

 

 

 شـنهاد يزهکـش مناسـب نباشـد، بـا پ     یها لوله یمجدد رو یزیخاکر یبرا ،یحفار اتيکه خاک حاصل از عمل ی. در صورت7

بـا   یخـاک  اتيـ مربوط در فصـل عمل  یها فیآن از رد یشد و بهاکارفرما، از خاک قرضه استفاده خواهد  بیمهندس مشاور و تصو

 شده، از فصل حمل و نقل، قابل پرداخت است. نييمازاد به نقاط تع یها حمل خاک نهیشود. هز یمحاسبه م ن،يماش

 مـت يدر ق، 040۲90904تـا   040۲90909 یها فیموضوع رد یبتن یها اتصاالت لوله یبندکش یهزینه تهيه مالت و اجرا .1

 مربوط، منظور شده است. یهافیرد

حفـر ترانشـه    اتيـ عمل رياز طـول مسـ   یبـه قسـمت   ،040۲90400و  040۲90405، 040۲90404 یها فیرد یبها اضافه .1

کارفرمـا،   نـدگان یکه با حضور نما ات،يعمل یجلسه اجرا قرار دارد و براساس صورت یلجن یها نيکه در زم ینيرزمیز یها زهکش

 .رديگ یگردد، تعلق م یم ميتنظ نکارمايمهندس مشاور و پ

 یهـا فیـ ها نسبت به قائم، بـه رد  کانال دار بيش یها قسمت یخاک اتياضافه حجم عمل ی، برا040۲90509 فیرد یهاب .90

 شود. یپرداخت م، 040۲90905تا  040۲90909و از  040۲90999تا  040۲90904

ساخته پرداخت  شيآن جداگانه از فصل بتن پ یور نشده است و بهافصل منظ نیا یها فیدر رد یبتن یها تهيه لولهبهای  .99

مربـوط از   اتيـ عمل یکننـده، بهـا   جمـع  یها کشیزه یمتر برا یليم 100از  شيبا قطر ب یشود. در صورت استفاده از لوله بتن یم

 شود. یمساخته محاسبه  شيمتناظر فصل بتن پ یها فیرد
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 شورای فنی شهرداری تهران

ها و  زهکش. بيست و یکمفصل 

 های زیرزمينی کننده جمع

 14صفحه:  
 

 

 

 بهای واحد )ریال( دواح شرح شماره

040۲90909 

های عمقی( با لوله خرطومی مشبک  های زیرزمينی )زهکش اجرای زهکش

(Pipe Corrugated یا مشابه تا قطر )متر، با ترانشه به عرض  ميلی ۲00

 متر، با ترنچر. ۲متر و عمق تا  سانتی 50تا 

 999،500 مترطول

040۲9090۲ 

 ۲00رطومی مشبک یا مشابه تا قطر های زیرزمينی با لوله خ اجرای زهکش

متر،  ۲متر و عمق تا  سانتی 00و تا  50متر، با ترانشه به عرض بيش از  ميلی

 با ترنچر.

 995،500 مترطول

040۲90909 

 ۲00های زیرزمينی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر  اجرای زهکش

متر  ۲و عمق تا  متر سانتی 00و تا  50متر، با ترانشه به عرض بيش از  ميلی

گذاری و ریختن مصالح فيلتر با وسایلی غير از  با ترنچر، در صورتی که لوله

 ترنچر انجام شود.

 900،000 مترطول

040۲90904 
 ۲00های زیرزمينی با لوله بتنی یا سفالی )تنبوشه( تا قطر  اجرای زهکش

 ترنچر. متر، با ۲متر و عمق تا  سانتی 00متر، با ترانشه به عرض تا  ميلی
 945،500 مترطول

040۲90905 

متر، با  ميلی ۲00های زیرزمينی با لوله بتنی یا سفالی تا قطر  اجرای زهکش

متر با ترنچر، در صورتی که  ۲متر و عمق تا  سانتی 00ترانشه به عرض تا 

 گذاری و ریختن مصالح فيلتر با وسایلی غير از ترنچر انجام شود. لوله

 991،500 مترطول

040۲90900 

 ۲00سی مشبک یا مشابه تا قطر  وی های زیرزمينی با لوله پی اجرای زهکش

متر با ترنچر، در  ۲متر و عمق تا  سانتی 00متر، با ترانشه به عرض تا  ميلی

گذاری و ریختن مصالح فيلتر با وسایلی غير از ترنچر انجام  صورتی که لوله

 شود.

 9۲1،000 مترطول

040۲90907 

ی زیرزمينی با لوله آزبست سيمانی مشبک یا مشابه تا قطر ها اجرای زهکش

متر با ترنچر،  ۲متر و عمق تا  سانتی 00متر، با ترانشه به عرض تا  ميلی ۲00

گذاری و ریختن مصالح فيلتر با وسایلی غير از ترنچر  در صورتی که لوله

 انجام شود.

 9۲0،500 مترطول

040۲90901 

 ۲00وله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر های زیرزمينی با ل اجرای زهکش

متر، با بيل  ۲متر و عمق تا  سانتی 00متر، با ترانشه به عرض تا  ميلی

 مکانيکی.

 990،500 مترطول

040۲90901 

 ۲00سی یا مشابه تا قطر  وی های زیرزمينی با لوله پی اجرای زهکش

با بيل  متر، ۲متر و عمق تا  سانتی 00متر، با ترانشه به عرض تا  ميلی

 مکانيکی.

 990،500 مترطول

040۲90990 
 ۲00های زیرزمينی با لوله آزبست سيمانی یا مشابه تا قطر  اجرای زهکش

 متر، با بيل مکانيکی. ۲متر و عمق تا  سانتی 10متر، با ترانشه به عرض  ميلی
 979،000 مترطول

040۲90999 
 ۲00شابه تا قطر های زیرزمينی با لوله بتنی یا سفالی یا م اجرای زهکش

 متر، با بيل مکانيکی. ۲متر و عمق تا  سانتی 10متر، با ترانشه به عرض  ميلی
 979،500 مترطول

040۲90۲09 
، چنانچه عمق ترانشه 040۲90907تا  040۲90909های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. 9و تا  ۲بيش از 
 ۲1،700 مترطول

040۲90۲0۲ 

، چنانچه عمق ترانشه 040۲90999تا  040۲90901های  بها به ردیف اضافه

متر دوبار و به  4تا  9متر یک بار،  9تا  ۲متر باشد، برای عمق  ۲بيش از 

 های بيشتر. همين ترتيب برای عمق

 ۲۲،900 مترطول

040۲90909 

( با لوله بتنی غيرمسلح به قطر Collectorکننده ) های جمع نصب زهکش

متر، با هر  ۲متر و عمق تا  9ه عرض متر، با ترانشه ب ميلی 900داخلی 

 وسيله مکانيکی.

 419،000 مترطول

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

ها و  زهکش. بيست و یکمفصل 

 های زیرزمينی کننده جمع

 15صفحه:  
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040۲9090۲ 

 400کننده با لوله بتنی غيرمسلح به قطر داخلی  های جمع نصب زهکش

متر، با هر وسيله  ۲متر و عمق تا  90/9متر، با ترانشه به عرض  ميلی

 مکانيکی.

 049،500 مترطول

040۲90909 

 500کننده با لوله بتنی غيرمسلح به قطر داخلی  های جمع نصب زهکش

متر، با هر وسيله  ۲متر و عمق تا  ۲0/9متر، با ترانشه به عرض  ميلی

 مکانيکی.

 740،000 مترطول

040۲90904 

کننده با لوله بتنی مسلح و غيرمسلح به قطر داخلی  های جمع نصب زهکش

متر، با هر وسيله  ۲متر و عمق تا  40/9انشه به عرض متر، با تر ميلی 000

 مکانيکی.

 109،500 مترطول

040۲90905 

 100کننده با لوله بتنی مسلح به قطر داخلی  های جمع نصب زهکش

متر، با هر وسيله  ۲متر و عمق  00/9متر با ترانشه به عرض تا  ميلی

 مکانيکی.

 9،004،000 مترطول

040۲90409 

متر باشد،  ۲، چنانچه عمق ترانشه بيش از 040۲90909دیف بها به ر اضافه

متر دو بار و به همين ترتيب برای  4تا  9متر یک بار،  9تا  ۲برای عمق 

 های بيشتر. عمق

 1۲،000 مترطول

040۲9040۲ 

، چنانچه عمق ترانشه 040۲90909و  040۲9090۲های  بها به ردیف اضافه

متر دو بار و به  4تا  9متر یک بار،  9تا  ۲متر باشد، برای عمق  ۲بيش از 

 های بيشتر. همين ترتيب برای عمق

 10،400 مترطول

040۲90409 

، چنانچه عمق ترانشه بيش 040۲90905و  040۲90904بها به ردیف  اضافه

متر دو بار و به همين  4تا  9متر یک بار،  9تا  ۲متر باشد، برای عمق  ۲از 

 های بيشتر. ترتيب برای عمق

 9۲9،500 ولمترط

040۲90404 
، چنانچه عمليات در 040۲90907تا  040۲90909های  بها به ردیف اضافه

 های لجنی صورت گيرد. زمين
 97،400 مترطول

040۲90405 
، چنانچه عمليات در 040۲90999تا  040۲90901های  بها به ردیف اضافه

 های لجنی صورت گيرد. زمين
 91،500 مترطول

040۲90400 
، چنانچه عمليات در 040۲90905تا  040۲90909های  ا به ردیفبه اضافه

 های لجنی صورت گيرد. زمين
 15،100 مترطول

040۲90509 

کننده،  های عمقی یا جمع دار ترانشه زهکش های شيب خاکبرداری قسمت

اضافه بر مقاطع قائم در هر نوع زمين، به هر عمق و خاکریزی مجدد روی 

 آن.

 00،900 مترمکعب

040۲90009 

گذاری، برای آن قسمت عمليات که در زیر تراز  های لوله بها به ردیف اضافه

آب زیرزمينی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری در حين انجام عمليات، 

 برای خارج نمودن آب الزامی باشد.

 07،100 مترمکعب

040۲9000۲ 
ز آب زیرزمينی و گذاری، هرگاه عمليات زیر ترا های لوله بها به ردیف اضافه

 بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
 4۲،100 مترمکعب

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کاری عایق. بيست و دوم فصل 

 10صفحه:  

 

 

 

 کاری عایق فصل بیست و دوم .

 مقدمه

 

 و بـوده  فنـی  مشخصات و ها نقشه در شده درج ميزان به باید ،(Overlap) همپوشانی مقدار ،رطوبتی های کاری عایق در. 9

 .باشد کمتر متر سانتی 90 از نباید مقدار این صورت، هر در

 و اسـت  هـا  جلسـه  تصـور  و ها نقشه در شده درج ابعاد طبق شده، کاری عایق ظاهری سطح پرداخت و گيری اندازه مبنای .۲

 .است دهش منظور فصل این های ردیف در همپوشانیهزینه 

 و هاسـت  آن ماننـد  و حنـی من مـورب،  قـائم،  افقی، از اعم وحسط تمام در کار انجام برای فصل، این های ردیف واحد بهای. 9

 .نيست پرداخت قابل ها، آن مانند و انحنا عمق، صعوبت، بابت هاییب اضافه گونه هيچ

 :با است برابر ،ترتيب به رطوبتی کاری عایق ربعممتر 9 هر برای فصل، این های ردیف در مصرف مورد قير مقدار. 4

 لوگرم، برای سطوح افقی.کي ۲کيلوگرم قير برای سطوح قائم و  5/9. اندود قيری، 4-9

 کيلوگرم، برای سطوح افقی. 5/9کيلوگرم قير برای سطوح قائم و  5/۲. اندود با یک الیه گونی، 4-۲

 کيلوگرم، برای سطوح افقی. 5کيلوگرم قير برای سطوح قائم و  5/9. اندود با دو الیه گونی، 4-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کاری عایق. بيست و دوم فصل 

 17صفحه:  

 

 

 

 (بهای واحد )ریال واحد شرح شماره

 19،900 مترمربع کاری رطوبتی با یک قشر اندود قيری. عایق 040۲۲0909

 ۲77،500 مترمربع کاری رطوبتی با دو قشر اندود قيری و یک الیه گونی. عایق 040۲۲090۲

 404،000 مترمربع کاری رطوبتی با سه قشر اندود قيری و دو الیه گونی. عایق 040۲۲0909

040۲۲0۲09 

 قير از متشکل یک درجه ساخته پيش عایق با ،رطوبتیکاری  عایق

متر  ميلی 4 تا 5/9 ضخامت به تيشو و نبافته نوع استر پلی الياف پالستيکی،

 .آن مانند و ها پی روی ها، توالت ها، حمام سطوح برای آستر قشر انضمام به

 ۲71،000 مترمربع

040۲۲0۲0۲ 

 قير از لمتشک یک درجه ساخته پيش عایق با رطوبتی،کاری  عایق

متر  ميلی 4 تا 5/9 ضخامت به تيشو و نبافته نوع استر پلی الياف پالستيکی،

 .سطوحسایر  برای آستر قشر انضمام به

 ۲09،500 مترمربع

040۲۲0۲09 

 قير از متشکل یک درجه ساخته پيش عایق با رطوبتی،کاری  عایق

 انضمام به متر ميلی 9 ضخامت به ترموباند نوع استر پلی الياف پالستيکی،

 .آن مانند و ها پی روی ها، توالت ها، حمام سطوح برای آستر قشر

 995،500 مترمربع

040۲۲0۲04 

 قير از متشکل یک درجه ساخته پيش عایق با رطوبتی،کاری  عایق

 انضمام متر به ميلی 9 ضخامت به ترموباند نوع استر پلی الياف پالستيکی،

 .سطوحسایر  برای آستر قشر

 ۲11،500 مترمربع

040۲۲0۲05 

 قير از متشکل یک درجه ساخته پيش عایق با رطوبتی،کاری  عایق

 انضمام متر به ميلی 4 ضخامت به ترموباند نوع استر پلی الياف پالستيکی،

 .آن مانند و ها پی روی ها، توالت ها، حمام سطوح برای آستر قشر

 949،500 مترمربع

040۲۲0۲00 

 قير از متشکل یک درجه ساخته پيش عایق با رطوبتی،کاری  عایق

 انضمام متر به ميلی 4 ضخامت به ترموباند نوع استر پلی الياف پالستيکی،

 .سطوحسایر  برای آستر قشر

 9۲0،500 مترمربع

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -ی و هدایت رواناب سطحیآور جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای متفرقه. بيست و سوم فصل 

 11صفحه:  

 

 

 

 متفرقه ی. کارها بیست و سوم فصل

 مقدمه 

 

در نظـر   ،یزيـ آم رنـگ  یسطوح برا یازس سمباده زدن به منظور آماده ایبرس  نهیرنگ ضد زنگ، هز یاجرا یها فیدر رد. 9 

داشـته   یـی زدا به زنـگ  ازيکارفرما، ن دیيامهندس مشاور و ت صيبا تشخ یزدگ به علت زنگ یگرفته شده است، چنانچه سطوح فلز

 پرداخت خواهد شد. ییزدا گزن یها فیآن بر حسب مورد، از رد یباشد، بها

 شود. یشده، پرداخت م ییزنگ زدا یفلز یوزن کارها سببر ح 040۲90۲0۲و  040۲90۲09 یها فیواحد رد ی. بها۲

شده، پرداخـت   یزيآم رنگ ایضد زنگ  یفلز یبر حسب وزن کارها ،040۲90۲00تا  040۲90۲09 یها فیردواحد  ی. بها9

 شود. یم

 منظـور شـود.   مـان يدر اسناد و مدارک پ دیاست، با ازيمورد ن یبردار دوران بهره یکه برا ییها نقشه و مشخصات ساختمان. 4

 هيـ کـه در زمـان ته   سازمان برنامه و بودجه کشور واحد رسته ساختمان یبها شده، با استفاده از فهرست ادی یها ساختمان نهیهز

 یها فی. پرداخت رددگرد یمربوط درج م فیکار نافذ است، محاسبه و به صورت مقطوع برآورد و در مقابل رد یاجرا نهیبرآورد هز

 شود. یکار انجام م شرفتيپشده، بر اساس  ادی

در  ،یکياسـتاپ السـت  واتر ازيـ و جـوش مـورد ن   گریکـد یبـه   (P.V.C) یکياستاپ پالسـت  واتر ی. دستمزد چسباندن نوارها5

 مربوط منظور شده است. یها متيق

و  040۲90009 یهـا  فیـ رد مـت يدر ق ،یاضـاف  یلگردهـا يم ینصب واتراستاپ، به استثنا یالزم برا لیمصالح و وسا. تمام 0

 .است شدهور منظ 040۲9000۲

 اتيـ نظيـر: عمل  040۲9010۲و  040۲90109شـماره   یها فیموضوع رد یها ساختمان ییاجرا ی. الزم است مشخصات فن7

 درج شود. مانيپ یخصوص یفن طیدر شرا رهيآب، گاز و غ نيتام ش،یو گرما شیسرما ساتيتاس ستميبرق، س ،یساز محوطه

  



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -ی و هدایت رواناب سطحیآور جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای متفرقه. بيست و سوم فصل 

 11صفحه:  

 

 

 

 د )ریال(بهای واح واحد شرح شماره

 ۲91،500 مترمکعب دسی ریزی، با وسایل و ابزار الزم. های بتنی پس از بتن بریدن درزها در روسازی 040۲90909

 ۲4،400 مترمکعب دسی تهيه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز. 040۲9090۲

 40،100 مترمکعب دسی الستوفوم، بر حسب حجم درز.تهيه مصالح و پرکردن درزهای عميق بتنی با پ 040۲90909

 110 کيلوگرم زدایی( سطوح فلزی. سمباده یا برس زدن )زنگ 040۲90۲09

 4،970 کيلوگرم زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی )سند بالست(. زنگ 040۲90۲0۲

 9،570 کيلوگرم تهيه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ، روی سطوح فلزی. 040۲90۲09

040۲90۲04 
تهيه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست اکليل روغنی شامل آستر و رویه، 

 روی کارهای فلزی.
 9،7۲0 کيلوگرم

040۲90۲05 
تهيه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، 

 روی کارهای فلزی.
 9،000 کيلوگرم

040۲90۲00 
و قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و تهيه مصالح و اجرای د

 ميکرون در هر دست رنگ. 900رویه روی کارهای فلزی، به ازای 
 7،090 کيلوگرم

040۲90909 
آميزی  ميکرون افزایش ضخامت رنگ 900، به ازای هر940900بها به ردیف  اضافه

 اپکسی.
 9،140 کيلوگرم

 9،0۲4،000 ترمربعم تهيه و نصب نوار شبرنگ. 040۲90409

 9،095،000 مترمربع آميزی با رنگ شبرنگ. تهيه مصالح و رنگ 040۲9040۲

040۲90509 
گرم در مترمربع، برای  950اتيلن(، به وزن حدود  تهيه و نصب نایلون )فيلم پلی

 در کار باقی بماند. اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که نایلون الزاماً
 99،700 مترمربع

 ۲17،000 مترطول وی سی.  متر، از جنس پی سانتی 95تهيه و نصب واتراستاپ به عرض  040۲90009

 9۲1،500 مترطول متر، از جنس الستيک. سانتی 95تهيه و نصب واتراستاپ به عرض  040۲9000۲

 ۲1۲،000 کيلوگرم کاری و جاگذاری لوله پالستيکی برای زهکشی. تهيه، سوراخ 040۲90009

 9۲،500 مترطول متر. سانتی 95متر اضافه بر  سانتی 9، برای هر 940709بها به ردیف  ضافها 040۲90709

 1،440 مترطول متر. سانتی 95متر اضافه بر  سانتی 9، برای هر 94070۲بها به ردیف  اضافه 040۲9070۲

040۲90109 
ه در های کنترل، اداری و نگهبانی، به منظور استفاد تهيه مصالح و اجرای ساختمان

 برداری. دوران بهره
 -----  مقطوع

 ----- مقطوع برداری. تهيه مصالح و اجرای ساختمان انبار، به منظور استفاده در دوران بهره 040۲9010۲

040۲90109 
ساخته  های پيش تهيه و جاگذاری نوار آب بند، قير و کنف، در محل درز نيم لوله

 )کانالت(.
 ----- مترطول
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 عالیم و تجهیزات ایمنی.  ارمچهبیست و  فصل

 مقدمه

 

بـرداری کـاربرد داشـته و     . کليه عالیم و تجهيزات ایمنی موضوع فصل حاضر صرفاً به منظور نصب و استفاده در دوران بهره9

 سازی کارگاه در دوره نگهـداری و تعميـر ممنـوع    های مرتبط با عمليات ایمن های فصل حاضر در پرداخت هزینه استفاده از ردیف

مناسـب   یهـا  فیـ براسـاس رد بایست  سازی کارگاه در زمان انجام عمليات نگهداری و تعمير می های عمليات ایمن باشد. هزینه می

 شود.پرداخت بينی در برآورد اوليه پيمان  درصورت پيش مطابق دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه و صرفاً

 شود: می ترتيب زیر پرداخت . قيمت تهيه و نصب تابلوها و عالئم راهنمایی، به۲

های مربوط، بـا اعمـال    های فصل سازی شالوده تابلو با توجه به نقشه و مشخصات، با استفاده از ردیف کنی و پی . بهای پی۲-9

 شود. محاسبه می 90/9ضریب اضافی 

 . هزینه تهيه و نصب پایه فلزی تابلو براساس ردیف مربوط، از فصل کارهای فوالدی سبک.۲-۲

 .90/9. هزینه رنگ پایه تابلو براساس ردیف مربوط، از فصل متفرقه با اعمال ضریب اضافی ۲-9

سـبک و   یفـوالد  یکارها یها مربوط از فصل فیزن براساس رد چشمک یها تابلوها و چراغ یفلز هیو نصب پا هيته نهیهز .9

 یهـا  مناسـب از فصـل   یهـا  فیـ براساس رد یبردار الهشالوده تابلو و نخ یساز یپ ،یکن یپ نهیها نظير هز نهیهز گریو د یدستمزد

 شود. یمربوطه پرداخت م

 شود. یمحاسبه و پرداخت م 040۲40504 فیزن، از رد چشمک یها چراغ هیپا یکش ميس نهیهز .4

 متر است. یليم 9برابر  یعمود یتابلوها یومينيحداقل ضخامت صفحه آلوم .5

 متر است. یليم۲5/9برابر  یعمود یتابلوها یضخامت صفحه ورق فوالد اقل. حد0

 فیـ مربـوط، بـه صـورت رد    نهیهز رد،يصورت گ ريمتغ اميشده با پ نييتع طیو نصب تابلو عالوه بر شرا هيکه ته یدر صورت. 7

 شود. یدار محاسبه و پرداخت م ستاره

)بـه جـز    میعال ریو سا یباراخ ،یاخطار ،یانتظام پيت یصفحه تابلوها هيمربوط به ته یها فیلحاظ شده در رد یها متيق .1

درجه  10دار )دو لبه  به سه شکل لبه ،باشند یمربع م ایمثلث و  ره،یدا ،یضلع ( که به شکل هشتريمس تیهدا یاطالعات یتابلوها

بـا   یلبـه( و از دو جـنس ورق روغنـ    گونه چيساده )بدون ه ای (یلبه برجسته داخل کی یدار )دارا ساده رخ ای( یرونيعمود به هم ب

و  چيها و متعلقات الزم شـامل پـ   و نقش آن نهيبه همراه شبرنگ به کار رفته در زم زهيورق گالوان ایو  کيرواستاتپوشش رنگ الکت

ــا   ــاحت تابلوه ــت. مس ــره و بســت اس ــت یمه ــخامت پ  پي ــر و ض ــورد نظ ــنهاديم ــا یش ــدول انته ــه ا یاز ج ــمقدم ــل نی   فص

 ،یاز رنگـرز  شيپـ  دیـ شـوند، با  یمـ  هسـاخت  یروغن اهيز جنس ورق سکه صفحات ا ییها فیگردد. در رد یاقتباس م (9۲)جدول 

 گردند. یزيآم رنگ کرونيم 75 ± 90به ضخامت  کيالکترواستات یشوند و با رنگ پوشش ییزدا یبار شستشو داده و چرب نیچند

 ها منظور شده است.ب فهرست نیا یها فیرد متيدر ق ،یکيتراف یو حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوها یريبارگ نهیهز .1

نصـب )از   یهـا  نـه یدرصـد هز  00معادل  دنيبرچ نهیصفحه تابلو، هز دنيبه برچ ازيتابلوها در صورت ن ريتعم اتي. در عمل90

 شود. نيي( تعششمو  ستيفصل ب

 نظـر  رد تـابلو  فلورسـنت  سـطح  با تابلو، مساحت باشند، سبز - زرد فلورسنت شبرنگ با ای حاشيه دارای تابلوها چنانچه .99

 .گردد می اعمال 040۲40907و  040۲40900 های آیتم بهای اضافه در فلورسنت شبرنگ دارای فقط سطح و شود می گرفته
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 تابلو( مفید مساحت و )ضخامت تیپ تابلوهای مشخصات .61 جدول
ف

ردی
 

 نام تابلو و اندازه )میلیمتر(

 ضخامت ورق )میلیمتر(
 مساحت مفید

 )مترمربع(
 دار تابلوی لبه دار تابلو ساده رخ ادهتابلو س

 ۲19/0 ۲5/9 5/9 5/9 متر ميلی 000ضلعی با قطر  تابلوی هشت 9

 44۲/0 5/9 5/9 5/9 متر ميلی 750ضلعی با قطر  تابلوی هشت ۲

 090/0 5/9 5/9 5/9 متر ميلی 100ضلعی با قطر  تابلوی هشت 9

 999/9 5/9 ۲ ۲ متر ميلی 9۲00ضلعی با قطر  تابلوی هشت 4

 079/0 ۲5/9 ۲5/9 ۲5/9 متر ميلی 900ای با قطر  تابلوی دایره 5

 951/0 ۲5/9 ۲5/9 ۲5/9 متر ميلی 450ای با قطر  تابلوی دایره 0

 ۲19/0 ۲5/9 5/9 5/9 متر ميلی 000ای با قطر  تابلوی دایره 7

 44۲/0 5/9 5/9 5/9 متر ميلی 750ای با قطر  تابلوی دایره 1

 090/0 5/9 5/9 5/9 متر ميلی 100ای با قطر  رهتابلوی دای 1

 999/9 5/9 ۲ ۲ متر ميلی 9۲00ای با قطر  تابلوی دایره 90

 707/9 ۲ ۲ ۲ متر ميلی 9500ای با قطر  تابلوی دایره 99

 ۲40/0 ۲5/9 5/9 5/9 متر ميلی 000تابلوی مثلثی با ارتفاع  9۲

 975/0 5/9 5/9 5/9 متر ميلی 750تابلوی مثلثی با ارتفاع  99

 540/0 5/9 5/9 5/9 متر ميلی 100تابلوی مثلثی با ارتفاع  94

 109/0 5/9 ۲ ۲ متر ميلی 9۲00تابلوی مثلثی با ارتفاع  95

 509/9 ۲ ۲ ۲ متر ميلی 9500تابلوی مثلثی با ارتفاع  90

97 
 w × hتابلوی مربع یا مستطيل با اضالع 

 متر ميلی
 ۲ا ی 5/9یا  ۲5/9بسته به سایز تابلو 
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 ۲،070،000 مترمربع .)رده مهندسی( EGPتهيه، برش و نصب نوار با شبرنگ  040۲40909

 4،9۲0،000 مترمربع .)پربازتاب( HIPتهيه، برش و نصب نوار با شبرنگ  040۲4090۲

040۲40۲09 
متر و رنگ  ميلی ۲5/9روغنی  تهيه صفحه تابلوی تيپ ساده با ورق

 و متعلقات. EGPالکترواستاتيک و شبرنگ رده مهندسی 
 0،149،000 مترمربع

040۲40۲0۲ 
متر و شبرنگ رده  ميلی ۲5/9با ورق گالوانيزه   هتهيه صفحه تابلوی تيپ ساد

 و متعلقات. EGPمهندسی 
 0،000،000 مترمربع

040۲40۲09 
متر و رنگ  ميلی ۲5/9ق روغنی تهيه صفحه تابلوی تيپ ساده با ور

 .و متعلقات HIPالکترواستاتيک و شبرنگ پربازتاب 
 1،59۲،000 مترمربع

040۲40۲04 
و شبرنگ  متر ميلی ۲5/9تهيه صفحه تابلوی تيپ ساده با ورق گالوانيزه 

 .و متعلقات HIPپربازتاب 
 1،901،000 مترمربع

040۲40۲05 
رنگ  متر و ميلی ۲5/9روغنی  دار با ورق تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 و متعلقات. EGPالکترواستاتيک و شبرنگ رده مهندسی 
 1،۲04،000 مترمربع

040۲40۲00 
متر و شبرنگ رده  ميلی ۲5/9دار با ورق گالوانيزه  تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 و متعلقات. EGPمهندسی 
 7،10۲،000 مترمربع

040۲40۲07 
رنگ  متر و ميلی ۲5/9با ورق روغنی دار  تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 .و متعلقات HIPالکترواستاتيک و شبرنگ پربازتاب 
 1،100،000 مترمربع

040۲40۲01 
و شبرنگ  متر ميلی ۲5/9دار با ورق گالوانيزه  تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 .و متعلقات HIPپربازتاب 
 1،499،000 مترمربع

040۲40909 
 دار رخ چنانچه تابلوها 040۲40۲04تا  040۲40۲09های  به ردیفبها  اضافه

 )دارای لبه داخلی( باشد.
 990،000 مترمربع

040۲4090۲ 
و  040۲40۲05و  040۲40۲09و  040۲40۲09های  ردیفبها به  اضافه

 متر باشد. ميلی 5/9ورق روغنی  چنانچه ضخامت 040۲40۲07
 999،000 مترمربع

040۲40909 
و  040۲40۲05و  040۲40۲09و  040۲40۲09های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی ۲چنانچه ضخامت ورق روغنی  040۲40۲07
 9،009،000 مترمربع

040۲40904 
و  040۲40۲00و  040۲40۲04و  040۲40۲0۲های  به ردیفبها  اضافه

 متر باشد. ميلی 5/9ورق گالوانيزه  چنانچه ضخامت 040۲40۲01۲
 919،000 مترمربع

040۲40905 
و  040۲40۲00و  040۲40۲04و  040۲40۲0۲های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی ۲ورق گالوانيزه  چنانچه ضخامت 040۲40۲01
 9،979،000 مترمربع

040۲40900 
جای شبرنگ رده  POPزرد  - بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز اضافه

 .EGPمهندسی 
 ۲،940،000 مترمربع

040۲40907 
جای شبرنگ  POPزرد  - اده از شبرنگ فلورسنت سبزبهای استف اضافه

 .HIPپربازتاب 
 099،000 مترمربع

040۲40409 

ای( طبق مشخصات فنی، پياده کردن محل نصب و  نصب بازتاب )چشم گربه

گرم و رعایت فاصله و زاویه نصب  9۲0های مخصوص حداقل  استفاده از چسب

 طبق دستورکار.

 74،000 عدد

040۲40509 
زن تنظيم شونده سه خانه یک جهت طبق  اندازی چراغ چشمک اهنصب و ر

 مشخصات فنی و دستورکار مربوط.
 4،40۲،000 عدد

 9،977،000 عدد وقتی از چراغ دو جهت تک پایه استفاده شود. 040۲40509بها به ردیف  اضافه 040۲4050۲
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 9،705،000 عدد وقتی از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود. 040۲40509بها به ردیف  اضافه 040۲40509

 9،157،000 مترطول زن های چشمک کشی پایه چراغ سيم 040۲40504
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 حمل و نقل. پنجم  و تسیب فصل

 مقدمه

 

اسناد ارجاع و در  ليبرآورد، تکم ميدر زمان تنظ( 99)جدول فصل را  نیا هيدستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضم .9

باشـد.   دیـ جـدول با  نیـ منـدرج در ا  یها حمل براساس فاصله نهیبوده و پرداخت هز زين مانيپ مهيجدول ضم نیکار ارائه دهد، ا

، مالک پرداخت قابل قبول حداکثر یها فاصله د،قابل قبول مندرج در جدول باش یها حداکثر فاصلهاز  شتريچنانچه فاصله حمل ب

 خود لحاظ کند. متيق شنهاديحمل مازاد را در پ یها نهیهز مانکاريدارد پ خواهد بود و لذا ضرورت

پرداخـت بـوده و    یشـده، مبنـا   ليـ تکم ریکه مطابق جدول ز مانيپ درحمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج  یها فاصله

 ایـ مصـالح )کـم    نيمنابع تام ایمعادن  در موقعيت تيدر موقع ريينخواهد شد. در صورت تغ ميحمل تنظ یها جلسه فاصله صورت

 اعمال نخواهد شد. مانکاريبابت به پ نیاز ا یکاهش پرداخت ایاضافه و  (حمل یشدن فاصله ها ادیز

هـا مـورد    نهیبراورد گز سهیمقا یبها برا فهرست نیانجام مطالعات توسط مشاور )قبل از ارجاع کار( چنانچه ا رحلهصره: در متب

 .رديگ یقابل قبول مندرج در جدول، مالک عمل قرار نم یها فاصله حداکثر رد،يگ یاستفاده قرار م

مجـدد   یريو بـارگ  هيشود از بابت تخل یم نيتام یکن یو پ یدارودبرگ ،یکن کانال ،یکه از محل خاکبردار ییزهایدر خاکر .۲ 

 شود. یپرداخت نم یا جداگانه یمصالح، بها

 ریگونـه اسـتناد بـه مقـاد    شود و هر یدر جدول محاسبه و پرداخت م حمل ذکر شده یها حمل صرفا براساس فاصله نهیهز .9

 .ستيحمل مصالح، مجاز ن نهیمحاسبه هز یر کار برایبها و مقاد دفترچه فهرست یها از فصل کیحمل مندرج در هر  یها فیرد

نشـده   ینيب شيجدول پ در یا حمل آن، فاصله یابالغ شود که برا مانکاريبه پ یدیکار جد اتيعمل یاجرا نيچنانچه در ح .4

 شود. ینم جادیحمل ا یبرا یدیجد فیلحاظ شود و رد دیکار جد متيق نييدر تع دیحمل با نهیباشد، هز

منـدرج در جـدول حـداکثر فاصـله بـوده و       یهـا  فاصـله  ،شوند یمناقصه واگذار م فاتیکه بر اساس ترک تشر ییدر کارها .5 

 پرداخت خواهد بود. یکند، فواصل کمتر مبنا داياجرا فواصل اجرا شده کاهش پ نيچنانچه در ح

 90تـا فاصـله    تـا انبـار کارگـاه    لیمصالح از محل تحو یحمل و بارانداز ،یريبا واحد تن کيلومتر، هزینه بارگ یها فیدر رد .0

 فته شـده اسـت.  بها، در نظر گر فهرست نیا یها فصل ریسا یها فیرد متياز انبار کارگاه تا محل مصرف، در ق نيهمچنو  لومتريک

 شود. یفصل پرداخت م نیا یها فیمتر حسب مورد بر اساس ردکيلو 90مازاد بر حمل  نهیهز

( یسـنگ  ایـ  ی)معمـول  یزیمصـرف در خـاکر   یبرا یکن یپ ،یکن کانال ،یحمل مصالح حاصل از خاکبردار یها فیرد یبرا .7

 ایـ حمـل، حجـم خـاک     نـه یمحاسبه هز یم خاک براحج .شود یفاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور م

مازاد به دپـو، فاصـله حمـل از     ایحمل مصالح نامناسب  فیرد یباشد. برا دیبا ها یزیسنگر ای زهایشده در خاکر دهيکوب یزیسنگر

 .رديگ یحمل قرار م نهیمحاسبه هز یمبنا هيمحل برداشت تا محل تخل

. درخصوص حمـل مـواد حاصـل از عمليـات     شود یاعمال نم یپرداختاضافه  یشن ایساخته نشده و  یها بابت حمل در راه .1

 قابل پرداخت خواهد بود. 040۲50909های سرویس، صرفاً ردیف  ته نشده مانند راههای ساخ های توده شده در راه خاک خاکی یا

 .گيرد پرداختی صورت نمی منظور شده و از این بابت اضافهمترتب های  و صعوبت زیافت و ر ،ها فیواحد رد یدر بها .1

 9هزینـه بـارگيری و حمـل تـا     ساخته بتنـی،   فيلتر و همچنين لوله و قطعات پيش بنایی، برای آب و مصالح سنگی بتن، .90

ت هزینـه  نظر گرفته شده است. نحوه پرداخ دربها  های این فهرست های سایر فصل در ردیف ،کيلومتر و باراندازی در محل مصرف

های مربوط یا  بر حسب مورد در مقدمه فصلساخته،  و همچنين قطعات پيش ، مصالح سنگیک کيلومتر، برای آبحمل مازاد بر ی

 این فصل، تعيين شده است.

های نگهداشت  با موضوع حمل دستی مصالح، با توجه به شرایط خاص پروژه 400۲50509الی  400۲50509های  ردیف. 99

متر داشته باشد، قابل  900ای بيش از  دسترسی با ماشين تا محل عمليات اجرایی فاصلهترین محل  و صرفاً در مواردی که نزدیک

 .باشد نمی بهایی قابل پرداخت متر  900حمل دستی کليه مصالح تا  برایباشند.  پرداخت می
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 های حمل مصالح جدول فاصله .69 جدول

 

 

 

 

 عملیات ردیف
 فاصله حمل

 )کیلومتر(

 حداکثر فاصله حمل قابل

 یلومتر(قبول )ک

9 
 مصرف برای ها کنی پی و گودبرداری کنی، کانال خاکبرداری، از حاصل مواد حمل فاصله

 معمولی های خاکریزی در
 ۲5 

۲ 
 مصرف برای ها کنی پی و گودبرداری کنی، کانال خاکبرداری، از حاصل مواد حمل فاصله

 سنگی های خاکریزی در
 ۲5 

 95  معمولی های خاکریزی در مصرف محل تا قرضه معدن از حمل فاصله 9

 90  سنگی های خاکریزی در مصرف محل تا قرضه معدن از حمل فاصله 4

 --  نباتی خاک دپو به حمل فاصله 5
 95  آن( نظایر و لجن سنگ، )خاک، مازاد یا نامناسب مصالح دپو به حمل فاصله 0

 95  تخریب از حاصل مواد حمل فاصله 7

1 
 خاک تثبيت و اساس زیراساس، خاکریزی، عمليات در فادهاست برای آب حمل فاصله

 )هر نوع عمليات خاکی(
 -- 

 --   بتن آوری عمل و ساخت برای آب حمل فاصله 1
 75   بادی ماسه حمل فاصله 90

 --  زهکش مصالح حمل فاصله 99

 ۲5   زیراساس حمل فاصله 9۲

 ۲5  ای رودخانه اساس حمل فاصله 99

 50   بتن توليد محل تا معدن محل از بتن ای( سنگی )رودخانه الحمص حمل فاصله 94

 50   بتن توليد محل تا معدن محل از بتن )کوهی( سنگی مصالح حمل فاصله 95

 ۲0  ميکسر تراک با بتن حمل فاصله 90

 ۲0  بتنی رویه اجرای برای بتن حمل فاصله 97

 90   سنگی بنایی برای الشه سنگ حمل فاصله 91

 90   سنگی بنایی برای مالون سنگ حمل فاصله 91

 ۲5   الشه سنگ با بلوکاژ و سنگ قلوه مانند دیوارها پشت درناژ مصالح حمل فاصله ۲0

 --  مصالح فيلتر حمل فاصله ۲9

 --  پالستيکی های لوله انواع حمل فاصله ۲۲

 450   ميلگرد حمل فاصله ۲9

 450   آالت آهن انواع حمل فاصله ۲4

 900   سيمان حمل فاصله ۲5

 --   ساخته پيش بتنی های جدول حمل فاصله ۲0

 450  دوجداره تانکره با خالص قير حمل فاصله ۲7

 900   معمولی تانکر با خالص قير حمل فاصله ۲1

 --  امولسيونی و محلول قير حمل فاصله ۲1

 --  ساخته باکس پيش و تنیب های لوله تيرها، نظير ساخته پيش بتنی قطعات حمل فاصله 90

 --  بتنی ساخته پيش متعلقات حمل فاصله 99

 900/0  حمل دستی مصالح سنگی، سيمان و ميلگرد فاصله 9۲
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

040۲50909 
ها برای  کنی حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی

 .ولیهای معم مصرف در خاکریزی
 4،110  کيلومتر  -مترمکعب 

040۲5090۲ 
ها برای  کنی حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی

 .های سنگی مصرف در خاکریزی
 4،110  کيلومتر  -مترمکعب 

040۲50909 
های ساخته  های توده شده در راه حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک

 کيلومتر. 90سرویس برای فواصل حمل بيشتر از های  نشده مانند راه
 1،050 کيلومتر  -مترمکعب 

040۲50904 
های معمولی مازاد بر یک  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

 .کيلومتر
 4،110  کيلومتر  -مترمکعب 

040۲50905 
های سنگی مازاد بر یک  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

 .کيلومتر
 4،110  کيلومتر  -مترمکعب 

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل به دپو خاک نباتی 040۲50900

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد )خاکی، سنگی، لجنی و نظایر آن( 040۲50907

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 040۲50901

040۲50901 
حمل آب برای استفاده در عمليات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبيت مازاد 

 .بر یک کيلومتر
 1،110  کيلومتر  -مترمکعب 

 1،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کيلومتر 040۲50990

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل ماسه بادی مازاد بر یک کيلومتر 040۲50999

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل زیراساس مازاد بر یک کيلومتر 040۲5099۲

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .ای مازاد بر یک کيلومتر حمل اساس رودخانه 040۲50999

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل اساس کوهی مازاد بر یک کيلومتر 040۲50994

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل مصالح زهکش مازاد بر یک کيلومتر 040۲50995

040۲50990 
ای( بتن از محل معدن تا محل توليد بتن مازاد  حمل مصالح سنگی )رودخانه

 .بر یک کيلومتر
 0،410  کيلومتر  -مترمکعب 

040۲50997 
 حمل مصالح سنگی )کوهی( بتن از محل معدن تا محل توليد بتن مازاد بر

 .یک کيلومتر
 0،410  کيلومتر  -مترمکعب 

 95،000  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل بتن یا مالت با تراک ميکسر مازاد بر یک کيلومتر 040۲50991

 5،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل بتن برای اجرای رویه بتنی مازاد بر یک کيلومتر 040۲50991

 0،410  کيلومتر  -مترمکعب  .بر یک کيلومترحمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد  040۲509۲0

040۲509۲9 
حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ الشه مازاد 

 .بر یک کيلومتر
 4،110  کيلومتر  -مترمکعب 

040۲509۲۲ 
های بتنی بر حسب حجم بتن  ساخته و جدول حمل انواع قطعات بتنی پيش

 .ی مورد نظر نيست(ساخته )حجم فيزیک پيش
 5،500  کيلومتر  -مترمکعب 

 9،100 کيلومتر  -مترمکعب  .های پالستيکی بر حسب حجم فيزیکی لوله حمل انواع لوله 040۲50۲09

 4،110  کيلومتر  -مترمکعب  .حمل مصالح فيلتر مازاد بر یک کيلومتر 040۲50909
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 9،990  کيلومتر  -تن  .کيلومتر 90لگرد مازاد بر حمل مي 040۲50409

 9،990  کيلومتر  -تن  .کيلومتر 90آالت مازاد بر  حمل انواع آهن 040۲5040۲

 9،990  کيلومتر  -تن  .کيلومتر 90حمل سيمان مازاد بر  040۲50409

 9،990  کيلومتر  - تن .کيلومتر 90حمل آهک مازاد بر  040۲50404

 9،950 کيلومتر  - تن .کيلومتر 90جداره مازاد بر  ل قير خالص با تانکر دوحم 040۲50405

 ۲،500 کيلومتر  - تن .کيلومتر 90حمل قير خالص با تانکر معمولی مازاد بر  040۲50400

 9،400  کيلومتر  - تن .کيلومتر 90حمل قير محلول و امولسيونی مازاد بر  040۲50407

040۲50509 

)شامل شن، ماسه، قلوه و الشه سنگ و سایر موارد سنگی دستی مصالح  حمل

متر  50به ازای هر  متر 900متر و حداکثر تا فاصله  900مشابه( مازاد بر 

 شود(. متر به تناسب محاسبه می 50)کسر 

 91۲،000 مترمکعب

040۲5050۲ 
به ازای هر  متر 900متر و حداکثر تا فاصله  900مازاد بر  دستی سيمان حمل

 شود(. متر به تناسب محاسبه می 50ر )کسر مت 50
 07 کيلوگرم

040۲50509 
 متر 900متر و حداکثر تا فاصله  900مازاد بر  آالت دستی ميلگرد و آهن حمل

 شود(. متر به تناسب محاسبه می 50متر )کسر  50به ازای هر 
 09 کيلوگرم
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 یدستمزد ی. کارها ششمو  ستیفصل ب

 مقدمه

 

 شده است که: ینيب شيپ ییکارها یفصل، برا نیموضوع ا یددستمز یکارها. 9

بينـی   بهـای تهيـه آن پـيش    ،بهـا  های دیگر این فهرست یا در ردیف شود یم هيکارفرما ته نهیها توسط و به هز مصالح آن .9-9

در  یبارانـداز حمـل و   ،یريمـورد نظـر، شـامل بـارگ     یدستمزد یواحد کارها یو بها فیبرآورد، شرح رد هيهنگام ته شده است.

فصـل درج   نیـ و در ا هيـ دستورالعمل کاربرد، ته 9-۲ دار مطابق بند به صورت ستاره ،یانداز الزم، نصب و راه یها ییکارگاه، جابجا

 .شود یم

ای بابت پيچ، مهره و دیگر موارد مورد نياز برای نصب  های مربوط به هزینه نصب پایه تابلو و تابلو بهای جداگانه . در ردیف9-۲

 شود. پرداخت نمی

تحویل، بارگيری، حمل و باراندازی نيوجرسی از انبار کارفرما به کارگاه )دپو موقت یـا  با موضوع  040۲00۲09بهای ردیف . ۲

 گـرفتن  شـامل انجـام کليـه اقـدامات الزم جهـت تحویـل      محل استفاده بسته به اعالم کارفرما( یا از محل کارگاه به انبار کارفرما 

کارگاه و باراندازی نيوجرسی در محل  به هر فاصله به محل پروژه فرما، بارگيری و حمل نيوجرسی از انبار کارفرمااز کار نيوجرسی

 در ردیف حاضر هزینه ریسه کردن نيوجرسی لحاظ نگرده است. باشد. می یا محل استفاده

ت کارگاه به محل استفاده یا برعکس بارگيری، حمل و باراندازی نيوجرسی از دپو موقبا موضوع  040۲00۲0۲. بهای ردیف 9

بـارگيری و  شامل انجام کليه اقدامات الزم جهت و یا از یک نقطه به نقطه دیگر )از محل یک دستورکار به محل دستورکار دیگر( 

و باراندازی نيوجرسی از محل دپو موقت کارگاه به محل اسـتفاده در هـر دسـتورکار یـا از محـل هـر دسـتورکار بـه محـل          حمل 

باشد. در ردیف حاضر هزینه ریسـه کـردن    می به هر فاصلهورکار دیگر و یا از محل هر دستورکار به محل دپو موقت کارگاه و دست

 نيوجرسی لحاظ نگرده است.

شـامل انجـام   ریسه کردن نيوجرسی به منظور ایجاد سازه انحراف موقـت جریـان آب   با موضوع  040۲00۲09بهای ردیف . 4

در بهـای ردیـف    باشـد.  می ها برچيدن آنآوری و  های مورد نياز و جمع ها در محل ت ریسه کردن نيوجرسیکليه اقدامات الزم جه

 حاضر هزینه استفاده از هر نوع جرثقيل و تجهيزات مورد نياز با توجه به شرایط اجرایی در کانال لحاظ گردیده است.

 جایی جداگانه پرداخت خواهد گردید. اجرایی یا جابه به ازای هر نوبت عمليات 040۲00۲09الی  040۲00۲09های  . ردیف5

در  یا سـایر مـوارد مشـابه    بندسازی ، پر کردن درزها و پشتعمليات خاکی، بنایی زیرسازی، هر نوع در صورت نياز به انجام. 0

متنـاظر در   هـای  فردی های عمليات اجرایی از ، هزینهریسه کردن نيوجرسی به منظور ایجاد سازه انحراف موقت جریان آبردیف 

 .باشد سایر فصول قابل پرداخت می
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 9۲،000 کيلوگرم نصب پایه تابلوها. 040۲00909

 950،000 عدد .040۲40۲01تا  040۲40۲09های  نصب صفحه تابلوهای ردیف 040۲0090۲

040۲00۲09 

انبار کارفرما به کارگاه )دپو تحویل، بارگيری، حمل و باراندازی نيوجرسی از 

موقت یا محل استفاده بسته به اعالم کارفرما( یا از محل کارگاه به انبار 

 کارفرما.

 951،000 مترمکعب

040۲00۲0۲ 

بارگيری، حمل و باراندازی نيوجرسی از دپو موقت کارگاه به محل استفاده یا 

ار به محل برعکس و یا از یک نقطه به نقطه دیگر )از محل یک دستورک

 دستورکار دیگر(.

 949،000 مترمکعب

 9،901،000 مترمکعب .ریسه کردن نيوجرسی به منظور ایجاد سازه انحراف موقت جریان آب 040۲00۲09
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 900صفحه:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یک:  پیوست

 کار یمصالح پا
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 شورای فنی شهرداری تهران

 کار . مصالح پای 9پيوست 

 909صفحه:  

 

 

 

 کار ی. مصالح پا 6 وستیپ

 مقدمه

 

 یباشد و با توجـه بـه برنامـه زمانبنـد     ازيمورد ن مان،يموضوع پ یاجرا یشود که برا یاطالق م یکار، به مصالح یمصالح پا .9

 ایـ  یريـ گ انبـار شـود کـه قابـل انـدازه      یو در کارگاه به طور مرتب به شکل هيته مانکاريتوسط پ یکار، طبق مشخصات فن یاجرا

ورود مشـخص شـده اسـت، بـا      خینوع، مقدار و تار صورت جلسه ورود که در آن، دیبا رگاه،شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کا

 شود. ميحضور مهندس مشاور تنظ

مربـوط و   یهـا  فصـل  یهـا  فیشده در رد ینيب شيحمل تا فاصله پ ،یريبارگ نهیهز مه،يفهرست ضم یها فیرد متي. در ق۲ 

 یحمل مازاد مصـالح، بـه اسـتثنا    یبرا یونه پرداختگ چيشده است و ه فتهمصالح در کارگاه به صورت منظم، در نظر گر یبارانداز

 شود. یها، انجام نم شده در مقدمه فصل ینيب شيموارد پ

درصـد   70 مانکار،يپ یمال هيبن تیتقو یشود و برا یم یريگ کار، اندازه یموقت، مقدار مصالح پا تيوضع صورت هي. هنگام ته9 

شوند(، بـا احتسـاب    یحمل مازاد م نهیکه مشمول هز یمصالح ی)برا 7/0 بیبدون اعمال ضر لحم نهیکار و هز یمصالح پا یبها

 شود. یمنظور م ها تيوضع در صورت مانکار،يپ یشنهاديپ بیو ضر یباالسر بیضر

هـا را از   کـردن آن  خارجحق  مانکاريمتعلق به کارفرماست و پ ت،يکار، پس از منظور شدن در صورت وضع ی. تمام مصالح پا4

صـورت، پـس از کسـر آن از     نینداشته باشد. که در ا یضرورت مان،يموضوع پ یاجرا یکه برا یمحوطه کارگاه ندارد، مگر مصالح

مهنـدس مشـاور و موافقـت کارفرمـا،      شـنهاد يتواند با پ یم مانکاريمنظور شده باشد(، پ تيوضع )چنانچه در صورت تيوضع صورت

 خارج کند. اهها را از کارگ آن

هـا را در محـل    آن دیـ با مانکـار ياسـت و پ  مانکـار يبه عهـده پ  مان،ير، در مدت پکا یمصالح پا یحفظ و نگهدار تي. مسئول5 

 عوامل مصون باشد، انبار کند. ریو سا یکه در مقابل عوامل جو یمناسب

موقت در  یها تيوضع کار در صورت یپا حمصال یمحاسبه بها یکار، تنها برا ی. نرخ مصالح تعيين شده در فهرست مصالح پا0 

 .ستيموارد ن ریا استناد در سایاستفاده  و قابل ه استنظر گرفته شد

کار منظـور شـود.    ینوع مصالح پا چيه دینبا ،یقطع تيوضع موقت و صورت لیموقت پس از تحو تيوضع صورت نی. در آخر7 

 ج شود.از کارگاه خار مانکاريتوسط پ دیاست، با مانکاريپ بهمانده و متعلق  یمصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باق
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 90۲صفحه:  

 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 971،000 مترمکعب ماسه شسته. 040490909

 941،000 مترمکعب شن شسته. 04049090۲

 990،000 مترمکعب مصالح زیراساس. 040490۲09

 911،000 مترمکعب ای. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه 040490۲0۲

 414،000 مترمکعب ز سنگ کوهی.مصالح اساس شکسته ا 040490۲09

 497،000 مترمکعب سنگ الشه بنایی. 040490909

 055،000 مترمکعب سنگ الشه قواره شده موزایيکی. 04049090۲

 9،995،000 مترمکعب سنگ بادبر. 040490909

 9،015،000 مترمکعب سنگ سر تراش. 040490904

 9،175،000 مترمکعب سنگ نيم تراش. 040490905

 ۲،415،000 مترمکعب سنگ تمام تراش. 040490900

 ۲،400،000 تن سيمان پرتلند نوع یک پاکتی. 040490409

 ۲،050،000 تن سيمان پرتلند نوع یک فله. 04049040۲

 ۲،971،000 تن سيمان پرتلند نوع دو پاکتی. 040490409

 ۲،094،000 تن سيمان پرتلند نوع دو فله. 040490404

 ۲،4۲0،000 تن پاکتی. 5پرتلند نوع  سيمان 040490405

 ۲،070،000 تن فله. 5سيمان پرتلند نوع  040490400

 09،400 کيلوگرم انواع تيرآهن. 040490509

 990،500 کيلوگرم انواع تيرآهن بال پهن. 04049050۲

 07،900 کيلوگرم انواع ناودانی. 040490509

 07،900 کيلوگرم انواع نبشی. 040490504

 07،900 کيلوگرم انواع سپری. 040490505

 11،700 کيلوگرم انواع تسمه. 040490500

 11،700 کيلوگرم انواع ورق سياه. 040490507

 07،900 کيلوگرم انواع سپر فلزی. 040490501

 00،400 کيلوگرم انواع ميلگرد ساده. 040490009

 55،900 کيلوگرم انواع ميلگرد آجدار. 04049000۲

 91،900 کيلوگرم انواع قيرهای محلول و امولسيونی. 040490709

 90،900 کيلوگرم سایر قيرها. 04049070۲
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 دو:  پیوست

 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز
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 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز . ۲ وستيپ

 904صفحه:  

 

 

 

 یباالسر یها نهی. شرح اقالم هز 1 وستیپ

 

 شود. یم کيتفک ریکار، به شرح ز یسرباال نهیو هز یعموم یباالسر نهیبه هز یبه طور کل ،یباالسر نهیهز

 

 یعموم یباالسر نهیهز. 9

 :ریدرج شده در ز یها نهیمربوط کرد، مانند هز یها را به کار مشخص توان آن یاست که نم ییها نهیاز نوع هز نهیهز نیا

 ،یو مـال  یادار امـور  ،یشـرکت، دفتـر فنـ    تیریمـد  یانسـان  یرويـ شـامل ن  ،یدفتر مرکز یانسان یرويدستمزد ن نهیهز. 9-9

 تدارکات و خدمات

کارکنان دفتـر   یکاريب مهيب نهی)سهم کارفرما(، به انضمام هز یکارکنان دفتر مرکز مهيو حق ب یعموم یها مهيب نهیهز. 9-۲

 .یمرکز

انجـام   یعموم هينقل لیبا وسا ران،یو ذهاب که توسط کارمندان با مد ابیا یها نهیو هز یدفتر مرکز هينقل لیوسا نهیهز. 9-9

 شود. یم

 .یاجاره محل دفتر مرکز ای یگذار هیسرما نهیهز. 9-4

 .یدفتر مرکز ینگهدار نهیهز. 9-5

 .یدفتر مرکز یدفتر لیاستهالک وسا نهیهز. 9-0

 .یآب، برق و سوخت دفتر مرکز نهیهز. 9-7

 .یمخابرات و پست دفتر مرکز نهیهز. 9-1

 .یو آبدارخانه دفتر مرکز ییرایپذ نهیهز. 9-1

 .یو ملزومات دفتر مرکز ریلوازم التحر نهیهز. 9-90

 .یو چاپ نقشه در دفتر مرکز یفتوکپ نهیهز. 9-99

 ها. شرکت در مناقصه یاسناد، برا هيته نهیهز. 9-9۲

 ها. نامه شرکت در مناقصه ضمانت نهیهز. 9-99

 ها. مع و مانند آندر مجا تیعضو ات،ینشر ،ییو قضا یحقوق یها نهیمتفرقه، شامل هز یها نهیهز. 9-94

 .یدفتر مرکز یبرا یعوارض شهردار نهیهز. 9-95

 .یاز انبار مرکز یبردار و بهره ینگهدار یها نهیاجاره و هز ای یگذار هیسرما نهیهز. 9-90

 .یدفتر مرکز یا انهیرا زاتيها و تجه دستگاه نهیهز. 9-97

 کار یسرباال نهی. هز۲

 :ریدرج شده در ز یها نهیمربوط کرد، مانند هز یتوان آن را به کار مشخص یم است که ییها نهیاز نوع هز نه،یهز نیا 

 است: ریکه شامل موارد ز یگذار هیسرما یها نهیهز .۲-9

 است. مانکاريپرداخت که نزد پ شيبا توجه به وجوه پ مانکار،يتنخواه در گردش پ نهی. هز۲-9-9

 نجام کار که نزد کارفرماست.آن قسمت از حسن ا یاز وجوه نقد یناش نهی. هز ۲-9-۲

 است: ریها، که شامل موارد ز نامه ضمانت نهیهز .۲-۲

 نامه انجام تعهدات. ضمانت نهی. هز۲-۲-9

 پرداخت. شينامه پ ضمانت نهیهز .۲-۲-۲

 کار. ینامه وجوه حسن اجرا ضمانت نهیهز .۲-۲-9

 .اتيمال نهیهز .۲-9

 .مانکاريسود پ .۲-4
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 است: ریرگاه، که شامل موارد زمستمر کا یها نهی. هز۲-5

و  نيو تـدارکات، کمـپ و کـانت    یمـال  ،یادار ،یکارگـاه، دفتـر فنـ    یعمـوم  یسرپرسـت  یانسان یرويدستمزد ن نهی. هز۲-5-9

کارگـاه،   دنيـ و برچ زيـ تجه نـه یبهـا و هز  فهرسـت  یها فیرد متيعوامل کارگاه که در ق ریدستمزد سا نهیهز ن،يخدمات. همچن

 منظور نشده است.

 .رديگ یقرار م شیو آزما یبازرس یکارفرما و مهندس مشاور برا اريکه در اخت یخدمات یانسان یروين نهیهز .۲-5-۲

 کار مربوط. ینقاط، برا ریبه کارگاه و سا یو کارکنان دفتر مرکز رانیسفر مد نهیهز .۲-5-9

 .مانياسناد و مدارک پ یاضاف یها نسخه هيته نهیهز .۲-5-4

 .مانکاريکارکنان و کارمندان پ یغذا نهیهز .۲-5-5

 کارگاه. ییرایپذ نهیهز .۲-5-0

 متفرقه. یها نهیوالن کارگاه و هزئپست، مخابرات، ارتباطات، سفر مس یها نهیهز .۲-5-7

 تدارکات کارگاه. یبرا هينقل لهيوس نيتام نهیهز .۲-5-1

 و ملزومات. ریچاپ، لوازم التحر ،یفتوکپ نهیهز .۲-5-1

 .مانکاريپ یها شیآزما نهیهز .۲-5-90

 کار. لیو تحو یمدارک فن هيته یها نهیهز. ۲-0

 .لميعکس و ف هيته یها نهیهز .۲-0-9

 کار. ازي(، در حد نShop Drawings) یکارگاه یها نقشه هيته نهیهز. ۲-0-۲

 (.As Built Drawingsچون ساخت ) یها نقشه هيته نهیهز. ۲-0-9

 |نترل پروژه و ک یزیبرنامه ر یها نهیهز. ۲-0-4

 موقت. لیانجام شده تا زمان تحو اتيعمل ینگهدار یها نهیهز. ۲-0-5

 یقطع لیموقت و تحو لیمربوط به امور تحو یها نهیهز. ۲-0-0

شـده   ینـ يب شيآالت پـ  نيماشـ  یساعت نهیآالت جزو هز نيماش رگاهيشاغل در تعم یانسان یرويدستمزد ن نهی( هز9 حيتوض 

 منظور نشده است.   یباالسر یها نهیدر هز یا هنیبابت هز نیاست و از ا
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 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 900صفحه:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سه:  پیوست

 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه
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 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل . 9 وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 907صفحه:  
 

 

 

 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه . 9 وستیپ

 

 فی. تعار9

دوره اجرا انجام شود، تا آغـاز و   یصورت موقت برا به دیاست که با یها و تدارکات اقدام ات،يکارگاه، عبارت از عمل زيتجه .9-9

 شود. سريم مان،يطبق اسناد و مدارک پ مان،يموضوع پ اتيانجام دادن عمل

قـرار   یبـردار  مـورد بهـره   ،یـی اجرا اتيـ عمل یبانيپشـت  یشود کـه بـرا   یگفته م یبه ساختمان ،یبانيپشت یها ساختمان .9-۲

 ،یصـافکار  ،یسـاز  یبـاطر  ،یآرماتوربنـد  ،ینجـار  ،یآهنگـر  ،یساتيتاس یها امل کارگاهش ده،يسرپوش یها مانند کارگاه رند،يگ یم

انبـار مـواد منفجـره،     ده،يسرپوشـ  یآالت، انبارها نيماش دهيسرپوش یها رگاهيتعم ،ساخته و مانند آن شيساخت قطعات پ ،ینقاش

 ... و یرسان ختسو ستگاهیبرق، ا یاتاق محل ترانسفورماتورها و مولدها مانکار،يپ شگاهیآزما

هـا، مـورد    دادن بـه آن  سیافراد مسـتقر در کارگـاه و سـرو    یشود که برا یگفته م یبه ساختمان ،یعموم یها ساختمان .9-9

فروشگاه، درمانگاه،  ،ییآشپزخانه، نانوا ،یغذاخور ،یمسکون یها مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان رد،ياستفاده قرار گ

 .دهيسرپوش یها نگيتلفنخانه، پارک خانه،یرختشو

 یهـا  و کانـال  زیخـاکر  جـاد یو فاضـالب، ا  یسـطح  یها و دفع آب یآور جمع ستميس ،یبند ابانيشامل خ ،یساز محوطه .9-4

 یهـا  نـگ يپارک ،یورزشـ  یهـا  نيروباز، زم یسبز، انبارها یفضا ل،يحفاظت کارگاه در مقابل س یبرا گرید داتيآب و تمه تیهدا

 مشابه است. یو حفاظت و کارها یمنیا زاتيتجه نيمحوطه، تأم ییروشنا نيتام ،یکشروباز، حصار

کـار، از   یاجـرا  ازياز کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد ن ییها محل ایکارگاه، محل  یمنظور از ورود .9-5

 طیدر شـرا  شـگفته، يپ یازهـا ياز ن کیـ هـر   نيتام یکارگاه برا یشود. مشخصات ورود یم مانکاريپ لیو تحو نيکارفرما تام یسو

 شود. یم نييتع مانيپ یخصوص

و حفاظـت   ینگهـدار  یکارگـاه، بـرا   زيـ تجه ییاز کارگاه است که با توجه به طرح جانما ییها محل ایانبار کارگاه، محل  .9-0

 شود. یها استفاده م مربوط، از آن یها دستورالعمل تیبا رعا زاتيمصالح و تجه

 احداث شود. ات،يعمل یبه محل اجرا یابيدست یهستند که برا ییها راه س،یسرو یها اهر .9-7

شـد امـا بـه علـت      یموجود انجام مـ  رياز مس که قبالً ،یعموم هينقل لیتردد وسا نيتام یکه برا است یراه ،یراه انحراف .9-1

بـه   یکار ابالغـ ر صورت لـزوم مطـابق بـا دسـتور    د یاحداث راه انحراف نهیقطع شده است، احداث شود. هز مانيموضوع پ اتيعمل

 شود. یبها محاسبه و پرداخت م مرتبط در فهرست یها فصل یها فیشده بر اساس رد راکار اج ریو احجام و مقاد مانکاريپ

آالت، بـه   نيو ماشـ  سـات يهـا، تاس  کارگاه، فراهم کردن سـاختمان  دنيو برچ زيتجه یها فیدر شرح رد نيمنظور از تام .9-1

 یهـا  اجاره و اقدام ایخدمت  دیها از امکانات موجود در محل، به صورت خر گرفتن آن ارينصب در کارگاه با در اخت ایش احداث رو

 هاست. آن از یبردار و بهره یمربوط به نگهدار

 زات،يـ موقـت، خـارج کـردن مصـالح، تجه     یهـا  و سـاختمان  سـات يمصالح، تاس یآور کارگاه، عبارت از جمع دنيبرچ .9-90

هـا و   نيکـردن و در صـورت لـزوم بـه شـکل اول برگردانـدن زمـ        زيـ تم ح،ياز کارگاه، تسط مانکاريتدارکات پ گریآالت و د نيماش

 کارفرما، طبق نظر کارفرماست. یلیتحو یها محل

 کارگاه توسط مشاور دنيو برچ زيتجه نهیبرآورد هز هي. روش ته۲

و حداقل فضـاها و   یها، مشخصات فن گاه، مهندس مشاور الزم است با نقشهکار دنيو برچ زيتجه نهیبرآورد هز هيبه منظور ته

 .دیبرآورد بنما نیا مهيو ضم هيرا قبل از مناقصه ته ازيمورد ن التيتسه

 یروش انتخـاب شـده بـرا    ن،يهر کار و همچنـ  ازيو ن طیبا توجه به شرا دیکننده برآورد، با هيواحد ته یامهندس مشاور  .۲-9

شـده   ینيب شيپ یها فیمربوط را طبق رد یها نهیآن، هز یکارگاه را تعيين و بر مبنا زيتجه یروش برا نیتر یادآن، اقتص یاجرا

بـه   یباالسـر  یها نهیکار و با منظور نمودن هز یمحل اجرا یها متيبر حسب ق وست،يپ نیکارگاه ا دنيو برچ زيدر فهرست تجه

کارگـاه   دنيـ و برچ زيتجه یبرا یا ژهید نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ومور یها فیصورت مقطوع برآورد کرده و در برابر رد

 و وسـت يپ نیـ منـدرج در ا  یهـا  فیـ صرفا براسـاس رد  گاه،کار زيکند. تجه ینيب شيپ مان،يالزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پ
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کـه   ییهـا  سـاختمان  یباشد. بـرا  یمجاز نم دار با هر عنوان از جمله ستاره فیشود و اضافه کردن رد یجدول، برآورد و پرداخت م 

شـود. در مـورد    یهـا منظـور مـ    احداث کسر شده و حاصل، به عنـوان بـرآورد آن   نهیاز هز ،یافتیشود، ارزش مصالح باز یاحداث م

حمـل و نصـب،    نـه یهز ،یفلـز  یهـا  هـا، ماننـد قـاب    ساخته سـاختمان  شيها و قطعات پ ساخته، مانند کاروان شيپ یها ساختمان

 شود. یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه نهیکار محاسبه شده و جزو برآورد هز یها، در طول اجرا آن یگذار هیهالک و سرمااست

احداث شده تا زمان خاتمـه   یها ساختمان یافتیارزش مصالح باز شوند، یفسخ م ایکه مشمول خاتمه  ییها  مانيتبصره( در پ 

 شود. یتوافق م مانکاريکارفرما و پ نيط مربوط، بیشرا ریم شده و ساانجا زيتجه زانيفسخ، با توجه به م ای

شود، به صـورت موقـت و    یکارگاه منظور م دنيو برچ زيتجه یها نهیکه در برآورد هز ییها و راه ساتيها، تاس ساختمان .۲-۲

 یدادن بـه اجـرا   تیـ بـا اولو امکـان  در صـورت  کارگـاه،   زيتجه یها نهیهز ليشود. به منظور تقل یدوره اجرا در نظر گرفته م یبرا

 سـات يخواهد بود، از تاس ازيشده است و در دوره اجرا ن ینيب شيپ یبردار بهرهدوره  یکه در طرح برا ییربنایز ای یجنب ساتيتاس

بـا  هـا   آن نـه یحالـت هز  نیـ درج شود. در ا مانيموضوع در اسناد و مدارک پ نیکارگاه استفاده شود و ا زيشده به عنوان تجه ادی

منظـور   ارکـ  یاجـرا  نـه یمحاسـبه و در بـرآورد هز   بهای سازمان برنامه و بودجـه کشـور   بهای حاضر یا فهارس فهرست استفاده از 

 یو عموم یبانيپشت ،یادار ،یمسکون یها ساختمان نيتام یاکارگاه  یها آب، برق، گاز، مخابرات و راه نيتام یشود. چنانچه برا یم

شود اسـتفاده شـود، بـا توجـه بـه       یم ینيب شياز طرح پ یبردار دوران بهره یکه برا ییربنایز یا یجنب ساتيموارد، از تاس ریسا ای

و  زيـ شـده در تجه  ادیـ  سـات يتاس جـاد یا یبـرا  یا نـه یشده است، هز ینيب شيمربوط پ یها فصل یها فیدر رد ها آن نهیهز نکهیا

 شود. یکارگاه منظور نم دنيبرچ

 یمشخص شود. چنانچه بـرا  مان،يپ یخصوص طیدر شرا دیز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باآب، برق، گا نينحوه تام .۲-9

و  یکانـال کشـ   ،یکارگـاه، لولـه کشـ    یتـا ورود  یمحلـ  ایـ  یاز شـبکه سراسـر   ،یارتباط مخـابرات  یانتقال آب، برق، گاز و برقرار

 شود. ینيب شيپ مان،يپ یخصوص طیشراانجام دادن آن در  یچگونگ دیبادوره اجرا الزم باشد،  یبرا ،یکش کابل

آن، شـامل نصـب    یکه کارهـا  رد،يکارگاه را به عهده بگ یتا ورود یرسان چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق .۲-4

 یهـا  نـه ی( و هزمانـد یثابـت بـرق )د   یهـا  کارگاه، پرداخت تعرفـه  یاز برق شبکه تا ورود یکش ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل

 مـان يپ یخصوصـ  طیبه طور مشـخص در شـرا   نه،يزم نیمشابه است، تعهدات کارفرما در ا یهاکار ریانشعاب و اشتراک برق و سا

کارگـاه بـه    یتا ورود یرسان شود. چنانچه تدارک برق یکارگاه، منظور نم دنيو برچ زيبابت در تجه نیاز ا یا نهیشود و هز یدرج م

و  زيـ تجه یهـا  نـه یکار، باقيمانـده جـزو هز   انیقابل برگشت در پا یها نهیآورد و پس از کسر هزآن بر نهیعهده کارفرما نباشد، هز

 شود. یم ینيب شيکارگاه پ دنيبرچ

در حالـت   رد،يـ احداث چـاه آب را بـه عهـده بگ    یاکارگاه  یتا ورود یرسان آب نيکه کارفرما در نظر دارد تام یدر صورت .۲-5

اشـتراک   یها نهیکارگاه، پرداخت هز یخط انتقال آب از شبکه تا ورود یآن، شامل اجرا یهاآب که کار یاستفاده از شبکه عموم

برداشت آب، تعهدات کارفرمـا   یها نهیو پرداخت هز قيعم مهين ای قيبا احداث چاه عم است،مشابه  یکارها ریو انشعاب آب و سا

شود. چنانچه  یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيبابت در تجه نیااز  یا نهیشود و هز یدرج م مانيدر اسناد و مدارک پ نه،يزم نیدر ا

قابـل برگشـت در    یهـا  نهیآن پس از کسر هز نهیآب، به عهده کارفرما نباشد، هز چاه ا احداثیکارگاه  یتا ورود یرسان تدارک آب

 شود. یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه یها نهیجزو هزکار،  انیپا

 یخصوصـ  طیدر شـرا  احداث آن یچگونگ دیباشد، با یبه راه دسترس ازيبه کارگاه در دوره اجرا ن یدسترس یچنانچه برا .۲-0

 نیـ از ا یا نهیباشد، هز به عهده کارفرما یاحداث راه دسترس مانيکه بر اساس اسناد و مدارک پ یشود. در صورت ینيب شيپ مانيپ

آن  نهیکارفرما نباشد، هز عهدهبه  یکه احداث راه دسترس یحالتشود. در  یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیبابت در رد

محاسـبه و بـه   ه و بودجـه کشـور   مـ سـازمان برنا آهـن   واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و راه یبها با استفاده از فهرست

باشد کـه بـا    ی شامل مواردی نيز میایجاد راه دسترس شود. یم ینيب شيکارگاه پ دنيو برچ زيتجه نهیصورت مقطوع در برآورد هز

( و یـا ایجـاد   و سـایر مـوارد مشـابه    های بتنی و بنایی برچيدن برخی موانع و معارضين )مانند نرده، حفاظ، انواع سازهیا  تخریب و

 .عمليات اجرایی را ایجاد نمودمحل (، بتوان امکان کوتاه کردن فاصله دسترسی به ر نوع عمليات خاکیهای دسترسی )ه رمپ
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کارگاه به عهده کارفرماسـت، چنانچـه کارفرمـا در     زيتجه یبرا نيزم نيتام مان،يپ یعموم طیکه طبق شرا نیبا وجود ا. ۲-7

را در  مانکـار يپ یاز سـو  نيزمـ  نيتـام  دیـ شـود، با  نيتـام  مانکاريکارگاه توسط پ زيتجه نياز زم یقسمت اینظر داشته باشد تمام 

 کارگاه، منظور کند. دنيو برچ زيتجه یها نهیاجاره آن را جزو برآورد هز نهیهز وکرده  ینيب شيپ مانيپ یخصوص طیشرا

گذاشته شده  کارگاه به عهده کارفرما زيدر مورد تجه مانيپ یعموم طیبها و شرا فهرست نیکه در ا یتعهدات یبه استثنا .۲-1

 طیرا در شـرا  آن دیـ قـرار دهـد، با   مانکاريپ ارياخت کارگاه در زيتجه یکه کارفرما در نظر دارد برا یگرید التياست، هر نوع تسه

 کند. ینيب شيپ مانيپ یخصوص

واحـد   یساخته، در بهـا  شيو ساخت قطعات پ یآرماتوربند ،ینجار ،یآهنگر سات،يمانند تاس ییها کارگاه زيتجه نهیهز .۲-1

 شود. یمنظور نم یا نهیکارگاه، هز دنيرچو ب زيتجه یها فیبابت، در رد نیمربوط، محاسبه شده است و از ا یها فصل یها فیرد

مربـوط در نظـر گرفتـه     یها فصل یها فیآالت، در رد نيماش یساعت نهیآالت در هز نيماش یها رگاهيتعم زيتجه نهیهز .۲-90

 شود. یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیدر رد یا نهیبابت، هز نیشده است و از ا

 نیـ مربوط، محاسـبه شـده اسـت و از ا    یها ها در فصل فیواحد رد یکار، در بها یاجرا یابر یآب و برق مصرف نهیهز .۲-99

 شود. یکارگاه، منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیدر رد یا نهیبابت، هز

شـده اسـت. در    ینـ يب شيمستمر کارگاه( پـ  یها نهی)هز یباالسر نهیدر کارگاه، در هز مانکاريکارمندان پ یغذا نهیهز .۲-9۲

 یهـا  نـه یجـزو هز  نـه یهز نیکند، ا دریافتکارگران  یغذا نيتام یبرا ییها نهیکمک هز یا نهیهز مانکاريکه الزم است پ ییکارها

 .شود یکارگاه منظور م دنيو برچ زيتجه

اسـت، شـمار اسـتفاده     یدر کارگاه ضـرور  شگاه،یکارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزما یغذا نيکه تام ییدر کارها .۲-99

 دنيـ و برچ زيـ تجه یهـا  نهیآن به طور مقطوع برآورد و جزو هز نهیشود، و هز یم نييتع مانيپ یخصوص طیه از غذا، در شراکنند

 شود. یکارگاه، منظور م

 نـه یدر بـرآورد هز  مانکار،يتوسط پ شگاهیکارفرما، مهندس مشاور و آزما ازيمورد ن هينقل لهيوس نيتام نهیهز ینيب شيپ .۲-94

 .ستين کار مجاز یاجرا

 یهـا  مربـوط بـه راه   اتيـ شود. حجـم عمل  یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیجزو رد ،یانحراف یها راه نهیهز .۲-95

کـار،   ریبهـا و مقـاد   آن در فهرسـت  ریآهن و باند فرودگاه، محاسبه شـده و مقـاد   رشته راه، راه هیپا یبها براساس فهرست ،یانحراف

 شود. یمنظور و برآورد م

در اسناد مناقصه  شگاه،یدفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزما یها نقشه و مشخصات ساختمان .۲-90

 یها نهیشده، به صورت مقطوع برآورد و جزو هز نييو مشخصات تع ییاجرا یها ها، با توجه به نقشه آن یاجرا نهیدرج شده، و هز

 . دشو یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه

 ،0404۲0904 یهـا  فیـ مربـوط بـه رد   یها نهیکارگاه، بدون احتساب هز دنيو برچ زيتجه نهیجمع مبالغ مقطوع هز .۲-97

 در مانکـار يهـا توسـط پ   شیمربوط بـه انجـام آزمـا    یها فیو رد 0404۲9004تا  0404۲9009 ،0404۲0909تا  0404۲0909

درصد مبلـغ بـرآورد    5 زانياز م دینبا ،(شوند یم وررت مقطوع منظها به صو فیرد نیکارگاه )که خود ا دنيو برچ زيفهرست تجه

 نيياز حد تع نهیهز نیا ،ییاستثنا که در موارد یشود. در صورت شتريبکارگاه  دنيو برچ زيتجه یها نهیکار بدون هز یاجرا نهیهز

 بیکار به صـورت تـرک مناقصـه، بـه تصـو     ارجاع  ایقبل از انجام مناقصه  دیکارگاه، با دنيو برچ زيتجه نهیباشد، هز شتريشده، ب

 برسد.شهرداری تهران  یفن یشورا

 یهـا  فیـ مربوط به رد یها نهیهز، درصورتيکه آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه اصلی جمع های نگهداشت تبصره: در پروژه

 نــهیزجمــع مبــالغ مقطــوع هدرصــد  50بــيش از  0404۲9۲09و  0404۲9904، 0404۲0109، 0404۲010۲ ،0404۲0709

 ،0404۲0909تـا   0404۲0909 ،0404۲0904 یهـا  فیـ ردمربـوط بـه    یهـا  نـه یکارگاه بـدون احتسـاب هز   دنيو برچ زيتجه

 تـا   97-۲باشد، حد تعيـين شـده در بنـد     مانکاريها توسط پ شیمربوط به انجام آزما یها فیو رد 0404۲9004تا  0404۲9009

 باشد. درصد قابل افزایش می 0حداکثر 
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 یلک طی. شرا9

آالت بـه پـای کـار، جـزو      های ناشی از دسترسی به محل پروژه و انتقـال مصـالح و ماشـين    به طور کلی و عمومی هزینه. 9-9

 گردند. های تجهيز کارگاه محسوب می هزینه

 یشـده بـرا   نيـي ، با توجه بـه فهرسـت تع  در هر پروژه یا دستورکار کارگاه لیدرنگ پس از تحو یبموظف است  مانکاريپ .9-۲

 کارگاه قرار دهد. زيتجه یمهندس مشاور، آن را مبنا دیيکرده و پس از تا هيکارگاه را ته زيتجه ییطرح جانما ز،يجهت

را بـه   مانکـار يآب، برق، گاز و مخابرات، پ نيتام یبرا مانيشده در اسناد و مدارک پ ینيب شيکارفرما با توجه به روش پ .9-9

 مـه ين ایـ  قيـ گرفتن مجوز احداث چاه عم ایگرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و  یبرا یدولت یها و سازمان ییاجرا یها دستگاه

 کند. یم یموقت در دوره ساختمان، معرف فادهاست یو موارد مشابه، برا قيعم

ه، منطق طیکارگاه، با توجه به شرا زيتجه یشده برا نييکارگاه را، در مدت زمان تع زيتجه اتيموظف است عمل مانکاريپ .9-4

 یبـرا  ،یا ژهیـ و یـی اجرا یکه مشخصات فن یبه انجام برساند. در موارد مانيدر چارچوب الزامات تعيين شده در اسناد و مدارک پ

 آن است. تیملزم به رعا مانکاريدرج شده باشد، پ مانياسناد و مدارک پ رکارگاه د دنيو برچ زيتجه اتيعمل

شده اسـت، انجـام    ینيب شيپ مانيکه در اسناد و مدارک پ یکارگاه، در حد دنيو برچ زيتجه نهيتعهدات کارفرما در زم .9-5

اسـت و پرداخـت    مانکاريپ نهیانجام کار است، به هز ازيکه مورد ن مانيشده در پ ینيب شيشود. تجهيز مازاد بر موارد با مبالغ پ یم

و  زيـ کنـد، مبلـغ مقطـوع تجه    دايـ پ شیافـزا  مانيمبلغ پ مان،يپ یعموم طیشود. چنانچه طبق شرا یمبابت، انجام ن نیاز ا یاضاف

دستورالعمل نحوه اسـتفاده از   ۲)موضوع تبصره بند  دیجد متيق یتنها برا ،یاضاف زيتجه نهیکند و هز ینم رييکارگاه تغ دنيبرچ

 قابل پرداخت است. ،(دیجد متيق نييدر تع هیپا یها متيق

، 4کارگاه، با توجه به مفاد بنـد   دنيو برچ زيتجه یها فیاز رد کیر ه نيکارگاه، در صورت تام دنيو برچ زيتجه نهیهز .9-0

 شود. یمربوط، پرداخت م یها فیشده در رد ینيب شيتا سقف مبلغ پ

کند، در  یکارگاه احداث م زيتجه یموقت کارگاه را که برا ساتيها و تاس خود، ساختمان نهیموظف است به هز مانکار،يپ .9-7

 کند. مهيب ل،يو س یسوز نند آتشما ،یبرابر حوادث اتفاق

پـس از انجـام    دیکارفرما احداث شده است، با یلیتحو یها نيکارگاه که در زم زيمربوط به تجه ساتيها و تاس ساختمان .9-1

 مانکـار يانجام شده توسط کارفرما(، متعلـق بـه پ   زيتجه یکارگاه )به استثنا زيتجه یافتیو مصالح باز زات،يشوند. تجه دهيکار برچ

کارفرمـا   نيدر زم مانکاريکارگاه که توسط پ زيتجه ساتيها و تاس ساخته، چنانچه ساختمان شيپ تها و قطعا است. بجز ساختمان

ها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافـق دو طـرف تعيـين و بـا      آن یافتیمصالح باز یکارفرما باشد، بها ازياحداث شده است، مورد ن

 شود. یبه کارفرما واگذار م ،شده ادی ساتيها و تاس ساختمان ،مانکاريپرداخت وجه آن به پ

 . نحوه پرداخت 4

و  زيـ تجه فیـ مربـوط بـه همـان رد    اتيـ عمل شـرفت يکارگاه، به تناسب پ دنيو برچ زيتجه یها فیاز رد کیهر  نهی. هز4-9

 شود. یدرج م ها تيکارگاه، محاسبه شده و در صورت وضع دنيبرچ

از کـار   یشود، چنانچـه مربـوط بـه بخشـ     یاجاره انجام م ایخدمت  دیبه صورت خر ها آن نيه تامک ییها فیرد نهیتبصره( هز

 اتيـ عمل شـرفت يمربوط شود، به تناسـب پ  که به کل کار یشود و در صورت یآن بخش از کار محاسبه م شرفتيباشد، به تناسب پ

 شود. یمحاسبه و پرداخت م مان،يموضوع پ

 شود. یها منظور م وضعيت در صورت مانکار،يپ یشنهاديپ اضافه ای فيتخف احتساب از پس رگاه،کا دنيبرچ و زيتجه نهیهز .4-۲

 شود. یمنظور و پرداخت م تيوضع کارگاه، در صورت دنيو برچ اتيکارگاه، پس از اتمام عمل دنيبرچ نهیهز .4-9

 ایـ کننـده بـرآورد و    هيـ درخواسـت واحـد ته  در صـورت   ال،یـ ر ارديليم 50کمتر از  یاجرا نهیبا برآورد هز یها در پروژه .4-4

تـا   0404۲0909 یهـا  فیـ مربوط به مهنـدس مشـاور در رد   یها نهیکارفرما، هز دیيمناقصه و تا یمهندس مشاور، قبل از برگزار

مربـوط، جداگانـه بـه مشـاور      یها نهیهز ،یضوابط بخشنامه نظارت کارگاه سحالت بر اسا نیشود و در ا یدرج نم 0404۲0904

 شود. یت مپرداخ
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 عمليات مربوط و درصورت تـامين شـدن   به تناسب پيشرفت فيزیکی 0404۲940۲تا  0404۲9409های شماره  ردیف .4-5

دسـتورالعمل ارزیـابی   "سازمان برنامه و بودجه کشـور بـا عنـوان     779ضابطه شماره  5الزامات پنجگانه مندرج در پيوست شماره 

 ابل پرداخت است.ق "کيفيت و مشخصات فنی عمليات اجرا شده

پرداخـت  نحـوه  . در قراردادهای با ماهيت دستورکاری، کارفرما همزمان با ابالغ هر دسـتورکار جـدول سـاختار شکسـت     4-0

های تجهيز و برچيدن کارگـاه متناسـب بـا پيشـرفت عمليـات       نماید. هزینه را تهيه و ابالغ میهای تجهيز و برچيدن کارگاه  ردیف

 .باشد سقف مندرج در برآورد اوليه پيمان قابل پرداخت می اجرایی هر دستورکار و تا
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 های تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف .64 جدول

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

  مقطوع .تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار 0404۲0909

  مقطوع .يمانکارتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پ 0404۲090۲

  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پيمانکار تامين و تجهيز ساختمان 0404۲0909

  مقطوع .اجاره زمين تجهيز کارگاه 0404۲0904

  مقطوع .تامين کمک هزینه یا تسهيالت الزم برای تهيه غذای کارگران 0404۲0۲09

  مقطوع .نتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگرا 0404۲0۲0۲

0404۲0909 
تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. )با رعایت 

 (4-4بند 
  مقطوع

0404۲090۲ 
های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.  تامين و تجهيز ساختمان

 (4-4)با رعایت بند 
  مقطوع

  مقطوع (4-4ان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. )با رعایت بند تامين غذای کارمند 0404۲0909

0404۲0904 
تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. )با رعایت بند 

4-4) 
  مقطوع

0404۲0905 
های مدار بسته با قابليت انتقال تصویر در  تجهيز دفتر مرکزی کارفرما با تلویزیون

 گاه به دفتر مرکزی کارفرما.کار
  مقطوع

0404۲0900 
( و حفاظت کار، براساس HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محيط زیست )

 .های مندرج در اسناد پيمان دستورالعمل
  مقطوع

0404۲0409 
های پشتيبانی و تجهيز انبارهای سرپوشيده، آزمایشگاه پيمانکار و  تامين ساختمان

 .هموارد مشاب
  مقطوع

  مقطوع .ساخت و تجهيز انبار مواد منفجره 0404۲040۲

  مقطوع .کار دفاتر و اداری و مسکونی های ساختمان بجز عمومی، های ساختمان تجهيز و تامين 0404۲0409

  مقطوع .سازی محوطه 0404۲0404

  مقطوع .احداث چاه آب عميق یا نيمه عميق 0404۲0509

  مقطوع .رسانی داخل کارگاه ارگاه و شبکه آبتامين آب ک 0404۲0009

  مقطوع .رسانی داخل کارگاه شبکه برق تامين برق کارگاه و 0404۲000۲

  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامين سيستم 0404۲0009

  مقطوع .های گازرسانی در داخل کارگاه تامين سيستم 0404۲0004

  مقطوع .کارگاهرسانی  تامين سيستم سوخت 0404۲0005

  مقطوع .های سرویس تامين راه 0404۲0709

  مقطوع .تامين ایاب و ذهاب کارگاه 0404۲0109

0404۲0109 
آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم  تایمن پی و سکو برای نصب ماشين

 .ها توليد بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آن
  مقطوع
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 های تجهیز و برچیدن کارگاه رست ردیففه .64 جدولادامه 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

0404۲010۲ 
ها از راه خرید خدمت  ها، یا تامين آن اندازی آن آالت و تجهيزات و راه نصب ماشين

 یا خرید مصالح.
  مقطوع

  مقطوع آالت و تجهيزات کارگاه و برعکس. اندازی ماشين بارگيری، حمل و بار 0404۲0109

0404۲9009 
تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج ساختمان در 

 متر باشد. 5/9کارهای رشته ابنيه، وقتی که ارتفاع نماسازی بيش از 
  مقطوع

0404۲900۲ 
آالت و لوازم حفاری محل شمع  بارگيری، حمل، باراندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشين

 عکس.و بارت به کارگاه و بر
  مقطوع

0404۲9009 
آالت حفاری محل شمع و بارت  دمونتاژ، جابجایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشين

 از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
  مقطوع

0404۲9004 
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع بارگيری، حمل و باراندازی وسایل و ماشين

 برعکس.
  مقطوع

0404۲9909 
ها و گودهایی که در  ها و ميله چاه الئم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهتامين ع

 مسير عبور عابرین و یا وسایط نقليه قرار دارد.
  مقطوع

0404۲990۲ 
ها و  اده و وسایط نقليه از روی ترانشهتامين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پي

 .گودها
  مقطوع

0404۲9909 
هایی که به  ی تردد عابرین پياده و وسایط نقليه در محلتامين مسير مناسب برا

 شود. مسير موجود قطع می ازعلت انجام عمليات، عبور 
  مقطوع

0404۲9904 
ها  و تونلدر داخل نقب  )یا تامين کپسول اکسيژن( تامين روشنایی و تهویه مناسب

 .در موارد الزمهای سرپوشيده  و کانال
  مقطوع

  مقطوع حراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.حفظ یا ان 0404۲9۲09

  مقطوع بيمه تجهيز کارگاه. 0404۲9909

  مقطوع برچيدن کارگاه. 0404۲990۲

0404۲9409 
های عمليات خاکریزی  تجهيز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایش

 )معمولی و سنگی(، تثبيت، زیراساس و اساس توسط پيمانکار
  مقطوع

0404۲940۲ 
های عمليات بتنی توسط  تجهيز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایش

 پيمانکار
  مقطوع

  مقطوع جمع هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه.
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 دیجد یکارها.  4 وستیپ

 

 شود: یعمل م ریها به شرح ز آن متيق نييتع یابالغ شود، برا مانکاريبه پ یدیجد یرهاکا مان،ياگر در چارچوب موضوع پ

 ینـ يب شيواحد پـ  متيق ،یابالغ دیکار جد یبرا (کار یاجرا نهی)برآورد هز مانيمنضم به پ ریبها و مقاد چنانچه در فهرست. 9

 شود.  یعمل م مانيپ یعموم طیشرا ۲1مطابق بند ج ماده  دیجد متيق نييتع ینشده باشد برا

روش  یـا شده باشـد و   ینيب شيواحد پ متيق مانيمنضم به پ ریبها و مقاد در فهرست یابالغ دیکار جد یکه برا ی. در صورت۲

بـا اعمـال تمـام     مـت ياز همـان ق  نـاً يع دیـ جد مـت يپرداخت ق یشده باشد، برا حیها تصر واحد آن در مقدمه فصل متيق نييتع

 یهـا  بیضـر  ریو بر حسـب مـورد سـا    مانکاريپ یشنهاديپ بیمربوط، ضر یباالسر یها نهی)مانند هز مانيمندرج در پ یها بیضر

 ۲1 ادهکار مطابق بند الف م ریمقاد شیها با در نظر گرفتن افزا فیرد نیشود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به ا یمربوط( استفاده م

 است. مانيپ هيدرصد مبلغ اول ۲5تا  مانيپ یعموم طیشرا

 زيـ نسبت بـه تجه  یکارگاه اضاف زيتجه جهيو در نت دیجد زاتيتجه وست،يپ نیموضوع ا یکارها یاجرا یه( چنانچه براتبصر 

شـود.   یتوافق مـ  مانکاريبا پ ،ها آن نهیو هز زيتجه یباشد، در مورد اقالم اضاف ازين مانيشده در اسناد و مدارک پ ینيب شيکارگاه پ

 تواند توافق شود. یم مانيکارگاه پ دنيو برچ زيدرصد مبلغ مقطوع تجه ۲5تا  حداکثر ،یاضاف دنيو برچ زيمبلغ تجه
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 قنات میو مفاه فی. تعار 5 وستیپ

 

 (:زیتعریف قنات )کار .9

قنـات  ، 9شـود. مطـابق شـکل شـماره      یاحداث م ینيرزمیز یها از آب یبردار است که جهت بهره یسنت یسازه آب کی قنات

اسـت، کـه آب موجـود در     نيسطح زمـ  بيکمتر از ش یبيبا ش ینيرزمیز یها کوره ایکوره  کیو  لهيچند م ای کیاز  یا مجموعه

ضـمن   ،یانـرژ  ثقل و بدون استفاده از یرويها را به کمک ن هها و برک ها، مرداب هرودخان ن،يآبدار مناطق مرتفع زم یها هیال ای هیال

 یخیاثـر تـار   کیـ و  یمنبع آب کیرساند. قنات  یو به محل مصرف م یآور جمع یعيطب انیبا جر ،ینيرزمیز یها حفظ تعادل آب

. واحـد شـمارش قنـات رشـته     نـد ینما یاراز آن همکـ  یدر حفظ و نگهـدار  ستیبا یها م ها و ارگان دستگاه یبوده و تمام یباستان

 باشد. یم

 9شماره  شکل

 قنات:   یها بخش فیرتع .۲

 هیـ قنـات ارا  یهـا  هرکـدام از بخـش   فیشده است. در ادامه تعار ليتشک یمختلف یها قنات از بخش 9مطابق با شکل شماره 

 .گردد یم

 کوره قنات:. ۲-9

 یطراحـ  یشکل بوده و ابعاد آن طـور  یتخم مرغ ایکف پهن  یمظهر تا مادر چاه قنات با سطح مقطع بيض ینيرزمیز یمجرا

که در  ی(و اصل یفرع یها است )کوره یانشعابات یدارا یخود را انجام دهند. کوره گاه فیبتوانند وظا یمقن یها ود، که گروهش یم

 یرويـ و انتقال آب به مظهر قنات بـه کمـک ن   یآور از آبخوان و جمع یري، آبگوظيفه کوره نیبنابرا .شوند یم متصل به هم تینها

 شده است. ليکه کار تشکخشر و باشد و از دو بخش تره کا یم ثقل
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 ميله چاه:. ۲-۲

ارآالت زو ابـ  لینـی، وسـا  قورود و خروج گـروه م  یوره قنات و عمود بر آن حفر شده و از آن براکر سيکه در طول، م ییها چاه

از مظهـر بـه    هـا  اهمعموالً عمق ميلـه چـ  شود.  یها استفاده م شده از آن یروبیمواد ال ساختنخارج  نهایتاًکوره و  هیاز، تهويمورد ن

 .ابدی یم شیطرف مادر چاه افزا

 چاه:مادر  .۲-9

 .ندیگو یآب کوره قنات را، مادر چاه م انیله چاه موجود در خالف جهت جريم نیآخر 

 مظهر: .۲-4

 شود. یظاهر م نيوره قنات که آب از آنجا در سطح زمکر سيم یاست در ابتدا یلحم

 :شکارپي .۲-5

کار در طول عمر قنـات  يش. محل پندیگو یکار قنات م نهسي یا پيشکاررا  یا فرعی یاعم از شاخه اصلقنات  کوره ییانتها بخش

 کند. یم ريتغب

 . خشکه کار:۲-0

 به عهده دارد. نيو انتقال آب را به سطح زم تیهدا فهيوظ یگالر کیبه عنوان  وره قنات است که صرفاًکاز  بخشی

 :تره کار .۲-7

را بـه عهـده    ینـ يزم ریفره آب زس قیاز طر (آب ني)تام یريآبگ فهيمرطوب بوده و وظ شهيکه همکوره قنات است  ازبخشی 

 .کار باشد است همه طول کوره قنات ترهممکن  یدر موارد ضمناً .است سطح ایستابیش تابع نوسانات خب نیدارد. طول ا

 :هرنج .۲-1

 قنـواتی  خاصرنج هکند.  یم تیهدا یکشاورز یال آب اراضتقکانال ان یاست که آب را از مظهر قنات تا ابتدا یروباز یمجرا

 سـقف کمبود ضـخامت   لياز قنات است که به دل جزئیرنج ه گرید یشود. به عبارت ین واقع نميها در مقطع زم نآاست که مظهر 

اند. به طـور   قنات شده از یبخش نیشده و مجبور به برداشت ا ینبوده و لذا دچار برش داربرخور یداریکوره، خاک از استحکام و پا

 شود. یوب و ادامه آن تحت عنوان کانال انتقال آب در نظر گرفته محسم هرنجرا  متر کی، تا ارتفاع قناتمعمول از مظهر 

 :قنات ییاجرا اتيعمل فیتعر .9

 :الیروبی .9-9

 حفـاظتی قنـات، فاقـد پوشـش     یمجـرا  وارهی. چون اغلب دندیگو یروبیقنات را ال کورهدرون  های ریزشو  یگل و ال تخليه 

 نیا ابرشود. بن یآب م انیشده باعث کاهش جر گذاری رسوب یکرده و گل و ال سقف آن ریزشو  وارهایطول زمان داست، لذا در 

 (.  افتد یمسئله کمتر اتفاق م نیشده ا یگذار کول یها در مورد قنات)دارند  یروبیبه ال ازياله نسها همه  اکثر قنات

 :یگذار کول .9-۲

 یريجلوگ یشده و برا ساختهبا ابعاد مختلف  یا رهیدا ،یضويب ،یمرغ به شکل تخم مسلح صورت به که بتنی است یا قطعه کول

اسـتفاده   نيـز  سـفالی  هـای  کولرود. در گذشته از  یها به کار م قنات یها کوره یها وارهیو د سقف ایها و  له چاهيواره مید ریزشاز 

 استفاده شود. بتنیو  یسفال یها کول یبجا لنيات یپل یها کول از که شود یم هيتوص عوض در و خ شدهوسمن امروزه که است شده یم

 :سرشکافی .9-9

ی رشـکاف سرا  راتيـ از تعم یا انجـام پـاره   یکـوره قنـات بـرا    یـا به مجرا و  یدسترس یکوره قنات برا مسير یرو یبردار خاک

 متر است. 90قنات  یرشکافس عمقحداکثر  .ندیگو یم

 :(چينیدور ) ینيچ طوقه .9-4

 ینـ يچ وارهیـ جـر و مـالت، د  آا یـ با سنگ  نيآن را از عمق مناسب تا سطح زم ،چاه قنات ميلهدهانه  ریزشحفاظت از  یبرا 

 زمـان بـه مـرور    شیاسـ تحت اثر عوامـل فر  ،نگيردصورت  یعمل نی. اگر اندیگو یم ینيچ طوقه ویحلقمحافظ  وارهیکنند. به د یم

خواهد شـد. امـروزه توصـيه     کورهمنجر به مسدود شدن  ميله تخریباز موارد  یا شود که در پاره یم گشادو  تخریب اه لهيم دهانه

 لح آجر و مالت استفاده شود.  امص یبجا اتيلن یپل ایو  مسلح بتنی یها از طوقه ینيچ هقوشود که در امر ط می
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 بادبند(:   ایگلوبند گيری )کمر .9-5

فاصـل کـوره    حـد الزم اسـت   ،یو خطرات احتمـال  بیو تخر ریزشدر برابر  قناتو  چاهله يم ظمنظور حفموارد به  یا در پاره

 کبه بافت خـا  بستگی گيری. عمق کمرندیگو یم گيریعمل کمر نیله چاه مسدود شود. به اياز م یدر مقطع نيزم سطح تاقنات 

 داخل آن دارد. ریزش ميزانو  ميله

 فون(: يشترگلو )س .9-0

شـکل   نیـ برخورد بـه ا  نیاز ا یريجلوگ یرودخانه را قطع کند برا ريمس دیآن با کورهشود که  یحفار یا ات به گونهقن وقتی

بسـتر   ریـ آنها را توسـط کـوره از ز   سپسو  ندینما یرودخانه حفر م نيو در طرف کورهدر امتداد  قعم کمچاه  دوشود که  یعمل م

 شود.   یم یگذار کول گلو شتر کوره. تمام طول گویند گلو شترا نوع مجرا ر نیسازند. ا یمرتبط م همرودخانه ب

 ی:بر بغل. 9-7

مسدود شده  مسير بازگشایی یاو  یبازساز امکانله قنات که يم ایدر کوره و  شدید ریزش یدر بخش دارا یانحراف ريمس حفر

 .نامند یکن م بغل یار و ب را بغل ثیاحدا دیجدکوره  ند،یگو یم یبر باشد، را بغل ادیز هزینهو  خطرات مستلزم یاوجود نداشته و 

 تراش:بغل  .9-1

 یـا عبـور آب   یطـع کـوره قنـات بـرا    قکه م ینامند. اغلب در صورت یم یرا بغل تراش کوره يطمح افزودنو  کورهکندن جداره 

 .رديگ یعمل صورت م نیکافی نباشد، ا ییات اجرايعمل

 (:یشکن کف زنی )ته .9-1

ـ  ()زنگابه سخت رسوباتوجود  ليقنات به دل کوره مسيراز  یمتسق یا سرتاسر کندنو  حفر ان و خـو آب یکيدروليـ ول بـار ه زن

ـ . انـد یگو یشـکن  کف یا یزن ته ،هیآبد یشیازقنات را به منظور اف کورهب نامناسب ياصالح ش کـردن   عميـق  یبـرا  یواژه گـاه  نی

 رود. یم اربه ک ها نيز يلهم

 بند: سنگ .9-90

کوره و  جهت حفاظتله چاه قنات در يم یادر کوره و  سيمانبا مالت ماسه  ایو  چين خشکهبه صورت  با سنگ ییعمليات بنا

 نيـز کـوره   سـقف  ریـزش از  یريبند ممکن است جهت استفاده از کوره و جلوگ سنگات يعمل .ندیگو یبند م سنگله چاه را يم یا

 استفاده شود.

 پوش: تخت .9-99

تختـه  کـوره احـداث کـرده و     وارهیـ شـده در د  نيچـ  سـنگ ، پوشـش  کـوره از  یشخب یاو  ریزش سقفاز  حفاظتبه منظور 

 سـنگ  تختـه عمـل   نیشود. به ا یريجلوگکوره  سقف ریزشدهند تا از  یقرار م یجانب یها چينسنگ  یرا رو یبزرگ های سنگ

روش تنهـا   نیـ ه اسـتفاده از ا استفاده نمود. الزم به ذکر است ک مسلح سيمان بلوکاز  سنگ تخته یبجا توان . میندیگو یم پوش

هـا اجـرا نشـده اسـت از      در آن اتيـ عمل نیـ کـه ا  ییهـا  قنـات  یشود و در بازسـاز  یم هيروش توص نیاجرا شده به ا یها در قنات

 شود. یاستفاده م یگذار کول

 :گور کردن سنگ .9-9۲

 نيانتقـال آن بـه سـطح زمـ     ایو  کوره قنات وجود داشته باشد که امکان خرد کردن مسيردر  یميحج سنگ بزرگ تختهاگر  

کننـد و   یم حفاری سنگ ابعاد تختهناسب با تم ییفضا قنات مسير کورهدر  حالت نیمقرون به صرفه نباشد در ا یاوجود نداشته و 

 .ندیگو ینگ گور کردن مسعمل  نیکنند. به ا یمنحرف کرده و در داخل حفره احداث شده دفن م سنگ را از مسير کوره تخته

 ارف:پ .9-99

هـا جهـت    هحفـر  نیـ کننـد. ا  یآن احداث مـ  وارهیدر د ميله یبه هنگام حفار مقنياناست که  (پاها یجا) های کوچکی حفره 

متـر   کیحدود  گریکدیها از  فشود. فاصله پار یم جادیله ايبه کف م ميلهاز دهانه  ترتيببه  مقنی آمدنرفتن و باال  نیيپا سهولت

لـه،  يرفـتن از م  نیيبه هنگام پـا  ینقشود. م یواقع م مقابل فطر فدرست در وسط دو پار ،لهيم رهوایددر  زاکگیاست و به طور ز

و بـا   لـه يورود بـه م  یهـا بـرا   ینـ قرسد. گاهی م یله ميبه کف م قنیعمل، م نیگذارد، با تکرار ا یمقابل م یخود را در پا یپا کی

 سـر خـود عبـور داده و    یپـا  نيکه طناب را از ب بيترت نینند. به اک یو چرخ چاه استفاده مف از پار همزمانخروج از آن به طور 
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بـه طـور    ینـ قطناب توسط چرخ چاه، م کشيدنباال  یاستادن فر نیيو با پا ندینما یمحکم م طنابشانه به بدنه  یطناب را از باال

 .دیآ یباال م یا نیيقرار داده و پا فخود را در پار ایپ سرعتو به  متوالی

 :لبيد .9-94

 .شود یل گفته مبيبه باال د نیياز پا گریبه عبارت د ایو  نيزم سطحله قنات از کوره به سمت يم حفر

 ی:زن سقف .9-95

 مسـير شـود کـه در    یهایی انجـام مـ   ات در قناتيعمل نیشود. ا یانجام م مسير کورهب ياست که به منظور اصالح ش تیايعمل

است. با  دهیافتادن کف کوره گرد نیيمانده و باعث پا ینشده باق یحفار یموانع سقف کورهروبرو بوده و در  سخت عوارض یاکوره 

 .شود یم یختهر کف کورهکوره برداشته شده و در سقف از  زنی سقف اتيعمل

 (:  ینوکن یاکار  نهيس) یشکار کنپي .9-90

 یکنـ  پيشـکار را  (هت مظهر قناتپس از مادر چاه )در خالف ج یو جانب یفرع های کوره یاو  یاصل کوره ییکندن بخش انتها

 ونبـه در  ی(کنـ  کاريشـ )عمـل پ  کاريشـ در پ یاست، چرا که با ادامه حفار تيقنات حائز اهم یاز نظر آبده یبخش نی. اندیگو یم

کـوره   یانتهـا  دیـ جد بخش حالت نی. در اابدی یم شیقنات افزا یآبده ،کرده دايپدسترسی  بيشتر ینيرزمیآبخوان به منابع آب ز

 کند. یم رييکار تغيشپ محلقنات  عمر طولشود. در  یخوانده م کارپيش

 :قنات مفاهيم .4

 آب بار زدن(:)بند شدن  بآ .4-9

در  سـيالب  انیـ از جر یناشـ  ریزش رسوبات ،کوره وارهید ایو  ریزش سقفقنات در اثر  کورهآب  انیعبارت است از توقف جر

 .ورهک یشده در مجرا سيمانته یاشده و  سفت رسوب امالح یادرا جانوران و در موارد نی سقوط اجسام ،محدوده قنات

 خور قنات: آب .4-۲

 قنـات ور خـ  آب یاز اراض یآن بخش .ندیخور قنات گو شود را آب یم یاريب قنات آبآکه توسط  یدست نیيپا یکشاورز یاراض

 یکنـد، اراضـ   یمـ  رييـ تغ سـاليانه قنات  یهد که آب نی. با توجه به اندیگو کشتتحت  یاراض رد،يگ یت قرار مشک رزی ساليانهکه 

 باشد. یم کشت تحت یاز اراض بيشتر یا مساویآبخور قنات 

 :شتهپ .4-9

، حجـم  هـا  ميلـه  عمـق ر يـ نظ یها در قنات متفاوت است و به عـوامل  پشتهنامند. اندازه  یم پشتهرا  متوالیله يدو م نيفاصله ب

مربـوط بـه آن    یها لهيم عمقدو برابر  پشتهطول هر  دارد. معموالً یت بستگقنا یشوند و هواده حفاری دیکه در کوره با یدراوم

هـا بـه    پشتهطول  یجیتدر شیافرا نیشود، ا یاضافه م جیها از مظهر با مادرچاه قنات به تدر عمق ميلهکه  نیه است. نظر به اشتپ

 باشد. یها م شتهپ طولرف له معيانباشته اطراف دهانه م یها خاکحجم  است. معموالً یهی، بدچاه مادر سمت

 :حقابه .4-4

 گویند.حقابه برداران از آب قنات را  هم مالکين با بهرهس

 :ی(اشپ ره)سزنگابه  .4-5

 نـات يکربب ادیـ امالح ز یشود. اگر آب قنات حاو یوره گفته مکجداره  عمدتاً سنگ آهکی(شده ) سخت های کربنات نهشتهبه  

 سـخت در کـوره رسـوب کـرده و     ميبه صورت کربنات کلس امالح نیا دما و فشار()مثال  کیفيزی طیشرا رييباشد در اثر تغ کلسيم

 کـاهش سـطح مقطـع کـوره     يـز و ن یـی کـاهش تراوا  ها سـبب  نهشتهبه  نیا .( استی)گچ سولفاته ها نهشتهجنس  یشود. گاه یم

 کـوره ها را از جـداره   هشتنه نیا یا دوره یروبیال اتيدر عمل شود. معموالً یقنات م آبدهیکاهش  جهيبخصوص در تره کار و در نت

 گردد. یم تخليه ها ميله قیبرداشته و از طر

 :سبو .4-0

صـورت   آب یزمـان  سـنجش  نیتـر  کوچـک  ،شده اسـت و بـا آن   هيتعب یزیوراخ رس آنته  در که مسیکوچک و  است یرفظ

 شده باشد. ميتقس نيز یتر کوچک ماتقسيخود به ت سبوممکن است درون  .)ساعت آبی( رديگ یم

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 تعاریف و مفاهيم قنات . 5 وستيپ

 9۲9صفحه:  

 

 

 

 والت: ش .4-7

لـه  يدر کـوره و م  یو بـه هنگـام حفـار    سـتند يبرخوردار ن یشود که از مقاومت کاف یت گفته مبرطوسست حاوی  یها هیبه ال

 یوارهـا یتوام با احداث د یحفار ،یزشاز ر یريجلوگ یبرا و معموالً نيست ميسر آسانیبه  ها الیه نیدر ا ی. حفارنمایند یش میزر

را بـا   یات حفـار يـ آن کـه عمل  یدر پـ  یش پیزکار و ر خشکهوالت در شرد. وجود يگ یانجام م یگذار لکوو  بست گسن ظتیحفا

 شود. یم نيز کورهاز  بخش نیا مسير رييباعث تغ هیگا د،ینما یمشکل روبرو م

 :مقسم .4-1

 شياز پ های حقابهآب را براساس  تقسيم فهيشود و وظ یقنات احداث م استخر ایدست مظهر قنات و  ریاست که در ز ای سازه

 شوند. یاجرا م چهیو در سرریزبوده و به شکل  بتنی یا فلزیغالبأ  قنات دست ریز یها سمقم .شده به عهده دارد نييتع

 :استخر .4-1

 ميدر تنظ استخرها نیشود. ا یم ساختهآب  رهيذخ استخرهایدست قنات  نیيدر پا آب قنات، معموالً یساز رهيبه منظور ذخ

شـفته  از  ایـ و  حـاکی  اسـتخرها  این گذشتهدارند. در  یب نقش مهمآراندمان انتقال و توزیع  شیو کنترل آن، افزا قنات یده آب

 ژئوممبران و ... استفاده شود. یاو  یبتن یها شود پوشش یم هياند که امروزه توص شده یم آهک ساخته

 :قنات ریکارگ یها تعریف گروه .5

 ی:گروه مقن .5-9

و شـامل افـراد    ندینما یم تيقنات فعال یکه در امر حفر و نگهدار )مرتبط( و کارگر ساده ینقاست مشکل از چند نفر م یتبع

 .گيرکش و دلو چرخ کش، هشال ،بند دار، گل است کلنگ ذیل

 :دار )سرگروه( کلنگ .5-۲

)با  هیمواد نار ،کمپرسور ،کلنگ، قلم، چکشاز  اتيدهد. در عمل یانجام م استادکاررا به عنوان  یحفار اتياست که عمل یفرد

 .شود ی( و ... استفاده مآتشبارکمک 

 بند: گل .5-9

کـه فاصـله دو    هـایی  را به عهده دارد. در قنـات  یروبیو ال یمواد حاصل از حفار یآور دار، جمع است که در کنار گلنگ یفرد

 دهد. یم انجام کشی را نيز الشه فهيبند وظ گلباشد،  کیچاه بهم نزد ميله

 :کش الشه .5-4

له چاه و کوره به عهـده دارد.  يرا از داخل کوره به تقاطع م یروبیحمل دلو حامل مواد ال فهيبند وظ است که در کنار گل یفرد

 له دارد.يبه فاصله دو مش بستگی ک تعداد نفرات الشه

 :رخ کشچ .5-5

و کـارگران و   انتقال مقنی یاو  داخل کورهبه  نيرا از سطح زمو کارگران و مصالح  یقنم انتقالهستند که عمل  یافراد یافرد 

 به عهده دارند.   گرید لیوسا یاچرخ چاه  وسيلهبه  نيرا به سطح زم عاتیضا تخليه

 :کش(دلو)ر يدلوگ .5-0

ـ    تخليـه چـاه و   ميلـه بـه کنـاره    انتقالگرفتن دلو پر و  کش وظيفه است که در کنار چرخ یفرد ر يوگآن را بـه عهـده دارد. دل

 .دینما یرا به چرخ چاه متصل م دلو خالی نيهمچن



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲۲صفحه:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :شش  پیوست

 های نمونه نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲9صفحه:  

 

 

 

 های نمونه . نقشه 1پیوست 

 

 های نمونه این پيوست به شرح زیر است: . مشخصات نقشه9

 

 شماره نقشه         موضوع

 جزیيات ترانشه لوله              97909

 جزیيات نقب لوله              9790۲

 رو بتنی درجا آدم              97909

 رو عميق بتنی درجا برای لوله اصلی فاضالب آدم              97904

 ساخته رو بتنی پيش آدم              97905

 رو با دیواره آجری آدم              97900

 رو ریزشی بتنی درجا آدم              97907

 رو جزیيات پله و دریچه چدنی آدم              97901

 اتيلنی رو پلی آدم              97901

 

 بينی شود. های نمونه این پيوست، باید جزیيات ميلگردگذاری پيش های اجرایی، با استفاده از نقشه . هنگام تهيه نقشه۲

  



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲4صفحه:  

 

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲5صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲0صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲7صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲1صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 9۲1صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 990صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 999صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 99۲صفحه:  

 

 

 

 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های نمونه نقشه . 0 وستيپ

 999صفحه:  

 

 

 

 
 

 



بهای نگهداری و تعمير شبکه اصلی  فهرست

 9911سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

 4-4-040-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 منابع

 994صفحه:  

 

 

 

 فهرست مراجع:
 

مورخ  751047/11. بخشنامه شماره 9911  سال زهکشی و آبياری رشته پایه واحد بهای فهرست(، 9911بودجه کشور )سازمان برنامه و  -9

 : ریيس سازمان. ۲7/9۲/9911

مورخ  751۲۲9/11. بخشنامه شماره 9911  سال آهن و باند فرودگاه رشته راه، راه پایه واحد بهای فهرست(، 9911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -۲

 : ریيس سازمان. ۲7/9۲/9911

 751990/11. بخشنامه شماره 9911  سال آوری و انتقال فاضالب شبکه جمع رشته پایه واحد بهای فهرست(، 9911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -9

 : ریيس سازمان. ۲7/9۲/9911مورخ 

: ریيس  ۲7/9۲/9911مورخ  751091/11. بخشنامه شماره 9911  سال چاه رشته پایه واحد بهای فهرست(، 9911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -4

 سازمان.

: ریيس  ۲7/9۲/9911مورخ  751۲00/11. بخشنامه شماره 9911  سال قنات رشته پایه واحد بهای فهرست(، 9911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -5

 سازمان.

: ریيس  ۲7/9۲/9911مورخ  751940/11. بخشنامه شماره 9911  سال ابنيه رشته پایه واحد بهای فهرست(، 9911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -0

 سازمان.

:  ۲7/9۲/9911مورخ  751974/11. بخشنامه شماره 9911  سال راهداری رشته پایه واحد بهای فهرست(، 9911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -7

 ریيس سازمان.

 و معدن صنعت، آمارهای دفتر : 9911در نيمه دوم سال  عمرانی های طرح در شاغل انسانی نيروی نشریه دستمزد .(9911مرکز آمار ایران ) -1

 ایران. آمار مرکز زیربنایی

 و معدن صنعت، آمارهای دفتر : 9911در نيمه دوم سال  عمرانی های طرح در استفاده مورد آالت ماشين ی نشریه کرایه .(9911مرکز آمار ایران ) -1

 ایران. آمار مرکز زیربنایی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوریدفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ا

رتقای ، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و او آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 551پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 9517094499         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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