






















بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمانآزبست هاي بالوله گذاري لولهاول،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

   ميليمتر   ۸۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۵/۱    و عمق ترانشه تا        D  از هر كالس، به استثناي كالس       

.متر

۱۱،۹۰۰مترطول۰۱۰۱۰۱

ميليمتر    ۱۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۵/۱ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس       

.متر

۱۱،۹۰۰مترطول۰۱۰۱۰۲

ميليمتر    ۱۵۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۵/۱ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس       

.متر

۱۳،۱۰۰مترطول۰۱۰۱۰۳

ميليمتر    ۲۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
ترانشه تا   و عمق       D  از هر كالس، به استثناي كالس         

 . متر۷۵/۱

۱۶،۲۰۰مترطول۰۱۰۱۰۴

ميليمتر    ۲۵۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
ترانشه تا   و عمق       D  از هر كالس، به استثناي كالس         

 . متر۷۵/۱

۱۷،۸۰۰مترطول۰۱۰۱۰۵

ميليمتر    ۳۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
ترانشه تا   و عمق       D  از هر كالس، به استثناي كالس         

 . متر۷۵/۱

۲۲،۳۰۰مترطول۰۱۰۱۰۶

ميليمتر    ۳۵۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
ترانشه تا   و عمق       D  از هر كالس، به استثناي كالس         

 . متر۷۵/۱

۲۵،۵۰۰مترطول۰۱۰۱۰۷

ميليمتر    ۴۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۲ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس        

.متر

۳۰،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۰۸

ميليمتر    ۴۵۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۲ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس        

.متر

۳۳،۶۰۰مترطول۰۱۰۱۰۹

ميليمتر    ۵۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۲ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس        

.متر

۳۶،۸۰۰مترطول۰۱۰۱۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمانآزبست هاي بالوله گذاري لولهاول،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ميليمتر    ۶۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۲ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس        

.متر

۴۷،۹۰۰مترطول۰۱۰۱۱۱

ميليمتر    ۷۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
ترانشه تا   و عمق       D  از هر كالس، به استثناي كالس         

 . متر۲۵/۲

۵۴،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۱۲

ميليمتر    ۸۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
ترانشه تا   و عمق       D  از هر كالس، به استثناي كالس         

 . متر۲۵/۲

۶۳،۷۰۰مترطول۰۱۰۱۱۳

ميليمتر    ۹۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر        
۵/۲ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس       

.متر

۷۱،۸۰۰مترطول۰۱۰۱۱۴

ميليمتر    ۱۰۰۰لوله گذاري با لوله آزبسـت سيمان، به قطر       
۵/۲ترانشه تا      و عمق      D  از هر كالس، به استثناي كالس       

.متر

۸۰،۶۰۰مترطول۰۱۰۱۱۵

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
( داكتيل(نشكنچدني هاي بالوله گذاري لولهدوم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، از   ۸۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
، و عمق ترانشه تا)تايتون  (نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۵/۱

۱۲،۴۰۰مترطول۰۲۰۱۰۱

از   ميليمتر،   ۱۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون  (نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۵/۱

۱۲،۷۰۰مترطول۰۲۰۱۰۲

از   ميليمتر،   ۱۵۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۵/۱

۱۳،۹۰۰مترطول۰۲۰۱۰۳

از   ميليمتر،   ۲۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۷۵/۱

۱۸،۲۰۰مترطول۰۲۰۱۰۴

از   ميليمتر،   ۲۵۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۷۵/۱

۱۹،۸۰۰مترطول۰۲۰۱۰۵

از   ميليمتر،   ۳۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۷۵/۱

۲۳،۹۰۰مترطول۰۲۰۱۰۶

از   ميليمتر،   ۳۵۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قط          
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۷۵/۱

۲۵،۳۰۰مترطول۰۲۰۱۰۷

از   ميليمتر،   ۴۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۷۵/۱

۲۹،۷۰۰مترطول۰۲۰۱۰۸

از   ميليمتر،   ۴۵۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
۲تا    ، و عمق ترانشه     )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري      

.متر

۳۳،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۰۹

از   ميليمتر،   ۵۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
۲تا    ، و عمق ترانشه     )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري      

.متر

۳۸،۷۰۰مترطول۰۲۰۱۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
( داكتيل(نشكنچدني هاي بالوله گذاري لولهدوم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

از   ميليمتر،   ۶۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
۲تا    ، و عمق ترانشه     )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري      

.متر

۴۸،۴۰۰مترطول۰۲۰۱۱۱

از   ميليمتر،   ۷۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۲۵/۲

۶۰،۳۰۰مترطول۰۲۰۱۱۲

از   ميليمتر،   ۸۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۲۵/۲

۶۴،۷۰۰مترطول۰۲۰۱۱۳

 ميليمتر، از  ۹۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر        
، و عمق ترانشه تا)تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۲۵/۲

۷۲،۲۰۰مترطول۰۲۰۱۱۴

از   ميليمتر،   ۱۰۰۰لوله گذاري با لوله چدني نشكن به قطر       
تا  ، و عمق ترانشه      )تايتون(نوع لوله با اتصال فشاري       

 . متر۲۵/۲

۷۹،۱۰۰مترطول۰۲۰۱۱۵

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مكانيكياتصالفوالدي هاي بالوله گذاري لولهسوم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۸۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
و   ميليمتر،   ۳، به ضخامـت جدار     ) اينچ   ۳معادل  (ميليمتر  

. متر۵/۱عمق ترانشه تا 

۱۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۰۱

۱۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۴/۳، به ضخامـت جـدار      ) اينچ  ۴معادل   (ميـليمتر   

. متر۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۴،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۰۲

۱۵۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۴/۳، به ضخامـت جدار         ) اينچ  ۶معادل   (ميليـمتر   

. متر۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۵،۳۰۰مترطول۰۳۰۱۰۳

۲۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۴/۳، به ضخامـت جدار         ) اينچ  ۸معادل   (ميليـمتر   

. متر۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۷،۱۰۰مترطول۰۳۰۱۰۴

۲۵۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
ميليمتر،    ۴، به ضخامـت جدار     ) اينچ ۱۰معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱و عمق ترانشه تا 

۱۹،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۰۵

۳۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۶/۴، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۲معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۰۶

۳۵۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۶/۴، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۴معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۵،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۰۷

۴۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۱/۵، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۶معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۶،۸۰۰مترطول۰۳۰۱۰۸

۴۵۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۶/۵، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۸معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۹،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۰۹

۵۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۶/۵، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۲۰معادل  (ميليمتر  

. متر۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۳۳،۸۰۰مترطول۰۳۰۱۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مكانيكياتصالفوالدي هاي بالوله گذاري لولهسوم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۶۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۴/۶، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۲۴معادل  (ميليمتر  

. متر۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۴۴،۴۰۰مترطول۰۳۰۱۱۱

۷۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۴/۶، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۲۸معادل  (ميليمتر  

. متر۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۴۸،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۱۲

۸۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
  ۱/۷، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۳۲معادل  (ميليمتر  

. متر۲۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۵۷،۹۰۰مترطول۰۳۰۱۱۳

۹۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر          
ميليمتر،    ۸، به ضخامـت جدار     ) اينچ ۳۶معادل  (ميليمتر  

. متر۲۵/۲و عمق ترانشه تا 

۶۵،۲۰۰مترطول۰۳۰۱۱۴

لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر
۵/۹   ، به ضخامـت جدار     ) اينچ ۴۰معادل  ( ميليمتر   ۱۰۰۰   

. متر۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۷۱،۸۰۰مترطول۰۳۰۱۱۵

لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر
، به ضخامـت جدار) اينچ ۴۵معادل  ( ميليمتر    ۱۱۰۰   

. متر۵/۲ ميليمتر، و عمق ترانشه تا۱/۱۱

۷۸،۴۰۰مترطول۰۳۰۱۱۶

لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي ، به قطر
، به ضخامـت جدار) اينچ ۴۸معادل  ( ميليمتر    ۱۲۰۰   

. متر۷۵/۲ ميليمتر، و عمق ترانشه تا۱/۱۱

۹۶،۸۰۰مترطول۰۳۰۱۱۷

لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر
، به ضخامـت جدار) اينچ ۵۱معادل  ( ميليمتر    ۱۳۰۰   

. متر۷۵/۲ ميليمتر، و عمق ترانشه تا۷/۱۲

۱۰۴،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۱۸

لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال مكانيكي، به قطر
، به ضخامـت جدار) اينچ ۵۴معادل  ( ميليمتر    ۱۴۰۰   

. متر۷۵/۲ ميليمتر، و عمق ترانشه تا۷/۱۲

۱۱۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۱۹

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
جوشياتصالفوالديهاي بالوله گذاري لوله چهارم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۸۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر           
و   ميليمتر،   ۳، به ضخامـت جدار     ) اينچ ۳معادل  (ميليمتر  

. متر۵/۱عمق ترانشه تا 

۱۹،۸۰۰مترطول۰۴۰۱۰۱

  ۱۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۴/۳، به ضخامـت جدار         ) اينچ  ۴معادل   (ميليـمتر   

. متر۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۰،۴۰۰مترطول۰۴۰۱۰۲

  ۱۵۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۴/۳، به ضخامـت جدار         ) اينچ  ۶معادل   (ميليـمتر   

. متر۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۱،۹۰۰مترطول۰۴۰۱۰۳

  ۲۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۴/۳، به ضخامـت جدار         ) اينچ  ۸معادل   (ميليـمتر   

. متر۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۴،۱۰۰مترطول۰۴۰۱۰۴

  ۲۵۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
ميليمتر،    ۴، به ضخامـت جدار     ) اينچ ۱۰معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱و عمق ترانشه تا 

۲۶،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۰۵

  ۳۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۶/۴، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۲معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۳۱،۴۰۰مترطول۰۴۰۱۰۶

  ۳۵۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۶/۴، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۴معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۳۴،۹۰۰مترطول۰۴۰۱۰۷

  ۴۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۱/۵، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۶معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۳۷،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۰۸

  ۴۵۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۶/۵، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۱۸معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۱ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۴۰،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۰۹

  ۵۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۶/۵، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۲۰معادل  (ميليمتر  

. متر۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۴۴،۲۰۰مترطول۰۴۰۱۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
جوشياتصالفوالديهاي بالوله گذاري لوله چهارم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۶۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۴/۶، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۲۴معادل  (ميليمتر  

. متر۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۵۷،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۱۱

  ۷۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۴/۶، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۲۸معادل  (ميليمتر  

. متر۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۶۴،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۱۲

  ۸۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
  ۱/۷، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۳۲معادل  (ميليمتر  

. متر۲۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۸۱،۲۰۰مترطول۰۴۰۱۱۳

  ۹۰۰لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
ميليمتر،    ۸، به ضخامـت جدار     ) اينچ ۳۶معادل  (ميليمتر  

. متر۲۵/۲و عمق ترانشه تا 

۹۲،۷۰۰مترطول۰۴۰۱۱۴

۱۰۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۵/۹   ، به ضخامـت جدار        ) اينچ ۴۰معادل  (ميليمتر  

. متر۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۱۱،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۱۵

۱۱۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۱/۱۱   ، به ضخامـت جدار       ) اينچ ۴۵معادل  (ميليمتر  

. متر۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۲۳،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۱۶

۱۲۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۱/۱۱   ، به ضخامـت جدار       ) اينچ ۴۸معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۶۷،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۱۷

۱۳۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۷/۱۲   ، به ضخامـت جدار       ) اينچ ۵۱معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۱۸۶،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۱۸

۱۴۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۷/۱۲   ، به ضخامـت جدار         ) اينچ ۵۴معادل  (ميليمتر  

. متر۷۵/۲ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۰۹،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۱۹

۱۶۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۳/۱۴   ، به ضخامـت جدار       ) اينچ ۶۳معادل  (ميليمتر  

. متر۳ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۲۵۶،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۲۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
جوشياتصالفوالديهاي بالوله گذاري لوله چهارم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۸۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۹/۱۵   ، به ضخامـت جدار       ) اينچ ۷۲معادل  (ميليمتر  

. متر۲۵/۳ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۳۲۴،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۲۱

۲۰۰۰   لوله گذاري با لوله فوالدي اتصال جوشي، به قطر          
۵/۱۷   ، به ضخامـت جدار       ) اينچ ۷۸معادل  (ميليمتر  

. متر۵/۳ميليمتر، و عمق ترانشه تا

۴۲۷،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۲۲

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مسلحبتنيهاي بالوله گذاري لولهپنجم،عملياتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر و   ۴۰۰لوله گذاري با لوله بتني مسلح ، به قطر          
 . متر۲عمق ترانشه تا 

۴۶،۸۰۰مترطول۰۵۰۱۰۱

  ميليمتر و   ۶۰۰لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر         
 . متر۲عمق ترانشه تا 

۶۳،۳۰۰مترطول۰۵۰۱۰۲

  ميليمتر و   ۸۰۰لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر         
. متر۲۵/۲عمق ترانشه تا

۸۲،۹۰۰مترطول۰۵۰۱۰۳

  ميليمتر و   ۱۰۰۰لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر        
 . متر۵/۲عمق ترانشه تا 

۱۰۴،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۴

  ميليمتر و   ۱۲۰۰لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر        
. متر۷۵/۲عمق ترانشه تا 

۱۳۷،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۵

  ميليمتر و   ۱۴۰۰لوله گذاري با لوله بتني مسلح، به قطر        
 . متر۳عمق ترانشه تا 

۱۷۰،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۶

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
(G.R.P) فصل ششم، عمليات لوله گذاري با لوله هاي فايبرگالس

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۱۰۰، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس        
 . متر۵/۱ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۱،۴۰۰مترطول۰۶۰۱۰۱

  ۱۵۰، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس        
. متر۵/۱ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۳،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۰۲

  ۲۰۰، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس        
. متر۷۵/۱ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۵،۴۰۰مترطول۰۶۰۱۰۳

  ۲۵۰، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس        
 . متر۷۵/۱ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۱۶،۲۰۰مترطول۰۶۰۱۰۴

  ۳۰۰، به قطر  )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس         
. متر۷۵/۱ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۰،۱۰۰مترطول۰۶۰۱۰۵

  ۳۵۰، به قطر  )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس         
. متر۷۵/۱ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۰،۸۰۰مترطول۰۶۰۱۰۶

  ۴۰۰، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس        
 . متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۲۴،۲۰۰مترطول۰۶۰۱۰۷

  ۵۰۰، به قطر  )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس         
. متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۲۹،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۰۸

  ۶۰۰، به قطر  )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس         
. متر۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۳۴،۶۰۰مترطول۰۶۰۱۰۹

  ۷۰۰، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس        
 . متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۴۱،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۱۰

  ۸۰۰، به قطر  )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس         
. متر۲۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۴۵،۹۰۰مترطول۰۶۰۱۱۱

  ۹۰۰، به قطر  )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس         
. متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۵۳،۳۰۰مترطول۰۶۰۱۱۲

۱۰۰۰   ، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس       
 . متر۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۵۹،۶۰۰مترطول۰۶۰۱۱۳

۱۲۰۰   ، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس       
. متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۷۷،۳۰۰مترطول۰۶۰۱۱۴

۱۴۰۰   ، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس       
. متر۷۵/۲ميليمتر و عمق ترانشه تا

۸۵،۲۰۰مترطول۰۶۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
(G.R.P) فصل ششم، عمليات لوله گذاري با لوله هاي فايبرگالس

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۶۰۰   ، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس       
 . متر۳ميليمتر و عمق ترانشه تا 

۹۷،۸۰۰مترطول۰۶۰۱۱۶

۱۸۰۰   ، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس       
. متر۲۵/۳ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۱۲،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۱۷

۲۰۰۰   ، به قطر    )  P.R.G  (لوله گذاري با لوله  فايبرگالس       
. متر۵/۳ميليمتر و عمق ترانشه تا

۱۳۱،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۱۸

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شيرهاهشتم،نصبفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. ميليمتر۱۰۰ تا۸۰حمل و نصـب شيركشويي به قطر ۳۰،۰۰۰عدد۰۸۰۱۰۱
۴۰،۴۰۰عدد۰۸۰۱۰۲ . ميليمتر۲۵۰ تا ۱۵۰حمل و نصـب شيركشويي به قطر
. ميليمتر۴۰۰ تا۳۰۰حمل و نصـب شيركشويي به قطر ۷۷،۱۰۰عدد۰۸۰۱۰۳
. ميليمتر۶۰۰ تا۴۵۰حمل و نصـب شيركشويي به قطر ۱۱۰،۵۰۰عدد۰۸۰۱۰۴

۵۶،۱۰۰عدد۰۸۰۲۰۱ .ميليمتر  ۲۵۰ تا۱۵۰حمل و نصـب شير پروانه اي به قطر
.ميليمتر۴۰۰ تا۳۰۰حمل و نصـب شير پروانه اي به قطر ۷۴،۷۰۰عدد۰۸۰۲۰۲
.ميليمتر۶۰۰ تا۴۵۰حمل و نصـب شير پروانه اي به قطر ۱۳۲،۵۰۰عدد۰۸۰۲۰۳

  ۱۰۰۰ تا ۷۰۰حمل و نصـب شير پروانه اي به قطر            
 .ميليمتر

۲۲۳،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۴

  ۱۳۰۰ تا ۱۱۰۰حمل و نصـب شير پروانه اي به قطر           
 .ميليمتر

۴۳۱،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۵

  ۱۶۰۰ تا ۱۴۰۰حمل و نصـب شير پروانه اي به قطر           
 .ميليمتر

۰عدد۰۸۰۲۰۶

۴۱،۳۰۰عدد۰۸۰۳۰۱ . ميليمتر۱۰۰ تا ۵۰حمل و نصـب شيرهوا به قطر
. ميليمتر۲۰۰ تا۱۵۰حمل و نصـب شير هوا به قطر ۵۷،۷۰۰عدد۰۸۰۳۰۲

.ميليمتر۱۰۰ تا۸۰حمل و نصـب دريچه تخليه به قطر ۲۵،۷۰۰عدد۰۸۰۴۰۱
۳۴،۶۰۰عدد۰۸۰۴۰۲ .ميليمتر  ۲۵۰ تا۱۵۰حمل و نصـب دريچه تخليه به قطر

  ۱۰۰ تا    ۸۰حمل و نصـب شير فشار شكن به قطر           
.ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي الزم

۳۴،۳۰۰عدد۰۸۰۵۰۱

  ۲۵۰ تا ۱۵۰حمل و نصـب شير فشار شكن به قطر            
.ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي الزم

۴۶،۲۰۰عدد۰۸۰۵۰۲

  ۴۰۰ تا ۳۰۰حمل و نصـب شير فشار شكن به قطر            
 .ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي الزم

۸۸،۱۰۰عدد۰۸۰۵۰۳

  ۶۰۰ تا ۴۵۰حمل و نصـب شير فشار شكن به قطر            
.ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي الزم

۱۲۵،۰۰۰عدد۰۸۰۵۰۴

  ۹۰۰ تا ۷۰۰حمل و نصـب شير فشار شكن به قطر            
.ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي الزم

۰عدد۰۸۰۵۰۵

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شير هاي حوضچهنهم،احداثفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. متر۳احداث حوضچه شيربه عمق تا ۵۹۰،۵۰۰مترمكعـب بتن۰۹۰۱۰۱
۵۲۶،۵۰۰مترمكعـب بتن۰۹۰۱۰۲ . متر۳احداث حوضچه شيربه عمق بيـش از 

١









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ها لولهدهم،حفاظتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 در صورتي كه   )  فدا شونده (حمل و نصـب اند ميرا        
 . متر باشد۲عمق گود تا

۶۷۱،۵۰۰عدد۱۰۰۱۰۱

 ، براي بارگيري و حمل      ۱۰۰۱۰۱اضافه بها به رديـف      
 مخلوط كم مقاومـت تا محل نصـب، باراندازي و             
 ريختن آن در اطراف وروي آند، در صورتي كه آند             

.بدون اين مخلوط تهيه شده باشد

۷،۶۸۰عدد۱۰۰۱۰۲

گود  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۱۰۱اضافه بها به رديـف     
اضافي،   متر باشد، به ازاي هر يـك متر عمق           ۲بيـش از   

۴ تا   ۳    متر باشد يـك بار،      ۳ تا   ۲در صورتي كه عمق     
.عمقهاي بيشتر   متر باشد، دو بار و به همين ترتيـب براي 

 ).مي شود كسر متر، به تناسـب محاسبه (

۳۳،۰۰۰عدد۱۰۰۱۰۳

عمق  حمل و نصـب آند جريان تزريقي، در صورتي كه          
 . متر باشد۲ترانشه تا 

۴۷۱،۰۰۰عدد۱۰۰۲۰۱

 ، در صورتي كه عمق       ۱۰۰۲۰۱اضافه بها به رديـف       
عمـق   متر باشد، به ازاي هر يـك متر         ۲ترانشه بيـش از    

).مي شودكسر متر به تنـاسـب محـاسبه. ( اضـافي

۱۵،۶۰۰عدد۱۰۰۲۰۲

۶،۱۲۰عدد۱۰۰۳۰۱ .حمل و نصـب تسمه مسي
۲۶،۵۰۰مترطول۱۰۰۳۰۲ .حمل و نصـب كابل

 حمل و نصـب ترانسفورمر ركتيفاير، با ظرفيـت             
 . DC  آمپر ۷۵ ولـت و ۷۵خروجي تا 

۶۷۷،۰۰۰دستگاه۱۰۰۴۰۱

 ، براي حمل و نصـب       ۱۰۰۴۰۱اضافه بها به رديـف       
ولـت    ۱۰۰ترانسفورمر ركتيفاير، با ظرفيـت خروجي تا      

 . DC  آمپر ۱۰۰و 

۱۲،۷۰۰دستگاه۱۰۰۴۰۲

به زمين،  احداث نقاط اندازه گيري پتانسيل لوله نسبـت         
.LINE MARKER طبق روش 

۶۰۸،۵۰۰عدد۱۰۰۵۰۱

به زمين،  احداث نقاط اندازه گيري پتانسيل لوله نسبـت         
.CONCRETE STAND طبق روش 

۵۸۱،۰۰۰عدد۱۰۰۵۰۲

 حفرچاهـك اتصال زمين، به ازاي هر عدد ميله اتصال           
 . متري نصـب شده۵/۱زمين استاندارد 

۲۸۲،۵۰۰عدد۱۰۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ها لولهدهم،حفاظتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حمل و نصـب آندهاي جريان تزريقي در چاه عميق،          
  متر، در صورتي كه حفرچاه به وسيله             ۵۰باعمق تا 

.دستگاه حفاري ضربه اي انجام شود

۸،۵۸۳،۰۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۱

چاه  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۷۰۱اضافه بها به رديـف     
مترعمق   متر باشد، به ازاي هر يـك         ۷۵ تا   ۵۰بيـش از   

 .بيشتر

۱۴۷،۵۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۲

چاه  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۷۰۲اضافه بها به رديـف     
عمق   متر باشد، به ازاي هريـك متر         ۱۰۰ تا ۷۵بيـش از   

 .بيشتر

۱۵۶،۵۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۳

چاه  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۷۰۳اضافه بها به رديـف     
 .بيشتر  متر باشد، به ازاي هريـك متر عمق ۱۰۰بيشتر از

۱۶۹،۰۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۴

با  حمل و نصـب آندهاي جريان تزريقي در چاه عميق،          
دستگاه   متر، در صورتي كه حفر چاه به وسيله          ۵۰عمق تا 

 .حفاري دوراني انجام شود

۱۵،۶۴۳،۰۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۵

چاه  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۷۰۵اضافه بها به رديـف     
عمق   متر باشد، به ازاي هر يـك متر          ۷۵ تا   ۵۰بيـش از 

 .بيشتر

۲۴۲،۰۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۶

چاه  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۷۰۶اضافه بها به رديـف     
عمق   متر باشد، به ازاي هريـك متر         ۱۰۰ تا ۷۵بيـش از   

 .بيشتر

۲۵۲،۰۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۷

چاه  ، در صورتي كه عمق      ۱۰۰۷۰۷اضافه بها به رديـف     
.بيشتر متر باشد، به ازاي هر يـك متر عمق۱۰۰بيشتر از 

۲۷۱،۰۰۰حلقه چاه۱۰۰۷۰۸

 حمل و نصـب قطعه ايزوله كننده براي لوله هاي               
. ميليمتر۲۰۰ تا۸۰فوالدي به قطر

۱۱۳،۵۰۰عدد۱۰۰۸۰۱

 حمل و نصـب قطعه ايزوله كننده براي لوله هاي               
 . ميليمتر۴۵۰ تا۲۵۰فوالدي به قطر

۱۹۳،۵۰۰عدد۱۰۰۸۰۲

 حمل و نصـب قطعه ايزوله كننده براي لوله هاي               
. ميليمتر۹۰۰ تا۵۰۰فوالدي به قطر

۳۸۶،۵۰۰عدد۱۰۰۸۰۳

 حمل و نصـب قطعه ايزوله كننده براي لوله هاي               
. ميليمتر۱۴۰۰ تا۱۰۰۰فوالدي به قطر

۱،۰۳۱،۰۰۰عدد۱۰۰۸۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ها لولهدهم،حفاظتفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۵۰۰زنـگ زدايي سطح داخلي لوله فوالدي به قطر            
 .ميليمتر و بيشتر، با برس سيمي به روش ماشيني

۷،۷۹۰مترمربع۱۰۰۹۰۱

  ۵۰۰زنـگ زدايي سطح داخلي لوله فوالدي به قطر            
.ميليمتر و بيشتر، به روش ماسه زني

۱۶،۳۰۰مترمربع۱۰۰۹۰۲

 زنـگ زدايي سطح خارجي لوله فوالدي به هر قطر،             
.بابرس سيمي به روش ماشيني

۵،۵۳۰مترمربع۱۰۱۰۰۱

 زنـگ زدايي سطح خارجي لوله فوالدي به هر قطر،             
 .به روش ماسه زني

۱۲،۶۰۰مترمربع۱۰۱۰۰۲

.رنـگ آميزي سطح خارجي لوله فوالدي به هر قطر ۸،۴۱۰مترمربع۱۰۱۱۰۱
.لفاف پيچي سرد لوله فوالدي، به هر قطر ۱۱،۱۰۰مترمربع۱۰۱۲۰۱
۱۵،۵۰۰مترمربع۱۰۱۳۰۱ .لفاف پيچي گرم لوله فوالدي، به هر قطر

 تا۲۵۰اندود كردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر          
 . ميليمتر۴۵۰

۱۴،۱۰۰مترمربع۱۰۱۴۰۱

 تا۵۰۰اندود كردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر          
 . ميليمتر۹۰۰

۱۶،۲۰۰مترمربع۱۰۱۴۰۲

 تا۱۰۰۰اندود كردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر          
 . ميليمتر۱۴۰۰  

۱۷،۹۰۰مترمربع۱۰۱۴۰۳

  ۱۶۰۰اندود كردن سيماني سطح داخلي لوله، به قطر           
 . ميليمتر۲۰۰۰تا

۱۹،۰۰۰مترمربع۱۰۱۴۰۴

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  يازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
 حوضچه ها، در صورتي كه براي حفر ترانشه و                 
 گودبرداري در زمينهاي نرم و خاكريزي، استفاده از            

نباشد  وسايل مكانيكي به علـت موقعيـت مكاني مقدور         
متر    ۲و عمليات خاكي با دسـت و حداكثر تا عمق             

 .انجام شود

۲،۶۷۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۱

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
 حوضچه ها، در صورتي كه براي حفرترانشه و                

از  گودبرداري در زمينهاي سخـت و خاكريزي، استفاده        
نباشد  وسايل مكانيكي به علـت موقعيـت مكاني مقدور         

متر انجام    ۲و عمليات خاكي بادسـت و حداكثر تاعمق        
 .شود

۹،۲۹۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۲

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
 حوضچه ها، در صورتي كه حفاري در زمين سنگي با            

. متر انجام شود۲هر وسيله و حداكثر تا عمق

۴۶،۷۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۳

عمق  ، هرگاه   ۱۱۰۱۰۳ تا   ۱۱۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي     
واقع   متر باشد، براي حجم       ۲ترانشه يا گود بيـش از       

۶ تا   ۴    متر يـك بار و براي حجم واقع بين           ۴ تا   ۲بين  
.بيشترمتر دو بار و به همين ترتيـب، براي عمقهاي

۳،۶۴۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۴

 خاكبرداري اضافي در زمينهاي ريزشي با وسيله              
.مكانيكي، به منظور ايجاد شيـب ياعمق مناسـب

۱،۸۰۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۱

 خاكريزي در زمينهاي ريزشي و در محلهايي كه               
 .خاكبرداري اضافي انجام شده اسـت

۴۱۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۲

 چوب بسـت الزم براي ديواره ترانشه ها و گودها،              
چوب  به منظور تامين شرايط ايمني كار در محلهايي كه           

 اندازه گيري برحسـب سطح       (بسـت الزم باشد       
 ).حفاظـت شده

۳،۷۸۰مترمربع۱۱۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  يازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
 حوضچه ها، براي آن قسمـت از عمليات كه زير تراز            
 آب زير زميني انجام شود و شدت تراوش آبهاي               
 زيرزميني، به حدي باشد كه استفاده از تلمبه موتوري           

 .اجتناب ناپذير باشد

۲۰،۹۰۰مترمكعـب۱۱۰۴۰۱

۱۰۰به قطر   تهيه مصالح و نصـب لوله هاي زهكـش بتني         
به محل   ميليمتر، با بندباز، براي انتقال آب              ۲۰۰تا

با حفاري،  تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه          
.تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

۵۳،۵۰۰مترطول۱۱۰۵۰۱

 تهيه مصالح و نصـب لوله هاي زهكـش پالستيكي            
  ميليمتر، براي انتقال آب        ۲۰۰ تا ۱۱۰مشبـك به قطر   

با  به محل تلمبه هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه             
.حفاري، تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

۶۲،۰۰۰مترطول۱۱۰۵۰۲

 تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و بكار بردن آن           
 .در زهكشيها

۳۴،۳۰۰مترمكعـب۱۱۰۵۰۳

.تخريـب پوشـش آسفالتي در مسير لوله ۵۲،۲۰۰مترمكعـب۱۱۰۶۰۱
۱۱۳،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۶۰۲ .تخريـب پوشـش بتني در مسير لوله

آسفالـت  تخريـب هر نوع پوشـش، به استثناي پوشـش        
 .و بتن در مسير لوله

۳۶،۶۰۰مترمكعـب۱۱۰۶۰۳

  سانتيمتر همراه با     ۷برش آسفالـت با كاتر به عمق تا          
 اندازه گيري بر حسب طول هر خط        (تخريب آسفالت   

 ).برش

۳،۶۳۰مترطول۱۱۰۶۰۴

عمق   سانتيمتر   ۱ به ازاي هر   ۱۱۰۶۰۴اضافه بها به رديـف     
).برشاندازه گيري برحسب طول هر خط(بيشتر 

۴۶۰مترطول۱۱۰۶۰۵

ترانشه  مرمـت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي        
 يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه مصالح                 
 زيراساس و اساس، ريختن و پخـش، آب پاشي و             

.كوبيدن آن، با تراكم الزم

۶۳،۷۰۰مترمكعـب۱۱۰۷۰۱

 تهيه مصالح، ريختن، پخـش و كوبيدن بيندر و توپكا،          
 همراه با تـك كـت و پريمكـت، به ازاي هر يـك               

.سانتيمتر ضخامـت آسفالـت كوبيده شده

۴،۲۳۰مترمربع۱۱۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  يازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسيرلوله، با            
 بلوكهاي بتني به اشكال مختلـف، همراه با كندن مجدد          
 خاك روي ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر،            

.ماسه ريزي و كوبيدن آن

۳۹،۲۰۰مترمربع۱۱۰۷۰۳

 تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسيرلوله، با            
 پوشـش موزاييـك، همراه با كندن مجدد خاك روي          

.ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر

۳۱،۰۰۰مترمربع۱۱۰۷۰۴

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه،          
از  حمل و پخـش مصالح سنگي طبيعي به جاي استفاده           

.خاك سرند شده محلي

۲۳،۹۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۱

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه،          
حمل و پخـش مصالح سنگي شكسته با دانه بندي تا

. ميليمتر به جاي استفاده از خاك سرند شده محلي۱۹

۲۸،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۲

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه،          
 به جاي  )  توونان(حمل و پخـش مخلوط رودخانه اي        

.استفاده از خاك سرند شده محلي

۱۲،۲۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۳

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه،          
 حمل و پخـش ماسه شسته به جاي استفاده از خاك             

 .سرند شده محلي

۳۷،۷۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۴

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه،          
 به جاي استفاده از    )  كفي(حمل و پخـش ماسه خاكدار      

.خاك سرند شده محلي

۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۵

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه،          
سرند  حمل و پخـش ماسه بادي به جاي استفاده ازخاك          

 .شده محلي

۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۶

 تهيه مصالح وخشكه چيني با سنـگ قلوه رودخانه اي          
.در كـف ترانشه، به منظور پي سازي

۳۶،۷۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۷

 تهيه مصالح و خشكه چيني باسنـگ الشه در كـف             
 .ترانشه، به منظور پي سازي

۵۲،۴۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  يازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

وسيله   متر، با هر     ۵۰جابه جايي خاك تا فاصله حداكثر       
برعكـس،  مكانيكي، از كنار ترانشه يا گود به محل دپو يا     

.نمي شوددر مواردي كه بارگيري و باراندازي انجام

۵۳۵مترمكعـب۱۱۰۹۰۱

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه           
متري،    ۵۰۰خاك مناسـب از خارج كارگاه، حمل آن تا         

ترانشه هاي سنگي  باراندازي و ريسه كردن آن در مسير        
براي استفاده مناسـب  و يا محل هاييكه خاك كنده شده        

 .نباشد

۲،۹۳۰مترمكعـب۱۱۱۰۰۱

فاصله  جمع آوري خاك و مواد زايد، بارگيري، حمل تا          
. متري و باراندازي آن۵۰۰

۲،۸۰۰مترمكعـب۱۱۱۰۰۲

 بارگيري خاك و مواد زايد، ازمحل انباشـت موقـت،          
. متري و باراندازي آن۵۰۰حمل تا فاصله 

۲،۱۵۰مترمكعـب۱۱۱۰۰۳

راه،  حمل خاك مناسـب يا خاك و مواد زايد درهر نوع           
موضوع(    متر   ۵۰۰در صورتي كه فاصله حمل بيـش از       

كيلومتر باشد،    ۱۰تا)  ۱۱۱۰۰۳ تا    ۱۱۱۰۰۱رديفهاي  
كسر كيلومتر،.  متر    ۵۰۰به ازاي هر يـك كيلومتر اضافه بر 

 .به تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۱۱۱۱۰۱
كيلومتر

۵۰۰

راه،  حمل خاك مناسـب ياخاك و مواد زايد در هر نوع           
۳۰تا   كيلومتر   ۱۰در صورتي كه فاصله حمل بيـش از        

۱۰بر  كيلومتر باشد، به ازاي هريـك كيلومتر اضافه             
.مي شودكسر كيلومتر، به تناسـب محاسبه. كيلومتر

- مترمكعـب ۱۱۱۱۰۲
كيلومتر

۴۵۵

راه،  حمل خاك مناسـب يا خاك و مواد زايد در هرنوع           
باشد،   كيلومتر   ۳۰در صورتي كه فاصله حمل بيـش از       
كسر  .   كيلومتر ۳۰به ازاي هريـك كيلومتر اضافه بر         
.كيلومتر، به تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۱۱۱۱۰۳
كيلومتر

۴۱۰

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
ترانشه  حوضچه ها، براي پخـش و كوبيدن خاك داخل          

 درصد۸۵    سانتيمتري، با تراكم     ۱۵يا گود، در قشرهاي     
 .پروكتور استاندارد

۴،۲۷۰مترمكعـب۱۱۱۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري .فصل  يازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
ترانشه  حوضچه ها، براي پخـش و كوبيدن خاك داخل          

 درصد۹۰    سانتيمتري، با تراكم     ۱۵يا گود، در قشرهاي     
 .پروكتور استاندارد

۴،۸۰۰مترمكعـب۱۱۱۲۰۲

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
ترانشه  حوضچه ها، براي پخـش و كوبيدن خاك داخل          

درصد    ۹۵ سانتيمتري، با تراكم      ۱۵ياگود، در قشرهاي    
 .پروكتور استاندارد

۶،۳۴۰مترمكعـب۱۱۱۲۰۳

 اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث            
 حوضچه ها، براي صعوبـت ناشي از وجود چوب             

 .بسـت يا مهاريهاي سپرها در عرض ترانشه يا گود

۹،۴۴۰مترمكعـب۱۱۱۳۰۱

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كارهاي  فوالدي  .فصل  دوازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردساده،           
 . ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم۱۰به قطر تا

۴،۹۰۰كيلوگرم۱۲۰۱۰۱

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردساده،           
  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي         ۱۸ تا   ۱۲به قطر   
 .الزم

۴،۹۷۰كيلوگرم۱۲۰۱۰۲

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

 .پيچي الزم

۴،۸۳۰كيلوگرم۱۲۰۲۰۱

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميل گرد آجدار          
با   ميليمتر براي بتن مسلح       ۱۸ تا   ۱۲ ، به قطر       AII  نوع  

 .سيم پيچي الزم

۳،۹۱۰كيلوگرم۱۲۰۲۰۲

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

 .مسلح با سيم پيچي الزم

۳،۸۸۰كيلوگرم۱۲۰۲۰۳

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

 .پيچي الزم

۴،۹۱۰كيلوگرم۱۲۰۲۰۴

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

 .سيم پيچي الزم

۴،۰۳۰كيلوگرم۱۲۰۲۰۵

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

 .مسلح، با سيم پيچي الزم

۴،۰۰۰كيلوگرم۱۲۰۲۰۶

 اضافه بها به رديفهاي نصـب ميل گرد، در صورتي كه            
 كارگذاري ميل گرد، زير تراز آبهاي زير زميني انجام           

ضروري  شود و براي آبكشي، به كاربردن تلمبه موتوري         
 .باشد

۱۶۵كيلوگرم۱۲۰۳۰۱

 برش، جوشكاري و ساخـت متعلقات و اتصالي هاي          
لوله  ، با استفاده از     )مانند سه راه، زانو و تبديل     (فوالدي  

 فوالدي، همراه با الگوسازي، سنـگ زني و ساير              
 .عمليات تكميلي الزم

۴،۰۰۰كيلوگرم۱۲۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كارهاي  فوالدي  .فصل  دوازدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

(    ميليمتر، باساييدن      ۵جوشكاري با بعد موثر تا          
 ).اندازه گيري برحسب طول جوشكاري شده

۱۴،۷۰۰مترطول۱۲۰۵۰۱

  ميليمتر،  ۷ تا    ۵جوشكاري با بعد موثر بيـش از            
).اندازه گيري برحسب طول جوشكاري شده(باساييدن

۱۷،۹۰۰مترطول۱۲۰۵۰۲

  ميليمتر،   ۱۰ تا  ۷جوشكاري با بعد موثر بيـش از          
).اندازه گيري برحسب طول جوشكاري شده(باساييدن

۲۹،۲۰۰مترطول۱۲۰۵۰۳

  ميليمتر،  ۱۵ تا    ۱۰جوشكاري با بعد موثر بيـش از        
 ).اندازه گيري برحسب طول جوشكاري شده(باساييدن

۴۹،۸۰۰مترطول۱۲۰۵۰۴

موقعيـت  تهيه و نصـب عاليم چدني براي تعيين نوع و          
در نقشه  تجهيزات لوله كشي طبق ابعاد تعيين شده            

چدني و پايه  نمونه شامل تمام هزينه هاي تهيه مصالح         
 .بتني مربوط

۴۴،۱۰۰عدد۱۲۰۶۰۱

 تهيه و نصـب دريچه چدني آدم رو با قاب مربوط              
 .به طور كامل

۲،۹۶۰كيلوگرم۱۲۰۶۰۲

.تهيه و نصـب پله چدني در ديوار حوضچه هاي شير ۵،۱۳۰كيلوگرم۱۲۰۶۰۳
در  تهيه و نصـب پله ياحفاظ از ميل گرد و لوله فوالدي            

 .ديوارحوضچه هاي شير
۸،۴۰۰كيلوگرم۱۲۰۷۰۱

 تهيه و نصـب لوله فوالدي گالوانيزه براي هواكـش            
.سقـف يا براي تخليه حوضچه هاي شير

۶،۵۶۰كيلوگرم۱۲۰۷۰۲

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كارهاي  بتني  و قالب بندي .فصل  سيزدهم

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.C۱۰تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع ۱۴۳،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۱۰۱
۱۶۲،۰۰۰مترمكعـبC ۱۲. ۱۳۰۱۰۲ تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع 
.C۱۶تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع ۱۷۷،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۱۰۳
.C۲۰تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع ۱۹۱،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۱۰۴
۲۰۴،۵۰۰مترمكعـبC ۲۵. ۱۳۰۱۰۵ تهيه مصالح، ساخـت و ريختن بتن از نوع 

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه                 
. سانتيمتر يا كمتر باشد۱۵ضخامـت بتن 

۵،۶۲۰مترمكعـب۱۳۰۲۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، هر گاه بتن ريزي در             
 .بتن مسلح انجام شود

۲،۵۵۰مترمكعـب۱۳۰۲۰۲

در  اضافه بها براي بتن ريزي زير تراز آبهاي زيرزميني،           
 صورتي كه براي آبكشي، به كاربردن تلمبه موتوري            

 .ضروري باشد

۹،۶۲۰مترمكعـب۱۳۰۲۰۳

به جاي  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه           
 . استفاده شود۲ از سيمان نوع ۱سيمان نوع 

۹كيلوگرم۱۳۰۲۰۴

به جاي  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه           
. استفاده شود۵ از سيمان نوع۱سيمان نوع 

۱۷كيلوگرم۱۳۰۲۰۵

 اضافه بها براي مصرف سيمان بيشتر، نسبـت به عيار            
 درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن           

. استفاده شود۱ريزي، در صورتي كه از سيمان نوع

۲۷۰كيلوگرم۱۳۰۲۰۶

 كسربها براي مصرف سيمان كمتر، نسبـت به عياردرج         
ريزي،  شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن          

. استفاده شود۱در صورتي كه از سيمان نوع

-۲۷۰كيلوگرم۱۳۰۲۰۷

براي  تهيه مصالح و قالـب بندي در هر عمق و ارتفاع،            
.كارهاي بتني، همراه با بازكردن قالـب

۳۰،۱۰۰مترمربع۱۳۰۳۰۱

 ، براي قالـب بندي زير      ۱۳۰۳۰۱اضافه بها به رديـف      
 تراز آبهاي زيرزميني، در صورتي كه براي آبكشي،            

.به كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد

۴،۹۱۰مترمربع۱۳۰۳۰۲

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقل چهاردهم،حملفصل

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۰   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر            
 . كيلومتر۷۵كيلومتر، تا فاصله 

۱۶۵كيلومتر- تن ۱۴۰۱۰۱

۷۵   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر            
. كيلومتر۱۵۰كيلومتر، تا فاصله 

۱۱۰كيلومتر- تن ۱۴۰۱۰۲

۱۵۰   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر           
. كيلومتر۳۰۰كيلومتر، تا فاصله 

۷۱كيلومتر- تن ۱۴۰۱۰۳

۳۰۰   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر           
 . كيلومتر۴۵۰كيلومتر، تا فاصله 

۵۸كيلومتر- تن ۱۴۰۱۰۴

۴۵۰   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر           
. كيلومتر۷۵۰كيلومتر، تا فاصله 

۵۰كيلومتر- تن ۱۴۰۱۰۵

۷۵۰   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر           
 .كيلومتر

۴۲كيلومتر- تن ۱۴۰۱۰۶

 ميليمتر، نسبـت به مازاد بر۵۰۰حمل انواع لوله به قطر       
 . كيلومتر۷۵ كيلومتر تا فاصله ۳۰  

۴۱كيلومتر- مترطول ۱۴۰۲۰۱

 ميليمتر، نسبـت به مازاد بر۵۰۰حمل انواع لوله به قطر       
. كيلومتر۱۵۰ كيلومتر تا فاصله ۷۵

۲۸كيلومتر- مترطول ۱۴۰۲۰۲

 ميليمتر، نسبـت به مازاد بر۵۰۰حمل انواع لوله به قطر       
. كيلومتر۳۰۰ كيلومتر تا فاصله۱۵۰

۱۸كيلومتر- مترطول ۱۴۰۲۰۳

 ميليمتر، نسبـت به مازاد بر۵۰۰حمل انواع لوله به قطر       
 . كيلومتر۴۵۰ كيلومتر تا فاصله ۳۰۰  

۱۴كيلومتر- مترطول ۱۴۰۲۰۴

 ميليمتر، نسبـت به مازاد بر۵۰۰حمل انواع لوله به قطر       
. كيلومتر۷۵۰ كيلومتر تا فاصله۴۵۰

۱۲كيلومتر- مترطول ۱۴۰۲۰۵

 ميليمتر، نسبـت به مازاد بر۵۰۰حمل انواع لوله به قطر       
 . كيلومتر۷۵۰

۱۰كيلومتر- مترطول ۱۴۰۲۰۶

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲خطوط انتقال آب سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۴۷،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۱ .ماسه شسته
۲۸،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۲ .شن شسته
۲۲،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۳ .سنـگ قلوه
۳۲،۸۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۴ .سنـگ الشه

۱۶،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۵ ).توونان(مخلوط رودخانه اي 
.سيمان پرتلند نوع يـك پاكتي ۲۳۹،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۱
.سيمان پرتلند نوع دو پاكتي ۲۴۶،۵۰۰تن۴۱۰۲۰۲
۲۵۳،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۳ .سيمان پرتلند نوع پنج پاكتي
.سيمان پرتلند نوع يـك فله ۲۰۸،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۴
.سيمان پرتلند نوع دو فله ۲۱۵،۵۰۰تن۴۱۰۲۰۵
۲۲۲،۰۰۰تن۴۱۰۲۰۶ .سيمان پرتلند نوع پنج فله

۳،۶۲۰كيلوگرم۴۱۰۳۰۱ .انواع ميلگرد ساده
۳،۰۳۰كيلوگرم۴۱۰۳۰۲ .انواع ميلگرد آجدار

۱۴،۲۰۰كيلوگرم۴۱۰۴۰۱ .ديناميـت
۱،۹۷۰مترطول۴۱۰۴۰۲ .انواع فتيله

۴،۲۴۰عدد۴۱۰۴۰۳ .انواع چاشني
۵،۸۲۰كيلوگرم۴۱۰۵۰۱ .انواع الكترود

۳،۲۴۰كيلوگرم۴۱۰۶۰۱ .انواع مصالح چدني
.انواع لوله و متعلقات فوالدي گالوانيزه ۴،۵۴۰كيلوگرم۴۱۰۶۰۲
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