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 دستورالعمل کاربرد
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده  راه  بهای اختصار فهرست  به  که آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  واحد پایه  بهای فهرست .1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)2  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)3  پیوست

 ضریب صعوبت کار در ترافیک عبوری) 4پیوست 
 .  کارگاه  برچیدن تجهیز و  دستورالعمل)5  پیوست
 اند بها منعقد شده  فهرستجدید پیمانهایی که براساس ایننحوه عمل برای تعیین قیمتهای  )6  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
 را زیر  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

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

 با   مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه. شود  می مورد نظر درج
 .گردد  می  جدید اضافه شماره

   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این .2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یا زیر فصلهای  آنها، به ماهیت به
 یا زیر   در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

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

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

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

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال  بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2
 از   باید قبل  اجرائی باشد دستگاه% 20 بیشتر از   در هر رشته  تفکیک  به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(

،   مربوط  قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  در آن  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه انجام
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  شورای  توسط  تصویب و  رسیدگی از  پس تا  دارد ارسال کشور  ریزی برنامه و  مدیریت  سازمان   امور فنی دفتر  به،فنی  عالی  شورای ب تصوی برای
 . قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی الیع
   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به ط مربو  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2

 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین
 . 30/1، برابر   است  شده  درج2   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که  باالسری ضریب .1ـ7ـ2

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

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

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

 کار   اجرای ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  ردیفها به  مبلغ جمع به
 بها و مقادیرکار، یا   فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه5، 4، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ت، کلیا  یادشده مدارک به. خواهدبود

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

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

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

   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .4
   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت هاد قیمت پیشن  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی

 آنها کمتر   تعریض  که  راههایی در بهسازی. شود  می  نیز استفاده  متر و بیشتر است2 آنها   تعریض  که  راههایی  بهسازی  بها برای  فهرست این .5
 .گیرد  می  زیر تعلق شرح  به  تعریض  صعوبت  ضریب عنوان  به  برآورد ضرایبی بها، هنگام  فهرست  این ردیفهای ، به  متر است2از 
 . درصد20 متر و کمتر باشد،   یک  راه  تعریض  که در صورتی .5-1
 . درصد15 متر باشد، 2 متر و کمتر از   از یک  بیش  راه  تعریض  که درصورتی .5-2
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمۀ یاتمفاد کل .1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح .2

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

   تأمین های  هزینه  و شامل  بوده آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3
  جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی  نیروی کارگیری بهو 

   واحد ردیفهای ، در بهای)رد مو بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتالف  در کارگاه مصالح
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست این
،   زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4

   در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجرای  و موارد دیگر که ندازی، بارا ، حمل ، بارگیری  سوراخ ، تعبیه  یا ارتفاع عمق
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای فهرست

، در   کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  تونل ول ط ، سختی  ترافیک ، صعوبت  تعریض ، صعوبت ، باالسری ای  منطقه ضریبهای  به  مربوط مبلغ .5
 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینه  که صورتی

 روز یا   با قیمتهای  آن قایسه دیگر، یا م  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهای  از مقایسۀ  گیری با نتیجه .6
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به

 . برآورد، نافذ خواهد بود رحله م  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .7
   سازمان  فنی  و معیارهایتدوین ضوابط دفتر 101   شماره نشریه (  راه  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات .8

 و دستور   اجرایی های نقشه در   شده  تعیین ، مشخصات پیمان  خصوصی  فنی  مورد، مشخصات و بر حسب)  کشور ریزی  و برنامه مدیریت
 . کارهاست

 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی .9
 .  است101   شماره  نشریه  الف1ـ3ـ5   جدول  بها، طبق  فهرست  در این  شده  نامبرده  مالتهای  ساخت  مورد نیاز برای  مصالح  و میزان نوع .10
   مواردی ، تنها برای بیش از آن   حمل هزینه.   است  بها منظور شده  فهرست  این  ردیفهای  در قیمت  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .11
 .شود  می داخت پر  و نقل  حمل  یا فصل  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  مورد، از ردیفهای ، برحسب  است  شده  فصلها تعیین ر مقدمهد   که
 .  نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد برای ، بر حسب  است  شده بینی  درجا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی شرایط .12
 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق ، و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .13
 با  ، دستور کارها و صورتمجلسهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه .14

،   است  شده بینی  بها پیش  فهرست ن در ای گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می  فصلها، صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به توجه
 .شود  می  انجام  شده  تعیین روش  به گیری اندازه



 کلیات
 1383آهن سال  های واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهفهرست ب

 
 

 4

   میلگرد، باید مطابقت ها، نصب کنی ، مانند پی  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .15
 . شود  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های آنها با نقشه

 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح .16
  تأیید مهندس  باید به  و باالست ، اساس ، زیر اساس سفالتی آ ، بتن  بتن  سنگی  تولید مصالح  و دستگاههای  آسفالت  استقرار کارخانه محل .17

 . کارفرما برسد مشاور و تصویب
 .  است  الزم  مواد منفجره کار بردن  آنها به  استخراج  برای  که  است  سنگی ، مصالح  کوهی منظور از سنگ .18
   کار در محیط  پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش یرزمینی ز  کار زیرتر از آب  اجرای بهای  اضافه  صورت  به  که ردیفهایی .19

   تایید مهندس  به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوری  از تلمبه  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب آبدار و تخلیه
   شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیرتر از آب  که  از عملیات  قسمت  آن  به  یاد شده ردیفهای.  شود لسمج  کار صورت  از انجام مشاور برسد و پس

 .گیرد می
 .  تونل ساختمان .20
  یاتی عمل هزینه.   است  شده بینی  پیش  چهارم  در فصل  تونل  در داخل  مصرفی  و مصالح  مواد حاصله  و حمل  تونل  حفاری  عملیات هزینه .1ـ20
   ساختمان  برای طور مشخص  به  که  ردیفهایی  استثنای به (  است  شده بینی  پیش  در سایر فصول  آن شود و ردیفهای  می  انجام  تونل  در داخل که

 .گردد  می  زیر پرداخت  ضرایب  و اعمال  مربوط  ردیفهای  از قیمت ، با استفاده)  است  شده  در نظر گرفته تونل
 و   بتنی های ، رویه ، باالست ، آسفالت ، اساس  زیر اساس  قشرهای  و اجرای  مصالح  مانند تهیه  تونل سازی کف  به  مربوط  عملیات برای .1ـ1ـ20

 .10/1  ، ضریب  کف  و زهکشی  آب  هدایت کانالهای
   درنظر گرفته  تونل  ساختمان  برای  بطور مشخص  که ی و ردیفهای1ـ1ـ20 بند   موضوع  بجز عملیات  تونل  داخل  سایر عملیات برای .2ـ1ـ20
  .20/1  ، ضریب  است شده
   موضوع  عملیات استثنای به (  تونل  و ساختمان  حفاری  قیمتهای ، به  آبدار تونل  کار در قسمتهای  اجرای  و سختی  آب  تخلیه برای .2ـ20

   این  در سایر فصلهای  آب  زیر سطح  عملیات  برای  که  دیگری بهای  اضافه هیچگونه. ودش  می  زیر اعمال  مورد ضرایب بر حسب) 1-1-20 بند 
 .گیرد  نمی  بند تعلق  این  عملیات ، به است  شده بینی بها پیش فهرست

 .07/1  شود، ضریب  می  هدایت  طبیعی  با شیب  آب  و تخلیه  است  جاری  آب  دارای  که  از تونل در قسمتهایی .1ـ2ـ20
 .15/1  ، ضریب  است  الزامی  موتوری  از تلمبه  استفاده  آب  تخلیه  برای  که  از تونل در قسمتهایی .2ـ2ـ20
   بنا به  شود چنانچه  جلسه  مشاور صورت  باید با مهندس  از تونل  در هر قسمت  موتوری  تلمبه  یا وسیله  طبیعی  با حریان  آب تخلیه .20-2-3

 2-2-20 در بند   شده  تعیین  از ضریب  بیش  آبدار تونل  در قسمتهای  موتوری  با تلمبه  آب  تخلیه  عملیات  انجام نکار برآورد هزینه پیما ادعای
 مورد اجرا   کارفرما به  و تایید مشاور و تصویب  از بررسی  و پس  پیمانکار تهیه  از طرف  آن  و آنالیز هزینه  مناسب  اجرایی  طرح  است باشد الزم
 . شود  پیمانکار پرداخت  مازاد به  شود و هزینه گذارده

   یکصد و پنجاه  طول  به  تونل  کار در داخل ، برای2-20 و 1-20   در بندهای  مندرج  ضرایب  بها با اعمال  فهرست  در این  مندرج قیمتهای .3ـ20
   که  ضریبی  متر از هر طرف  بیشتر از یکصد و پنجاه  با طول  تونل  در داخل لیات عم  اجرای  صعوبت  و برای  است  منظور شده متر از هر طرف

 کار و  ، اجرای  مصالح ، تهیه  از حفاری  اعم  تونل  داخل  عملیات  تمام  و به  زیر محاسبه  رابطه شود با بکارگیری  می  نامیده  تونل  سختی ضریب
 . کارفرما خواهد بود  مشاور و تصویب  از تایید مهندس ، پس  یا دو طرف  از یک  تونل  ساختمان یات در عمل مبدا حفاری. شود  می  اعمال حمل
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 : باال  در رابطه
Aتونل  سختی  ضریب  . 
1 L تونل  متر از دهانه500تا ) 0 (  فاصله  بین  اجرا شده  با طول برابر است  . 
2 L تونل  متر از دهانه1000 تا 500   بین  در فاصله اجرا شده   با طول برابر است  . 
3 L تونل  متر از دهانه1500 تا 1000   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
4 L تونل  متر از دهانه2000 تا 1500   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
5 L تونل  متر از دهانه2500 تا 2000   بین ر فاصله د  اجرا شده  با طول برابر است  . 
6 L تونل  متر از دهانه3000 تا 2500   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 
7 L تونل  متر از دهانه3500 تا 3000   بین  در فاصله  اجرا شده  با طول برابر است  . 

   رقم  به  و عدد یک  حذف  سوم  یا بزرگتر باشد رقم5 اعشار عدد   سوم  رقم شود چنانچه  می اسبه اعشار مح  رقم  ابتدا با سه  تونل  سختی ضریب
 .شود  می  حذف  سوم  باشد رقم5 اعشار کوچکتر از   سوم  رقم  که شود در صورتی  می  اعشار اضافه دوم

 متر 150 تا   از هر دهانه  تونل  طول چنانچه. باشد  می  مبدا حفاری انه ده  متر از یک3500 تا 150 بزرگتر از   تونلهای  حفاری  باال برای رابطه
 از   طول  تمام  به  از فرمول  حاصلA   متر بیشتر باشد ضریب150 از   طول  آن گردد و چنانچه  می  برابر با یک  از فرمول  حاصلA  باشد ضریب

 و  گزاری  از مناقصه  قبل  مربوط  صعوبت  ضریب  فرمول  متر از هر دهانه3500 بیشتر از   با طول  تونلهای  و برای  خواهد گرفت  تعلق  آن ابتدای
 .شود  پیشنهاد می  فنی  عالی  شورای  تصویب  کارفرما برای  از طرف  مناقصه  ترک  کار از طریق یا واگذاری

 .شود  می  باال محاسبه  از رابطه  اجرا شده  طول  به  نهایتاً با توجه  اعمال  قابل  صعوبت  ضریب
   تخلیه  پیدا کند و از سهولت  آزاد دسترسی  فضای  به  با تمهیداتی  و با اینکه  کرده  استفاده  موازی  تونل  به  دسترسی  از امکانات  تونل  چنانچه
 و   برآورد اعمال  در هنگام  تونل  سختی  ضریب ه و ب  محاسبه  حاصله مند شود، تاثیر تسهیالت  بهره  آزاد و ارتباطات  هوای  به  و دسترسی مصالح
 . شود  منعکس  فنی  شورایعالی  تایید به  کسب  جهت مراتب

   به  آن  از ابتدای  تونل  و ساختمان  احداث  سختی  از آنجا که  نافذ است  تونل  طول  تمام  برای  از فرمول  حاصل  سختی  ضریب  اینکه  به  با توجه
 گردد   پرداخت  شده  انجام  احجام  کار به  شروع تواند از ابتدای  نمیA   سختی باشد لذا ضریب  می  مانند، درافزایش بطور تصاعدی انتها  سمت

  خت کار و پردا  اجرای  درحین  تونل  مختلف  در قسمتهای  پرداخت  ضرایب  تعیین  جهت  باشد بنابراین  شده  و کامل  احداث  تونل  تمام مگر آنکه
   مشخصl  ,2 l  ,1 l 3, ...    و آنها را با عالئم  تقسیم  متری250   قطعات  انتها به  طرف  به  آن  را از ابتدای  تونل  موقت  کارکردهای صورت

   فرمول  صورت  به  ضرایب  تعیین  درنتیجه نامیم  میa  ,2 a  ,1 a 3, ...  مذکور را   از قطعات  هر یک  برای  تونل  سختی  ضریب  و آنگاه کنیم می
 :گردد  می  اعالم ذیل

)٢١)١ −×+= A
L
l

a n
n 

   انجام  درهنگام  ترتیب باشد و بدین  می  از یکطرف  تونل  اجرای  نهایی  طولL و 1 بند   از فرمول  حاصل  تونل  کل  سختی  ضریبA   در آن که 
 و در   متر محاسبه250   همان  صعوبت  با ضریب  متر از تونل250 در هر   شده انجام   کارهای  کارکردهای  صورت  تونل  و ساختمان حفاری
 . منظور خواهد شد  کارکرد موقت صورت

 .شود  نمی اعمال)   تونل ساختمان( بند   در این  مندرج ، ضریبهای  مازاد مصالح  حمل  به  مربوط  ردیفهای به .20-4
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 .نماید ها را مشخص می تفاده در انواع مالتجدول زیر مقدار سیمان مورد اس. 21

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

 

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 1:4سیمان 
 بادی و مالت ماسه
 1:3سیمان 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 
 فرنگی

ک مالت موزایی
1:2/5:2/5 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
مالت موزاییک 

1:1/5:2 
 دوغاب سیمان معمولی

 430 450 مقدار سیمان

 

 
 .  است  شده ، محاسبه1382   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای  بها، بر مبنای  فهرست این .22
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   تخریب عملیات.   اول فصل
 

   مقدمه
 
 .گیرد  نمی رسد، تعلق  خاکریز نمی مصرف  به  حاصله شوند و مصالح  می  خاکبرداری  که سطوحی ، به010101   ردیف قیمت .1
   پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسۀ  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است دستور کار مهندس  به ، منوط010101   ردیف اجرای .2

 . است
 .شود  می  پرداخت  مربوط  از ردیفهای  جداگانه  هزینه  و این  است  نشده بینی  پیش  درخت  بریدن  درختها، هزینه دن کر کن  ریشه در ردیفهای .3
  ای  جداگانه  کار، هزینۀ  سختی عنوان  و به  است  و هر وضع هر شکل ، به ، هر عمق  هر ارتفاع ، برای  فصل  دراین  تخریب  واحد عملیات بهای .4
 .گیرد  نمی علق ت آن به
 و مجزا از یکدیگر   تفکیک طور مرتب  مشاور، به  مهندس  تشخیص  باید طبق شود، در موارد لزوم  می  حاصل  از تخریب  که  مفیدی مصالح .5

 .نخواهد شد   آنها، پرداخت  کردن بندی  دسته برای)  شده  مشخص صراحت  به  که  مواردی استثنای به ( ای  جداگانه شود و هزینه چیده
 و در  ، در قیمتها منظور شده  و باراندازی  در کارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل  و بارگیری آوری  جمع هزینه .6

   و باراندازی مل و ح  بارگیری  شود، بهای  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس تشخیص  طبق که صورتی
   و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل  شده  بارگیری  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل حمل  به  مربوط  ردیفهای طبق آن
 .شود می
   آنها بر حسب  شوند، بهای  کلی تخریب   و سنگی ، بلوکی ، آجری ، گلی  خشتی  مشاور، ساختمانهای  دستور کار مهندس  طبق  که در مواردی .7

 قرار   مورد استفاده  یاد شده  ساختمانهای  تخریب تواند برای  نمی  تفکیکی  و قیمتهای  شده ، پرداخت010202 و 010201   ردیفهای مورد طبق
 .گیرند

 .شود  می ، پرداخت  زیربنا در هر طبقه  متر مربع ، بر اساس010202 و 010201   ردیفهای بهای .8
 .شود  می  پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهری  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس ، درصورت010310   ردیف بهای .9

، 010405   ردیف  طبق  عملیات  شود بهای  سانتیمتر کنده5  ضخامت  متر و به2 از   بیش عرض  نوار، به صورت  به  آسفالت  که در صورتی .10
 .شود ی م پرداخت

 .شود  نمی  آسفالت  از ضخامت  قسمتی  تخریب  عملیات ، شامل  آسفالت  تخریب ردیفهای .11
 .  است  شده  در نظر گرفته  ریشه  جای  پرکردن  آنها برای  و حمل  و آب  مناسب  خاک  درختها، تهیه  کردن کن  ریشه در ردیفهای .12
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 شماره شرح حدوا )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 24 

بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج 
 .های آن از محل عملیات کردن ریشه

 010101 

  

 اصله 9،090 

بریدن و ریشه کن کردن درخـت از هر نوع 
 30درصورتی که محیط تنه درخـت در سطح زمین تا

خارج از محل عملیات،  سانتیمتر باشد، حمل آن به
 .کردن جای ریشه با خاک مناسـب و کوبیدن آنپر

 010102 

  

 اصله 3،980 

بریدن درخـت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتیمتر 60 تا30درخـت در سطح زمین بیـش از

 .باشد و حمل آن به خارج از محل عملیات

 010103 

  

 اصله 6،750 

بریدن درخـت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتیمترباشد 90 تا60خـت درسطح زمین بیـش ازدر

 .و حمل آن به خارج از محل عملیات

 010104 

  

 اصله 560 

 سانتیمتر 10 ، به ازای هر010104اضافه بهابه ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 .).به تناسـب محاسبه می شود

 010105 

  

 اصله 25،900 

 درختها و حمل ریشه ها به خارج از ریشه کن کردن
محل عملیات، در صورتی که محیط تنه درخـت در 

 سانتیمتر باشد، به 60 تا 30سطح زمین بیـش از 
 .انضمام پرکردن و کوبیدن جای ریشه باخاک مناسـب

 010106 

  

 اصله 41،800 

ریشه کن کردن درختها و حمل ریشه ها به خارج از 
ه محیط تنه درخـت در محل عملیات، در صورتی ک

 سانتیمتر باشد، به 90 تا 60سطح زمین بیـش از 
انضمام پرکردن جای ریشه با خاک مناسـب و کوبیدن 

 .آن

 010107 

  

 اصله 2،840 

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010107اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 .).ودبه تناسـب محاسبه می ش

 010108 

  
 مترمربع 22،100 

تخریـب کلی ساختمانهای خشتی ، گلی و چینه ای، 
 .شامل تمام عملیات تخریـب

 010201 
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 شماره شرح حدوا )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 25،000 

تخریـب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی 
 .با مالتهای مختلـف، شامل تمام عملیات تخریـب

 010202 

  
 مترمکعب 7،480 

چینه ( خشتی یا چینه های گلی تخریـب بناییهای
 .).باغی

 010301 

  
 مترمکعب 12،200 

تخریـب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت ماسه و 
 .سیمان یا با تارد چیده شده باشد

 010302 

  

 مترمکعب 10،600 

تخریـب بناییهای آجری و بلوکی که با مالت گل 
وآهـک یاگچ و خاک و یا ماسه وآهـک چیده شده 

 .دباش

 010303 

  
 مترمکعب 12،200 

تخریـب بناییهای سنگی که با مالت ماسه سیمان یا با 
 .تارد چیده شده باشد

 010304 

  
 مترمکعب 10،600 

تخریـب بناییهای سنگی که با مالت گل آهـک یا 
 .ماسه آهـک یاگچ و خاک چیده شده باشد

 010305 

  
 مترمکعب 27،700 

ش که سنگهای آن سالم از تخریـب بنایی از سنـگ ترا
 .کار درآید و دسته کردن آنها

 010306 

 010307  .تخریـب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان مترمکعب 132،000   
  

 مترمکعب 171،500 
تخریـب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 .گردها میل
 010308 

  
 مترمربع  

ر کردن یا راه مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدا
 .های بتنی موجود راه کردن رویه

 010309 

  

 مترمکعب 14،800 

تفکیـک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها 
و مصالح مشابه حاصل از تخریـب، بر حسـب حجم 

 .ظاهری مصالح چیده شده

 010310 

 010311  .ساخته برچیدن جدولهای بتنی پیش مترطول 4،960   
  

 مترمربع 6،240 
ها و خیابانها برای لکه گیری، به  کندن آسفالـت جاده

 . سانتیمتر به ازای سطح کنده شده5ضخامـت تا 
 010401 

  

 مترمربع 1،120 

، به ازای هر یـک 010401بها به ردیـف  اضافه
کسر ( سانتیمتر 5سانتیمتر اضافه ضخامـت نسبـت به 
 ).شود سانتیمتر، یـک سانتیمتر حساب می

 010402 
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 شماره شرح حدوا )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 3،760 

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

 .تاسیساتی با ماشین شیار زن

 010403 

  

 مترطول 335 

، به ازای هر سانتیمتر 010403اضافه بها به ردیـف 
کسر سانتیمتر، یـک ( سانتیمتر 10عمق بیش از 

 ).شود متر حساب میسانتی

 010404 

  

 مترطول 1،940 

 سانتیمتر همراه 7برش آسفالـت با کاتر به عمق تا  
اندازه گیری بر حسب طول هر (با تخریب آسفالت 

 ).خط برش

 010405 

  

 مترطول 240 

، به ازای هر 010405بها نسبت به ردیـف  اضافه
ر اندازه گیری ب( سانتیمتر 7سانتیمتر عمق بیشتر از 
 ).حسب طول هر خط برش

 010406 

  
 مترمربع 1،780 

تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 
 . سانتیمتر5

 010407 

  

 مترمربع 325 

، به ازای هر سانتیمتر 010407اضافه بها به ردیـف 
کسر سانتیمتر . (  سانتیمتر5اضافه ضخامت نسبت به 
 ).شود یـک سانتیمتر حساب می

 010408 
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   با دست  خاکی عملیات.   دوم فصل
 

  مقدمه
 
   محل  یا محدودیتهای  خاکی  عملیات  حجم  کمی علت  به  که در مواردی.  شود  انجام  ماشین وسیله  باید به  طور معمول ، به  خاکی عملیات .1

 با   خاکی  عملیات  فصل  از ردیفهای  کارها با استفاده  نوع  این د، اقالم برآور  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات اجرا، انجام
 با   یافته  مقادیر افزایش  حجم  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که در صورتی. شود  برآورد می دست

 .شدبا  تنها، با تأیید کارفرما مجاز می  فصل  این قیمتهای
   موتوری  یا غلطکها و ویبراتورهای  دستی  وسایل  توسط  که  کوبیدن  عملیات شود و همچنین  می  بر انجام  دج  توسط  که  خاکبرداری عملیات .2

 .شود  می  محسوب  دستی  خاکی  شود نیز، عملیات انجام)  غیر خودرو یا کششی ( دستی
 تغییر  شود و از بابت  می  مجلسها محاسبه ، دستور کارها و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق ا شده کار اجر ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .3

 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی گونه ، هیچ  مصالح  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی حجم
 :شوند  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینها به انواع .4
 . مقدورنباشد سهولت  به  عملیات  انجام  فرو رود که  در آن حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  عامل هستند که  ، زمینهایی  لجنی زمینهای .1ـ4
 . باشند  برداشت  قابل  با بیل  هستند که ، زمینهایی  نرم زمینهای .2ـ4
 . شوند بر کنده  یا دج  با کلنگ  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ4
   قطعات  در آن  که زمینهایی.  نیاز باشد  یا مواد منفجره  سنگبری  بادی  آنها چکشهای  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی سنگی  زمینهای .4ـ4

   تلقی  سنگی  باشد، زمین  وجود داشته  و ماسه  شن  یا مخلوط  با خاک توأم)   است  جابجایی  قابل  دستی  با وسایل  که سنگهایی (  سنگ معمولی
 .شوند نمی

   کارفرما تعیین  مشاور و تصویب ، با تأیید مهندس  خاکی  در سایر عملیات  زمین بندی  مشاور و طبقه  پیها، با تأیید مهندس  زمین بندی طبقه .5
 .شود می
 برخورد شود   سنگ  بزرگ قطعات ، به  سنگی  یا ریزشهای  غیرسنگی  در زمینهای  و حفر چاه کنی ، کانال کنی ، پی  در خاکبرداری  که در مواردی .6
شوند،   می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس تشخیص  به که

   آن ، بهای  با ماشین  عملیات  انجام ورتشود و در ص  می ، پرداخت  فصل  در این  مربوط  از ردیفهای  آن  و بهای  منظور شده  سنگی خاکبرداری
 .  است  پرداخت ، قابل  با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  ردیف طبق

   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .7
   سانتیمتر، و برای30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه2 تا  دهانه  به  پلهای ، برای  است  نشده یبین پیش
در .  شود  اضافه کنی عاد پیاب  سانتیمتر به50  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها بیشتر از  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه15 تا 2  دهانه  به پلهای

   کارفرما تعیین  مشاور و تصویب ، با نظر مهندس کنی  پی  اضافی  متر، فاصله15 از   بیش دهانه  به  پلهای کنی  یا پی  ریزشی  در زمینهای کنی مورد پی
   مهندس  تشخیص  طبق هرگاه.  گردد ر شود و کوبیده پ کنی  از پی  حاصل  باید با مصالح سازی  پی  از اتمام  پس کنی  پی  اضافی فاصله. شود می

 .گردد  می  تهیه  مناسب  مشاور و تأیید کارفرما خاک  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف  برای کنی  یا کانال کنی  از پی  حاصل مشاور، خاک
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 .شود  می  پرداخت  جداگانه  مربوط  ردیفهای ها بر اساس  پی  پشت  پرکردن بهای 
 مجدد   گیرد، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه .8

   وجهی  بابت این و از   پیمانکار است عهده ، به  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت ، با مصالح  اضافی قسمتهای
 . نخواهد شد پرداخت

   و پرداخت  است  حفاظتی  عملیات  و انجام  ایمنی منظور تأمین  به  الزم  اقدام  هر نوع انجام  به ، پیمانکار ملزم  در سنگ  خاکی در عملیات .9
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این اضافی

 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  دیگر صورت  دستی  یا سایر وسایل تی دس  با تلمبه  آبکشی  که  مواردی برای .10
 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .11
  شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  یا به  کارگاه خارج  به کنی  و کانال کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل در مورد خاکهای .1ـ11

   بابت  از این  دیگری  و پرداخت ، در قیمتها منظور شده  و تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های اندازه
 آنها  ریزها، یا حمل خاکها در خاک  این  مصرف  شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام.  نخواهد آمد عمل به
   مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ، منوط  باراندازی ، در هر مورد از نظر مقدار و محل  کارگاه خارج به

 .  است اجرایی
)   شده  کنده محل (  مربوط  محلهای سازی  پی  پشت  پرکردن  باید برای  که کنی  و کانال کنی  از پی  حاصل  از خاکهای  قسمت در مورد آن ) تبصره
 .شود  نمی  پرداخت ای  جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ مصرف

شود، برابر   می  حمل  که  خاکی  در خاکریزها، حجم  مصرف برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ11
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های  اندازه حجم

   فاصله  مواد، کوتاهترین ، از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11
 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل بین
شود، تنها  جا می  جابه  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج حمل  ردیفهای .12
 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک
   محاسبه ها، مبنای  تعدد کوره در صورت.  هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانه ، فاصله020301،   در ردیف  شده درج  مراد از عمق .13

هد  خوا ، محاسبه طور جداگانه ها به  از کوره  هر یک  و برای ، است  میله  عمق عالوۀ ها به  از کوره  هر یک  متر، طول20 از   بیش  عمق  بهای اضافه
 .شد
 .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذی  فاضالب  چاه  برای  چاه  حفاری ردیفهای .14
 . نخواهد بود  پرداخت ، قابل020402   متر، ردیف100 از   بیش  مسافتهای  برای  دستی  با وسایل  مواد حاصله  حمل در صورت .15
 .  است  منظور شده لههر فاص  به  آب  و حمل  تهیه ، هزینه020503  در ردیف .16
   خاکی  و عملیات  است  با دست کنی  پی  عملیات  حجم  محاسبه ، مالک  نقطه  در پایینترین  کنار پی  طبیعی  زمین  شیبدار، رقوم در زمینهای .17

 . شود  محاسبه  مکانیکی  با وسایل  خاکبرداری ، باید از ردیفهای  رقوم باالتر از این
 و   ورودی  آنها در کنار محلهای  و دپوی  از الیروبی  حاصل  مصالح  موجود و انتقال  پلهای  دهانه  الیروبی ، هزینه  راه هسازی ب در کارهای .18

 .شود  می  زیر پرداخت  بهای  با اضافه  سخت  در زمینهای کنی  پی ، از ردیف  پل خروجی
 . درصد40 متر، 12 تا   متر و طول  تا یک دهانه  به پلهای .1ـ18
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 . درصد20 متر باشد، 8/1 آنها کمتر از   ارتفاع  متر که12 تا   متر و طول3 متر تا   از یک  بیش دهانه  به پلهای .2ـ18
 .شود  می  محاسبه  تناسب  متر به3کسر .  درصد10 متر، 12   به  نسبت  طول  متر اضافه3 هر  ازای به .3ـ18
   با ماشین  و حمل  بارگیری  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  با دست برداری  از خاک اصل و مواد ح  خاک  بارگیری چنانچه .19

 .شود  می پرداخت
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 12،300 

لجن برداری در پی ها و کانالها، حمل با زنبه یا چرخ 
 متری و تخلیه 50مشابه آن تا فاصله دستی یا وسایل 

 .آنها

 020101 

  
 مترمکعب 5،310 

 متر و 2پی کنی و کانال کنی در زمینهای نرم تا عمق 
 .، به کنار محلهای مربوط  ریختن خاکهای کنده شده

 020102 

  
 مترمکعب 13،100 

 متر 2پی کنی و کانال کنی در زمینهای سخـت تاعمق 
 .شده، به کنار محلهای مربوط و ریختن خاکهای کنده 

 020103 

  

 مترمکعب 37،000 

 متر، 2پی کنی و کانال کنی در زمینهای سنگی تا عمق 
که برای کندن آنها از مواد منفجره استفاده شود، و 

 .ریختن مواد کنده شده، به کنار محلهای مربوط 

 020104 

  

 مترمکعب 4،250 

، هر گاه 020104 تا 020102اضافه بها به ردیفهای 
 متر باشد، برای 2کنی و کانال کنی بیـش از عمق پی

 متر 6 تا 4 متر یـک بار، 4 تا 2حجم واقع بین عمق 
 متر سه بار و به همین ترتیـب، برای 8 تا 6دوبار و 

 .عمقهای بیشتر

 020201 

  

 مترمکعب 13،400 

، در صورتی 020104 تا 020102اضافه بها به ردیفهای 
پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت که، عملیات 

گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به 
 .کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 020202 

  

 مترمکعب 58،700 

 متر و کوره و مخزن با 1/2حفر میله چاه به قطرتا 
 20مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخـت تا عمق 

 10اکهای حاصله تا فاصله متر از دهانه چاه وحمل خ
 .متر از دهانه چاه

 020301 

  

 مترمکعب 7،950 

، هر گاه عمق چاه بیـش 020301اضافه بها به ردیـف 
 5 متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 20از

 متر یـک بار، برای حجم واقع در 20متر اول مازادبر 
 5 در متر دو بار، برای حجم واقع20 متردوم مازاد بر5

مترسوم سه بار و به همین ترتیـب برای عمقهای 
 .بیشتر

 020302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 12،000 

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر از 
 متر و 50لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا

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

 020401 

  

کعبمترم 8،520   

 50، برای 020401 و 020101اضافه بها به ردیفهای 
 متر به 50کسر. ( متر حمل اضافی با وسایل دستی

 ).تناسـب محاسبه می شود

 020402 

  
 مترمربع 385 

تسطیح و رگالژ کـف پی ها و کانالهای کنده شده با 
 .ماشین

 020501 

  

 مترمکعب 2،980 

کنار پی ها ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در 
و کانالها، به درون پی ها و کانالها در قشرهای حداکثر 

 . سانتیمتر در هرعمق پخـش و تسطیح الزم15

 020502 

  

 مترمکعب 6،760 

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخـش شده در قشرهای 
 درصد به روش 90 سانتیمتر با تراکم 15حداکثر 

 .آشتوی اصالحی در هرعمق

 020503 
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   با ماشین  خاکی عملیات.  م سو فصل
 

  مقدمه
 
 تغییر  شود و از بابت  می  مجلسها محاسبه ، دستور کارها، و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .1

 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی گونه ، هیچ  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی حجم
   احتیاج  که در مواردی( بستر خاکریز   موجود و یا سراشیبهای  خاکریزهای  شیروانی ها روی  پله  از احداث  ناشی  خاکی یات عمل حجم .2
 . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  اجرا شده های  نقشه  مشاور و تأیید کارفرما مطابق ، با پیشنهاد مهندس) دارد  پله احداث به
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری  سازی ، مانند پروفیل  بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل ین واحد ا قیمتهای به .3

 .گیرد  نمی ، تعلق)  است  یاد شده صراحت  به  که  آنچه استثنای به( و مانند اینها  خاکی
   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  فاصله دیوارها، سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .4

   سانتیمتر، و برای30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه2 تا  دهانه  به  پلهای ، برای  است  نشده بینی پیش
در .  شود  اضافه کنی ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها بیشتر از  کنی  پی  عمق  که ای یر ابنیه متر یا سا15 تا 2  دهانه  به پلهای

   کارفرما تعیین  مشاور و تصویب ، با نظر مهندس کنی  پی  اضافی  متر، فاصله15 از   بیش دهانه  به  پلهای کنی  یا پی  ریزشی  در زمینهای کنی مورد پی
   مهندس  تشخیص  طبق هرگاه.  گردد  پر شود و کوبیده کنی  از پی  حاصل  باید با مصالح سازی  پی  از اتمام  پس کنی  پی  اضافی فاصله. شود می

 .گردد  می  تهیه  مناسب  مشاور و تأیید کارفرما خاک  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف  برای کنی  یا کانال کنی  از پی  حاصل مشاور، خاک
 مجدد   شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه .5

   وجهی  بابت  و از این ت پیمانکار اس عهده ، به  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی قسمتهایی
 . نخواهد شد پرداخت

 .شود  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینهابه انواع .6
 . مقدور نباشد  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که ، زمینهایی  لجنی زمینهای .1ـ6
 از   استفاده ، بدون  مشابه  و یا وسایل  اسب  قوه150   بولدوزر تا قدرت وسیله ، به  در آن  عملیات  انجام ستند که ه ، زمینهایی  نرم زمینهای .2ـ6

 .  است ریپر عملی
 از ریپر  تفاده، با اس  مشابه  و یا وسایل  اسب  قوه300   بولدوزر تا قدرت وسیله  به  در آن  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ6

 .  است عملی
  آالت  از ماشین  باشد و یا استفاده  ضروری  مواد سوزا و منفجره ، مصرف  آن  و یا استخراج  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ6

 . باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از   بیش ، مانند بولدوزر با قدرت سنگین
   کارفرما انجام  مشاور و تصویب ، با تأیید مهندس  خاکی  در سایر عملیات  زمین بندی  مشاور و طبقه ها، با تأیید مهندس پی  زمین بندی طبقه .7
 .شود می
  ساس، بر ا  آن  و هزینه  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  سانتیمتر طبق10 در حد تا   نباتی  خاکهای برداشت .8

 .شود  می  پرداخت  نرم  در خاک  خاکبرداری ردیف
 و 030703 تا 030701   از ردیفهای  مورد، با استفاده  شوند، بر حسب  کنده  آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی  باید با بیل  که ها و کانالهایی پی .9

 .شوند ، برآورد می030801
 .  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .10
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  شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  و یابه  کارگاه خارج  به کنی  و کانال کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل  خاکهای ر مورد حملد .1ـ10
   از این ی دیگر  و پرداخت  است ، در قیمتها منظور شده  یا تورم ازدیاد حجم  به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های اندازه
   خاکها در خاکریزها یا حمل  این  مصرف  شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام. نخواهد آمد عمل  به بابت

   مجلس  صورت و تنظیم کارفرما   مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به  منوط  باراندازی ، در هر مورد از نظر مقدار ومحل  کارگاه خارج آنها به
 .  است اجرایی
)   شده  کنده محل (  مربوط  محلهای سازی  پی  پشت  پرکردن  باید برای  که کنی  و کانال کنی  از پی  حاصل  از خاکهای  قسمت در مورد آن ) تبصره
 .شود  نمی  پرداخت ای  جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ مصرف

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم برای)   کارگاه  یا خارج در داخل (  قرضه  از محل ده ش  تهیه در مورد خاکهای .2ـ10
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های اندازه

   فاصله  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ10
 . خواهد بود  حمل  بهای  پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل بین
شود، تنها  جا می  جابه  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل ردیفهای .11
 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به. شود  می داخت بار پر یک
 85  شود، برای  می  سانتیمتر برداشته15 بستر خاکریز تا   نباتی  خاک  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاک ضخامت .12

 95   سانتیمتر و برای5، برابر   آشتو اصالحی روش  به  درصد کوبیدگی90   سانتیمتر، برای3، برابر   آشتو اصالحی روش  به بیدگیدرصد کو
مازاد بر اعداد . شود  می  پرداخت  شده  برداشت پروفیلهای  به  و اضافه  سانتیمتر، تعیین7، برابر   آشتو اصالحی روش  و بیشتر به درصد کوبیدگی

 درصد 60 سانتیمتر باشد، 15 از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی اگر خاک. گیرد  نمی  صورت  پرداختی  موردی ، در هیچ  شده تعیین
 .گردد  می  محاسبه  پیشگفته های اندازه

 کارفرما،   تصویب ، در صورت030602 و 030601   ردیفهای  متر، موضوع50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .13
در . شود  می  پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس  یاد شده  ردیفهای بهای شود و اضافه  می  مشاور انجام  دستور کار مهندس بر اساس
   قابل030602 و 030601   ردیفهای بهای ، اضافه شود  انجام030901   ردیف  مطابق  از خاکبرداری  مواد حاصل  و حمل  بارگیری  که صورتی
 .  نیست پرداخت

 و   کردن ، پروفیله ، تسطیح پاشی ، آب ، پخش  تونل باالی ، به  تونل  دهانه  از محل  خاک  و حمل جایی  جابه ، شامل031106   ردیف اجرای .14
 . خواهد بود  شده  تعیین  مشخصات ، طبق  تونل  طاق  روی کوبیدن

 شود،   سانتیمتر تعیین20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت. شود  زیر منظور می شرح  به ، کسر بهایی031104 تا 031101  ردیفهای  به نسبت .15
 30 شود،   سانتیمتر تعیین30   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت20 شود،   سانتیمتر تعیین25   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت10

 .  مربوط  درصد ردیف40 شود،   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی  قشرهای د و اگر ضخامتدرص
هر .  است ، منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای .16
. شود  می  پرداخت030910  ، از ردیف  شده  کوبیده  خاک  لیتر در متر مکعب100   بر مبنای  آن  باشد، بهای کیلومتر  مازاد بر یک  حمل  فاصله گاه

 بر   خشک  بادی  ماسه  لیتر، و برای200   بر مبنای  مرطوب  بادی  ماسه  لیتر، برای30   بر مبنای  سنگی  خاکریزی  برای  مصرفی  آب  حمل بهای
   محاسبه مترمکعب% 15   معادل  هر مترمربع  بستر خاکریزها برای  کوبیدن برای. شود  می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم ر مکعب لیتر در مت400  مبنای

 .شود  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب و حمل
 .  مشاور است  کارفرما و دستور کار مهندس تصویب  به ، منوط031204 و 031203   ردیفهای  بهای پرداخت .17
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   جلسه  صورت  مشاور و کارفرما و تنظیم  و با تأیید مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماه  دو بار گریدرزنی ، برای031205   ردیف بهای .18
 .شود  می  پرداخت اجرایی

 .شوند  می گیری  اندازه  شده  کوبیده  حجم ، بر حسب031304 تا 031301  ردیفهای .19
 مشاور   مهندس  بسترها، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوۀ بر حسب،   لجنی در زمینهای .20

 مشاور و پیمانکار،   بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده  اجرایی عملیات. شود  می اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس
 .گیرد  قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، مالک  و پس ده ش مجلس صورت

   تهیه گیرد، هنگام  می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به هایی ، هزینه  بادی  ماسه  برداشت  برای  که در محلهایی .21
در . شود  منظور می  یاد شده  هزینه  جبران ، برای031303 یا 031301  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره  مورد ردیف برآورد، بر حسب

 پیشنهاد   ارائه  بعد از تاریخ چنانچه.  نخواهد شد ، انجام  یاد شده  بر ردیفهای  عالوه  پرداختی بها، هیچگونه  اضافه  این بینی  پیش  عدم صورت
 .شود  می  مشاور و کارفرما پرداخت  از تأیید مهندس  پس  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان  جدید وضع  پیمانکار، عوارض قیمت

 در   شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم ، از حاصل030201   از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی  خاکبرداری حداکثر حجم .22
  مازاد بر حجم. آید  می دست  به25/0عدد  به)  باشد  رسیده  ذیربط  مسئوالن امضای ه ب  که  مصرف  جلسه  صورت طبق (  سنگی خاکبرداریهای

   محاسبه  دینامیت  گرم300   پودر آنفو معادل  کیلوگرم  از پودر آنفو، هر یک  استفاده در صورت.  شود  پرداخت030105   مذکور، باید از ردیف
 .شود می
 در   شده  تعیین  ارقام  بستر خاکریز و خاکریزها، بین ، درصد کوبیدگی  فنی  مشخصات  طبق  که ر صورتی، د آهن  راه  زیرسازی در کارهای .23
 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی روش ، به  مربوط  باشد، قیمت  فصل  این  ردیفهای شرح
   درصد و در صورتی90 شود،   انجام  شنی  شدۀ ساخته   در راههای030910 و 030906 تا 030903   ردیفهای  موضوع  حمل  که در صورتی .24
 .شود  می  پرداخت  حمل  ردیفهای  درصد بهای77 شود،   انجام  آسفالت  در راههای که

 .  است  شده  در نظر گرفته031107   شود، در ردیف  کوبیده  دستی  با وسایل  که  مسلح  از خاک  قسمت  آن  کوبیدن  بها برای اضافه .25
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 55 

شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، 
 . سانتیمتر15به عمق تا 

 030101 

  

 مترمکعب 4،090 

لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، 
و  متر از مرکز ثقل برداشـت 20و حمل مواد تا فاصله 

 .تخلیه آن

 030102 

  

 مترمکعب 660 

خاک برداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، 
 متر از 20حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 

 .مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن

 030103 

  

 مترمکعب 1،380 

خاک برداری در زمینهای سخـت با هر وسیله 
ک برداری تا فاصله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خا

 . متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن20

 030104 

  

 مترمکعب 7،720 

خاک برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی، 
 متر از 20حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 .مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن

 030105 

  

 مترمکعب 11،900 

مینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی برداری در ز خاک
و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از 

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

 030201 

  

 مترمکعب 840 

ریزش (برداشـت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
 متر از مرکز ثقل 20، حمل آن تا فاصله )برداری
 .ت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آنبرداشـ

 030301 

  

 مترمکعب 7،100 

ریزش (برداشـت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
 متر از مرکز ثقل 20، حمل آن تا فاصله )برداری

برداشـت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، 
برای آن قسمـت از ریزش که مربوط به سنگهای 

 باشد و برای خرد کردن آنها بزرگ غیر قابل حمل
 ازمواد منفجره یا روشهای دیگر استفاده 

 030401 

  
 مترمربع 325 

رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه ها و 
 .کـف ترانشه ها

 030501 

  
 مترمکعب 1،360 

، چنانچه فاصله حمل 030102اضافه بها به ردیـف 
 . متر باشد50 متر و حداکثر20بیـش از

 030601 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 435 

، 030201، 030105 تا 030103اضافه بها به ردیـف 
 20، هر گاه فاصله حمل بیـش از030401 و 030301

 . متر باشد50متر و حداکثر

 030602 

  

 مترمکعب 2،290 

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
 متر و ریختن خاک کنده شده به کنار 2نرم تا عمق 

 .حلهای مربوطم

 030701 

  

 مترمکعب 3،580 

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
 متر و ریختن خاک کنده شده به 2سخـت تا عمق 

 .کنارمحلهای مربوط

 030702 

  

 مترمکعب 5،720 

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
کنده شده  متر و حمل و تخلیه مواد 2لجنی تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشـت20تا فاصله 

 030703 

  

 مترمکعب 475 

، هر گاه 30703 تا 030701اضافه بها به ردیفهای 
 متر باشد، برای حجم 2عمق کانال و پی کنی بیـش از 

 4 تا 3 متر یـک بار، 3 تا 2خاک واقع شده درعمق 
رای  متر سه بار و به همین ترتیـب ب5 تا 4متر دوبار، 

 .عمقهای بیشتر

 030801 

  

 مترمکعب 875 

، در 030702 و 030701اضافه بها به ردیفهای 
صورتی که عملیات زیر سطح تراز آبهای زیرزمینی 
انجام شود و برای آبکشی، ضمن اجرای کار، 

 .بکاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 030802 

  

 مترمکعب 1،480 

کی یا خاکهای بارگیری مواد حاصل از عملیات خا
توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله 

 متری مرکز ثقل 100مکانیکی دیگر، تا فاصله 
 .برداشـت و تخلیه آن

 030901 

  

 مترمکعب 125 

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 متر و 100شده ، وقتی که فاصله حمل بیـش از 

 مترمازاد 100ای هر  متر باشد به از500حداکثر تا 
 متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه 100بر
 .شود می

 030902 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 610 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
شده در راههای ساخته نشده، مانند راههای سرویـس، 
ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیـش 

یلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه  ک10 متر تا500از
 متر اول، کسر کیلومتر، به تناسـب محاسبه می 500بر 

 .شود

 030903 

  

 555 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
شده در راههای ساخته نشده، در صورتی که فاصله 

ای هر  کیلومتر باشد، بر30 کیلومتر تا 10حمل بیـش از
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب 10کیلومتر اضافه بر
 .محاسبه می شود

 030904 

  

 500 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده 
شده در راههای ساخته نشده، در صورتی که فاصله 

 کیلومتر باشد، برای 75 کیلومتر تا 30حمل بیـش از 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به 30ه برهر کیلومتر اضاف

 .تناسـب محاسبه می شود

 030905 

  

 390 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
شده در راههای ساخته نشده، در صورتی که فاصله 

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر 75حمل بیـش از 
 تناسـب  کیلومتر، کسر کیلومتر به75اضافه بر 

 .محاسبه می شود

 030906 

  

 620 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیـش از یـک 
کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یـک کیلومتر 

 ).کسرکیلومتر به تناسـب محاسبه می شود. (اول

 030910 

 031001  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر مترمربع 41   
  

 مترمربع 90 

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 85و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031002 

  

 مترمربع 130 

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 90و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15ا عمق اصالحی ت

 031003 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 165 

ها  آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه
 درصد، به روش آشتو 95و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031004 

  

 مترمربع 265 

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 100 و مانند آنها، با تراکم

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031005 

  
 مترمربع 195 

غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشـک در بستر 
 . سانتیمتر15خاکریزها یا کـف ترانشه ها تا عمق 

 031006 

  

 مترمکعب 1،440 

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 85 تونان با کوبیدن قشرهای خاکریزی و

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031101 

  

 مترمکعب 1،700 

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 90کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

حی، وقتی که ضخامـت کوبیدگی، به روش آشتو اصال
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031102 

  

 مترمکعب 1،960 

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 95کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامـت 
 15کوبیده شدن، حداکثر قشرهای خاکریزی پـس از 

 .سانتیمتر باشد

 031103 

  

 مترمکعب 2،630 

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 100کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031104 

  

 مترمکعب 960 

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، و کوبیدن 
قشرهای خاکریزی سنگی، وقتی که ضخامـت 

 60قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر
 .سانتیمتر باشد

 031105 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب  

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن 
 تونلها و قشرهای خاکریزی روی ورودی و خروجی

 .گالری ها طبق مشخصات

 031106 

  

 مترمکعب 860 

 وقتی در 031104 تا 031101ردیفهای  اضافه بها به 
  عملیات خاکی برای مسلح کردن خاک از چوشن به

های فوالدی استفاده گردد و ضخامت  شکل تسمه
 5/37قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031107 

  
 مترمکعب 410 

ها و  ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنارپی
 .کانالها به درون آنها با ماشین

 031201 

  
 مترمکعب 555 

اختالط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن 
 .زیرسازی راه یا تقویـت بستر

 031202 

  
 مترمکعب 370 

پخـش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن 
 .لهای مورد نظردر مح

 031203 

  
 مترمکعب 265 

پخـش مصالح حاصل از خاک برداری، که درمحلهای 
 .تعین شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت

 031204 

 031205  .ترمیم و تسطیح راههای انحرافی با گریدر  ماه-کیلومتر 336،500   
  

 مترمربع 27 

طـک پروف رولینـگ در سواره روی فرودگاهها با غل
 تنی و کشنده مربوط به 60چرخ الستیکی حداقل 

این ردیـف حداکثر برای (ازای هر بار عبور غلطـک 
 ).ده بار عبور برای هر مترمربع قابل پرداخـت اسـت

 031206 

  
 مترمکعب 3،360 

تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و 
 . متر و باراندازی در محل مصرف500حمل تا فاصله 

 031301 

  
 مترمکعب 3،060 

پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 
 .مرطوب برای ساختمان بدنه راه

 031302 

  
 مترمکعب 3،730 

تهیه ماسه بادی خشـک، شامل کندن، بارگیری و 
 . متر و باراندازی درمحل مصرف500حمل تا فاصله 

 031303 

  
 مترمکعب 3،870 

ردن و کوبیدن ماسه بادی پخـش، تسطیح، غرقاب ک
 .خشـک برای ساختمان بدنه راه

 031304 

  
 مترمکعب 2،620 

پخـش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی، برای تحکیم 
 .بستر راه

 031305 
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   تونل حفاری.   چهارم فصل
 

  مقدمه
 
   که  است  و مانند آن  و گرانیت  آهکی ، مانند سنگهای  سخت  سنگی  در زمینهای  ازتونل  قسمتهایی حفاری  به ، مربوط040101   ردیف بهای .1

 .  نیست  حفاظتی  عملیات  آنها، نیاز به  حفاری  و برای  و پایدار بوده  یکپارچه"تقریبا
   ترک و دارای   داده  خود را از دست  یکپارچگی ، که  سخت  سنگی  در زمینهای  از تونل  قسمتهایی حفاری  به ، مربوط040102   ردیف بهای .2

 . دارد  حفاظتی  عملیات  نیاز به  حفاری  تونلها انجام  نوع باشد در این  می  مانند شیست  و غیرهمگن  فرسوده  سنگی  زمینهای هستند و همچنین
 و یا   و یا خیس  خشک ز سخت ا  اعم  و مانند آن  رس  از نوع  خاکی  در زمینهای  از تونل  قسمتهایی حفاری  به ، مربوط040201   ردیف بهای .3

 .باشد  مقدور نمی  حفاظتی  عملیات  تونلها بدون  نوع  در این  حفاری  است  و ریزشی  غیرمقاوم  خاک هرگونه
 . کارفرما خواهد بود  مشاور و تصویب ، با تأیید مهندس  تونل  مختلف  در قسمتهای3 تا 1   از بندهای  هر یک شمول .4
   مواد حاصل  تخلیه  خواهد شد محل ، پرداخت040302 و 040301   از ردیفهای  تخلیه  تا محل  حفاری  از محل  مواد حاصل  بارگیری هزینه .5

   تخلیه  از محل  تونل  از حفاری  مواد حاصل  و حمل  بارگیری رسد چنانچه  تایید کارفرما می  و به  مشاور تعیین  مهندس  توسط  تونل از حفاری
 حداکثر تا یکصد 040302  شود و ردیف  می  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  از ردیفهای  آن  موردنیاز باشد هزینه  از تونل ارج در خ شده

 گردد  ه تخلی  تونل  دهانه  از یکصد متری  بیش  در فاصله  از حفاری  مواد حاصل  هر علت  به در صورتیکه.   است  پرداخت  قابل  تونل متر از دهانه
 .شود  می  پرداخت030905 تا 030903   مورد از ردیفهای  حسب  تونل  مازاد بر یکصد متر از دهانه  حمل هزینه

،   ازنظر ریزش  زمین  و مقاومت  جنس تناسب ، به  تونل بست  چوب شود، برای  می  انجام  سنتی روش  به  تونل  حفاری  اجرای  که در مواردی .6
 .  است  شده بینی  پیش  بست  و چوب بندی  قالب ، در فصل080902 و 080901  ردیفهای

، بر   جدار تونل  و تثبیت منظور حفاظت  شود، به  استفادهNATM   از روش  تونل  حفاری  اجرای ، برای  و مشخصات  نقشه  طبق چنانچه .7
 با   فوالدی  کارهای ، فصل110402 و 110401   ردیفهای و  فصل ، این040602 و 040601 و 040504 تا 040501   مورد ردیفهای حسب
 درجا، مورد   بتن ، فصل120505 تا 120501 و 120404 تا 120401   و ردیفهای  سنگین  فوالدی  کارهای ، فصل100302  گرد، و ردیف میل

 .  نیست  پرداخت ، قابل بست ب و چو بندی  قالب ، فصل080902 و 080901   ردیفهای  حالت در این. گیرد  قرار می استفاده
 و   از تونل  در خارج ، باراندازی هر فاصله  و به  آنها با هر وسیله  و حمل ، بارگیری  زمین  در هر نوع  احتمالی  ریزشهای  هر نوع  برداشت بابت .8

   مشاور و تعمیر و اصالح ستور کار مهندس و د  مشخصات  طبق  و بتن  بنایی  با مصالح  ایجاد شده های  و حفره  ریزش  محلهای پرکردن
.  دهد  انجام نحو کامل  خود به هزینه  را به  یاد شده  عملیات  تمام  است  نخواهد شد و پیمانکار موظف  پرداخت  بهایی گونه ها، هیچ بست چوب

، در   از ریزش  جلوگیری  برای  الزم  وجود تمهیدات دهد و با  را انجام  الزم ، حفاظتهای  فنی  و مشخصات  نقشه  پیمانکار طبق  که درصورتی
 و   بارگیری تأیید کارفرما برسد، بهای  پیمانکار به  نباشد، بروز نماید و قصور نداشتن  از قصور وی  ناشی  که  غیرمتعارف  ریزش  از تونل محلهایی

   نظر مهندس  طبق  ایجاد شده  خالی  فضای  پرکردن  و هزینه ست ا  پرداخت  قابل040302 و 040301   از ردیفهای  از ریزش  مواد ناشی حمل
 .شود  می  کارفرما پرداخت مشاور و با تصویب

   از حفاری  ناشی  اضافی های شود و هزینه  می  و پرداخت ، محاسبه  اجرایی های  در نقشه  شده  درج  و طولهای  مقاطع  طبق  تونل  حفاری حجم .9
   جبران  برای  نخواهد شد ولی ، پرداخت  ابالغی  از مقاطع  بیش  حفاری هزینه.   است  منظور شده  واحد مربوط قیمتهای در   رواداری بابت
 .  است  پرداخت  با تایید کارفرما قابل  مصوب  مقاطع  طبق  پوشش حجم% 20 حداکثر تا   اضافی  حفاری  فضاهای  از پرکردن ناشی   های هزینه
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 040102، 040101   ردیفهای ، از قیمتهای تناسب ، به  زمین جنس  به ، با توجه  است  مترمربع30 آنها کمتر از   مقطع  سطح  که نلهایی تو حفاری .10
 .شود  می  پرداخت20/1   ضریب ، با اعمال040201و 
   اجرا شده  طول  آنها بر حسب  و پرداخت  است  فنی ت مشخصا ها، طبق  گمانه  اجرای  به  مربوط های  هزینه  تمام  شامل040402   ردیف بهای .11

 مشاور   دستور مهندس  را طبق  اکتشافی های  از گمانه  کامل گیرد، پیمانکار باید نمونه  می  باشد صورت  مشاور رسیده  تایید مهندس  به  که گمانه
 . کند  و نگهداری تهیه
 مهار   فلزی های  میله  و نصب  الزم  مصالح  تمام ها، تهیه  حفر سوراخ  به  مربوط های  هزینه  تمام  شامل040503 و 040501   ردیفهای بهای .12

   موردنیاز برای  و سایر عملیات ها، آزمایش ، مهره  اتکایی  صفحات ، واشرهای  مهار، کشیدن  برای  رزین  یا مصرف  مکانیکی  وسایل ، شامل سنگ
  شود به  می گیری  اندازه  یا سنگ  مهره  خارجی  از سطح  که  سنگ  مهاری  فلزی های  میله  واقعی  طول بر حسب   پرداخت  کار است  صحیح اجرای
 . خواهد آمد عمل
   مهاری  فلزی های  میله  و نصب  الزم  مصالح  تمام ، تهیه حفر سوراخ  به  مربوط های  هزینه  تمام ، شامل040504 و 040502  های  ردیف بهای .13

 بر  پرداخت.   کار است  صحیح  اجرای  مورد نیاز برای  و سایر عملیات  آزمایش ها، انجام ، واشرها، مهره  اتکایی ، صفحات  تزریق ، منجمله سنگ
 .شد خواهد شود، انجام  می گیری  اندازه  مهره  خارجی  و از سطح  است  شده  عمالً نصب  که  سنگ  مهاری  فلزی های  میله  طول حسب

 .شود  می  سایر فصلها پرداخت  قیمتهای  مورد، بر اساس شود، بر حسب  می  باز انجام  در فضای  که عملیاتی .14
  ، با تشخیص  بودن  نامناسب علت  خاکها در خاکریزها به  این  مصرف  خاکریزها برسد، عدم مصرف  تونلها باید به  از حفاری  حاصل خاکهای .15

 .باشد أیید کارفرما می مشاور و ت مهندس
 از   مورد، با استفاده  بر حسب  تونل  ساختمان  سایر عملیات هزینه.   است  شده  در نظر گرفته  تونل  حفاری ، برای  فصل  این ردیفهای .16

 .شود  می بها برآورد و پرداخت  فهرست کلیات  به  دیگر و با توجه  فصلهای ردیفهای
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد ایبه مقدار )ریال(کل بهای

 040101  .حفاری تونل در زمینهای سنگی سخـت مترمکعب 84،400   
  

 مترمکعب 75،600 
حفاری تونل در زمینهای سنگی سخـت ترک دار و 

 .سنگی فرسوده و غیر همگن
 040102 

  
 مترمکعب 71،400 

حفاری تونل در زمینهای خاکی سخـت خشـک و 
 .غیرمقاوم و ریزشی

 040201 

  

 مترمکعب 5،210 

بارگیری مواد حاصل از حفاری تونل در هر نوع زمین 
 متری مرکز ثقل حفاری 100وحمل آن باهر وسیله تا 

 .و تخلیه آن

 040301 

  

 مترمکعب 295 

حمل مواد حاصل از حفاری تونل وقتی که فاصله 
 متر مازاد 100 متر باشد به ازا هر100حمل بیـش از

.  متری بعدازدهانه تونل100اول تا فاصله  متر 100بر
 ). متر به تناسـب محاسبه می شود100کسر(

 040302 

  
 مترطول  

 میلیمتر در جداره 30حفر سوراخهای آبچکان به قطر 
 .تونلها

 040401 

  

 مترطول  

های اکتشافی  آماده نمودن، استقرار و حفاری گمانه
ر تا عمق  میلیمت76درسنـگ به روش کرگیری به قطر 

 درجه انحراف نسبـت به قائم 10 متر حداکثر تا25
 .وجمع آوری وجابجایی دستگاه

 040402 

  

 مترطول  

حفاری، تهیه مصالح و اجرای میله های مهاری سنـگ 
 میلیمتر، با پیچهای مربوط و با مهارنقطه ای 26تا قطر 

 . متر و کمتر3کشیده شده، به طول 

 040501 

  

 مترطول  

های مهاری سنـگ  ، تهیه مصالح و اجرای میلهحفاری
میلیمتر، با پیچهای مربوط و بدون مهار نقطه 26تا قطر

 . متر و کمتر3ای و کشـش به انضمام تزریق، به طول 

 040502 

  
 مترطول  

، جهـت طولهای مازاد 040501اضافه بها به ردیـف 
 . متر یکبار1 متر به ازا هر 3بر 

 040503 

  
 مترطول  

، جهـت طولهای مازاد 040502اضافه بها به ردیـف 
 . متر یکبار1 متر به ازا هر3بر

 040504 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد ایبه مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول  

 56آماده نمودن، استقرار و حفاری به قطر حداکثر 
میلیمتر در داخل سنـگ، تهیه مصالح و تزریق جهـت 
انجام تزریق اتصالی و پرکننده با هر زاویه نسبـت به 

 .افق

 040601 

  

ترطولم    

 56آماده نمودن، استقرار و حفاری به قطر حداکثر 
میلیمتر در داخل سنـگ، تهیه مصالح و تزریق جهـت 

 .انجام تزریق تحکیمی با هر زاویه نسبـت به افق

 040602 
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   و سپرکوبی کوبی  و شمع حفاری.   پنجم فصل
 

  مقدمه
 
در . گیرد  می  انجام  مختلف قطرهای  و به  مخصوص  ماشینهای وسیله ، به)CAST IN PLACE(   در محل  شده  ریخته  شمعهای  محل حفاری .1

  ، باید از غالف  حفاری  عملیات  انجام برای.  باشد  وجود داشته  خاک  یا رانش  در اثر فشارآب  حفاری  محل های  دیواره  ریزش  امکان  که صورتی
 . کرد  استفاده)BENTONITE(   و بنتونیت  آب  یا از مخلوط)CASING(  مخصوص

،   است  ضروری  شده  حفاری  و محل  آن  ساخت در محل)   و بنتونیت  آب مخلوط (  حفاری گل)  ویسکوزتیه (  چسبندگی گیری  اندازه) تبصره
،   شمع  محل ریزی  ازبتن  و قبل  حفاری مه از خات پس.  باشد  ثانیه42 تا 38   بین  شود و مقدار آن گیری  اندازه  مارش  قیف وسیله  باید به چسبندگی

 درصد 4 باید کمتر از   حفاری  در گل ، ماسه  موضوع  این  اهمیت لحاظ  شود، به گیری  و اندازه  باید کنترل  حفاری ور در گل  غوطه درصد ماسه
 از   و باید قبل  مجاز نیست  شمع  در محل ریزی بتندرصد تجاوز کند، 4 از   ماسه  میزان  که  در صورتی  است  باشد، بدیهی  حفاری  گل حجم
 . شود  گریز از مرکز، اقدام  با روشهای  حفاری  گل گیری  و ماسه تصفیه  به ، نسبت  شمع  محل ریزی بتن
ایجاد  شاور، نیاز به م  دستور مهندس  و طبق  شمع  محل  حفاری  برای  است  کار، ممکن  اجرای  و محل  سال  مختلف فصلهای  به با توجه .2

 خواهد   بها، پرداخت  فهرست  این  در سایر فصلهای  مربوط  واحد ردیفهای  بهای  بر اساس  آن ، بهای  صورت  در این  باشد که  حفاری سکوی
 .شد
   اجرای  در محل  آغاز حفاری قطه از ن  شده  حفاری ، طول گیری  اندازه شود، مالک  می  پرداخت  متر طول  شمعها، بر حسب  محل  حفاری بهای .3

   صورت  اضافی  پرداخت گونه ، هیچ  بابت  و از این است  شده بینی  آبدار پیش  در زمینهای  حفاری ، بهای  حفاری در قیمتهای.   است عملیات
 . نخواهد گرفت

   و روش جزئیات. شود  می ، تعیین  استS.P.T  ها در آزمایش  تعداد ضربه که» N« با عدد  کوبی  یا شمع  حفاری  محل  زمین ، نوع  فصل در این .4
   پروژه  مطالعه  مشاور، باید هنگام مهندس.  خواهد شد  انجامASTMD 1586-84، یا AASHTO- T206-81 استاندارد  ، بر اساس آزمایش
   حجمها و برآورد هزینه تعیین  به ، نسبت  اساس  کند و بر این  عمل  آزمایشگاهی  نتایج ، بر اساس  مختلف  در طبقاتS.P.T مقادیر  تعیین  به نسبت
 . نماید ، اقدام  عملیات اجرای

   منتج  ارقام  باشد، متوسط  نشده  انجامS.P.T  ، آزمایش  یا دیوار زیرزمینی  یا بارت  شمع  اجرای  در محل  که ، در صورتی  حفاری در عملیات .5
 .  قرار خواهد گرفت  محاسبه  کار، مالک  در همان ده ش  آزمایش  محل از نزدیکترین

،   مربوط  از ردیفهای  با استفاده  خطی  میانیابی روش  به  آن  نباشد، بهای  ردیفها منطبق  در شرح  شده  درج  با قطرهای ای  دایره  قطر شمع چنانچه .6
 .شود  می  و پرداخت محاسبه

  35 و   عمودی صورت  به  حفاری ، برای  مربوط  ردیف  از قیمت ، با استفاده  قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک ب با شی  مایل  شمعهای  حفاری بهای .7
 .شود  می  پرداخت درصد اضافه)   و پنج سی(

 .  است  بارت  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح ، متر مربع050303 تا 050301  واحد ردیفهای .8
 .  است  دیوار زیرزمینی  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح ، متر مربع050403 تا 050401  واحد ردیفهای .9

مقدار . شود  می ، پرداخت050601   ردیف  بر اساس  آن  باشد، بهای  ضروری  حفاری  عملیات  برای  فلزی های  لوله  جاگذاری  که در مواردی .10
   ردیف  طبق  آن  بماند، بهای  در کار باقی  فلزی  الزاماً لوله  که در صورتی. شود  می  محاسبه  لوله  جدار خارجی  متر مربع  بر حسب  ردیف این

 .شود  می  پرداخت  سنگین  فوالدی  کارهای  فصل100504   و ردیف  فصل  این050602
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   از ردیفهای ، با استفاده  در محل  شده  ریخته های شمع  و همچنین ساخته  پیش  بتنی  شمعها و سپرهای ریزی گرد و بتن ، میل بندی  قالب بهای .11
 از  ترتیب ، به  در محل  شده  ریخته  در شمعهای  بتن  میلگرد و اجرای  بهای اضافه. شود  می  بها، پرداخت  فهرست  این  در سایر فصلهای مربوط

   در فصل  مربوط  از ردیفهای  شود، با استفاده  باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن بهای. شود  می ، پرداخت050802 و 050801  ردیفهای
 . خواهد شد ، پرداخت  تخریب عملیات

   زاویه  قرار گیرد، حفظ  آنها مورد توجه  باید در اجرای آیند و آنچه وجود می  در کنار یکدیگر به  چند بارت  از اجرای  زیرزمینی دیوارهای .12
) GUIDE WALL( راهنما   دیوارک" اصطالحا  راهنما که  از ترانشه" آنها، معموال  و یکنواختی  بودن الزاویه  قائم نترل ک برای.   آنهاست عمودی

ها  ه لول شود و این  اجرا می  درز انقطاع های  لوله وسیله ، به  مورد استفاده  بارتهای  اتصال محل. نمایند  می شود، استفاده  می  راهنما نامیده و یا کانال
 .شوند  می  کشیده  بیرون  مخصوص  جکهای وسیله ، به ریزی  بتن  از انجام پس
   فوالدی  کارهای ، از فصل  مربوط  ردیفهای  بماند، طبق  در کار باقی  که  در صورتی  یا سپر فلزی  شمع  و باراندازی  و حمل  تهیه بهای .13

 . خواهد شد  پرداخت سنگین
، )  شمع  نوک  فلزی حفاظ (  سرشمع  کالهک بهای. شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  شمع  متر طول ازای ، به051004 تا 051001   ردیفهای بهای .14

 .شود  می  پرداخت  سنگین  فوالدی  کارهای  در فصل  مربوط  از ردیف  جداگانه و سپر بتنی
 24   قطر خارجی  به  و یا لوله24   نمرهH  با تیرآهن% 10   تا میزان  وزن ف اختال051004 تا 051001   حدود در ردیفهای منظور از کلمه .15

 .باشد سانتیمتر می
   فلزی  باشند و درمورد شمعها و سپرهای  جوش  و بدون  یکپارچه صورت  استاندارد، به  طولهای ، باید بر اساس  فلزی شمعها و سپرهای .16
 و   تعداد اتصاالت  مورد با حداقل  بر حسب  بعدی  استاندارد و قطعات  طول  یا سپر به  شمع  قطعه اولین استاندارد، باید   از طول  بیش طول به

، در قیمتها منظور   طول  افزایش  شمعها و سپرها برای  قطعات ، و اتصاالت ، جوشکاری  برشکاری هزینه.  قرار گیرند  مورد استفاده جوشکاری
 .  است شده
   است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن رود، کمتر از طول  فرو می  در زمین  که  یا سپر فلزی  شمع  طول هر گاه .17

   درصد بهای30  ، معادل  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  و کوبیدن ، حمل  بارگیری  بهای باشد، بابت
   اضافه  بریدن هزینه.   است  کوبی  آغاز شمع ، از نقطه  شمع  طول گیری  اندازه مالک.  خواهد شد  پرداخت  و کوبیدن  و حمل  بارگیری هایردیف
 .  است  منظور شده  مربوط ، در قیمتهای  شده  کوبیده  شمعها یا سپرهای طول
 مازاد   شمع  طول ، استقرار اضافه کوب  شمع  دستگاه جداکردن  به  مربوط های  هزینه فه اضا ، شامل051104 تا 051101   ردیفهای  بهای اضافه .18
 .  بیشتر است  در عمقهای کوبیدن  به  مربوط  صعوبتهای  و همچنین کوب  استقرار مجدد شمع ، جوشکاری  اتصاالت  متر، شامل12بر 

 .باشد  متر می12 نیز   دهم  فصل100507 و 100506   ردیف  شمعهای  استاندارد برای طول
 .گیرد  نمی  بها تعلق  اضافه  متر باشد، این12، کمتر از   شده  کوبیده  شمع  اول  قطعه  طول  که  در صورتی) تبصره

  صورت  به  کوبی  شمع ی برا  مربوط  ردیف  از قیمت ، با استفاده  قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک ، با شیب طور مایل  به  فلزی  شمع  کوبیدن بهای .19
 .شود  می  پرداخت درصد اضافه)  پانزده (15 و  عمودی

   مربوط  ردیف  از قیمت  با استفاده  قائم  و سه  افقی ، تا حداکثر یک  قائم  و پنچ  افقی  از یک ، با شیب طور مایل  به  فلزی  شمع  کوبیدن بهای .20
 .شود  می  پرداخت رصد اضافه د30 و   عمودی صورت  به  کوبی  شمع برای
   سپر بسته  وزن  یا زیاد شدن  کم  کیلوگرم25 هر  برای. باشد  می  کیلوگرم122   هر متر مربع  وزن  سپر به  برای  سپر فلزی  ردیفهای بطور کلی .21
 . خواهد شد  پرداخت051310 و 051309  مورد، ردیفهای به
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 .  است  سپر با زمین  اصطکاک  سطح ، دو متر مربع  سپرکوبی  متر مربع  منظور از یک  یا بتنی  از فلزی  اعم  سپرکوبی در ردیفهای .22
   مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  یا سپر که  شمع شود، کمتر از طول  می  کوبیده  در زمین  که  یا سپربتنی  شمع  طول هرگاه .23
   ردیف  یا سپر، طبق  شمع  ساخت  کامل ، هزینه  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  بهای بابت. ، باشد  است شده

 .شود  می  پرداخت  فصل  در این  مربوط  ردیفهای ، طبق ، استقرار و کوبیدن  حمل  درصد بهای30   معادل  و همچنین مربوط
   و سپر صدمه  شود یا شمع  منحرف  کوبیدن  یا سپر، موقع  پیمانکار، امتداد شمع  از طرف مشخصات   رعایت  قصور و عدم علت  به چنانچه .24

   گونه هیچ.  شود  انجام  و سپرکوبی کوبی ، شمع  و مشخصات  نقشه  شوند و مجدداً طبق  کشیده  مزبور، باید بیرون ببیند، شمعها و سپرهای
 .  پیمانکار است عهده  مزبور به های  نخواهد آمد و هزینه عمل  شمعها و سپرها، به گونه  این  آوردن ن و بیرو ، کوبیدن  تهیه  برای پرداختی

 .شود  نمی  پرداخت  اضافی  وجه گونه  باشد، هیچ  دیده  صدمه  در اثر کوبیدن ، که  سر شمعها یا سپرها از هر نوع  و ترمیم  بریدن  هزینه بابت .25
 و   مسلح  بتن ، قطعات  درخت های  کار شود، مانند تنه  اجرای  صعوبت  موجب  آید که  پیش ، موانعی  حفاری  عملیات ای اجر  حین چنانچه .26

 در سایر فصلها   مربوط  از ردیفهای  کارفرما، با استفاده  مشاور و تصویب  مورد با پیشنهاد مهندس  بر حسب  عملیات گونه  این مانند آنها، هزینه
 .شود  می پرداخت

 در  شده  درج  ردیفهای  بر اساس  حمل  متر تجاوز کند، بهای50 از   از حفاری  حاصل  مصالح  حمل  فاصله ، چنانچه  حفاری در ردیفهای .27
 .شود  می ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات فصل
 .گیرد  می  صورت ی حفار  عملیات  از انجام ، پس050603 تا 050601   در ردیفهای گذاری لوله .28
 .شود  می  محاسبه  حفاری  حجم ، بر اساس گیری  و ماسه  حفاری ، گل  از ترپان  استفاده  برای  حفاری بهای اضافه .29
 .  است  شده بینی  پیش  مربوط  ردیفهای  در قیمت هر فاصله ، به  کوبیدن  تا محل  ساخت  محل  از دپوی  بتنی  شمعها و سپرهای  حمل هزینه .30
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 118،000 

اجرای حفاری محل شمع، با مقطع دایره ای و به 
 متر در 20 سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 60قطر

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها
قل محل  متری مرکز ث50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات

 050101 

  

 مترطول 131،500 

اجرای حفاری محل شمع، با مقطع دایره ای و به 
 متر در 20 سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 80قطر

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها 
ل محل  متری مرکز ثق50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات

 050102 

  

 مترطول 155،000 

اجرای حفاری محل شمع، با مقطع دایره ای و به 
 متر در 20 سانتیمتر، به طورعمودی تا عمق 100قطر

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که در آنها
 محل  متری مرکز ثقل50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله، و تمیز کردن محل عملیات

 050103 

  

 مترطول 173،000 

اجرای حفاری محل شمع، با مقطع دایره ای و به 
 متر در 20 سانتیمتر، به طورعمودی تا عمق 120قطر

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها 
محل  متری مرکز ثقل 50وحمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل عملیات

 050104 

  

 مترطول 206،500 

اجرای حفاری محل شمع، با مقطع دایره ای و به 
 متر در 20 سانتمتر، به طورعمودی تا عمق 150قطر

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها 
محل  متری مرکز ثقل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل عملیات

 050105 

  

 مترطول 11،400 

، برای 050102 و 050101اضافه بها به ردیفهای 
 متر، به ازای هر متر 20حفاری در عمقهای بیشتر از

 متر 25  تا20 متر اولیه برای عمق 20طول مازاد بر 
ین  متر دوبار و به هم30 تا25یـک بار، برای عمق 

 .ترتیـب برای عمقهای بیشتر

 050201 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 15،000 

، برای 050104 و 050103اضافه بها به ردیفهای 
 متر، به ازای هر متر 20حفاری در عمقهای بیشتر از

 متر 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20طول مازاد بر
 متر دوبار و به همین 30 تا25یـک بار، برای عمق 
 .ی بیشترترتیـب برای عمقها

 050202 

  

 مترطول 18،800 

، برای حفاری در 050105اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هرمتر طول مازاد 20عمقهای بیشتر از

 متر یـک بار، 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050203 

  

مربعمتر 74،300   

) 60ضخامـت (اجرای حفاری محل بارت باعرض 
 سانتیمتر به طورعمودی تا عمق 260 تا180وطولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها 20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050301 

  

 مترمربع 82،800 

و  ) 80ضخامـت (اجرای حفاری محل بارت باعرض 
 سانتیمتر به طورعمودی تا عمق 260 تا180طولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050302 

  

 مترمربع 90،000 

) 100ضخامـت (اجرای حفاری محل بارت با عرض 
 سانتیمتر به طور عمودی تا عمق 260 تا180وطولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله، و 
 .محل عملیاتتمیزکردن 

 050303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 85،400 

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا 
سانتیمتر، در ) 60ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .محل عملیاتحفاری، با هر وسیله و تمیز کردن 

 050401 

  

 مترمربع 95،200 

اجرای حفاری محل دیوار زیر زمینی به طور قایم تا 
سانتیمتر، در ) 80ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که در آنها
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .دن محل عملیاتحفاری ، با هر وسیله و تمیز کر

 050402 

  

 مترمربع 103،500 

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا 
سانتیمتر، در ) 100ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها 
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 
 .ردن محل عملیاتحفاری با هر وسیله و تمیزک

 050403 

  

 مترمربع 7،780 

، برای حفاری در 050401اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیـش از

 متر یـک بار، 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050501 

  

 مترمربع 8،610 

، برای حفاری در  050402اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیـش از

 متر یـک بار، 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050502 

  

 مترمربع 9،430 

، برای حفاری در 050403اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیشتر از

 متر یـک بار، 25 تا 20 متر اولیه، برای عمق 20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب 30 تا25برای عمق 

 .برای عمقهای بیشتر

 050503 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 15،100 

های فلزی  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
)CASING ( متر، برای آن 6به هر قطر تا عمق 

قسمـت ازحفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج 
 .کردن لوله درحین بتن ریزی

 050601 

  

 مترمربع 8،070 

به هر ) CASING(های فلزی  بارگیری و حمل لوله
قطر از پای کار تا محل حفاری، تهیه تمام وسایل الزم 

 متر، برای آن قسمـت از 6و جاگذاری آنها تا عمق 
حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و لوله ها الزاما 

 .باید در محل باقی بمانند

 050602 

  

 مترمربع 23،400 

های محل  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
بین قطعات مختلـف دیوارهای ) درز انقطاع(درزها 

پـس از زیرزمینی به صورت قایم، و بیرون کشیدن آن 
 .انجام بتن ریزی

 050603 

  

 مترمکعب 47،700 

اضافه بها به ردیفهای حفاری محل شمع، بارت یا 
دیوار زیر زمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری توام 

 .با ماسه گیری ضروری باشد

 050701 

  

 مترمکعب 274،000 

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع، 
مینی که با استفاده از ترپان انجام بارت یا دیوار زیرز

 . باشد65N≤ <50شود و 

 050703 

  

 مترمکعب 445،000 

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع ، 
بارت یا دیوار زیرزمینی که با استفاده از ترپان انجام 

 . باشدN <65 ≥85شود و 

 050704 

  

 مترمکعب 582،000 

ت از محل شمع، اضافه بها برای حفاری آن قسمـ
بارت یا دیوار زیر زمینی که با استفاده از ترپان انجام 

 . باشدN <85 ≥100شود و 

 050705 

  

 مترمکعب 821،500 

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع، 
بارت یا دیوار زیر زمینی که با استفاده از ترپان انجام 

 . باشدN<100شود و

 050706 

  

 کیلوگرم 110 

افه بها به ردیفهای فصل کارهای فوالدی بامیل گرد اض
در صورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و 

 .دیوارهای زیر زمینی مصرف شود

 050801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 22،300 

اضافه بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که 
بتن به صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای 

 .زیر زمینی اجرا شود

 050802 

  

 مترطول 22،200 

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

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

 تا عمق طور عمودی در محل شمع و کوبیدن آن به 
 . باشد≥N  25 متر در زمینهایی که در آنها 12

 051001 

  

 مترطول 33،400 

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

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

 متر در زمینهایی 12 طور عمودی تا عمق  وبیدن آن بهک
 .باشد≥N  25که درآنها 

 051002 

  

 مترطول 43،500 

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

ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود 
یر باشد، حمل از پای کار، استقرار  نظHوزن تیرآهن 

 12 طور عمودی تاعمق  در محل شمع و کوبیدن آن به
 . باشد<N  25متر در زمینهایی که در آنها 

 051003 

  

 مترطول 65،200 

 24قطر خارجی تا  بارگیری شمع فلزی از لوله به 
های تو خالی ساخته شده با سپر  سانتیمتر، یاشمع

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

 متر در زمینهایی 12طور عمودی تا عمق  کوبیدن آن به 
 . باشدN<25که در آنها 

 051004 

  

 مترطول 20،400 

، در صورتی که طول 051001اضافه بها به ردیـف 
ازاد  متر بیشتر باشد، به ازای هر متر م12شمع فلزی از 

 . متر12بر 

 051101 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 24،900 

، در صورتی که طول 051002اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد 12شمع فلزی از 

 . متر12بر 

 051102 

  

 مترطول 36،100 

، درصورتیکه طول شمع 051003اضافه بها به ردیف 
 12تر مازاد بر  متر بیشتر باشد به ازاء هر م12فلزی از 

 .متر

 051103 

  

 مترطول 46،300 

، درصورتیکه طول شمع 051004اضافه بها به ردیف 
 12 متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر 12فلزی از 

 .متر

 051104 

  

 مترطول 3،150 

ازای هر  ، به 051003 و 051001اضافه بها به ردیفهای 
این ردیف . ه شودنمره تیرآهن اضاف  سانتیمتر که به2

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

 . نظیر باشد نیز قابل پرداخت استHتیرآهن 

 051105 

  

 مترطول 4،800 

ازای هر  ، به 051004 و 051002اضافه بها به ردیفهای 
. رجی لوله اضافه شود سانتیمتر که به اندازه قطر خا2

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

 .باشد نیز قابل پرداخت است

 051106 

 051107  .خارج کردن انواع شمعهای فلزی مترطول 20،100   
  

 مترطول 35،400 

 30×30بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
سانتیمتر، حمل ازدپوی محل ساخـت تا پای کار، 
استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طورعمودی تا 

 . متر11عمق 

 051201 

  
 مترطول 3،540 

 سانتیمتر 5، به ازای هر 051201اضافه بها به ردیـف 
 .که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود

 051202 

  

 مترطول 24،900 

، در صورتیکه طول شمع 051201 اضافه بها به ردیـف
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول 11بتن مسلح از 

 . متر20 متر اولیه برای عمق تا 11مازاد بر

 051203 

  
 مترطول 4،500 

اضافه بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طورمایل، با 
 . قایم5شیـب حداکثر یـک افقی و 

 051204 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 9،000 

ها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طورمایل، اضافه ب
 قایم تا حداکثر یـک افقی و 5باشیـب از یـک افقی و 

 . قایم3

 051205 

  

 مترمربع 30،900 

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده 
توسط کارفرما، از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

پر در محل  متر، در حالتی که س12و کوبیدن تا عمق 
 122کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN ≥25کیلوگرم باشد در زمینهایی که 

 051301 

  

 مترمربع 30،900 

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف از 
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق 

 شده باقی  متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده12
 کیلوگرم باشد در 122بماند و وزن سپر هر مترمربع 

هزینه تهیه سپر مطابق بند .( باشدN ≥25زمینهایی که 
 ).گردد  مقدمه فصل دهم پرداخت می7

 051302 

  

 مترمربع 61،400 

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده 
کوبی توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپر

 متر، در حالتی که سپر در 12و کوبیدن آن تا عمق 
محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN<25 کیلوگرم باشد در زمینهایی که 122

 051303 

  

 مترمربع 61،400 

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
ن تا پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آ

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده 12عمق 
 کیلوگرم باشد 122باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

هزینه تهیه سپر مطابق .( باشدN<25در زمینهایی که 
 ).گردد  مقدمه فصل دهم پرداخت می7بند 

 051304 

  

 مترمربع 54،500 

 بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده
توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

 متر و خارج کردن سپر وقتی 12و کوبیدن آن تا عمق 
 کیلوگرم باشد در 122که وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN ≥25زمینهایی که 

 051305 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 72،800 

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
حل سپرکوبی و کوبیدن آن تا پای کار، استقرار در م

 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر 12عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی که122مترمربع 

25≤ Nباشد . 

 051306 

  

 مترمربع 87،200 

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده 
توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی 

 متر و خارج کردن سپر وقتی 12 تا عمق و کوبیدن آن
 کیلوگرم باشد در 122که وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN<25زمینهایی که 

 051307 

  

 مترمربع 111،500 

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 وزن سپر هر  متر و خارج کردن سپر وقتی که12عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی که122مترمربع 

25>Nباشد . 

 051308 

  

 مترمربع 5،100 

 051303 و 051301بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
 کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم 25برای هر 

تناسب محاسبه   کیلوگرم به 25کسر .(یا اضافه گردد
 ).گردد می

 051309 

  

 مترمربع 7،260 

 051307 و 051305بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
 کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم 25برای هر 

تناسب محاسبه   کیلوگرم به 25کسر .(یا اضافه گردد
 ).گردد می

 051310 

 051311  .خارج کردن سپر فلزی مترمربع 16،700   
  

 مترمربع 78،700 

به ابعاد مختلـف، حمل از بارگیری سپربتنی مسلح 
دپوی محل ساخـت، استقرار در محل سپرکوبی و 

 . متر6کوبیدن آن تا عمق 

 051401 

 
 



 عملیات بنایی با سنگ. فصل ششم
 1383آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 
 

 39

   با سنگ  بنایی عملیات.   ششم فصل
 

  مقدمه
 
 کیلومتر   یک  تافاصله  وحمل  وبارگیری ،آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ  مصالح  تمام  تهیه ، هزینه  فصل  این  واحد ردیفهای درقیمتهای .1
   از محل  حمل ، هزینه  در مورد سیمان ، ولی  است ، در قیمتها منظور شده  وباراندازی  مصرف  تامحل  برداشت ازمرکزثقل)   سیمان  حمل استثنای به(

 مورد، از   بر حسب  اضافی  حمل د، هزینه کیلومتر تجاوز کن  از یک  یاد شده  مصالح  حمل  فاصله هرگاه.   است  کیلومتر منظور شده30 تا  تهیه
 30 مازاد بر   حمل هزینه. شود  می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب ازای ، به  دهنده  تشکیل  از اجزای  هر یک ، برای030910 تا 030903  ردیفهای

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه  و نقل  حمل  در فصل  شده  درج  ردیفهای ، بر اساس  کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل کیلومتر سیمان
 .باشد  شده  نما چیده صورت  به گیرد که  می  از دیوار تعلق سطحی ، تنها به  سنگی  دیوارهای  نماسازی  بهای  و اضافه  نماسازی ردیفهای .2
   اضافه شود و ردیفهای  می  پرداخت  مربوط ز ردیفهای نما، ا  سنگهای  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی در عملیات .3

 .گردد  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازی بهای
   بنایی  حجم  در تمام  که  است تراش  و تمام تراش ، نیم  سرتراش سنگ  به  مربوط  ترتیب ، به060503 و 060502، 060501   ردیفهای بهای .4

 . نخواهد شد  موارد پرداخت  در این  نماسازی  بهای ، اضافه  یاد شده  ردیفهای  قیمتهای با پرداخت. د شو انجام
 .شود  می  در نظر گرفته  ماسه  متر مکعب3/0،   بنایی  عملیات  متر مکعب ، در هر یک  کیلومتر ماسه  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .5
 .شود  می  در نظر گرفته  الشه  سنگ  متر مکعب3/1،   بنایی  عملیات  متر مکعب  در یک  کیلومتر سنگ  مازاد بر یک حمل   هزینه  محاسبه برای .6
   لیتر برای100  ، معادل  مصرفی  آب ، حجم  بعدی پاشیهای  وآب  بنایی  عملیات  هر نوع  برای  کیلومتر آب  مازاد بر یک  حمل  هزینه در محاسبه .7

 .شود  می  در نظر گرفته  بنایی  عملیات  متر مکعب هر یک
 .شود  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح ، بر حسب060606   ردیف بهای .8
 .شود  نمی  پرداخت060602  ، ردیف060601   ردیف با پرداخت .9

 . است  نشده بینی  پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نمای  تراش ، هزینۀ060602  در دیف .10
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی6:1   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .11

   این لیات، در ک  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 19،000 

با قلوه ) درناژ(سنگریزی پشـت دیوارها و پلها 
 .سنـگ

 060101 

  
 مترمکعب 45،200 

با سنـگ ) درناژ(سنگریزی پشـت دیوارها و پلها 
 .الشه

 060102 

 060103  .با قلوه سنـگ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 23،600   
 060104  .با سنـگ الشه) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 51،400   
  

 مترمکعب 104،000 
با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

 .سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ
 060105 

  
 مترمکعب 138،000 

با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 
 .سیمی گالوانیزه و سنـگ الشه

 060106 

 060201  . در پی1:5بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 123،500   
 060202  . در پی1:4بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 130،500   
 060203  . در پی1:3بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 140،000   
  

 مترمکعب 26،500 
اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه در پی، 

 .برای بنایی در دیوار
 060301 

  
 مترمربع 12،200 

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت 
 .نماسازی با سنـگ الشه موزاییکی

 060401 

  
 مترمربع 34،200 

 بنایی با سنـگ الشه، بابـت اضافه بها به ردیفهای
 .، با ارتفاع مساوی در هر رگ نماسازی با سنـگ بادبر

 060402 

  
 مترمربع 48،800 

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت 
 .نماسازی با سنـگ سر تراش

 060404 

 060501  .1:3بنایی باسنـگ سر تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 269،500   
 060502  .1:3بنایی با سنـگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 285،500   
 060503  .1:3بنایی با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 339،000   
  

 مترمکعب 18،200 

این (اضافه بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل 
تا اضافه بها شامل بهای چوب بسـت پلهای قوسی 

 ). متر اسـت10 متر و خود10دهانه 

 060601 

  
 مترمکعب 17،300 

اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در 
 .صورتیکه بنایی در انحنا انجام شود

 060602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 13،200 

اضافه بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیـش 
این اضافه بها .  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود5از 

 متر یـک بار، 10 تا 5برای حجم بنایی واقع در ارتفاع 
 متر دو بار و به 15 تا 10برای حجم بنایی واقع در

همین ترتیـب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخـت می 
 .شود

 060603 

  

 مترمکعب 12،500 

اضافه بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی 
ب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب پایین تر از تراز آ

 .با پمـپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد

 060604 

  

-  مترمکعب 13،600 

کسربها به ردیفهای بنایی با سنـگ، در صورتی که از 
 بری ترانشه های  مصالح سنـگ الشه حاصل از کوه

 .واقع در مسیر استفاده شود

 060605 

  
 مترمربع 19،600 

انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات تعبیه درز 
 .الزم و به هر شکل

 060606 

  

 مترمکعب 25،300 

تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح 
رودخانه ای و پخـش آن به منظور زهکشی بستر راه 

 .و کـف ترانشه ها و موارد مشابه

 060701 
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  اندود و بندکشی.   هفتم فصل
 

  مقدمه
 
 .شود  نمی  پرداخت ای  اضافه  آنها، وجه  روی منظور اندودکاری به)   مسلح  و بتن  بتنی غیر از سطوح (  سطوح  کردن  زخمی برای .1
   کمتر باشد، از سطح  متر مربع1/0 از   هر کدام  که  سوراخهایی  خواهد شد و سطح گیری شود، اندازه  می  بندکشی  که  نهایی در بندکشیها، سطح .2
 . کسر نخواهد شد دکشیبن
   و از این  است  منظور شده  مربوط  ردیفهای ، در قیمت پاشی  آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار و درآوردن  سطح در بندکشیها، تمیز کردن .3

 .شود  نمی  پرداخت ای  اضافه  هزینه بابت
 .شود  می  در نظر گرفته کار  پای  طبیعی ، تراز زمین  متوسط  ارتفاع  محاسبه مبنای .4
   پرداخت ای  جداگانه  و هزینه  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل هر فاصله  به  مصالح  و حمل  تهیه ، هزینه  فصل  این در ردیفهای .5

 .شود نمی
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی3:1   مالت ل مثا برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .6

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم3  مقابل
 .  است  آمده فهرست
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
رمربعمت 5،100   

 سانتیمتر روی 1اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070101 

  
 مترمربع 7،660 

 سانتیمتر روی 2اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070102 

  
 مترمربع 9،800 

 سانتیمتر روی 3امـت حدود اندود سیمانی به ضخ
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070103 

  
 مترمربع 15،300 

 سانتیمتر روی 5اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070104 

  

 مترمربع 5،730 

 بندکشی نمای سنگی با سنـگ الشه موزاییـک با
 در سطوح افقی، قایم یا مورب 1:3مالت ماسه سیمان 

 . متر5تا ارتفاع 

 070201 

  

 مترمربع 3،620 

بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و 
 درسطوح افقی، 1:3تمام تراش، با مالت ماسه سیمان 

 . متر5قایم یا مورب تا ارتفاع 

 070202 

  

 مترمربع 2،430 

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

 متر دو بار و به همین ترتیـب در 15 تا 10یـک بار، 
 .ارتفاعات بعدی پرداخـت می شود

 070203 
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  بست  و چوب بندی قالب.   هشتم فصل
 

  مقدمه
 
 .  دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزی  یا قالب  نراد خارجی  از تخته  شده  ساخته  چوبی لب، قا  فصل  این  ردیفهای  موضوع قالبهای .1
 کشور   محصول  از اینکه ، اعم  روسی چوب  به  معروف  وارداتی  کاج چوب.   است  آن  یا مشابه  روسی ، چوبهای  نراد خارجی منظور از تخته .2

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تخته  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج ب چو  باشد که  یا سایر کشورهایی روسیه
 . خواهد بود  محاسبه ، مالک  است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه .3
 . ت زیر اس شرح ، به  فصل  این  در ردیفهای  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبه مبنای .4
 .گیرد  قرار می  آن  دیوار روی  که  پی  روی  رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط در مورد دیوارها، ارتفاع .1ـ4
   زیرین  تا سطح بندی  قالب  شمعهای  پای  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشکیل  و دال  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که در مورد پلهایی .2ـ4
 .تیر

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

 . خواهد بود  شده  انجام  عملیات تراز روی
 .  است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجرای  قالب  و باز کردن  و داربست بست بند، چوب  پشت های ، هزینه  فصل  این در ردیفهای .5
   و یا مایل  یا قائم  افقی صورت  دو به  از آن  یا مخلوطی  چوبی یا  فلزی  از قطعات ای ، مجموعه  فصل  در این  و داربست بست منظور از چوب .6

 .شود  می  کار برده گاهها، به ، یا سایر تکیه زمین  به  از قالب ریزی  از بتن  ناشی  نیروهای  و انتقال  قالب  نگهداری  برای ، که  است و یا قوسی
 :  زیر است ترتیب ، به  قالب نوع  به ، بسته  فصل بند در این منظور از پشت .7
 از   ناشی  نیروهای  در مقابل  قالب  نگهداری  از آنها برای  که  است  و یا قوسی  یا مایل ، قائم  افقی  فلزی ، پروفیلهای  فلزی در قالب .1ـ7
 . نیز باشد  چوب تواند از جنس ، می  فلزی بند قالب پشت. شود  می  کار برده ، به ریزی بتن
شود و   می  آنها، استفاده  یکدیگر و تقویت  به  قالب  قطعات  اتصال  از آنها برای  که  است  یا قائم ، افقی  چهارتراش ، قطعات  چوبی لبدر قا .2ـ7
 . و فلز باشد  از چوب  یا ترکیبی  فلزی ، قطعات  چهارتراش جای تواند به می
 . است  شده بینی  نگهدار پیش  فاصله  و نصب  تهیه  دیوارها، هزینۀ بندی  قالب در ردیفهای .8
 مورد   با فشار بتن  مقابله  برای ، که  است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزی های  نگهدار در دیوارها، لوله منظور از فاصله .9

 .گیرد  قرار می استفاده
 . است ، در قیمتها منظور شده  یا فلزی چوبی   قالب  و تمیز کردن  چوبی  قالب  کردن  رنده هزینه .10
  بندی  قالب  مورد، برای  به  بسته  که  الزم  و مهره ، پیچ ، میخ و سیم)   و مانند آن روغنی( رهاساز   ماده ، بهای  فصل  این بندی  قالب در ردیفهای .11

 . ست ا گیرند، در قیمتها منظور شده  قرار می  مورد استفاده  یا فلزی چوبی
 . است  منظور شده  فصل  این  قالبها، در قیمتهای  در گوشه  ایجاد پخ  برای  الزم  عملیات  انجام بهای .12
 .شود  کسر نمی بندی  قالب ، از سطح  متر مربع5/0 تا   سوراخ ، سطح بندی  قالب در محاسبه .13
 .  است ، در امتداد محور راه  زیر تابلیه ، در ارتفاع  هر دهانه  پایه دو  بین  داخل  به  داخل ، فاصله در پلها، منظور از دهانه .14
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 از تیر   متشکل  پلهای  تابلیه  قالب  مورد، برابر بهای  باشد، بر حسب  شده  تشکیل  و دال  آنها از تیر، تیرچه  تابلیه  که  پلهایی بندی  قالب بهای .15
 .  است و دال

   کاربرد دارد که  دالهایی  برای  متر و همچنین10، حداکثر   پی  آنها از روی  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی ، برای  فصل  این قیمتهای .16
  ، موقعی  و دال  و یا تیر و تیرچه  تیر و دال  تابلیه  دارای در مورد پلهای.  باشد  دال  زیرین  متر تا سطح10 آنها،  بندی  قالب  شمعهای  ارتفاع متوسط
 . متر باشد10 تیرها،   زیرین  شمعها تا سطح  پای  ارتفاع  حداکثر متوسط  اعتبار دارد که  فصل  این قیمتهای

 .شود  می ، پرداخت080301  ، از ردیف  و با هر دهانه پلها در هر ارتفاع)   یا فلزی بتنی (  ساخته  پیش  تیرهای  بین  دال بندی  قالب بهای .17
 . خواهد شد ، پرداخت080402   ردیف  بهای  بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور، قالب  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق ه ک در مواردی .18
   درز که  دو وجه بندی ، قالب  بتنی سازیهای  کف  و درزهای  در بتن  انبساط  با درزهای ، در ارتباط080502 و 080501   ردیفهای با پرداخت .19

 .شود  نمی اند، پرداخت یگر قرار گرفتهمجاور یکد
   مشاور و تصویب ، با نظر مهندس) نیاز و اجرا درصورت(ها   در پی  خاک  از ریزش  جلوگیری  برای  الزم بست  و چوب کوبی  تخته هزینه .20

 080601   ردیف ، طبق)  پی  با دیوارۀ خته ت  تماس سطح (  است  شده کوبی  تخته  که  سطحی ، بر حسب  اجرایی  جلسه  صورت کارفرما و تنظیم
 .  نیست  پرداخت  قابل  ردیف شود، این  می دار انجام  شیب صورت  به کنی  پی  که در زمینهایی. شود  می پرداخت

 .د مشاور برس تأیید مهندس  و به  پیمانکار تهیه ، باید توسط  ساخته  پیش  تیرهای  فلزی  قالبهای  اجرایی های نقشه .21
   انجام  با لغزش  آن  باشد و تغییر مکان  دایماً در تماس  سازه  اجرای ، در طول  قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است ، قالبی  لغزنده منظور از قالب .22

  حساب  به  لغزنده  جزو قالب انتو شوند، نمی  می  جدید بسته  در محل  و دوباره  خود باز شده ، از محل  هر نوبت  را که ، قالبهایی شود، بنابراین
 .آورد
،  گرد، چهارتراش ، مانند چوب  و مصالح  لوازم کار بردن  و به  تهیه  شامل بست چوب  به  مربوط های  هزینه ، تمام  تونل بست  چوب در ردیفهای .23

   که  از حفاری  قسمتی  حجم  بر اساس  یاد شده ردیفهای.   است  شده بینی ، پیش  پوشش ، تا انجام  جدار تونل  و تثبیت منظور حفاظت  به الوار، تخته
 .شود  می  مشاور، پرداخت  و دستور کار مهندس  نقشه ، طبق  است  شده  انجام  در آن بست چوب

 .شود  می ، پرداخت080201   فرودگاهها از ردیف  بتنی  روسازی بندی  قالب هزینه .24
 عدد 126   کسربهای  همان  مازاد برآن  و برای  است  اعمال  قابل ساخته  عدد تیر پیش126 حداکثر  ، برای080702   ردیف  موضوع کسربهای .25

 .شود  می تیر اعمال
 .شود  می  اضافه  مربوط  ردیفهای  درصد به  شود هشت  طرحدار ساخته  بصورت ، قالب  اجرایی های  نقشه  براساس درصورتیکه .26
 .گیرد  می  گرد نیز تعلق  ستونهای  به080401  دیف ر  بهای اضافه .27
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 080101  .تهیه وسایل و قالـب بندی در پی ها مترمربع 26،000   
  

 مترمربع 36،600 
تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 

 . باشد متر2که، ارتفاع أنها حداکثر 
 080201 

  
 مترمربع 38،500 

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد3 متر و حداکثر 2که، ارتفاع أنها بیـش از 

 080202 

  
 مترمربع 50،600 

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد5 متر و حداکثر 3که، ارتفاع أنها بیـش از 

 080203 

  
 مترمربع 56،600 

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد7 متر و حداکثر 5که، ارتفاع أنها بیـش از 

 080204 

  
 مترمربع 63،400 

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی 
 . متر باشد10 متر و حداکثر 7که، ارتفاع أنها بیـش از 

 080205 

  
 مترمربع 37،200 

 5تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه تا 
 .متر که از دال ساده تشکیل شده باشد

 080301 

  
 مترمربع 47،600 

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 . متر که از دال ساده تشکیل شده باشد10 متر تا 5از 

 080302 

  

 مترمربع 43،800 

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، که مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا 12تا 

 . متر باشد3زیر تیر حداکثر 

 080303 

  

 مترمربع 51،800 

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
رتفاع تا زیر  متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ا12تا 

 . متر باشد5 متر و حداکثر 3تیر بیـش از 

 080304 

  

 مترمربع 59،400 

 متر 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 12تا 

 . متر باشد7 متر و حداکثر 5تیر بیـش از 

 080305 

  

 مترمربع 75،200 

 متر 8ایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه تهیه وس
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 12تا 

 . متر باشد10 متر و حداکثر 7تیر بیـش از 

 080306 

  

 مترمربع 48،500 

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
تی که  متر، مرکـب از تیر و دال وق20 متر تا12از 

 . متر باشد3ارتفاع آن تا زیر تیر حداکثر 

 080307 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 56،800 

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 20 متر تا12از

 متر 5 متر و حداکثر 3ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 
 .باشد

 080308 

  

 مترمربع 65،000 

سایل وقالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش تهیه و
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 20 متر تا12از 

 متر 7 متر و حداکثر 5ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 
 .باشد

 080309 

  

 مترمربع 81،400 

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش 
 دال وقتی که  متر، مرکـب از تیر و20 متر تا12از 

 . متر باشد10 متر و حداکثر7ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

 080310 

  
 مترمربع 20،600 

اضافه بها برای سطوحی از قالـب که دارای انحنا 
 .باشد

 080401 

  
 مترمربع 15،600 

اضافه بها به ردیفهای قالـب بندی هرگاه قالـب الزاما 
 .در کار باقی بماند

 080402 

  

 مترمربع 6،890 

اضافه بهای قالـب بندی هر گاه عملیات در زیر تراز 
سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 .موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

 080403 

  

 دسیمتر مکعب 2،850 

تهیه وسایل و قالـب بندی درز انبساط در بتن با تمام 
بتنی بر حسب مصالح الزم، به استثنای کـف سازیهای 

 .حجم درز

 080501 

  

 دسیمتر مکعب 1،740 

تعبیه انواع درزها در کـف سازی های بتنی در موقع 
اجرا به انضمام وسایل الزم، بدون پرکردن درز بر 

 .حسب حجم درز

 080502 

  
 مترمربع 28،000 

تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای 
 .عمقجلوگیری از ریزش خاک در پی ها در هر 

 080601 

  

 مترمربع 34،100 

تهیه وسایل و قالـب بندی تیرهای پیـش ساخته بتنی 
 عدد 24با استفاده از قالـب فلزی، هر گاه تعداد تیرها 

 .یا کمتر باشد

 080701 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

-  ,180  مترمربع 

 در صورتی که تعداد 080701کسر بها به ردیـف 
تیر  عدد باشد، به ازای هر عدد 24تیرها بیشتر از 

 . عدد24مازاد بر 

 080702 

  

 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت 
و داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات الزم برای 
قالبهای لغزنده قایم در صورتی که سطح مقطع سازه 

 .ثابـت باشد

 080801 

  

 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت 
و داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات الزم برای 
قالبهای لغزنده قایم در صورتی که سطح مقطع سازه 

 .متغیر باشد

 080802 

  

 مترمکعب 20،200 

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیـت جدار تونل 
در زمینهای سنگی سخـت ترک دار و سنگی فرسوده 

 .و غیر همگن

 080901 

  
 مترمکعب 58،300 

یه وسایل و چوب بسـت برای تثبیـت جدار تونل ته
 .در زمینهای خاکی سخـت و یا غیر مقاوم و ریزشی

 080902 

  
 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی بتن پوششی تونلها با 
 .قالـب فلزی

 081001 

  
 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی بتن در تونل در محل تعبیه 
 .ماتوردرز اجرایی بدون قطع آر

 081002 
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  با میلگرد  فوالدی کارهای.   نهم فصل
 

  مقدمه
 
،  ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهای  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .1

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهای ندارد مربوط استا مأخذ جدولهای  و به  تنظیمی  جلسات دستور کارها و صورت
  گونه  هیچ  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط ، در قیمتهای  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود و مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2

 .شود  نمی  پرداخت  وزنی  بها یا اضافه اضافه
  مانند، بر اساس  می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  میلگردها مورد استفاده  فاصله منظور حفظ  به  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهای ایبه .3

 .  است  پرداخت  قابل  مربوط  ردیفهای  و طبق  شده  تنظیم های جلسه صورت
   دیگر از ردیف  و نصف090501   آنها از ردیف  وزن  باشد، نصف ای  و مهره یچ دیگر پ  و از سوی  سو جوش  مهار از یک  میل  که در صورتی .4

 .شود  می  پرداخت090502
، از 050801   ردیف  بهای ، اضافه  فصل  از این  مربوط  ردیفهای  بر پرداخت  شود، عالوه  مصرف  یا بارت  میلگرد در شمع  که در صورتی .5

  میلگرد باید قبالً بسته.   نیست  پرداخت ، قابل090401   ردیف  بهای ، اضافه  ردیف  این با پرداخت. شود  می ت، پرداخ کوبی  و شمع  حفاری فصل
   جلوگیری برای.  شود  متصل میلگرد پی ، به  و مشخصات  نقشه  شود و بعداً مطابق  جاگذاری  حفر شده  در محل ریزی  از بتن  و قبل  شده و آماده

   داخلی  حلقه ، یک  قفس  متر طول2 در هر  ، باید حداقل  شده  حفاری  در محل  و جاگذاری  حمل هنگام  میلگردها، به قفس  از تغییر شکل
 میلگردها، باید   روی  بتنی  پوشش  و تأمین  حفر شده  میلگرد و محل  قفس محور کردن  هم برای.  شود  نصب)RING BRACING(  نگهدارنده

   ردیف بهای  در اضافه  یاد شده  دیسکهای  و نصب  تهیه بهای.  شود  متر نصب3   حداقل فاصله ، به  نگهدارنده  بتنی های دیسک  مشخصات طبق
 .  است ، منظور شده050801

 .  است  شده  متر در نظر گرفته10 حداکثر   تا ارتفاع  کارهای  برآورد هزینه  برای  فصل  این  ردیفهای قیمت .6
،   کابل  جاگذاری  مخصوص ، غالف  مختلف  کابلهای  برای هر قطر، گیره  به ، مانند کابل  مصالح  تمام  تهیه ، شامل090701  یف رد قیمت .7

   و جاگذاری  غالف  درون  کابل  و جاگذاری ، بستن  کردن ، خم  دستمزد بریدن انضمام ، به  پالستیکی  و لوله بندی  آب ، نوار چسب  داخلی فنرهای
   و همچنین  سیمان  دوغاب  و تزریق  با تهیه  کابلها، همراه  و دستمزد کشیدن  و قالب  گیره کار بردن  به  هزینه ، همچنین  مخصوص  در محل غالف

   کابل  تئوری ن وز  هر کیلوگرم  و بازای  است  و مشخصات  نقشه ، طبق  مورد لزوم  سیمان  ماسه  منافذ با مالت  کابلها و پر کردن دستمزد قطع
   کابل  و حمل  بارگیری بهای. شود  می ، پرداخت) مشاور  یا با نظر مهندس  فعال  هر گیره  سانتیمتر پشت80  اضافه  به  شده کار رفته  به  کابل طول(

تأیید   قبالً به  که  آن  دهنده بار تحویل ان  کابل  و مبدأ حمل  است ، منظور شده090701  ، در قیمت  در کارگاه  کیلومتر و باراندازی30  تا فاصله
   کیلومتر از ردیف30 مازاد بر   حمل  کیلومتر، باشد، هزینه30 بیشتر از   حمل  فاصله چنانچه. شود  می ، در نظر گرفته  است  مشاور رسیده مهندس
  عمل  به  اضافی  پرداخت گونه  مورد نیاز، هیچ ر لوازم و سای ، غالف ، قالب  گیره  حمل بابت.  خواهد شد  پرداخت ونقل  حمل  در فصل مربوط

ها و   میله  کرد و منافذ بین  قطع  برش  با دستگاه  مربوط  گیره  سانتیمتری5   حداقل ها را از فاصله کابلها، باید میله  کشش  از اتمام پس. نخواهد آمد
 را با  ها و گیره  میله ، روی  سیمان  دوغاب  از تزریق شود، کامالً مسدود نمود و پس   آن  با فشار باید داخل  که  را با خمیر مناسب  مربوط گیره
 . اندود کرد  کیلوگرم600عیار   به  سیمان  ماسه مالت
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 5،310 

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

 090101 

  

 کیلوگرم 4،750 

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

 .الزم

 090102 

  

 کیلوگرم 4،260 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 20 و بیش از 20به قطر 

 .سیم پیچی الزم

 090103 

  
 عدد 1،490 

تهیه و نصب قالب آهنگری شده برای نصب در 
 .قطعات پیش ساخته بتنی

 090104 

  

 کیلوگرم 5،320 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
ح با  میلیمتر برای بتن مسل10 به قطر تا AIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090201 

  

 کیلوگرم 4،680 

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

 .با سیم پیچی الزم

 090202 

  

 کیلوگرم 4،620 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر، برای 20 بیـش از و20 به قطر AIIاز نوع 

 .بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 090203 

  

 کیلوگرم 5،540 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10 به قطر تا AIIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090204 

  

 کیلوگرم 4،780 

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

 .با سیم پیچی الزم

 090205 

  

 کیلوگرم 4،730 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیـش از20 به قطرAIIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 090206 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم  

ساخته شده ) مش(یل گردپیـش جوش تهیه شبکه م
ازمیل گردساده به انضمام بریدن وکارگذاشتن همراه 

 .باسیم پیچی الزم 

 090301 

  

 کیلوگرم  

ساخته شده از )مش(تهیه شبکه میل گردپیـش جوش 
میل گردآجدار، به به انضمام بریدن وکارگذاشتن 

 .همراه باسیم پیچی الزم 

 090302 

  

 کیلوگرم 165 

 بها به ردیفهای میل گرد چنانچه عملیات پایین اضافه
تر از آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 .موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد

 090401 

 090501  .تهیه و نصـب میل مهار با جوشکاری الزم کیلوگرم 5،750   
 090502  .تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره کیلوگرم 7،240   
  

 کیلوگرم 6،700 

) بولـت(تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده 
از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار 

 .گذاری در محلهای الزم، قبل از بتن ریزی

 090503 

 090504  .وسیله تپانچه تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد 2،700   
  

 کیلوگرم 5،340 

و اجرای داول از میل گرد ساده با پوشـش رنـگ تهیه 
اپوکسی یا مانندآن، برای روسازی بتنی فرودگاهها و 

 .موارد مشابه آن

 090601 

  

 کیلوگرم 5،830 

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با رنـگ اپوکسی 
) Cap(یامانندآن،در صورتی که داول دارای کالهـک 

اهها و موارد مشابه باشد، برای روسازی بتنی فرودگ
 .آن

 090602 

  

 کیلوگرم  

تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل الزم و انجام 
عملیات کشیدن کابل، در تیرهای بتنی پیـش ساخته یا 
اجرا شده به صورت درجا، بر حسـب وزن کابل 

 .نصـب شده

 090701 
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   سنگین  فوالدی کارهای.   دهم فصل
 

  مقدمه
 
 .  استST.37 مانند   معمولی  فوالد نرم ، از نوع  فصل  در این دهفوالد منظور ش .1
 یا   استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تئوریک  وزن  کار طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .2

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری  برشکاری ، بهای  فصل  این  ردیفهای در تمام .3

 منظور  ربوط واحد م ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ  و مهره  الکترود، و پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های ، هزینه همچنین.   است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

، میلگرد و  ، تسمه ، از ورق  فلزی  پلهای  قطعات  و ساختن  مصالح  تهیه  شامل100204 تا 100201 و 100104 تا 100101   ردیفهای بهای .4
 .  است  ضدزنگ  رنگ  دست ، با یک  در هر ارتفاع  آن  و نصب  مختلف پروفیلهای

،   است  لزوم  درصورت  و جوشکاری هر طول  به  نورد شده  از پروفیلهای  فلزی  شمعهای  تهیه  هزینه ، شامل100502 و 100501   ردیفهای بهای .5
   و پرداخت کار رود، محاسبه  به شده   تنظیم  مجلسهای ، دستور کار و صورت ، مشخصات  نقشه  طبق  که  شمع  هر کیلوگرم ازای  قیمتها، به این
 .شود می
باشد و نیز   می  الزم  از آنها با جوشکاری  و یا ترکیبی ، نبشی ، ناوانی ، ورق  از تیرآهن  فلزی  شمعهای  تهیه  هزینه  شامل100506   ردیف بهای .6

 .باشد  می  الزم  با جوشکاری  یا ورق  از سپر فلزی  توخالی  فلزی  شمع  تهیه  هزینه  شامل100507  بهای
 سپر  شود که  می  پرداخت  و تنها در مواردی  است  مختلف های  اندازه ابعاد و انواع ، به  فلزی  سپرهای  تهیه  هزینه  شامل100503   ردیف بهای .7

، در   از کوبیدن  پس  در بار اول شود که  می  پرداخت ، در صورتی  ردیف  این  کامل قیمت.  بماند  کارفرما در کار باقی  یا با تصویب  نقشه طبق
   دستگاه  و تشخیص  با محاسبه  ردیف  شود، درصد پرداخت  گذاشته  باقی  در زمین  بار مصرف  از یک  بیش  که در مورد سپری.  بماند  باقی زمین

 .  است ده منظور ش  پنجم  فصل  در قیمتهای  آن  استهالک  شود میزان  خارج  سپر از زمین  که در مواردی.  و تایید کارفرما خواهد بود نظارت
   باشد، بابت است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن رود کمتر از طول  فرو می  در زمین  که  فلزی  شمع  طول هر گاه .8

   شمع  اضافی  طول  آنکه  شرط هب. شود  می  پرداخت  مربوط  ردیف  کامل  بهای  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  که  از شمع  قسمت  آن تهیه
 . دیگر نباشد  در شمعهای  استفاده قابل

 .بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع پیچ و مهره  نرم معمولی است .9
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 7،000 

های تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبند
 . متر، در هر ارتفاع24پلهای فلزی به دهانه تا 

 100101 

  

 کیلوگرم 7،310 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 36 متر تا 24پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100102 

  

 کیلوگرم 7،430 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 48 متر تا 36ی به دهانه بیـش از پلهای فلز
 .هر ارتفاع

 100103 

  

 کیلوگرم 8،070 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 60 متر تا 48پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100104 

  
 کیلوگرم 9،890 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 . متر، در هر ارتفاع24فلزی به دهانه تا پلهای 

 100201 

  

 کیلوگرم 10،200 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 متر، در 36 متر تا 24پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100202 

  

 کیلوگرم 10،300 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 متر، در 48 متر تا 36هانه بیـش از پلهای فلزی به د

 .هر ارتفاع

 100203 

  

 کیلوگرم 10،900 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 متر، در 60 متر تا 48پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100204 

  
 کیلوگرم  

تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخـت و 
 .ر کاملنصـب آنها به طو

 100301 

  

 کیلوگرم  

تهیه مصالح فلزی برای کالفبندی داخل تونلها و 
ساخـت و نصـب آنها به طور کامل، در حالی که در 

 .کار باقی بماند

 100302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول  

تهیه مصالح و نصـب کامل پوشـش درز انبساط شانه 
 25ای فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجایی 

بندی و پیچ و مهره  ا ورقه الستیکی آبمیلیمتر، ب
 .مخصوص در سطح اتومبیل روی پل

 100401 

  

 مترطول  

تهیه مصالح و نصـب کامل پوشـش درز انبساط شانه 
 50ای فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجایی 

بندی و پیچ و مهره  میلیمتر، با ورقه الستیکی آب
 .مخصوص در سطح اتومبیل روی پل

 100402 

  
 کیلوگرم 6،860 

تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصـب پوشـش فلزی 
 .برای درز انبساط در پلها

 100403 

 100501  . به هر اندازهH تهیه شمعهای فلزی بامقطع کیلوگرم    
 100502  .تهیه شمعهای فلزی لوله ای به هر اندازه کیلوگرم 4،970   
  

 کیلوگرم 6،650 
 هراندازه، در صورتی که سپر در تهیه سپرفلزی به

 .محل کوبیده شده باقی بماند
 100503 

  

 کیلوگرم 3،410 

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

 .باقی بماند

 100504 

  
 کیلوگرم 6،870 

تهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک شمعها و سپرهای 
 .ـش ساختهبتنی پی

 100505 

  
 کیلوگرم 5،060 

تهیه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا 
 .ترکیبی از آنها

 100506 

 100507  .تهیه شمع فلزی توخالی از سپر فلزی یا ورق کیلوگرم 5،750   
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   سبک  فوالدی کارهای.   یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 یا   استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تئوریک  وزن  کار طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن آنها بر اساس   پرداخت  که در مورد ردیفهایی .1

 . و منظور خواهد شد  محاسبه  سازنده  کارخانه جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  همچنین و ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری  برشکاری ، بهای  فصل  این  ردیفهای در تمام .2

 منظور   واحد مربوط ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ  و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های ، هزینه همچنین.   است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

 با   مربوط  فصلهای  از ردیفهای  آنها، جداگانه سازی  و پی کنی  پی  دارد، هزینه سازی  و پی کنی پی  آنها نیاز به  اجرای  که فصل   از این ردیفهایی .3
 .شود  می  کار پرداخت  حجم  قلت  علت  به30/1   ضریب اعمال

 .باشد  می  شده  در نظر گرفته  مشخصات  به  با توجه یزه گالوان9/10 یا 8/8   از نوع110103   در ردیف  شده  بکار برده  و مهره پیچ .4
 کمتر یا   ضخامت  دستور کارفرما این  طبق باشد چنانچه  می  میکرون100   میزان ها به ها و زبانه  تسمه  کردن  گالوانیزه  برای110105  ردیف .5

 .شود  می  مزبور محاسبه  متناسباً از ردیف  آن بیشتر شود بهای
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه 
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصاالت ) گاردریل(

 .مربوط برای کناره های راه و پلها ازنوع خارجی

 110101 

  

 کیلوگرم 6،150 

اه تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی ر
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصاالت ) گاردریل(

مربوط برای کناره های راه و پلها از نوع ساخـت 
 .داخل کشور

 110102 

  
 کیلوگرم 7،180 

 50×5های آجدار فوالدی به ابعاد  تهیه و نصـب تسمه
 .میلیمتر برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم

 110103 

  
 کیلوگرم 4،680 

گیر فوالدی در  های تسمه یه و جاگذاری زبانهته
 .قطعات بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک

 110104 

  

 کیلوگرم 2،500 

 در صورتی 110104 و 110103اضافه بها به ردیفهای 
 میکرون گالوانیزه 100 میزان  ها و زبانه ها به که تسمه

 .شوند

 110105 

  

 کیلوگرم 4،500 

پایه تابلوها و عالیم راه به هرشکل تهیه مصالح فلزی 
و اندازه، ساخـت و نصـب کامل آنها به غیر از صفحه 

 .تابلو

 110201 

  
 کیلوگرم 5،840 

به ) فنـس(تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی 
 .هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن

 110202 

  
 کیلوگرم 7،730 

با نبشی، تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه 
 .ناودانی و مانند آنها

 110203 

  
 کیلوگرم 7،610 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با 
 .پروفیلهای توخالی

 110204 

  
 کیلوگرم 6،720 

تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای 
 .حفاظ اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم اتصال

 110205 

 110206  .تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصاالت الزم کیلوگرم 6،640   
  

 کیلوگرم 5،760 

تهیه، ساخـت و کارگزاری پایه، دستـک فلزی از 
نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای 
نصـب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای 

 .مشابه

 110207 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 7،630 

 ناودان و درپوشهای چدنی، تهیه و نصب لوله، سر
 .برای تخلیه آبهای سطحی روی پلها و موارد مشابه آن

 110301 

  

 کیلوگرم 2،850 

تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصـب آنها 
روی چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح 

 .الزم برای تحکیم قابها

 110302 

  

 کیلوگرم 5،210 

ریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی تهیه و نصـب د
روی ابروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر 

 .پروفیلهای الزم با جوشکاری و ساییدن

 110303 

  

 کیلوگرم 5،280 

ساخته شده از ) مش(تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 
میل گرد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه 

 .با سیم پیچی الزم

 110401 

  

 کیلوگرم 5،590 

ساخته شده از ) مش(تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 
میل گردآجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه 

 .با سیم پیچی الزم

 110402 
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  درجا بتن.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . شود  تعیین  آن  صراحتاً نوع ، مگر آنکه  است رتلند معمولی پ ، سیمان  عام صورت  به ، منظور از سیمان  فصل  این  ردیفهای در تمام .1
 . خواهد بود  پیمان  فنی مشخصات  به ، با توجه  در بتن  مصرف ، برای  یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی صورت  به  و ماسه  شن انتخاب .2
 و   مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل  یک  تا فاصله مل و ح ، بارگیری  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینه  فصل  این  ردیفهای در تمام .3

   ردیفهای  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل بهای.  کیلومتر تجاوز کند  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده باراندازی
  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای. شود ی م  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030906 تا 030903

  جای  باشد، به  متفاوت  بتن  و ماسه  شن  تأمین  محل  که در صورتی. شود  می  در نظر گرفته  بتن  هر متر مکعب  برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1
 .گیرد  قرار می عمل  مالک8/0  ، ضریب  شن  و برای5/0  ، ضریب  ماسه ، برای3/1  ضریب

   کیلومتر، بر اساس30 مازاد بر   حمل  و هزینه ، در قیمتها منظور شده  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله  سیمان  و حمل  بارگیری هزینه .4
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  درفصل  مربوط ردیفهای

،   و باراندازی  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  فصل  واحد این ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل ، بارگیری بهای .5
   ردیف ، طبق  بتن  هر متر مکعب  لیتر برای500   بر مبنای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای  مازاد بر یک  حمل  فاصله هر گاه.   است منظور شده

 .شود  می ، پرداخت  با ماشین خاکی   عملیات ، از فصل030910
  ، هر گونه  نمودن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف محل  به  در کارگاه  شده  ساخته  بتن ، حمل ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینه .6

 .  است  واحد ردیفها منظور شده ا، در بهایه  و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن ، مرطوب  بتن  و پاش ، ریخت  کردن  از متراکم  ناشی افت
 . کسرنخواهد شد ریزی  بتن  یا کمتر باشد، از حجم  متر مکعب05/0 از آنها   هر یک  حجم  که  در بتن  شده  تعبیه های  حفره حجم .7
 .شود  نمی ، پرداخت120301   ردیف ، بهای120201   ردیف با پرداخت .8
 .شود  نمی باال پرداخت  به  از پی ریزی  بتن  بهای ، اضافه120305 و 120304  فهای از ردی  هر یک با پرداخت .9

 . خواهد بود ، تا زیر دال  ارتفاع  محاسبه  باشد، مبنای  شده  تشکیل  از دال  پل  تابلیه ، چنانچه120305 و 120304  در ردیفهای .10
 بر   عالوه  بهایی  اضافه گونه  شود، هیچ  میکسر انجام  با تراک  آن ساز و حمل  بتن اه دستگ  توسط  بتن ، ساخت  فنی  مشخصات  طبق چنانچه .11

ساز،   بتن  دستگاه  تا محل  بتن  سنگی  و مصالح  کیلومتر آب  مازاد بر یک  حمل شود، ولی  نمی ، پرداخت  فصل  در این  شده بینی  پیش قیمتهای
  ، از ردیف  شده  ریخته  بتن  حجم ، بر حسب  مصرف ساز تا محل  بتن  دستگاه  میکسر از محل با تراک   بتن شود و حمل  می  و پرداخت محاسبه
 . مشاور برسد  تأیید مهندس ساز باید به  بتن  استقرار دستگاه  محل  حالت در این. شود  می ، پرداخت120801

   و اجرای  مصالح  تهیه ، شامل  است  شده بینی  در تونلها پیش  حفاظتی  عملیات منظور انجام  به ، که120404 تا 120401   واحد ردیفهای بهای .12
   برای  الزم  و کارهای  حفاری  وسایل  آزمایش ، انجام  آزمایشی  پانلهای ، تهیه  آزمایشی های  نمونه  زودگیر، برداشت  با مواد اضافی پاشی بتن

   میانیابی روش ، به  یاد شده  در ردیفهای  شده  تعیین  غیر از ضخامتهای  در ضخامتهای پاشی بتن  به  مربوط ، قیمتهای  است  عملیات  صحیح اجرای 
   نیمرخ  پرداخت  قابل  خط ها در طول  نقشه  از روی  شده گیری  اندازه  نظری  مساحت ، بر حسب  پرداخت مقادیر قابل.  خواهد آمد دست  به خطی
 .د شد خواه  محاسبه  تونل واقعی

   مربوط های  هزینه  تمام ، شامل  است  شده بینی  در تونلها پیش  حفاظتی  عملیات منظور انجام  به ، که120505 تا 120501   ردیفهای بهای .13
   تزریق  برای  الزم  کارهای ام و تم ، مواد کمکی گیری ، آزمایشها و اندازه  تزریق های  و لوله  دستگاه انضمام  به  و تزریق ، حفر سوراخ  مصالح تهیه به
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  گیری  اندازه  و در برگهای  مشاور رسیده  مهندس تصویب  و به  شده  تزریق  در واقع  که  از مقادیری  است ، عبارت  پرداخت مقادیر قابل.  است
  پوشش  به  مربوط  کار، در قیمت  این آمد و هزینه نخواهد  عمل  به  اتصالی  تزریق  بابت ای  جداگانه  پرداخت گونه هیچ.   است  شده  ثبت روزانه
 .  است  منظور شده دایمی
 120502   در مورد ردیف  مصرفی  خشک  و منظور از ماده  است  مصرفی  مواد خشک  برای120505 تا 120502   در ردیفهای  مورد محاسبه وزن
 .باشد  می  شده  مصرف  سیمان وزن
   از اجرای  ناشی های  هزینه  اضافه منظور جبران شود و به ، برآورد می  فصل  این  از ردیفهای  شمعها، با استفاده ده ش  حفاری  محل ریزی بتن .14
   مبنا و با توجه  نیز بر همین  آن  پرداخت  که  است  شده بینی ، پیش کوبی  و شمع  حفاری ، از فصل050802   ردیف  بهای  شمعها، اضافه بتن
 .شود  می  انجام18 تا 15  بندهای به

   روانی شود و باید دارای  می  انجام  حفاری  از گل  با استفاده  لزوم  و در صورت)Tremie(   ترمی وسیله  به  حفاری  در محل ریزی بتن .15
)SLUMP( 15 محل  خالی  فضاهای  تمام  بتن د که باش صورتی  شود و به  انجام ریزی  بتن  باید در حین  روانی گیری اندازه.  سانتیمتر باشد18 تا   

 دارد،   ادامه ریزی  بتن  که  شود، در مدتی  استفاده  مخصوص  از غالف  بتن  ریختن  برای  که  منظور، در صورتی  این به.  را کامالً پر کند حفاری
 متر 12  طور مستمر و حداقل  به  باشد و بتن  متر در بتن3  داقل ح  همیشه  آن  انتهای  کرد که  باید توجه  شود، ولی  کشیده  بیرون کم  باید کم غالف
 در   ترمی  لوله  انتهای  همواره  شود که  شود، باید کامالً دقت  انجام  و بنتونیت  آب  در مخلوط ریزی  بتن چنانچه.  شود  ریخته  در ساعت مکعب

  ها نشان  در نقشه  که  متر باالتر از رقومی  حداکثر یک  تا رقوم ریزی بتن.  آید عمل  به  جلوگیری  و بنتونیت  آب  شدن  باشد تا از مخلوط  باقی بتن
   بتن  ریختن  شود تا برای  بریده  مورد لزوم  آنها تا اندازه  شمعها، باید سر تمام ریزی  کار بتن  از اتمام  و پس  خواهد یافت ، ادامه  است  شده داده
 . شود  کامالً آماده پایه
   شمعهای  و برای  شمع  متر طول  حداکثر یک  متر، معادل  تا قطر یک  شمعهای  شود، برای  باید بریده ، که  از شمع  قسمت  آن ریزی  بتن بهای .16

 شود،   باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن بهای. شود  می  و پرداخت ، محاسبه  و حداکثر برابر قطر شمع  اجرا شده  طول با قطر بیشتر، معادل
 .شود  می ، پرداخت  تخریب  عملیات  از فصل  مربوط  ردیفهای براساس

   پرشدن  برای  بتن  مصرف شود، اضافه  می  انجام  ترمی طریق  به ، که  آن  خالی  و فضاهای  شده  حفاری  در محلهای  ریزی  بتن برای .17
   پرداخت  مشاور قابل  یا تأیید مهندس  نقشه  طبق  تئوریک  درصد مازاد بر حجم10  داکثر تا سقف، ح  شمع  و انبار انتهای  جداره سوراخهای

   مختلف  در اعماق ، باید نمودار مصرف  بتن  مصرف  از میزان  و آگاهی  احتمالی  از الغرشدن  و جلوگیری  شده  حفاری  مقطع  کنترل برای.  است
 .ر برسد مشاو  مهندس تأیید  و به ترسیم

   بتن  اجرای  و همچنین  آب  در زیر سطح ریزی  و بتن  مخصوص  از غالف  از استفاده  ناشی ، صعوبت  حفاری  در محلهای ریزی در مورد بتن .18
 .شود  نمی  پرداخت  بابت  از این  بهایی  و اضافه ، در قیمتها منظور شده مسلح در بتن

 .  نیست  پرداخت ، قابل120309  فینیشر، ردیف با  ریزی  بتن  ردیف با پرداخت .19
  نوع  به ، با توجه)120404 تا 120401   در ردیفهای  مواد زودگیر مورد مصرف باستثنای( باشد   ضروری  بتن های  از افزودنی  استفاده چنانچه .20

 منظور   فصل  این  و جزو ردیفهای  واحد موردنظر تهیه  و بهای دار، شرح  ستاره  ردیفهای  تهیه  دستورالعمل  مورد نیاز، بر اساس  ماده و مشخصات
 .شود می
 .شود  می  انجام بست  و چوب بندی  قالب  در فصل  شده  تعیین  روش  طبق ریزی  بتن  ارتفاع گیری  اندازه  فصل در این .21
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 103،500 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 100شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در متر مکعـب بتن

 120101 

  

 مترمکعب 122،000 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 150شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

 .سیمان در متر مکعـب بتن

 120102 

  

 مترمکعب 140،500 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 200شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در متر مکعـب بتن

 120103 

  

 مترمکعب 159،500 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 250شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

 .ترمکعـب بتنسیمان در م

 120104 

  

 مترمکعب 178،000 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 300شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

 .سیمان در مترمکعـب بتن

 120105 

  

 مترمکعب 196،000 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
یلو گرم  ک350شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

 .سیمان در مترمکعـب بتن

 120106 

  

 مترمکعب 213،500 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم 400شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در مترمکعـب بتن

 120107 

  

 مترمکعب 224،500 

تهیه مصالح، ساخـت بتن باشن و ماسه شسته طبیعی 
 کیلو گرم 400صالح رودخانهای، بایا شکسته، از م

ریزی با فینیشر با هر  سیمان در متر مکعـب بتن، بتن
 ضخامـت، به انضمام شیـب بندی، رگالژ و 

 120201 

  
 مترمکعب 5،710 

اضافه بهابه ردیفهای بتن ریزی چنانچه بتن 
 . سانتیمتر یا کمتر اجرا شود15درضخامتهای 

 120301 

  
 مترمکعب 15،700 

ه بهای بتن ریزی ازپی به باال در دیوارها و پایه اضاف
 . متر5پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 

 120302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 26،800 

اضافه بهای بتن ریزی از پی به باالدر دیوارها و پایه 
 متر 5پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع بیـش از 

 . متر10تا

 120303 

  
 مترمکعب 13،600 

دال، تیر (های بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلهااضافه ب
 . متر باشد5، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا )و تیرچه

 120304 

  

 مترمکعب 19،400 

دال ، (اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها 
 متر تا 5، هرگاه ارتفاع تازیرتیر بیـش از )تیر و تیرچه

 . متر باشد10

 120305 

  
 مترمکعب 9،450 

اضافه بها به ردیفهای بتن درجا برای بتن ریزی 
 .تیرهای تنیده پـس کشیده

 120306 

  

 مترمکعب 13،500 

اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام 
شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی 

 .باشد

 120307 

 120308  .یه های بتنیزبرکردن و شیار انداختن سطح رو مترمربع    
  

 مترمربع  
اضافه بهای ماله کشی و مرتعـش کردن رویه های 

 .بتنی در فرودگاهها
 120309 

  
 مترمکعب 2،610 

اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف 
 .بتن دربتن مسلح

 120310 

  

 مترمربع 16،500 

با ) شات کریـت(تهیه بتن و بتن پاشی جداره تونل 
 3 کیلو سیمان درهر مترمکعـب به ضخامـت 300 بتن

 .سانتیمتر

 120401 

  

 مترمربع 26،900 

با ) شات کریـت(تهیه بتن و بتن پاشی جداره تونل 
 کیلو سیمان در هر مترمکعـب، به ضخامـت 300بتن 

 . سانتیمتر5

 120402 

  

 مترمربع 53،800 

با ) شات کریـت(تهیه بتن و بتن پاشی جداره تونل 
 کیلو سیمان در هر مترمکعـب به ضخامـت 300تن ب

 . سانتیمتر10

 120403 

  

 مترمربع 62،600 

با ) شات کریـت(تهیه بتن وبتن پاشی جداره تونل 
 کیلو سیمان در هر مترمکعـب به ضخامـت 300بتن 
 . سانتیمتر15

 120404 



 بتن درجا. فصل دوازدهم
 1383آهن سال  گاه و زیرسازی راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرود

 
 
 

 62

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

  
 مترمکعب  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با مالت ماسه 
 . در تونلهاسیمان

 120501 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیمان 
 .در تونلها

 120502 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس 
 .اصالح شده محلی در تونلها

 120503 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیـت در 
 .تونلها

 120504 

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلیکات سدیم 
 .در تونلها

 120505 

  

 مترمکعب 7،930 

اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در 
صورتی که شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی تهیه 

 .شود

 120601 

  
 کیلوگرم 16 

 در بتن و یا 2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .ی سیمان نوع مالتها به جا

 120701 

  
 کیلوگرم 27 

 در بتن و 5اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .یامالتها به جای سیمان نوع 

 120702 

  

 کیلوگرم 370 

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبـت به عیار 
درج شده در ردیفهای بتن ریزی در صورتی که از 

 . استفاده شود1سیمان نوع 

 120703 

  

-  ,370  کیلوگرم 

کسربها برای کاهـش سیمان مصرفی، نسبـت به عیار 
درج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که 

 . استفاده شود1ازسیمان نوع 

 120704 

  

 870 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا 
کسر کیلومتر . محل مصرف، به ازای هریـک کیلومتر

 . تناسـب محاسبه می شودبه

 120801 

 120901  .اضافه بهای بتن ریزی در سقـف تونل مترمکعب    
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  ساخته  پیش بتن.   سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  خت، پردا بست  و چوب بندی  قالب ، فصل080702 و 080701   مورد از ردیفهای ، بر حسب ساخته  پیش  بتنی  تیرهای  فلزی بندی  قالب بهای .1

 .شود می
   کارهای  ازفصل  مربوط  ردیفهای  و طبق طور جداگانه  به  آن  و بهای  است  منظور نشده  فصل  این  میلگرد در ردیفهای  و نصب  تهیه هزینه .2

 .شود  می  با میلگرد، پرداخت فوالدی
، و   قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل ک ی  تا فاصله  و حمل ، بارگیری  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینه130101  در ردیف .3

   ردیفهای  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهای  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله هر گاه.   است  منظور شده باراندازی
  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه رایب. شود  می  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030906 تا 030903

 .شود  می  در نظر گرفته  بتن  متر مکعب  هر یک  برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1
   در نظر گرفته ازی و باراند  قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  آب  و حمل  بارگیری ، هزینه130101  در ردیف .4

   پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030910   ردیف  طبق  بتن  هر متر مکعب  لیتر برای500   مازاد، بر مبنای  حمل  و هزینه  است شده
 .شود می
 کیلومتر بر 30 مازاد بر   و هزینه  است شده   در نظر گرفته  کیلومتر و باراندازی30 تا   سیمان  و حمل  بارگیری  هزینه  فصل  این در ردیفهای .5

 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  ردیفهای اساس
   در محل  و باراندازی  بتنی ساخته  پیش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگی  مصالح  حمل ، هزینه12 تا 7   گروههای  ردیفهای در قیمت .6

،   نصب محل  به  و حمل  ساخت  از محل  بتنی ساخته  پیش  قطعات  بارگیری ، و همچنین  و مشخصات شه نق  طبق  قطعات ، ساخت ساخت
 .  است  شده  در نظر گرفته  و نصب باراندازی

.  شود انجام)  پوترالنسمان (  مخصوص های  با قرقره  فلزی  تیر مشبک وسیله  متر، باید به25 بیشتر از  دهانه  به  تنیده  پیش  تیرهای نصب .7
 . نماید  استفاده  مناسب ، از جرثقیل  فلزی  تیر مشبک جای  کارفرما به  مشاور و تصویب تواند با تأیید مهندس پیمانکار می

   سکوسازی  مشاور، هزینه  و تأیید مهندس  لزوم  شود، در صورت  استفاده  متر، از جرثقیل25 تا  دهانه  به  پلهای  تیرهای  نصب  برای چنانچه .8
 . خواهد شد  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل  جداگانه  استقرار جرثقیل برای

 و   جرثقیل جا کردن  جابه ، برای)  خاکی  عملیات استثنای به( مورد نیاز   جنبی  عملیات  هر گونه ، هزینه130503 تا 130501   ردیفهای در قیمت .9
 .  است  شده  دیگر، در نظر گرفته ه یا هر وسیل یا پوترالنسمان

 . است ، منظورشده12 تا 7   گروههای  در ردیفهای بندی  قالب هزینه .10
   سنگ ، یا قلوه  الشه  یا سنگ  کولهابا بتن  پشت  خالی  فضای  و پر کردن  در هر عمق  کول  و نصب ، حمل  تهیه ، شامل131201   ردیف بهای .11
 .  است  و مشخصات  نقشه  سانتیمتر، طبق10 تا   متوسط ضخامت به

  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  مورد نیاز، منظور شده  با مصالح  اتصاالت  محل  پر کردن ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .12
 .گیرد  نمی صورت

 .  عمود بر مسیر است  مقطع طح، س  مقطع  منظور از سطح  ساخته  پیش  بتنی  جدولهای در ردیفهای .13
 .شود  می  پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزینه  نوع این.   است  منظور نشده  فصل  این  در ردیفهای  خاکی  عملیات  انجام هزینه .14
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 .گیرد  می  تعلق ساخته  پیش  تیر بتنی  حجم تمام  مورد به ، بر حسب130202   ردیف بهای اضافه .15
   ضریب  با اعمال  مربوط  ردیفهای  باشد، بهای  موتوری  با تلمبه آبکشی  نیاز به  بتنی  یا کولهای  و بتنی  سیمانی های  لوله  نصب  برای چنانچه .16
 .شود  می  پرداخت07/1
 در   شده عیار تعیین  به نسبت (  اضافی  سیمان  هزینه  پرداخت برای.   است1   نوع ، سیمان  فصل  این  در ردیفهای  شده  در نظر گرفته سیمان .17

 .شود  می  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط  مورد، از ردیفهای ، بر حسب  سیمان  نوع بهای و اضافه) ردیفها
 .شود  می ، پرداخت130804   ردیف ، بر اساس  عیار سیمان  کسربها بابت  قرنیز پلها، با در نظر گرفته  و نصب  تهیه بهای .18
 .شود  می  استفاده ساخته  پیش  بتنی  تیرهای تهیه  به  مربوط ، از ردیف  و سپر بتنی  شمع  تهیه  هزینه  محاسبه برای .19
ومتر  کیل  یک  فاصله  برای  نصب محل  دپو به  دپو و از محل محل  به  ساخت  از محل ساخته  پیش  تیرهای  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .20

،   ردیف  این بهای. شود  می ، پرداخت130601   از ردیف  کیلومتر، با استفاده  مازاد بر یک  حمل ، هزینه  است  شده بینی  پیش  مربوط در ردیفهای
 .  است  شده  کیلومتر در نظر گرفته20   تا فاصله  حملهای برای
 .شود  می  شروع  دهانه  کار از آن  که  است  سمتی  اول از دهانه، منظور   ساخته  پیش  بتنی  تیرهای  نصب در ردیفهای .21



 ساخته بتن پیش. فصل سیزدهم
 1383آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 
 

 65

 

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

  

 مترمکعب 256،500 

 کیلو سیمان 400تهیه تیرهای بتنی پیـش ساخته با عیار
 متر یا کمتر، بارگیری و حمل به دپوی 10و به طول 

 .محل ساخـت و باراندازی

 130101 

  

 مترمکعب 9،440 

اضافه بها به ردیـف تهیه و اجرای تیرهای بتنی پیـش 
.  متر که به طول تیر اضافه شود5ساخته، به ازای هر 

 .شود  متر به تناسب محاسبه می5کسر 

 130202 

  

 مترمکعب 6،560 

اضافه بها به ردیـف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیـش 
ته به صورت تنیده ساخته، چنانچه تیرپیـش ساخ

 .پیـش کشیده باشد

 130301 

  

 مترمکعب 8،200 

اضافه بها به ردیـف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیـش 
ساخته چنانچه تیر پیـش ساخته به صورت تنیده پـس 

 .کشیده باشد

 130302 

  

 مترمکعب 117،000 

 متر و 10بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول 
حل ساخـت و حمل به محل نصـب کمتر، از دپوی م

 .و نصـب آن

 130401 

  

 عدد 715،000 

 10بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل 15متر تا 

 .نصـب و نصـب آن

 130402 

  

 عدد 1،199،000 

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به  20 متر تا15

 .محل نصـب و نصـب آن

 130403 

  

 عدد 1،994،000 

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل 25 متر تا 20از

 .به محل نصـب و نصـب آن

 130404 

  

 عدد 3،411،000 

 از بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 30 متر تا25

 .محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130405 

  

 عدد 4،689،000 

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل 35 متر تا 30از

 .به محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 عدد 6،592،000 

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 40 متر تا35

 .محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130407 

  

 عدد 393،500 

، برای هر دهانه اضافی 130405اضافه بها به ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

 برای دهانه سوم دوبار وبه همین ترتیـب برای بار،
 .دهانه های بعدی

 130501 

  

 عدد 599،000 

، برای هر دهانه اضافی 130406اضافه بهابه ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیـب برای 
 .دهانه های بعدی

 130502 

  

 عدد 836،500 

، برای هردهانه اضافی 130407اضافه بها به ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیـب برای 
 .دهانه های بعدی

 130503 

  

 مترمکعب 1،140 

 متر 10بهای حمل تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول 
 در صورتی که فاصله حمل ازمحل ساخـت تا و کمتر،

محل دپو و از محل دپو تا محل نصـب بیـش ازیـک 
کیلو مترباشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یـک کیلومتر 

 .کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه می شود. اول

 130601 

  
 مترمکعب 595 

 متر که 5، به ازای هر 130601اضافه بها به ردیـف 
 .اضافه شودبه طول تیر

 130602 

  

 مترمربع 30،900 

تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته به ضخامـت 
به منظور قالـب بندی ) PREDALL( سانتیمتر5

 .دالهای واقع بین تیرها، در پلهای بزرگ

 130701 

  

 مترمکعب 532،000 

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 کیلوگرم سیمان در 250یار مترمربع به ع05/0مقطع تا 

 .1:5متر مکعـب با مالت ماسه سیمان 

 130801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 436،000 

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 250 مترمربع بابتن به عیار1/0 تا 05/0مقطع بیـش از 

کیلو گرم سیمان در مترمکعـب و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 130802 

  

 مترمکعب 338،500 

 پیـش ساخته با سطح تهیه و نصـب جدولهای بتنی
 250 متر مربع، با بتن به عیار1/0 مقطع بیـش از

کیلوگرم سیمان در متر مکعـب و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 130803 

  

 مترمکعب 412،000 

 300تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
ا، کیلو سیمان در متر مکعـب، برای دال روی کاناله

 .درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه

 130804 

  

 مترمکعب 557،000 

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

 .برای مسلح کردن خاک

 130805 

  

 مترمکعب 517،000 

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

 . متر مکعب برای مسلح کردن خاک60/0

 130806 

  
 مترمکعب 287،000 

، با بتن )گارد بلوک(تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعـب بتن250به عیار

 130901 

  

 مترمکعب 312،500 

رافیـک تهیه و نصـب بلوکهای بتنی جدا کننده ت
 کیلو گرم سیمان 250، با بتن به عیار)نیوجرسی باریر(

 .در متر مکعـب بتن

 131001 

  
 مترطول 18،500 

 سانتیمتر، 10تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131101 

  

 مترطول 19،500 

 15داخلی تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر 
 کیلو سیمان درمتر 300سانتیمتر، با بتن به عیار 

 .مکعـب بتن

 131102 

  
 مترطول 24،300 

 سانتیمتر، 20تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در مترمکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131103 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 29،600 

 25تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در متر 300انتیمتر، با بتن به عیار س

 .مکعـب بتن

 131104 

  
 مترطول 43،300 

 سانتیمتر، 30تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131105 

  
 مترطول 53،900 

 سانتیمتر، 40تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300بتن به عیار با 

 131106 

  
 مترطول 71،900 

 سانتیمتر، 50تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار

 131107 

  

 مترطول 72،700 

 60تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
 سانتیمتر، بابتن به 8ر سانتیمتر و ضخامـت جدا

 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن350عیار

 131108 

  

 مترطول 100،000 

 80تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
 سانتیمتر، با بتن به 10سانتیمتر و ضخامـت جدار

 . کیلو سیمان در مترمکعـب بتن350عیار

 131109 

  

 مترطول 144،500 

تنی مسلح به قطر داخلی یـک متر تهیه و نصـب لوله ب
 350 سانتیمتر، با بتن به عیار12و ضخامـت جدار 

 .کیلو سیمان در متر مکعـب بتن

 131110 

  

 مترطول 204،500 

تهیه و نصـب کولهای بتنی مسلح پیـش ساخته 
متشکل ازسه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم 

مکعـب  کیلو سیمان در متر350عیار  قناتها با بتن به
 .بتن، به انضمام پرکردن پشـت کول

 131201 

  

 مترمکعب  

 تهیه و نصـب پلهای بتنی پیـش ساخته به شکل

BOXکیلو سیمان در مترمکعـب و به 350 با عیار 
 . متر و با هر طول5 تا 2دهانه 

 131301 
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   و باالست ، اساس زیراساس.   چهاردهم فصل
 

  مهمقد
 
 کیلومتر از   یک  تا فاصله  و حمل ، بارگیری  کندن های ، هزینه) تونان ( ای  رودخانه  مصالح  تهیه  و همچنین  زیر اساس صالح م  تهیه در ردیفهای .1

 مورد، از   کیلومتر، بر حسب  مازاد بر یک  حمل هزینه.   است  شده ، در نظر گرفته  مصرف  در محل  و باراندازی  مصرف  تا محل  معدن محل
 . خواهد شد  پرداخت  شده  کوبیده  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، فصل030906 تا 030903  ردیفهای

 تا حد )OVERSIZE(   معدن  درشت های  دانه  و جداکردن بندی  دانه اصالح  به  مربوط های ، هزینه140103 تا 140101   ردیفهای در قیمتهای .2
  های  دانه چنانچه.   است  شده  خواهد شد، در نظر گرفته  تعیین  معدن  نمایانگر وضع های  نمونه  بر اساس  که  معدن  مصالح  کل  درصد وزن10

 با   صورت  باشد، در این  از سرند الزم  آنها استفاده  جداکردن  درصد باشد، و برای10 از  ، بیش  زیر اساس  مصالح  برای  شده  تعیین  معدن درشت
،   کندن هزینه.   خواهد گرفت  تعلق  شده  کوبیده  زیر اساس حجم ، به140201   ردیف  بهای  مشاور و تأیید کارفرما، اضافه  مهندسپیشنهاد
 منظور   زیر اساس ، در قیمتهای است ، ضروری  مشخصات طبق  موردنیاز مصالح  حجم  تهیه  برای  که  مصالح  اضافۀ  و باراندازی ، حمل بارگیری

 . نخواهد آمد عمل  به ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این هشد
   و هزینه  است ، در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصلۀ  آب  و حمل  تهیه ، بهای  فصل  این درردیفهای .3

   سنگی  مصالح  هر متر مکعب  لیتر برای100   و بر مبنای  با ماشین  خاکی  عملیات ، فصل030910   ردیف  کیلومتر، بر اساس  مازاد بر یک حمل
 .شود  می  و پرداخت ، محاسبه  شده  کوبیده صورت  به  شکفته  بستر با آهک  خاک  اختالط  هر متر مکعب  لیتر برای400 یا   شده کوبیده

   از ماسه  مشخصات  با رعایت توان ، می4   نمره  زیر الک های  دانه  تأمین د، برای شو  تهیه  کوهی  شکسته  از سنگ  اساس  مصالح  که در صورتی .4
 .، منظور نخواهد شد  و اختالط  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسر بهایی  اضافه  گونه  کار، هیچ  این  کرد و برای  استفاده ای رودخانه
 .  مجاز نیست  اساس  مصالح ، برای  است  کرده  ریزش  از کوه طور طبیعی ه ب  که  شکسته  از سنگهای  استفاده) تبصره

   در محل  و باراندازی ، حمل  از معدن  مصالح  و بارگیری  کندن ، هزینه  و باالست  اساس  مصالح  و حمل تهیه  به  مربوط  قیمتهای در تمام .5
   در محل  و باراندازی  مصرف محل  به  و حمل ، بارگیری شکن  سنگ دپو در محل  به  و حمل ، بارگیری  مصالح  و سرندکردن ، شکستن شکن سنگ

   حمل هزینه.   کیلومتر است ، یک  در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  معدن  از محل  مصالح  حمل  برای  که مسافتی.   است ، منظور شده مصرف
   کوبیده  مصالح  حجم  بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030906 تا 030903  ردیفهای   مورد بر اساس  کیلومتر، بر حسب مازاد بر یک

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه شده
 90 شود،   گرفته  و تحویل گیری  دپو اندازه  در محل  باالست  که ، در صورتی  کیلومتر باالست  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه  برای) تبصره

   محاسبه  باالست  درصد حجم80 شود،   گرفته  و تحویل گیری  اندازه  خط  روی  باالست شود و چنانچه  می  در نظر گرفته  باالست صد حجمدر
 .شود می
   و مشخصات قشه ن  بر اساس  که  شده  کوبیده  ابعاد الیه مطابق)  تونان ( ای  رودخانه  و مصالح ،اساس  زیر اساس  قشرهای  حجم گیری اندازه .6

 .گیرد  می ، صورت  است اجرا شده
 . خواهد آمد عمل  به  فنی  در مشخصات  شده  تعیین  دستورالعمل ، بر اساس  خط  دپو و یا در طول  در محل  باالست  حجم گیری اندازه .7
   ردیفهای  مطابق  آن  شود، هزینه  انجام  باالست دپوی   محل  کردن  آماده  برای  مشاور، عملیاتی  دستور کار مهندس  بر اساس  که در صورتی .8

 .شود  می  بها پرداخت  فهرست ، از این مربوط
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شود و   می  استفاده  و اساس  زیر اساس  مصالح  تهیه  مورد از ردیفهای ، بر حسب  راه های  مورد نیاز در شانه  و کوبیدگی  مصالح  تأمین برای .9
   و حداکثر تا عرض  و زیر اساس  اساس  جدا از عملیات سازی  شانه  مصالح ، که  است  پرداخت  قابل ، در صورتی140801   ردیف  بهای اضافه
 . شود انجام  متر2  نهایی

یید ، با تأ  راه  موجود شانه  وضع  دستور کار و برداشت شود، طبق  می  راهها مصرف  بهسازی سازی  در شانه  مورد نیاز که  مصالح حجم .10
 . خواهد شد  کارفرما، محاسبه  مشاور و تصویب مهندس

 .شود  می ، محاسبه)  کوبیدگی بدون (  شده  پخش  مصالح  حجم  بر اساس آن  به  مازاد مربوط  حمل  و هزینه141001  ردیف .11
، بر   یادشده  ردیف  و کوبیدن پاشی ، آب  پخش ینههز. شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  حجم  بر اساس گیری  اندازه ، طبق141002   ردیف بهای .12

 . خواهد شد ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  مورد، از ردیف حسب
13. PIاست9،حداکثر 141002 و 141001   ردیفهای موضوع)  تونان ( ای  رودخانه  مصالح  مجاز برای  . 
 مشاور   مهندس  بسترها، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع نحوه مورد،  ، بر حسب  لجنی در زمینهای .14

   مشاور و پیمانکار، صورت  بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده عملیات. شود  می اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس
 .گیرد  قرار می  پرداخت رفرما، مالک از تأیید کا  و پس  شده مجلس

   باشد، قیمت  خط  روی  هندسی شکل  به  کردن ، پروفیله ، پخش ، باراندازی  دپو، حمل  از محل  بارگیری  شامل  باالست  عملیات چنانچه .15
   کیلومتر مطابق  مازاد بر یک  حمل  هزینه ختشود، ضمناً پردا  می  انجام  خط  روی گیری گیرد و اندازه  قرار می ، مورد استفاده141401  ردیف
 . خواهد بود5 بند  تبصره

   حمل هزینه.   است  واحد منظور شده  در قیمت  کیلومتر و باراندازی30 تا   آهک  و حمل  بارگیری  تهیه141103 تا 141101  در ردیفهای .16
   می  و پرداخت  در نظر گرفته  مترمکعب7/0   معادل  آهک  هر تن  ازای  به  سوم فصل در   حمل  به  مربوط  ردیفهای  کیلومتر طبق30 مازاد بر  آهک

در . شود  می  پرداخت141107   ردیف  بهای  شود اضافه  استفاده  قرضه  مشاور از خاک  دستور مهندس  بستر طبق  تثبیت  برای شود در صورتیکه
   بیشتر از یک  حمل  فاصله  که در صورتی.   است  کیلومتر منظور شده1   تا فاصله  مصرف رکز ثقل تا م  قرضه  از محل  خاک  حمل  هزینه  ردیف این

 .شود  می  پرداخت  سوم  در فصل  مربوط  حمل  ردیفهای  طبق  آن کیلومتر باشد هزینه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 9،330 

اساس از مصالح رودخانه ای، تهیه مصالح زیر 
بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و 
باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر 

 . میلیمتر باشد50تا

 140101 

  

 مترمکعب 9،550 

تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای، 
بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و 

محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر باراندازی در 
 . میلیمتر باشد38تا 

 140102 

  

 مترمکعب 10،200 

تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری 
و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 25محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .باشد

 140103 

  

 مترمکعب 2،150 

، به منظور 140103 تا 140101فه بها به ردیفهای اضا
 10اصالح دانه بندی، وقتی که مصالح معدن بیـش از

درصد نسبـت به وزن کل مصالح استخراجی، 
هایی درشـت تر از حد مشخصات تعیین شده  دانه

 .داشته باشد

 140201 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراساس از سنـگ کوهی بارگیری و 
ه یـک کیلومتری معدن و باراندازی در حمل تا فاصل

 میلیمتر 50محل مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا
 .باشد

 140301 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیر اساس از سنـگ کوهی بارگیری و 
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 38محل مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .باشد

 140302 

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراساس از سنـگ کوهی بارگیری و 
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی 

 25درمحل مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا 
 .میلیمتر باشد

 140303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 13،300 

تهیه مصالح اساس ازمصالح رودخانه ای، بارگیری و 
اراندازی در حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و ب
 میلیمتر 50محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا

 درصد مصالح مانده روی الـک 50باشد و حداقل
 . شکسته شود4نمره 

 140401 

  

 مترمکعب 13،800 

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و 
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 38نه بندی صفر تا محل مصرف، وقتی که دا
 درصد مصالح مانده روی الـک 50باشد و حداقل 

 . شکسته شود4نمره 

 140402 

  

 مترمکعب 13،800 

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و 
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در 

 میلیمتر 25محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 درصد مصالح مانده روی الـک 50 و حداقل باشد
 . شکسته شود4نمره 

 140403 

  

 مترمکعب 1،840 

، هرگاه 140403 تا 140401اضافه بها به ردیفهای 
 50 از 4درصد شکستگی مصالح روی الـک نمره 

 درصد اضافه 10درصد بیشترباشد، به ازای هر
 .شکستگی یـک بار

 140501 

  

 مترمکعب 33،000 

صالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا تهیه م
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 میلیمتر باشد، 50مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 شکسته 4 درصد مصالح مانده روی الـک نمره 100و

 .شود

 140601 

  

 مترمکعب 34،500 

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
 یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل فاصله

 میلیمتر باشد، 38مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 شکسته 4 درصد مصالح مانده روی الـک نمره 100و

 .شود

 140602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 35،200 

تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل 
تا فاصله یـک کیلو متری معدن و باراندازی در محل 

 میلیمتر باشد، 25، وقتی که دانه بندی صفر تا مصرف
 شکسته 4 درصد مصالح مانده روی الـک نمره 100و

 .شود

 140603 

  

 مترمکعب 3،150 

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس 
 درصد 100 سانتیمتر با حداقل 15به ضخامـت تا 

 .تراکم، به روش آشتو اصالحی

 140701 

  

بمترمکع 2،750   

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به 
 درصد 100 سانتیمتر با حداقل 15ضخامـت بیشتر از 

 .تراکم، به روش آشتو اصالحی

 140702 

  

 مترمکعب 4،330 

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به 
 درصد تراکم، 100 سانتیمتر با حداقل 10ضخامـت تا

 .به روش آشتو اصالحی

 140703 

  

 مترمکعب 3،890 

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به 
 100 سانتیمتر با حداقل 15 تا 10ضخامـت بیـش از

 .درصد تراکم، به روش آشتو اصالحی

 140704 

  

 مترمکعب 1،670 

، بابـت 140704 تا 140701اضافه بها به ردیفهای 
 به سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازیهای

 . متر2عرض تا 

 140801 

  
 مترمربع 73 

تنظیم وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به 
 .منظور اجرای آسفالـت سطحی

 140901 

  

 مترمکعب 5،770 

، برای روسازی )تونان(تهیه مصالح رودخانه ای 
راههای انحرافی، بارگیری و حمل تا فاصله یـک 

 .اهکیلومتر، و باراندازی و پخـش ان روی ر

 141001 

  

 مترمکعب 5،410 

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

 .حمل تا فاصله یـک کیلو متر، و باراندازی

 141002 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 11،800 

تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح 
سیله اختالط خاک بستر با پروازی فرودگاهها، به و

 50 سانتیمتر، با عیار 15آهـک شکفته به ضخامـت 
کیلوگرم آهـک در متر مکعـب مصالح تثبیـت شده، 
شامل تهیه و حمل آهـک، سرند کردن، پخـش و 

 .د درص90اختالط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 141101 

  

 مترمکعب 12،100 

و سطوح تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه 
پروازی فرودگاهها، به وسیله اختالط خاک بستر با 

 50 سانتیمتر، با عیار 15آهـک شکفته به ضخامـت 
کیلوگرم آهـک در مترمکعـب مصالح تثبیـت شده، 
شامل تهیه و حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و 

 . درصد95اختالط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 141102 

  

 مترمکعب 12،800 

 بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح تثبیـت
پروازی فرودگاهها، به وسیله اختالط خاک بستر با 

 50 سانتیمتر، با عیار 15آهـک شکفته به ضخامـت 
کیلوگرم آهـک در مترمکعـب مصالح تثبیـت شده، 
شامل تهیه و حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و 

  درصد100اختالط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 141103 

  

 مترمکعب 290 

، چنانچه 141103 تا 141101اضافه بها به ردیفهای 
 سانتیمتر 15ضخامـت بستر تقویـت شده کمتر از 

 .باشد

 141104 

  

-  ,290  مترمکعب 

، چنانچه 141103 تا 141101کسر بها به ردیفهای 
 سانتیمتر 15ضخامـت بستر تقویـت شده بیشتر از 

 .باشد

 141105 

  

عبمترمک 8،850   

، به ازای 141103 تا 141101اضافه بهابه ردیفهای 
 کیلوگرم به 50کسر .  کیلوگرم آهـک اضافی50هر

 .شود تناسب محاسبه می

 141106 

  
 مترمکعب 3،670 

، در صورتی 141103 تا 141101اضافه بها به ردیفهای 
 .که از خاک قرضه استفاده شود

 141107 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 36،700 

 60 تا20ز سنـگ کوهی، با دانه بندی تهیه باالسـت ا
میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری 
معدن و باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به 

 .انضمام رگالژ و پروفیله کردن به شکل هندسی

 141201 

  

 مترمکعب 33،900 

 60 تا20تهیه باالسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
ری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری میلیمتر، بارگی

معدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن 
 .آن

 141202 

  

 مترمکعب 22،700 

تهیه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، با دانه بندی 
 میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک 60 تا20

کیلومتری معدن، باراندازی و دپو در محلهای تعیین 
نضمام رگالژ و پروفیله کردن به شکل شده به ا
 .هندسی

 141301 

  

 مترمکعب 21،200 

تهیه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، بادانه بندی 
 میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک 60 تا 20

کیلومتری معدن، باراندازی روی خط، پخـش و 
 .پروفیله کردن آن

 141302 

  

 مترمکعب 4،310 

السـت ازمحل دپو، حمل تا فاصله یـک بارگیری با
کیلومتری محل برداشـت ، باراندازی روی خط، 

 .پخـش و پروفیله کردن آن

 141401 
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  آسفالت.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
 خواهد شد، در  جام ان  از کوبیدن  قشرها پس گیری اندازه.  نماید  تطبیق  اجرایی های  و نقشه ، باید با مشخصات  آسفالت  قشرهای ضخامت .1

 . کسر خواهد شد  عملیات  از بهای  نسبت همان  در حدود مجاز باشد، به  ضخامت  کسری  که صورتی
 .شود  می  و پرداخت  سانتیمتر محاسبه  یک  نسبت ، کسر سانتیمتر، به  آسفالتی  کارهای در قیمت .2
 .  مورد نظر نیست  طبیعی  و شکستگی  است  در دو جبهه نوعی مص ، شکستگی  فصل  در این  سنگی  مصالح مراد از شکستگی .3

   درصد، قشر بیندر و توپکا و اسفالت60   رودمیکس  درصد، آسفالت50، 4   نمره  الک  روی  آسفالتی  قشر اساس  سنگی  مصالح  شکستگی
 .  درصد است80  سطحی

   از ماسه توان  می  مشخصات ، با رعایت4   نمره  زیر الک  مصالح  تأمین د، برایشو  می  استفاده  کوهی  شکسته  از سنگ  که در آسفالتهایی .4
 .، منظور نخواهد شد  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسر بهایی  اضافه گونه  کار، هیچ  این  کرد و برای  استفاده ای رودخانه

  ، منظور شده  آسفالت  ساخت  در محل  کیلومتر و باراندازی30  فاصله ، به  و حمل ری قیر، بارگی  تهیه ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .5
  ، پریمکت  سطحی ، آسفالت ، ردمیکس  آسفالتی  بتن  قشرهای ، برای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای30 از   قیر،بیش  حمل  فاصله چنانچه.  است
 .شود  می  و پرداخت ، محاسبه  و نقل  حمل  فصل  ردیفهای  براساس تناسب ، به  کت و تک

 و   است ، منظور شده150301 و 150101   در ردیفهای ترتیب ، به  کت  زیر تک  سطح  و تمیز کردن  پریمکت  زیرین  سطح  جارو نمودن هزینه .6
 . نخواهد آمد عمل  به  دیگری ، پرداخت  بابت از این

،  شکن  سنگ  محل ، به  برداشت  از مرکز ثقل  و حمل ، بارگیری  از معدن  سنگی  مصالح  تهیه  هزینه،  سطحی  آسفالت  ردیفهای در قیمت .7
 و  ، بارگیری  شده  شکسته  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  کوهی  یا سنگ ای  رودخانه  و ماسه  شن ، شکستن باراندازی

 با کمپرسور،  ، غبارگیری  مصرف  در محل  و باراندازی  مصرف محل  به  شکن  سنگ  از دپوی  و حمل ، بارگیری  شکن  سنگ دپو در محل  به حمل
   سنگی  مصالح  حمل  برای  که مسافتی.   است ، منظور شده  و مشخصات  نقشه  طبق  سطحی  آسفالت  کامل  و اجرای زنی  با اسپریدر، غلطک پخش

  تا محل)  معدن (  سنگی  مصالح  برداشت  مرکز ثقل  فاصله ، هر گاه  کیلومتر است  یک  است  در قیمتها منظور شده  مصرف ل تا مح  معدن از محل
   آسفالت  هر متر مکعب ، برای030906 تا 030903   از ردیفهای تناسب ، به  حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر شود، هزینه  از یک ، بیش مصرف
 .شود  می  در نظر گرفته  متر مکعب45/0   معادل  سطحی  آسفالت  مازاد، هر تن  حمل  هزینه در محاسبه. شود  می  و پرداخت  محاسبه  شده کوبیده

   مصالح ، شکستن ، باراندازی شکن  سنگ محل  به ، حمل ، بارگیری ای  رودخانه  مصالح  تهیه ، هزینه  رودمیکس  آسفالت  ردیفهای در قیمت .8
   دپوی  از محل  مصالح ، بارگیری شکن  کنار سنگ  مناسب  در محل  شده بندی  دانه  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین گیسن

   سنگی  مصالح ط، اختال  شده  ریسه  مصالح  روی  قیر الزم  و پخش کردن ، گرم ، تهیه  کردن  و ریسه ، باراندازی  مصرف محل  به  و حمل شکن سنگ
   حمل  برای  که مسافتی.   است ، منظور شده  مشخصات  مورد نیاز طبق  جنبی  سایر عملیات  و انجام ، رگالژ، کوبیدن ، پخش طور کامل با قیر به
)  معدن (  مصالح  برداشت ثقل مرکز   فاصله ، هر گاه  کیلومتر است  یک  است  در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگی مصالح
 هر متر  ، برای030906 تا 030903   مورد، از ردیفهای ، برحسب  حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر بیشتر باشد، هزینه ، از یک  مصرف تا محل
 . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  شده  کوبیده  ردمیکس  آسفالت مکعب

 و  شکن  سنگ محل  به  و حمل ، بارگیری  از معدن  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینه)، بیندر و توپکا  قیری اساس(   آسفالتی  بتن  ردیفهای در قیمت .9
 و   آسفالت  کارخانه محل  به  و حمل ، بارگیری  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  سنگی  مصالح ، شکستن باراندازی
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   با فینیشر، غلطک ، پخش  و باراندازی  مصرف محل  کیلومتر به  یک  تا فاصله  آن  و حمل  شده  ساخته  آسفالت ، بارگیری لت آسفا ، پختن باراندازی
ز  بیشتر ا  آسفالت تا کارخانه)  معدن (  سنگی  مصالح  برداشت  از مرکز ثقل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده  آسفالتی  قشرهای  کامل  و اجرای زنی

   هر متر مکعب ، برای  با ماشین  خاکی  عملیات ، فصل030906 تا 030903   مورد از ردیفهای ، بر حسب  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، هزینه1
 1 بیشتر از   مصرف  تا محل  آسفالت  کارخانه  از محل  آسفالت  حمل  فاصله  درصورتیکه درضمن.  خواهد شد  پرداخت  شده  کوبیده آسفالت

، با   شده  کوبیده  آسفالت  هر مترمکعب ، برای030906 تا 030903   از ردیفهای  مورد با استفاده ، برحسب  اضافی  حمل کیلومتر باشد هزینه
 و  فالت آس  کارخانه  در محل  کت  و تک  پریمکت  برای  دستور کارفرما قیر مصرفی  به چنانچه.  خواهد شد  و پرداخت  محاسبه2/1   ضریب اعمال

   پرداخت  و نقل  حمل  در فصل  مربوط  ردیفهای  بر طبق  مصرف  کیلومتر تا محل  مازاد بر یک  حمل  هزینه  شود، پرداخت  تعیین یا انبار کارگاه
 .شود می
، توپکا   کیلوگرم1/1، بیندر  کیلوگرم 9/0   آسفالتی  اساس ، برای  آسفالتی  سانتیمتر بتن  یک ضخامت  به  هر متر مربع  برای  قیر مصرفی میزان .10
 و   کارگاهی  فرمول  بر اساس  که در صورتی.   است  منظور شده  فصل  این ، در قیمتهای  کیلوگرم9/0   ردمیکس  آسفالت  و برای  کیلوگرم2/1

   ردیفهای  از بهای ترتیب ، به  آسفالتی  سانتیمتر بتن ربع یا کسر قیر در هر متر م  اضافه  کیلوگرم1/0 هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای رواداریهای
 . خواهد شد ، استفاده150802 و 150801

 .شود  می  درصد پرداخت30  عالوه ، به  فصل  این  مورد، ردیفهای  موجود، بر حسب  آسفالتی  راههای  سطوح گیری  لکه برای .11
،   مشخصات  و طبق است  شده  تهیه ای  رودخانه  از مصالح  قشر بیندر یا توپکا که سنگی   مصالح ، شکستگی  فنی  مشخصات  طبق هرگاه .12

   درصد به5/2  ، معادل%90   به  نسبت  شکستگی  درصد اضافه  ازاء هر پنج  شود به  نیز استفاده  شکسته باشد و از ماسه% 90 از   بیش شکستگی
 .شود  می  اضافه  مربوط  ردیفهای قیمتهای

 .شود  می  انجام  سنگی  مصالح  وزن  بر حسب گیری ، اندازه  سطحی  آسفالت در ردیفهای .13
   مخصوص  و وزن  مصرفی  آسفالت  وزن  موجود طبق  راههای  آسفالت  سطح  تسطیح  برای  مصرفی  آسفالت ، بهای  راه  بهسازی در کارهای .14

   پرداخت10/1   ضریب ، با اعمال  فصل  این  از ردیفهای  و با استفاده  سانتیمتر تبدیل متر مربع ، به)یدآ  می دست  به  کارگاهی  از فرمول که ( آسفالت
 .شود می
ها به مقدار کافی فیلر به دست نیاید و یا به هر علت فیلر تولید شده   در صورتیکه از شکستن سنگ دانه150606 تا 150601در ردیفهای  .15

، در این صورت باید بهای فیلر اضافی که از جنس سیمان، آهک شکفته و یا پودر سنگ کربنات کلسیم انتخاب برای مصرف مناسب نباشد
  . پرداخت نمود150902 و150901شود برابر ردیفهای  می



 آسفالت. نزدهمفصل پا
 1383آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 
 

 78

 

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

 150101  .تهیه مصالح و اجرای اندود پریمکـت کیلوگرم 1،710   
  

 کیلوگرم 1،650 
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالـت 

 .سطحی
 150201 

 150301  .تهیه مصالح و اجرای اندود تـک کـت کیلوگرم 1،740   
  

 تن 52،500 

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالـت سطحی با 
سنـگ شکسته از مصالح رودخانه ای، در دو الیه، 

 .ی مصالح از نوع الـف و ج باشدهرگاه دانه بند

 150401 

  

 تن 61،100 

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالـت سطحی با 
سنـگ شکسته از مصالح رودخانه ای، در دو الیه، 

 .هرگاه دانه بندی مصالح از نوع ب و د باشد

 150402 

  

 تن 49،800 

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالـت سطحی با 
لح رودخانه ای، دریـک الیه، سنـگ شکسته از مصا

 .هرگاه دانه بندی مصالح از نوع ج باشد

 150403 

  

 تن 53،000 

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالـت سطحی با 
سنـگ شکسته از مصالح رودخانه ای، در یـک الیه، 

 .هرگاه دانه بندی مصالح از نوع د باشد

 150404 

  

 مترمربع 1،650 

دمیکـس با سنـگ شکسته از تهیه و اجرای آسفالـت ر
مصالح رودخانه ای، هرگاه مصالح با دانه بندی 

 میلیمترباشد، به ازای هر 19 صفرتا 1پیوسته نوع 
 .سانتیمتر ضخامـت آسفالـت

 150501 

  

 مترمربع 1،630 

تهیه و اجرای آسفالـت ردمیکـس با سنـگ شکسته از 
ته مصالح رودخانه ای، هرگاه مصالح بادانه بندی پیوس

 میلیمتر باشد، به ازای هر 25 صفر تا 2نوع 
 .سانتیمترضخامـت آسفالـت

 150502 

  

 مترمربع 1،310 

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنـگ شکسته از مصالح 
رودخانه ای، برای قشر اساس آسفالتی، هرگاه دانه 

 میلیمتر باشد، به ازای هر 5/37بندی مصالح صفر تا 
 .لـتسانتیمتر ضخامـت آسفا

 150601 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 1،320 

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنـگ شکسته ازمصالح 
رودخانه ای، برای قشر اساس آسفالتی، هرگاه دانه 

 میلیمتر باشد، به ازای هر 25بندی مصالح صفر تا 
 .سانتیمتر ضخامـت آسفالـت

 150602 

  

 مترمربع 1،590 

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنـگ شک
رودخانه ای، برای قشر بیندر، هرگاه دانه بندی مصالح 

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25صفر تا 
 .ضخامـت آسفالـت

 150603 

  

 مترمربع 1،630 

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنـگ شکسته ازمصالح 
رودخانه ای، برای قشر بیندر، هرگاه دانه بندی مصالح 

میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر  19صفر تا 
 .ضخامـت آسفالـت

 150604 

  

 مترمربع 1،750 

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنـگ شکسته از مصالح 
رودخانه ای، برای قشر توپکا، هرگاه دانه بندی مصالح 

 میلیمترباشد، به ازای هر سانتیمتر 19صفر تا 
 .ضخامـت آسفالـت

 150605 

  

بعمترمر 1،760   

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنـگ شکسته از مصالح 
رودخانه ای، برای قشر توپکا، هرگاه دانه بندی مصالح 

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 5/12صفر تا 
 .ضخامـت آسفالـت

 150606 

  

 تن 11،700 

، هرگاه از 150404 تا 150401اضافه بها به ردیفهای 
مصالح رودخانه ای مصالح سنـگ کوهی به جای 

 .استفاده شود

 150701 

  

 مترمربع 185 

 150601 و 150502، 150501اضافه بها به ردیفهای 
، هرگاه از مصالح سنـگ کوهی به جای 150606تا 

 .مصالح رودخانه ای استفاده شود

 150702 

  

 مترمربع 91 

 150601 و 150502، 150501اضافه بها به ردیفهای 
 کیلوگرم قیر مصرفی 1/0 اضافه هر ، بابـت150606تا 

در هر مترمربع آسفالـت، به ازای هر سانتیمتر 
 .ضخامـت

 150801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

-  مترمربع 91 

 تا 150601 و 150502، 150501کسربها به ردیفهای 
 کیلوگرم قیر مصرفی در 1/0، بابـت کسرهر 150606

 .هر مترمربع آسفالـت، به ازای هر سانتیمتر ضخامـت

 150802 

  
 کیلوگرم 425 

تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح 
 .آسفالت در کارخانه

 150901 

  
 کیلوگرم 250 

تهیه فیلر از پودر آهک شکفته و یا کربنات کلسیم و 
 .اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه

 150902 
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  عایقکاری.   شانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، این  و در هر صورت  بوده  فنی ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج میزان ، باید به)OVERLAP(  ، مقدار همپوشانی رطوبتی  در عایقکاریهای .1

 . سانتیمتر کمتر باشد10مقدار نباید از 
 در   همپوشانی  و هزینه هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عایقکاری  ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه مبنای .2

 .  است  منظور شده  فصل  این ردیفهای
   بهایی  اضافه گونه  و هیچ  و مانند آنهاست ، منحنی ، مورب ، قائم  از افقی  اعم  سطوح  کار در تمام  انجام ، برای  فصل  این  واحد ردیفهای بهای .3

 .  نیست رداخت پ ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق  صعوبت بابت
   ساختمانی  کارهای  و عمومی  فنی  مشخصات  طبق  رطوبتی  عایقکاری  متر مربع  هر یک ، برای  فصل  این  در ردیفهای مقدار قیر مورد مصرف .4
 .باشد ، می) ریزی کشور مدیریت و برنامه   سازمان55   شماره نشریه(
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 160101  .عایق کاری رطوبتی با یـک قشر اندود قیری مترمربع 3،160   
  

 مترمربع 10،800 
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یـک الیه 

 .گونی
 160102 

  
 مترمربع 18،000 

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دوالیه 
 .گونی

 160103 
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   پروازی گیر و سطوح  مه  تونلها، پلها، نقاط سیساتتأ.   هفدهم فصل
 

  مقدمه
 
   که  تونلهایی  ساختمان  دوران  برای  دستگاه  و برچیدن  تونل  تهویه ، تأمین  موتوری  تهویه  دستگاه  و نصب  تهیه ، شامل170101   ردیف بهای .1

 و تنها   است  شده بینی  روباز، پیش  تونل  طول  در نظر گرفتن  متر باشد، بدون300تر از  بیش  تونل  یا دهانه  تونل  آنها از مبدأ حفاری  حفاری طول
   طبق  متر نیز، چنانچه300 کوتاهتر از  در مورد طولهای. شود  می ، پرداخت  تونل  کامل  تا اتمام تدریج  کار و به  پیشرفت نسبت  بار و به یک

،   یاد شده  ردیف  طبق  آن  پیمانکار، هزینه  توسط  انجام  باشد، در صورت  ضروری  موتوری  تهویۀ  دستگاه با  تونل  مشاور، تهویه  مهندس تشخیص
 .شود  می  اعمال  تونل  طول  سختی ، ضریب  ردیف این به.  خواهد شد پرداخت

   تونل  روشنایی  و تأمین  الزم  و سایر وسایل ، المپ ابل، ک ، مانند موتور برق  تونل  روشنایی  وسایل  و نصب  تهیه ، شامل170201   ردیف بهای .2
   پیشرفت نسبت  بار و به  یک ، تنها برای  ردیف  این بهای.   است  شده بینی  روباز، پیش  تونل  طول  در نظر گرفتن ، بدون  ساختمان  دوران در تمام
 .شود  می  پرداخت  تونل  کامل  تا اتمام تدریج کار، به

   مکانیکی  تأسیسات  رشته  بهای  از فهرست  مورد با استفاده ، بر حسب برداری  بهره  دوران  تونلها برای  تهویه  تأسیسات  و نصب  تهیه یبها .3
 .شود  و برآورد می تعیین

   رشته  بهای  از فهرست رد با استفاده مو ، بر حسب برداری  بهره  در دوره پروازی گیر و سطوح  مه  نقاط  روشنایی  تأسیسات  و نصب  تهیه بهای .4
 .شود  و برآورد می  تعیین  برقی تأسیسات
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترطول 444،500 

تهیه و نصـب وسایل الزم و انجام تهویه تونل برای 
 .دوره ساختمان

 170101 

  
 مترطول 96،300 

م و تامین روشنایی تونل تهیه و نصـب وسایل الز
 .برای دوره ساختمان

 170201 

  
 مترطول  

 30سی به قطر نامی . وی. تهیه و نصـب لوله های پی
 .میلیمتر برای زهکشی تونلها

 170301 

  
 مترطول  

سی مشبـک به قطر . وی. تهیه و نصـب لوله های پی
 . میلیمتر با حفاظ مربوط برای زهکشی تونلها30نامی 

 170302 
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   ایمنی  و تجهیزات ساختمانها، عالیم.   هجدهم فصل
 

  مقدمه
 
 در   که  ساختمان  رسته  پایۀ  از فهرستهای  و با استفاده  و مشخصات  نقشه  به ، با توجه180103 تا 180101   ردیفهای  موضوع  ساختمانهای بهای .1

 .شود  می  درج  مربوط ، در برابر ردیفهای  مقطوع صورت  و به  شده، برآورد  کار نافذ است  اجرای  برآورد هزینه  تهیه زمان
،   مربوط  و بهای  پیمانکار است عهده ، به180103 تا 180101   ردیفهای  موضوع  ساختمانهای  کامل  و اجرای  الزم  و وسایل  مصالح  تمام تهیه .2
 .شود  می و پرداخت منظور   وضعیت ، در صورت  کار هر ساختمان  پیشرفت نسبت به
 .شود  می  زیر پرداخت ترتیب ، به  راهنمایی  تابلوها و عالئم  و نصب  تهیه قیمت .3
 3/1   اضافی  ضریب ، با اعمال  مربوط  فصلهای  از ردیفهای ، با استفاده  و مشخصات نقشه  به  تابلو با توجه  شالوده سازی  و پی کنی  پی بهای .1ـ3

 .شود  می محاسبه
 .  سبک  فوالدی  کارهای ، از فصل  مربوط  ردیف  تابلو براساس  فلزی  پایه  و نصب  تهیه هزینه .2ـ3
 .3/1   اضافی  ضریب  با اعمال  متفرقه ، از فصل  مربوط  ردیف  تابلو براساس  پایه  رنگ هزینه .3ـ3
   و همچنین15/1   ضریب ، با اعمال  سازنده  فاکتور خرید کارخانۀ  براساس  الزم های  و مهره  تابلو، با پیچ  صفحۀ  و نصب ، حمل  تهیه هزینه .4ـ3

 .گیرد  نمی  تعلق آن  به  پیمان  و سایر ضریبهای  آحادبها نبوده  تعدیل  مشمول  هزینه این. شود  می  محاسبه  باالسری ضریب
 .شود  می  پرداخت  سبک  فوالدی  کارهای  در فصل  مربوط های از ردیف ، با استفاده) گارد ریل (  راه  جانبی  حفاظ  اجرای هزینه .4
 .شود  می  انجام  شده  رنگ  یا سطح  طول  مورد بر اساس  حسب  و متناوب  منقطع کشی  خط  ردیفهای گیری اندازه .5
 و در 3758 و 339   شماره  به  ایران ی مل  سرد استانداردهای  در مورد رنگ  فصل  در این  مورد مصرف کشی  خط  رنگهای استاندارد کیفی .6

 .باشد  می3757   استاندارد ملی  گرم مورد رنگ
 کاربرد   و سرد ترافیکی  گرم  رنگ  و برای  شده  تشکیل  شیشه  از جنس  کروی های  از دانه باشد که  می  کننده  منعکس منظور از گالسبید ماده .7

   رنگ وزن% 20   معادل  فوق  میزان  به  بر روپاشی  عالوه  گرم باشد و در مورد رنگ  می  در مترمربع رم گ400   معادل  روپاشی  مصرف دارد میزان
 .گردد  می  مخلوط  با رنگ ای  شیشه های نیز دانه

 .  میلیمتر است5/1 یا   میکرون1500 برابر 180306 تا 180301   ردیفهای  رنگ ضخامت .8
 .  میلیمتر است3 یا   میکرون3000 برابر 180502 و 180501 و 180404 تا 180401   ردیفهای  رنگ ضخامت .9

 .  است  میلیمتر منظور شده6 یا   میکرون6000 برابر 180602 و 180601   ردیفهای  رنگ ضخامت .10
 450   معادل  خشک ت ضخام  در فرودگاهها این باشد ولی  می  میکرون350 برابر   حداقل  رنگ  خشک  سرد ضخامت در مورد رنگ .11

 .  است  منظور شده میکرون
 .  میلیمتر منظور شده5/3 یا   میکرون3500 برابر   رنگ  ضخامت  دوجزئی  رنگ برای .12
 .شود  می  مذکور محاسبه  آنها متناسباً از ردیفهای  گردد بهای  دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده  رنگها طبق  ضخامت چنانچه .13
 بستر   شستشوی  هزینه  پرایمر و همچنین  بهای180602 و 180601 و 180502 و 180501 و 180404 تا 180401  در ردیفهای .14
 .  شده  درنظر گرفته  کافی  عرض  به آمیزی رنگ
 .  است  در قیمتها منظور شده  کافی  عرض  به آمیزی  زیر بستر رنگ  تمیزکاری هزینه .15
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )یالر(کل بهای

 180101  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان راهدارخانه دستگاه    
 180102  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه دستگاه    
 180103  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهبانی دستگاه    
 180201  .برنـگتهیه و نصـب نوار ش مترمربع 159،500   
 180202  .تهیه مصالح و رنـگ آمیزی با رنـگ شبرنـگ مترمربع 59،300   
  

 مترطول 11،100 

 12تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیـکی همراه باگالسبید 

 . ماهه18بادوام 

 180301 

  

 مترطول 10،700 

 12مداوم به عرض تهیه مصالح خط کشی متصل و 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گالسبید با 

 . ماهه18دوام 

 180302 

  

 مترطول 910 

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180301بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180303 

  

 مترطول 885 

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180302یف بها به رد اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180304 

  

 مترمربع 91،500

تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 
 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با 20بیشتر از 

 .ده ماهه برحسب سطح رنگ ش18گالسبید با دوام 

 180305 

  

 مترمربع 88،500 

تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض بیشتر 
 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گالسبید 20از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده18با دوام 

 180306 

  
-  مترمربع 4،810 

 در صورتی 180306 تا 180301کسربها به ردیفهای 
 .شدکه گالسبید مصرف نشده با

 180307 

  

 مترطول 22،700 

 12تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده 

 . ماهه36همراه با گالسبید با دوام 

 180401 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )یالر(کل بهای

  

 مترطول 22،200 

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
وش اسکرید ساده سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به ر

 . ماهه36همراه با گالسبید با دوام 

 180402 

  

 مترطول 1،870 

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180401بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180403 

  

 مترطول 1،840 

تر  وقتی عرض رنگ بیش180402بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180404 

  

 مترطول 27،700 

) پر و خالی(دار شیاری  تهیه مصالح خط کشی نقش
 سانتیمتر با رنگ گرم 15به روش اکستروژن به عرض 

 . ماهه36ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 180501 

  

لمترطو 1،840   

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180501بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای 20 سانتیمتر و حداکثر تا 15از 

 .هر سانتیمتر اضافه عرض

 180502 

  

 مترطول 57،600 

به روش ) ای لقمه(تهیه مصالح خط کشی برجسته 
 سانتیمتر با رنگ 15اسکرید یا اکستروژن به عرض 

 . ماهه36السبید با دوام گرم ترافیکی همراه با گ

 180601 

  

 مترطول 3،820 

 وقتی عرض رنگ بیشتر از 180601بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 15

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180602 

  

 مترطول 1،810 

 12تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
رافیکی همراه با گالسبید با سانتیمتر، با رنگ سرد ت

 . ماهه9دوام 

 180701 

  

 مترطول 1،750 

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با 

 . ماهه9دوام 

 180702 

  

 مترطول 150 

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180701بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20ثر  سانتیمتر و حداک12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180703 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )یالر(کل بهای

  

 مترطول 145 

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180702بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180704 

  

 مترمربع 14،900 

 تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض
 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده9گالسبید با دوام 

 180705 

  

 مترمربع 14،500 

تهیه مصالح و خط کشی متصل و مداوم به عرض 
 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده9گالسبید با دوام 

 180706 

  

 مترمربع 19،300 

... ، فلش، خط نوشته،  تهیه مصالح و خط کشی نقوش
 ماهه 9با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180707 

  
-  مترمربع 1،870 

کسربها به ردیفهای باال در صورتی که گالسبید 
 .مصرف نشده باشد

 180708 

  

 مترمربع 17،300 

 مصالح ، خط کشی و عالمتگذاری سطوح پرواز تهیه
با رنگهای سرد ترافیکی، بدون مصرف گالسبید، 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180801 

  

 مترمربع 328،500 

تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ دوجزئی 
 ماهه برحسب سطح 18برپایه رزین آکریلیک با دوام 

 .رنگ شده

 180901 
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  متفرقه.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
،   است  شده ، در نظر گرفته آمیزی  رنگ  برای  سطوح  سازی منظور آماده  به  زدن  یا سمباده  برس ، هزینه  ضد زنگ  رنگ  اجرای در ردیفهای .1

 مورد از   بر حسب  آن  بهای باشد،  داشته  زدایی زنگ  مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به  مهندس  با تشخیص  زدگی  زنگ علت  به  فلزی  سطوح چنانچه
 . خواهد شد  پرداخت  زدایی  زنگ ردیفهای

 .شود  می ، پرداخت  شده زدایی  زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب190402 و 190401   واحد ردیفهای بهای .2
 .شود  می ، پرداخت شده  آمیزی  یا رنگ  ضد زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب190406 تا 190403   واحد ردیفهای بهای .3
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 دسیمتر مکعب 11،700 

بریدن درزها در روسازیهای بتنی پـس از بتن ریزی 
 .با وسایل و ابزار الزم

 190101 

  
 دسیمتر مکعب 1،190 

تهیه مصالح و پرکردن درزهای کـف سازیهای بتنی 
 . بر حسـب حجم درزبا ماسه آسفالـت

 190102 

  

 دسیمتر مکعب 29،800 

تهیه مصالح و پرکردن درز های کـف سازیهای بتنی 
با آیروالستیـک و الستیـک متراکم شونده و یا مشابه 

 .آنها بر حسـب حجم درز

 190103 

  

 دسیمتر مکعب 4،210 

تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق 
نی با آئروالستیـک و مواد پرکننده کـف سازیهای بت

 .مانند پالستوفوم، برحسـب حجم درز

 190104 

  
 دسیمتر مکعب  

تهیه مصالح و نصـب نئوپرین خارجی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 190201 

  
 دسیمتر مکعب 85،500 

تهیه مصالح و نصـب نئوپرین داخلی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 190202 

  
مکیلوگر 9،280   

تهیه و پخـش مواد بیتوپالستیـک در توقـف گاه 
 .هواپیما

 190301 

 190401  .سطوح فلزی) زنـگ زدایی(سمباده یا برس زدن  کیلوگرم 52   
  

 کیلوگرم 265 
زنـگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی 

 ).سندبالسـت(
 190402 

  
 کیلوگرم 90 

 تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ روی
 .سطوح فلزی

 190403 

  

 کیلوگرم 215 

تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ و دو 
دسـت اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روی 

 .کارهای فلزی

 190404 

  

 کیلوگرم 210 

تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ و دو 
دسـت رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 .فلزی

 190405 

  

 کیلوگرم 505 

تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو 
دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 .فلزی

 190406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 28،500 

تهیه و کارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی برای 
 .عبور آب

 190501 

  
 مترطول 22،300 

 از  سانتیمتر15تهیه ونصب واتراستاپ به عرض 
 .جنس پی وی سی

 190502 

  
 مترطول 1،050 

 برای هر سانتیمتر اضافه 190502بها به ردیف  اضافه
 . سانتیمتر15بر 

 190503 

  
 مترطول 27،400 

 سانتیمتر از 15تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 
 .جنس الستیک

 190504 

  
 مترطول 1،300 

ضافه  برای هر سانتیمتر ا190504بها به ردیف  اضافه
 . سانتیمتر15بر 

 190505 

  
 عدد 4،300 

گاهی از جنس کائوچو به  تهیه و نصب بالشتک تکیه
 . سانتیمتر10×5/8×2ابعاد تقریبی 

 190506 

  
 مترطول 2،200 

تهیه و نصب فوم پلی اورتان دارای سلول باز و با 
 . سانتیمتر4×4مقطع 

 190507 
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   و نقل حمل.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
،   مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  کیلومتر، و همچنین30  ، تا فاصله  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینۀ .1

 30 مازاد بر   حمل ینههز).   و آهک  سنگی ، مصالح  آب  استثنای به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای  ردیفهای در قیمت
   هزینه گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل  این  ردیفهای  مورد بر اساس  و قیر، بر حسب ، سیمان آالت  آهن کیلومتر، تنها برای

 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه حمل
 کیلومتر و   تا یک  و حمل  بارگیری ، هزینه  و آسفالت ، اساس ، زیراساس قویتی ت ، قشرهای ، بنایی  بتن  سنگی  مصالح  و همچنین  آب برای .2

   مازاد بر یک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه.  است  شده بها، در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای  در ردیفهای  مصرف  در محل باراندازی
 . است  شده  تعیین  مربوط  فصلهای ، در مقدمه ساخته ش پی  قطعات  و همچنین  سنگی ، مصالح  آب کیلومتر، برای

   زیر تعیین  شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .3
 .  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای قابل و   است  حمل های  هزینه  محاسبه  تنها برای  شده مقادیر تعیین. شود می
  سیمان .1ـ3
 :  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیه  برای سیمان .1ـ1ـ3

 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در بتن  عیار سیمان ، براساس  مقدار سیمان
 :  سنگی  بنایی  کارهای مالت   تهیه  برای سیمان .2ـ1ـ3

  میزان ، به  بنایی  در کارهای  مالت  و حجم  شده ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در مالت  عیار سیمان  به ، با توجه  مقدار سیمان
 .شود  منظور می  بنایی  کارهای  کل  درصد حجم30
  آالت آهن .2ـ3
 و   تقویتی  و ورقهای ، لوله ، سپری ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول ، از میلگرد و پروفیلهای  فوالد مصرفی  کیلوگرم  هر یک ازای  به

، منظور   حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  براساس  که  بتنی  تیرهای  کابلهای  و همچنین اتصالی
 .شود می
 یر ق.3ـ3
 .شود  منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  تعیین  و مشخصات  نقشه  براساس  قیر که  کیلوگرم  هر یک ازای  به
 .شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل .4
 خرید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  شود، مبدأ حمل داری خری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ4

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس باید قبالً به
  سیمان  که (  داخلی  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .2ـ4

 .، خواهدبود)کند  خرید تولید می نظر را در زمان مورد
 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای آالت  آهن مبدأ حمل .5
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   برای ، مبدأ حمل شود  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های ، مستقیماً از کارخانه آالت  آهن  که در صورتی .1ـ5
 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  مرکز محل  خریدهای  و برای  کارخانه  محل  داخلی های خرید از کارخانه

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس به
 شهر   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع ا مرکز تهیه ی  داخلی های  مسقیماً از کارخانه آالت  آهن  که در صورتی .2ـ5

 .باشد  می  عمل  مالک تر است  نزدیک  کارگاه  محل  به  هر کدام ، اهواز و یا اصفهان تهران
  در نظر گرفته)   پاالیشگاه محل ( ن آ  تحویل  قیر محل مبدأ حمل.  کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس  خرید قیر باید به محل .6
 .شود می
 یاد   در دفترچه  که ، و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای .7

 .شود  می  آنها تعیین  مشاور، فاصله  نظر مهندس ، طبق صله فا  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای ، مسافتی شده
شود   می  پرداخت  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450 تا   حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای .8

 .شود  می  پرداخت50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل و اگر مسافت
   درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این  ردیفهای  مورد بهای  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .9
 .شود می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
   کیلومتر-تن  195 

 30حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 
 . کیلومتر75کیلومتر تا فاصله 

 200101 

  
   کیلومتر-تن  130 

 75حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر 
 . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

 200102 

  
   کیلومتر-تن  83 

 150تی نسبـت به مازادبر حمل آهن االت، سیمان پاک
 . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

 200103 

  
   کیلومتر-تن  69 

 300حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر
 . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

 200104 

  
   کیلومتر-تن  59 

 450حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر
 .کیلومتر 750کیلومتر تا فاصله 

 200105 

  
   کیلومتر-تن  49 

 750حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر
 .کیلومتر

 200106 

  
   کیلومتر-تن  280 

 75 کیلومتر تا فاصله 30حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 .کیلومتر

 200201 

  
   کیلومتر-تن  195 

 کیلومتر تا فاصله 75حمل قیرفله نسبـت به مازاد 
 . کیلومتر150

 200202 

  
   کیلومتر-تن  130 

 کیلومتر تا فاصله 150حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 . کیلومتر300

 200203 

  
   کیلومتر-تن  105 

 کیلومتر تا فاصله 300حمل قیرفله نسبـت به مازاد 
 . کیلومتر450

 200204 

  
   کیلومتر-تن  89 

ر تا فاصله  کیلومت450حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 . کیلومتر750

 200205 

 200206  . کیلومتر750حمل قیر فله نسبـت به مازاد   کیلومتر-تن  74   
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   دستمزدی کارهای.   و یکم  بیست فصل
 

 مقدمه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
 

  مقدمه
 
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح .1

   ورود مصالح هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی صاتمشخ
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای  در ردیفهای  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینۀ  ضمیمه  فهرست  ردیفهای در قیمت .2

   در مقدمه شده  بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی فصلها، انجام

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام .3
   و پیشنهادی  باالسری ، هزینۀ ای  منطقه  ضریبهای ساب، با احت)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای (  حمل کار و هزینه پای

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

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

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح ی و نگهدار  حفظ مسئولیت .5
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

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

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

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 23،600   
 410102  .شن شسته مترمکعب 22،500   
 410201  .باالسـت از قلوه سنـگ رودخانه ای مترمکعب 19،400   
 410202  .باالسـت ازسنـگ کوهی مترمکعب 32،200   
 410301  .مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای مترمکعب 8،330   
 410302  .مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای مترمکعب 11،700   
 410303  .مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی مترمکعب 28،300   
بمترمکع 58،100     410304  .مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع الـف و ج 
 410305  .مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ب و د مترمکعب 68،400   
 410306  .مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ج مترمکعب 74،800   
 410307  .مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع د مترمکعب 77،400   
 410308  .آسفالـت ردمیکـسمصالح سنگی  مترمکعب 14،400   
 410309  ).بالک بیـس(مصالح سنگی اساس آسفالتی  مترمکعب 12،000   
 410310  .مصالح سنگی قشر بیندر مترمکعب 19،900   
 410311  .مصالح سنگی قشر توپکا مترمکعب 21،700   
 410401  .سنـگ الشه بنایی مترمکعب 30،300   
 410404  .ادبرسنـگ ب مترمکعب 99،700   
 410405  .سنـگ سر تراش مترمکعب 151،000   
 410406  .سنـگ نیم تراش مترمکعب 167،000   
 410407  .سنـگ تمام تراش مترمکعب 220،500   
 410501  .سیمان پرتلند نوع یـک پاکتی تن 371،500   
 410502  .سیمان پرتلند نوع یـک فله تن 335،500   
نت 386،500     410503  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی 
 410504  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 350،500   
 410505  . پاکتی5سیمان پرتلند نوع  تن 396،500   
 410506  . فله5سیمان پرتلند نوع  تن 360،500   
 410601  .دینامیـت کیلوگرم 16،200   
 410602  .انواع فتیله  مترطول 2،180   
 410603  .انواع چاشنی عدد 4،240   
 410701  .انواع تیرآهن کیلوگرم 3،990   
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410702  .انواع تیرآهن بال پهن کیلوگرم    
 410703  .انواع ناودانی کیلوگرم 4،810   
 410704  .انواع نبشی کیلوگرم 4،580   
 410705  .انواع سپری کیلوگرم 5،030   
 410706  .واع تسمهان کیلوگرم 4،030   
 410707  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 4،020   
 410708  .انواع سپر فلزی کیلوگرم 6،030   
 410801  .انواع میل گردساده کیلوگرم 4،050   
 410802  .انواع میل گرد آجدار کیلوگرم 4،140   
 410901  . و سایر قیرهای محلول250. سی. قیر ام کیلوگرم 1،300   
 410902  .سایرقیرها کیلوگرم 955   
 411001  .انواع کابل تیرهای تنیده کیلوگرم    
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 2  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
  مومی ع  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ .1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینۀ انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینۀ .2ـ1
 .شود  می انجام   عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینۀ .5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک هزینۀ .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینۀ .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینۀ .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینۀ .9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم هزینۀ .10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینۀ .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینۀ .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینۀ .13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه مل، شا  متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینۀ .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ .16ـ1
 .تر مرکزیای دف  دستگاهها و تجهیزات رایانههزینۀ .17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به جه پیمانکار، با تو  در گردش  تنخواه هزینۀ .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی هزینۀ .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینۀ .2ـ2
 .  تعهدات  انجام  نامۀ  ضمانت هزینۀ .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامۀ  ضمانت هزینۀ .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامۀ  ضمانت هزینۀ .3ـ2ـ2
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 .  مالیات هزینۀ .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینۀ .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  ، هزینۀ همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ر فنی، دفت  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  ردیفهای  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی شاور برای م  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینۀ .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینۀ .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینۀ .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینۀ .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی نۀهزی .6ـ6ـ2
 .  متفرقه های  و هزینه  کارگاه ، سفر مسئوالن  پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تأمین هزینۀ .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینۀ .9ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینۀ .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینۀ .3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده م انجا  عملیات  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینۀ آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ )1  توضیح
 .  است  نشده منظور  سری باال های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینۀ  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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 ای  منطقه جدول ضریب
 

 ضریب نام مناطق ردیف
 00/1 .های تهران و اصفهان استان 1

2 
 .های مازندران، فارس، سمنان، مرکزی، قم، قزوین و گلستان استان

 .شهرستان مشهد از استان خراسان
05/1 

3 

 .ان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، کرمان و یزدهای آذربایج استان

 .نیشابور و سبزوار از استان خراسان شهرستانهای تربت حیدریه، کاشمر، 
سر، دودانگه، چهاردانگه، بندپی و بلده و دهستانهای لفور و راستوپی، چالو،  بخشهای یانه

 .درانهزار و اشکور از استان مازن نمارستان، کجور، دو هزار و سه

10/1 

4 

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

 .و بخشهای سرچهان و کوهمره سرخی از استان فارس
جام، سرخس، بجنورد،  س، گناباد، شیروان، قوچان، تربتشهرستانهای بیرجند، قائن، فردو
 .اسفراین و تایباد از استان خراسان

 .تپه و داشلی برون از استان گلستان بخشهای مراوه

15/1 

5 
 .های ایالم، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد استان

 . استان خراسانگز از شهرستانهای باجگیران، طبس، رازوجرکالن، نهبندان، کالت و دره
20/1 

 30/1 .استان سیستان و بلوچستان 6
 40/1 .های بوشهر و هرمزگان جزایر استان 7

 
   دست  به  در هر منطقه  کار واقع  ریالی  اوزان  از متوسط ای  منطقه  باشد ضریب  منطقه  از یک  کار در بیش  اجرای  محل  در صورتیکه

 .آید می
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 ر در ترافیک عبوریضریب صعوبت کا) 4پیوست 
 
   برآورد ضرایبی بها، هنگام  فهرست  این ردیفهای ، به  عمومی  ترافیک  و ایمنی  مناسب  هدایت های  هزینه  جبران ، برای  راه  بهسازی در کارهای .1
 .گیرد  می  زیر تعلق شرح بهعبوری    ترافیک  صعوبت  ضریب عنوان به
 . درصد5 در روز و کمتر،   نقلیه سیله و5000   عبوری  ترافیک برای .1-1
 . درصد10 در روز،   نقلیه  وسیله5000 از   بیش  عبوری  ترافیک برای .2-1
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 

، باید  هر رشته  به  مربوط  در کارهای رو، ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1
   دادن انجام شود، تا آغاز و   اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ، اقدامها و تدارکاتی  از عملیات ، عبارت تجهیز کارگاه .1ـ1

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، مانند کارگاههای  قرار می برداری ، مورد بهره  اجرایی  عملیات  پشتیبانی  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  پشتیبانی ساختمانهای .2ـ1

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری آهنگری،   تأسیساتی  کارگاههای ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده ،انبارهای آالت  ماشین  سرپوشیدۀ ، تعمیرگاههای آن
 ... و سانی ر  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  عمومی ساختمانهای .3ـ1
  ، پارکینگهای ، تلفنخانه ختشویخانه، ر ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای دفاتر کار، نمازخانه

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه .4ـ1

   روشنایی ، تأمین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی ی روباز، زمینها  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تأمین محوطه

ا  کارفرم  کار، از سوی  مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل  کارگاه منظور از ورودی .5ـ1
 .شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک  تأمین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل تأمین

   و تجهیزات  مصالح اظت و حف  نگهداری ، برای  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل انبار کارگاه .6ـ1
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه .1-7
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای .8ـ1
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که ، راههایی  ارتباطی راههای .9ـ1

 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل  دیگر، به راههای
   عملیات  انجام علت شد، اما به  می  از مسیر موجود انجام" قبال  که  عمومی  نقلیه یل تردد وسا  تأمین  برای ، که  است ، راهی  انحرافی راه .10ـ1

 . شود ، احداث  است  شده  قطع  پیمان موضوع
  صب یا ن  احداث روش ، به آالت  و ماشین  ساختمانها، تأسیسات  کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهای  در شرح منظور از تأمین .11ـ1

 از   برداری  وبهره نگهداری  به مربوط  و اقدامهای  یااجاره  خریدخدمت صورت ، به  موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن در کارگاه
 . آنهاست
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 و دیگر  آالت ، ماشین ت، تجهیزا  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تأسیسات  مصالح آوری  از جمع ، عبارت  کارگاه برچیدن .12ـ1
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهای  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین ایطشر  به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .1ـ2

   تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این کارگاه

  ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه  مشخصات  نماید و چنانچه  مورد نظر، درج ردیفهای
 برآورد آنها منظور  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که  ساختمانهایی برای.  کند بینی
  ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینۀ  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساختۀ  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش در مورد ساختمانهای. شود می

 از چند   که در پیمانهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینۀ  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول ریگذا و سرمایه
 .گردد  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته

 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت گردد، به  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که  و راههایی اتساختمانها، تأسیس .2ـ2
   دوره  برای  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تأسیسات اجرای  به  دادن ، با اولویت  تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته

 در   موضوع  گردد و این  استفاده  تجهیز کارگاه عنوان  به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تأسیسات  و در دوره  است  شده بینی  پیش برداری بهره
   اجرای و در برآورد هزینه   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهای  از فهرستهای  آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود  درج  پیمان اسناد و مدارک
 یا   و عمومی ، پشتیبانی ، اداری  مسکونی  ساختمانهای  یا تأمین  کارگاه  و راههای ، گاز، مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای چنانچه. شود کار منظور می

 آنها در   هزینه اینکه  به  گردد، با توجه شود استفاده  می ینی ب  پیش  از طرح برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی سایر موارد، از تأسیسات
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تأسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،   آب  انتقال  برای چنانچه.  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی باید در شرایط اجرا،   در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین نحوۀ .3ـ2
   اجرا الزم  دوره ،برای کشی  و کابل کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان خصوصی   در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و   نصب ، شامل  آن  کارهای  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  باشد تدارک  کارفرما در نظر داشته چنانچه .4ـ2

 و سایر   برق  و اشتراک  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه رودی تا و  رسانی  برق  تدارک چنانچه. گردد ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه اث یا احد  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  کارفرما در نظر دارد تأمین  که در صورتی .5ـ2
 و سایر   آب  و انشعاب  اشتراک های  هزینه ، پرداخت  کارگـاه  تا ورودی  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـرای ، شـامل  آن  کـارهای  که  آب عـمومی
  ، در اسناد ومدارک  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  پرداخت و  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است  مشابه کارهای
   یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  تدارک چنانچه. گردد  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج پیمان
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، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن  هزینه کارفرما نباشد، عهده ، به  آب چاه
 .شود می
  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به  دسترسی  برای چنانچه .6ـ2

 تجهیز و   در ردیفهای  بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس  که در صورتی. شود
   رشته  واحد پایه هایب  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود  منظور نمی  کارگاه برچیدن

 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تأمین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که با وجود این .7ـ2

 و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین  شود، باید تأمین  پیمانکار تأمین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین یا قسمتی
 .، منظور نماید  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه

   دیگری  تسهیالت ، هر نوع  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به .8ـ2
 . کند  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای که
   فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  مانند تأسیسات  تجهیز کارگاههایی هزینۀ .9ـ2

 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه مربوط
   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهای ، در ردیفهای آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای ههزین .10ـ2

 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت
 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط ردیفها در فصلهای واحد   کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینۀ .11ـ2

 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای
   است الزم   که در کارهایی.   است  شده بینی پیش)   مستمر کارگاه های هزینه (  باالسری ، در هزینه  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذای هزینۀ .12ـ2

 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تأمین  برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه
 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای  تأمین  که در کارهایی .13ـ2

 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های گردد و جزو هزینه  برآورد می طور مقطوع  به  آن و هزینۀ. شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط
 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تأمین  هزینه بینی پیش .14ـ2

 . نیست
  ، بر اساس  انحرافی راههای  به  مربوط  عملیات حجم. شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، جزو ردیفهای  انحرافی  راههای هزینۀ .15ـ2

 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده حاسبه، م آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست
،   شده  درج ، در اسناد مناقصه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهای  و مشخصات نـقشه .16ـ2

 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  مشخصات و  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه اجرای  هزینۀ
 تا 421001 و 420303 تا 420301   ردیفهای  به  مربوط های  هزینه  احتساب ، بدون  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  مقطوع  مبالغ جمع .17ـ2

 از حد   هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی.  زیر بیشتر شود در  شده  تعیین ، نباید از میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، فهرست421103
   عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینۀ  شده تعیین
 . برسد فنی

   فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع ، شبکه  برقی ، تأسیسات  مکانیکی ، تأسیسات  ابنیه  رشته  پایه ایفهرسته  به  مربوط کارهای .1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4  میزان به
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 6  میزان ، به  و زهکشی ، و آبیاری  آب  انتقال ، خطوط آهن  راه  و زیرسازی اه، باند فرودگ  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای .2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار، بدون  اجرای  برآورد هزینه درصد مبلغ

   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  هر گاهشود،  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .2-17-3
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط
   حمل  فاصله  کردن  کار و کوتاه  در هزینه جویی  صرفه  بلحاظ  معادن  کارفرما محل  کار بنا بر تصمیم  اجرای  در حین که در صورتی .2-17-4

   و استقرار توسط  جابجایی  این  آنها شود، هزینه  جنبی  و تأسیسات  شکن ، سنگ  آسفالت  کارخانه جابجایی تغییر نماید و پیمانکار مجبور به
. شود  می  پیمانکار پرداخت  به وضعیت  در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن  های  هزینه  عنوان  کارفرما به  از تصویب  و پس  مشاور تعیین مهندس
 .شود  درصد منظور نمی6   جز سقف  بابت  از این  پرداختی مبالغ

   هزینۀ ، چنانچه  است  ریال  میلیون2500، کمتر از  اه کارگ  تجهیز و برچیدن های  هزینه  آنها بدون  اجرای  برآورد هزینۀ  که در کارهایی .18ـ2
 در بند   شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر نشود، هزینۀ17ـ2 در بند   شده  آنها از حدود تعیین تجهیز و برچیدن

  ولی.   نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن و تفکیکشود   می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2
 .شود  می بینی  پیش  جداگانه صورت  به  ضرورت  برحسب17-2 مذکور در بند  ردیفهای

 
   کلی شرایط. 3
   را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی تجهیز، طرح   برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف .1ـ3

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تأیید مهندس  و پس کرده
  ایی اجر دستگاههای ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه .2ـ3

   استفاده ، برای  و موارد مشابه عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی و سازمانهای
 .نماید  می ، معرفی  ساختمان  در دوره موقت

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده تعیین   زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است پیمانکار موظف .3ـ3
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه هداتتع .4ـ3

  ، انجام  بابت این از   اضافی باشد و پرداخت  پیمانکار می هزینه ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت ن در تعیی  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل1 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک  تأمین ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ .5ـ3

 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی پیش
   مبلغ ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به جهیز و برچیدن ت  هزینه  که  در پیمانهایی) تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

   برابر حوادثکند، در  می  احداث  تجهیز کارگاه  برای  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تأسیسات هزینه  به  است پیمانکار، موظف .6ـ3
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی
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.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهای  که تجهیز کارگاه  به  مربوط ساختمانها و تأسیسات .7ـ3
  جز ساختمانها و قطعات به.  پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  انجام تجهیز استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی ، و مصالح تجهیزات

، مورد نیاز کارفرما باشد،   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تأسیسات ، چنانچه  ساخته پیش
 یاد  پیمانکار، ساختمانها و تأسیسات  به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق متعارف   نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

 
   پرداخت نحوۀ. 4
   وضعیتها درج  و در صورت  شده آنها، محاسبه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک هزینۀ .1ـ4
 .شود می

  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه  می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به  تأمین  که  ردیفهایی  هزینۀ)تبصره
 .شود می  و پرداخت ، محاسبه  پیمان موضوع  عملیات پیشرفت تناسب  شود،به کارمربوط کل به که شودودرصورتی  می  ازکارمحاسبه بخش آن پیشرفت

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ .2ـ4
 .شود  می داخت منظور و پر  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینۀ .3ـ4
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای  برآورد هزینۀ  که ، در پیمانهایی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  پرداخت روش .4ـ4

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع ، شبکه  برقی  و تأسیسات  مکانیکی ، تأسیسات  ابنیه  رشته  پایه فهرستهای  به بوط مر در کارهای .1ـ4ـ4
  رک، یا تدا  است  الزم  پیمان  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ
 .  و زهکشی  و آبیاری  آب  انتقال ، خطوط آهن  راه سازی و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط در کارهای .2ـ4ـ4
،   است  الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ30 ـ

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به کارگاه   تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تأمین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تأمین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202

420301 
تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و 

 .آزمایشگاه
  مقطوع

420302 
های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تأمین و تجهیز ساختمان

 .مشاور و آزمایشگاه
  مقطوع

  مقطوع .تأمین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303

420401 
های پشتیبانی به انضمام هزینه تجهیز انبارهای  تأمین ساختمان

 .سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
  مقطوع

  مقطوع .تأمین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
  مقطوع .های عمومی تأمین و تجهیز ساختمان 420403
  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .میق یا نیمه عمیقاحداث چاه آب ع 420501
  مقطوع .تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تأمین سیستم 420603
  مقطوع .تأمین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تأمین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تأمین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تأمین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تأمین راه 420703
  مقطوع .تأمین ایاب و ذهاب کارگاه 420801

420901 
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تأمین پی و سکو برای نصب ماشین

 .صالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنهام
  مقطوع

420902 
آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تأمین آنها از راه  نصب ماشین

 .خرید خدمت یا خرید مصالح
  مقطوع

420903 
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین

 .برعکس
  مقطوع
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره

421001 
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج 
ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 

 . متر باشد3,5
  مقطوع

421002 
آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین

 .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس
  طوعمق

421003 
آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب

 .محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر در کارگاه
  مقطوع

421004 
کوبی و  آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین

 .سپرکوبی به کارگاه و برعکس
  مقطوع

421005 
سازی محل ساخت تیرهای بتنی   کفتهیه لوازم و مصالح و

 .ها ساخته پل پیش
  مقطوع

421006 
 بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی

 .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(
  مقطوع

421007 
ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب

 .هر پل به محل پل دیگر
  مقطوع

421101 
ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتأمین عال

گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 
 .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه توزیع آب و شبکه جمع

  مقطوع

421102 
تأمین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از 

ها و گودها در کارهای رشته شبکۀ توزیع آب و شبکه  ی ترانشهرو
 .آوری فاضالب جمع

  مقطوع

421103 

تأمین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در 
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری  شود، در کارهای رشته شبکۀ توزیع آب و شبکه جمع می
 .ضالبفا

  مقطوع

421104 
تأمین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در 

 .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع
  مقطوع

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301

  مقطوع .اهجمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگ
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 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می  کارهای ،   پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق   برای قیمت جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیشبهای منضم به پیمان فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای قیمت جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد  های باالسری، منطقه مانند هزینه(تمام ضریبهای مندرج در پیمان از همان قیمت با اعمال  "جدید عینا
شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیفهای قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار  استفاده می) سایر ضریبهای مربوط

 .باشد می درصد 25تا 
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن بلغم. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینۀ  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
 
 
 
 
 
 
 


