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  کاربرد دستورالعمل
 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده  و زهکشی  آبیاری  بهای اختصار فهرست  به  که  و زهکشی  آبیاری  رشته  واحد پایه  بهای رستفه .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
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)4   پیوست
 اند بها منعقد شده  فهرستجدید پیمانهایی که براساس ایننحوه عمل برای تعیین قیمتهای  )5   پیوست

  بها و مقادیر  فهرست ر و تهیه کا  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2 
در . قرار دهد  را زیر پوشش  و زهکشی  آبیاری  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2 

   نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای رح با ش  آن  کارهای  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که مواردی
 و   شده  مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این.شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه  اقالم  آن  برای  مناسب ردیف

   مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه ر، با روشدا  ستاره  واحد ردیفهای بهای.شوند  می دار نامیده  ستاره  ردیف عنوان به
 جدید   با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه.شود می

 .گردد  می اضافه
   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی هولتمنظور س  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 تأمین  آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای)  دستمزدی کارهای (  شانزدهم فصل.  است  شده  داده  اختصاص فصل
 یاد   و در فصل  تهیه1ـ2 بند   کار مطابق  دستمزد اجرای  صورت ، به)دار ستاره( مورد نظر   دستمزدی  کارهای  برآورد، ردیف  تهیه هنگام.شود می
 .گردد  می  درج شده

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  ردیف واحد  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
   تعیین،1ـ2 در بند   شده  تعیین روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای .4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز اقالم  اقالم شوند و این می

  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع ایه غیرپ  واحد ردیفهای  و بهای شرح .5ـ2 
 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی

بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  نسبت بها،  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2 
 یا   مناقصه  از انجام  باید قبل  اجرایی  درصد باشد، دستگاه20، بیشتر از   کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیر پایه پایه(

    تصویب ، برای  مربوط  قیمت  با تجزیه  را، همراه  یاد شده های ردیف  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به ارجاع
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،   فنی  عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان دفتر امور فنی ، به  فنی  عالی شورای
 . قرار گیرد  عمل مالک

   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط  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  هزینۀ ضریب .1ـ7ـ2 
 .3   پیوست ، طبق ای  منطقه ضریب .2ـ7ـ2 
 .4   پیوست  دستورالعمل  طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .3ـ7ـ2

   ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2
 ، ردیفهاست مبلغ و واحد، مقدار  ، واحد، بهای ، شرح  شماره شامل  که  فهرستی.شود می  گیری ، اندازه مربوط   غیرپایه یفهایرد و بها  فهرست این
،  هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.  است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این.شود می تهیه
  جمع ، به  و باالسری ای  منطقه ضریبهای.آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ ، و از جمع فصل  مبلغ
 کار  ای اجر ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  ردیفها به مبلغ

 بها و مقادیرکار،   فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه5، 4، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به.خواهدبود
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای یا برآورد هزینۀ

  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای یه پا  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

   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است ایه پ  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .3 
   تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای

   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای برای   ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست.شود می
 کار،   اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف برآورد بخشهای

 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست ک کارها تنها ی  نوع در این.شوند  می یکدیگر ملحق به
   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .4 

   و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  والزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی فنی

   پرورش ایه  و پروژه رسان  آب ، کانالهای)  انحرافی بندهای (  و زهکشی  آبیاری های  پروژه  کوچک  بندهای  به  مربوط  عملیات برآورد هزینۀ .5 
 . شود بها، انجام  فهرست  از این نیز باید با استفاده)  گرمابی ( ماهی

  برداری  بهره دوره  به  مربوط ، ساختمانهای) سردابی (  ماهی  پرورش ها، تأسیسات  خانه ، تلمبه  آب  مخازن  ساختمانها و تأسیسات  اجرای هزینۀ .6 
   مربوط  تأسیسات  برآورد شود و هزینۀ  ساختمان  رستۀ  واحد پایۀ  بهای  از فهرستهای  باید با استفاده،  جنبی  و سایر ساختمانهای و نگهداری

 .، برآورد گردد  آب  انتقال  خطوط  رشته  واحد پایه  بهای ، از فهرست  آب  انتقال خطوط به
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  کلیات
 

 . یکدیگر هستند  و مکمّل  تفکیک بل غیر قا  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدّمۀ مفاد کلیّات .1 
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیّات  در مقدّمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح .2 

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده  تعیین د و با مشخّصات شو  انجام  فنّی  و مشخّصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ردیفها، در صورتی
 . باشد داشته

  کارگیری  و به  تأمین های  هزینه  و شامل  بوده  و زهکشی  آبیاری رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3 
 در   مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری  تهیّه  مورد نیاز، شامل  مصالح ین تأم  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی نیروی
   فهرست  این  واحد ردیفهای ، در بهای) مورد بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.  کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتالف کارگاه

 .  است  شده بینی بها پیش
 کار،   پراکندگی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.  است  فنی  و مشخّصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای .4 

   به  کند، جز آنچه ر یا مخصوص کار را مشکلت  اجرای  دیگر که  و کیفیّات ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ ، تعبیۀ  یا ارتفاع ، عمق  زمین سختی
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این صراحت

،   پیمان  به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینۀ  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینۀ ، باالسری ای  منطقه ضریبهای  به  مربوط مبلغ .5 
 .  است  پرداخت  باشد، قابل منظور شده

 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسۀ  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 تجزیۀ استناد به

 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحلۀ  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوۀ  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .7 
 و  تدوین ضوابط دفتر 108   شماره نشریۀ (  و زهکشی  آبیاری  عمومی نّی ف  بها، مشخّصات  فهرست  در این  فنّی منظور از مشخّصات .8 

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

 .  است1   پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی .9 
 .  است108   شماره  نشریه  الف4ـ4   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  پرداخت  و نقل  حمل  یا فصل  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  مورد، از ردیفهای ، برحسب  است  شده  فصلها تعیین  در مقدمه 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  بامشخصات  مورد نیاز، باید ازنظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .13 

، با   مجلسهاست ، دستور کارها و صورت  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  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که درمواردی.گیرد  می  فصلها صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به توجه
 .شود  می انجام  شده  تعیین روش  به گیری اندازه

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

 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای ، در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح .16 
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 ۴

 کارفرما   مشاور و تصویب تأیید مهندس ساز، باید به  بتن  دستگاههای  و فیلتر و همچنین  بتن  سنگی  تولید مصالح  استقرار دستگاههای محل .17 
 .برسد

 .  است  الزم  مواد منفجره کار بردن  آنها به  استخراج  برای  که  است  سنگی ، مصالح  کوهی از سنگمنظور  .18 
 کار در   پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی  کار زیرتر از آب  اجرای بهای  اضافه صورت  به  که در ردیفهایی .19 

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

 .گیرد  می قتعل
 یا   زهکش  مانند احداث  باید روشهایی،)Care of Water(   یا سطحی  زیرزمینی  آبهای  و هدایت ، انحراف  کنترل  برای  که در مواردی .20 

 بها، برآورد و  رست فه  این  ردیفهای ، طبق  مربوط  عملیات  اجرای  هزینۀ  صورت  شود، در این کار برده  به  و مانند آن  حفاظتی خاکریزهای
 . نخواهد شد  کار، پرداخت  مختلف  قسمتهای  برای  زیرزمینی  زیر تراز آب  عملیات  انجام بهای گردد و اضافه  می پرداخت

   موقت تصور  به که)   و غیر سنتی سنتی( موجود   و زهکشی  آبیاری های  شبکه حفظ  به  مربوط  اقدامات  و همچنین  موقت  انحراف هزینۀ .21 
   دائمی حفظ  به  مربوط  و اقدامات  عملیات  اجرای هزینۀ.  است  شده بینی ، پیش  تجهیز کارگاه های شود، در هزینه  اجرا می  پیمان  و در مدت بوده
 مشاور   کار، با تأیید مهندس  اجرای  و یا در حین  بوده  پیمان  موضوع  جزو عملیات که)   و غیر سنتی سنتی( موجود   و زهکشی  آبیاری های شبکه

 .گردد  می  بها، پرداخت  فهرست  این شود، بر اساس  کارفرما اجرا می و تصویب
 .نماید  می  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زیر مقدار سیمان دولج. 22

 
 

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

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

1:4سیمان   
مالت ماسه بادی و 

1:3سیمان   
1:2:8 باتاردمالت  1:2:10 باتاردمالت    

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

1:1:3 خاک سنگ  

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 
 فرنگی

مالت موزاییک 
١:٢/۵:٢/۵ 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

مالت موزاییک  شرح
١:١/۵:٢ 

 دوغاب سیمان معمولی

 430 450 مقدار سیمان
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 .  است  شده  محاسبه1382   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این. 23
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   تخریب عملیات.  اول صلف
 

   مقدمه
 
 .گیرد  نمی رسد، تعلق  خاکریز نمی مصرف  به  حاصل 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، هزینۀ  کردن 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  تعلق 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 

   آن  و باراندازی  و حمل  بارگیری  شود، بهای  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص  طبق  که صورتی
   و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل ده ش  بارگیری  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل حمل  به  مربوط  ردیفهای طبق
 .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 د برایتوان  نمی  تفکیکی  و قیمتهای  شده ، پرداخت010302 و 010301   ردیفهای مورد طبق

 .گیرند
 .شود  می ، پرداخت  زیربنا در هر طبقه  متر مربع ، بر اساس010302 و 010301   ردیفهای بهای .8 
 .شود  می ، پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهری  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس ، درصورت010601   ردیف بهای .9 
   تهیه  برای ای  جداگانه  و بهای  پیمانکار است هزینه  به  ریشه  جای  پرکردن  برای  مناسب  خاک  درختها، تهیه  کردن کن  ریشه در ردیفهای .10 

 . خود منظور کند  را در پیشنهاد قیمت  هزینه ، پیمانکار باید این  روی شود، از این  نمی  پرداخت خاک
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )یالر(کل بهای

  
 مترمربع 24 

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

 010101 

  

 اصله 9،090 

بریدن و ریشه کن کردن درخت از هر نوع در صورتی 
 سانتیمتر 30که محیط تنه درخت درسطح زمین تا

خارج از محل عملیات، پرکردن   بهباشد، حمل آن
 .جای ریشه با خاک مناسب و کوبیدن آن

 010102 

  

 اصله 3،980 

بریدن درخت از هر نوع، درصورتی که محیط تنه 
 سانتیمتر 60 و تا30درخت در سطح زمین بیش از 

 .خارج از محل عملیات باشد و حمل آن به

 010103 

  

 اصله 6،750 

در صورتی که محیط تنه بریدن درخت از هر نوع، 
 سانتیمتر 90 و تا60درخت درسطح زمین بیش از 

 .خارج از محل عملیات باشد و حمل آن به

 010104 

  

 اصله 25،900 

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

 سانتیمتر باشد، 60 و تا 30سطح زمین بیش از
ضمام پرکردن و کوبیدن جای ریشه با خاک ان به

 .مناسب

 010105 

  

 اصله 41،800 

خارج از  ریشه کن کردن درختها وحمل ریشه ها به
محل عملیات، در صورتی که محیط تنه درخت در 

 سانتیمتر باشد، 90 و تا 60سطح زمین بیش از
انضمام پرکردن جای ریشه با خاک مناسب و  به

 .کوبیدن آن

 010106 

  

 اصله 560 

 سانتیمتر که 10ازای هر ، به010104ردیف  اضافه بها به
 سانتیمتر، 10کسر(محیط تنه درخت اضافه شود  به
 ).شود تناسب محاسبه می به

 010201 

  

 اصله 2،840 

 سانتیمتر که 10ازای هر ، به010106ردیف  اضافه بها به
 سانتیمتر، 10کسر(محیط تنه درخت اضافه شود  به
 ).شود ب محاسبه میتناس به

 010202 

  
 مترمربع 22،100 

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

 010301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )یالر(کل بهای

  
 مترمربع 25،000 

تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی 
 .بامالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب

 010302 

  
 مترمکعب 7،480 

چینه (یهای خشتی یا چینه های گلی تخریب بنای
 ).باغی

 010401 

  
 مترمکعب 12،200 

تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت ماسه و 
 .سیمان یا باتارد چیده شده باشد

 010402 

  

 مترمکعب 10،600 

تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت گل 
وآهک یا گچ و خاک و یا ماسه وآهک چیده شده 

 .باشد

 010403 

  
 مترمکعب 12،200 

تخریب بناییهای سنگی که بامالت ماسه سیمان یا 
 .باتارد چیده شده باشد

 010404 

  
 مترمکعب 10،600 

تخریب بناییهای سنگی که با مالت گل آهک یا ماسه 
 .آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد

 010405 

  
 مترمکعب 27،700 

ای آن سالم از تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگه
 .کار درآید و دسته کردن آنها

 010406 

 010501  .تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان مترمکعب 132،000   
  

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

 .میلگردها
 010502 

  

 مترمکعب 14،800 

لوکها، سنگها تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، ب
و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم 

 .ظاهری مصالح چیده شده

 010601 

  
 مترمربع 1،780 

تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیری جاده ها و 
 . سانتیمتر5ضخامت تا  طورکلی، به خیابانها به

 010701 

  

 مترمربع 325 

متر اضافه ازای هر سانتی ، به010701ردیف  اضافه بها به
کسر سانتیمتر، یک ( سانتیمتر 5 ضخامت نسبت به 
 ).شود سانتیمتر حساب می

 010801 
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   با دست  خاکی عملیات.  دوم فصل
 

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

   با دست  خاکی  عملیات  فصل  از ردیفهای  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیۀ  ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات انجام
   با قیمتهای  یافته  مقادیر افزایش  حجم داخت بیشتر شود، پر  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که در صورتی.شود برآورد می

 .باشد ، تنها با تأیید کارفرما مجاز می  فصل این
   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 نجاما)  غیر خودرو یا کششی ( دستی
 تغییر  شود و از بابت  می ها محاسبه  جلسه ، دستور کارها و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .3 

 .واهد آمد نخ 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 ت برداش  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 ی دست  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

  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ قطعات ، به  سنگی  یا ریزشهای  غیرسنگی  در زمینهای کنی  و پی  در خاکبرداری  که ر مواردید .6 
   سنگی شوند، خاکبرداری  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت مهندس

 در   مربوط  ردیف  طبق  آن ، بهای  با ماشین  عملیات  انجام شود و در صورت  می ، پرداخت  فصل  در این  مربوط  از ردیفهای  آن  و بهای ظور شدهمن
 .  است  پرداخت ، قابل  با ماشین  خاکی  عملیات فصل

   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 
 مورد  ، باید با مصالح  عملیات ، بعد از اتمام  اضافی  فاصلۀ این. خواهد شد  اضافه کنی  ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف  است  نشده بینی پیش
 . گردد  پرداخت  مربوط  ردیفهای  بر اساس  آن  و بهای  شده بیده کو  لزوم  مشاور پر شود و در صورت  مهندس قبول

،   اضافی  مجدد قسمتهای  گیرد، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و پی  خاکبرداری چنانچه .8
 . نخواهد شد  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است عهده ، به  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت بامصالح

   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 
 .  گرفت نخواهد  صورت  بابت  از این اضافی

 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  دیگر صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبۀ  آبکشی  که  مواردی برای .10 
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 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .11 
   محل های  اندازه شود، طبق  می  حمل  که  خاکی اکریزها، حجمخ  یا به  کارگاه خارج  به کنی  و پی  از خاکبرداری  حاصل در مورد خاکهای .1ـ11 

 نخواهد  عمل  به  بابت  از این  دیگری  و پرداخت ، در قیمتها منظور شده  و تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه  شده کنده
،   کارگاه خارج  آنها به  خاکها در خاکریزها، یا حمل  این  مصرف  شود، عدم مصرف، باید در خاکریزها   از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام.آمد

 .  است  اجرایی  جلسۀ  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ، منوط  باراندازی در هر مورد از نظر مقدار و محل
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
 مرکز   بین  فاصلۀ  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان ، در شرایط کنی  و پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11 

 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری ثقل
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 ر، برای دیگ عبارت به.شود  می  بار پرداخت یک
   محاسبۀ ها، مبنای  تعدد کوره در صورت. هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانۀ ، فاصلۀ020301،   در ردیف  شده  درج مراد از عمق .13 

 خواهد  ، 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 ، قابل020601  دیف متر، ر100 از   بیش  مسافتهای  برای  دستی  با وسایل  مواد حاصل  حمل در صورت .15 
 .  نخواهد گرفت  صورت  پرداختی  شده  خاکبرداری  و رگالژ سطح  تسطیح گیرد، بابت  می  صورت  با دست  کنی  پی  عملیات  که در مواردی .16 
   مذکور با دست  عملیات انجام  نیاز به  چنانچه د خاص گیرد، در موار  صورت باید با ماشین)  تریمینگ (  آبیاری  بتنی  کانالهای رگالژ سطوح .17 

 .گردد  می  پرداخت020702   ردیف  طبق  عملیات  کارفرما، بهای  مشاور و تصویب باشد، با پیشنهاد مهندس
 .  است  منظور شده هر فاصله  به  آب  و حمل  تهیه ، بهای020704 و 020703  در ردیفهای .18 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای رمقدا )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 12،300 

ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا  لجن برداری درپی
 . متری و تخلیه آنها50وسایل مشابه آن تا فاصله 

 020101 

  
 مترمکعب 5،310 

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

 020102 

  
 مترمکعب 13،100 

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

 020103 

  
 مترمکعب 37،000 

 متر با هر وسیله 2پی کنی در زمینهای سنگی تا عمق 
 .کنارمحلهای مربوط و ریختن مواد کنده شده، به

 020104 

  

 مترمکعب 4،250 

، هرگاه عمق 020104 تا 020102ردیفهای   بها بهاضافه
 متر باشد، برای حجم واقع در عمق 2پی کنی بیش از 

 مترسه 8 تا 6 متر دوبار، 6 تا4 متر یک بار، 4 تا 2
 .همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر بار و به

 020201 

  

 مترمکعب 13،400 

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

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

 020202 

  

 مترمکعب 58،700 

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

 10 و حمل خاکهای حاصل تا فاصله متر از دهانه چاه
 .متر از دهانه چاه

 020301 

  

 مترمکعب 7،950 

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

 5 متر یک بار، برای حجم واقع در 20متر اول مازاد بر
 5م واقع در متر دو بار، برای حج20متر دوم مازاد بر

 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر مترسوم سه بار و به

 020401 

  

 مترمکعب 2،960 

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی 
داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیکی و روی لوله  به

 سانتیمتر و 15ها، در هر عمق و در الیه های حداکثر 
 .تسطیح الزم

 020501 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای رمقدا )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 12،000 

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

تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل 
 .ممکن نباشد

 020502 

  

 مترمکعب 8،520 

 متر 50، برای 020502و 020101ردیفهای  اضافه بها به
تناسب   متر به50کسر(ی حمل اضافی با وسایل دست

 ).شود محاسبه می

 020601 

  
 مترمربع 385 

تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین 
 .درمحل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی

 020701 

  

 مترمربع 1،320 

تسطیح و رگالژسطوح کانالهای شبکه آبیاری 
با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها ) تریمینگ(

 .گیرد نی قرار میپوشش بت

 020702 

  

 مترمربع 770 

آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح 
 درصد پروکتور 95زمین طبیعی تا حد تراکم 

 .استاندارد

 020703 

  

 مترمکعب 5،350 

آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در الیه های 
روش   درصد به95 سانتیمتر با تراکم 15حداکثر 

 .تاندارد، در هر عمق و ارتفاعپروکتور اس

 020704 

  
 مترمکعب 2،820 

ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده 
 .با رگالژ مناسب، در محلهای تعیین شده

 020705 
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   با ماشین  خاکی عملیات.  سوم  فصل
 

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

 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی گونه ، هیچ  است  یاد شده  صراحت  به  که  آنچه  استثنای ، به  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  عملیات 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  پروفیل، مانند  بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل  واحد این 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 م الز سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .4 

 مورد  ، باید با مصالح  عملیات  بعد از اتمام  اضافی  فاصلۀ این. خواهد شد  اضافه کنی ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف است  نشده بینی پیش
 . گردد ، پرداخت وط مرب  ردیفهای  بر اساس  آن  شود و بهای  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس قبول

 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 مانکار است پی عهده ، به  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی قسمتهای
 . 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  قوۀ150   بولدوزر تا قدرت وسیله ، به  در آن  عملیات  انجام  هستند که  زمینهایی،  نرم زمینهای .2ـ6 

 .  است ریپر عملی
 از  ، با استفاده مشابه   و یا وسایل  اسب  قوۀ300   بولدوزر تا قدرت وسیله  به  در آن  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ6 

 .  است ریپر عملی
 از   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  قوۀ300 از   بیش ، مانند بولدوزر با قدرت  سنگین آالت ماشین
   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
  ، بر اساس  آن ینه و هز  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  سانتیمتر طبق10 در حد   نباتی  خاکهای برداشت .8 

 .شود  می ، پرداخت  نرم  در زمینهای  خاکبرداری ردیف

   یا برم  شده ، بستر آماده  طبیعی  تراز زمین  مورد، اختالف ، بر حسب  مربوط  در ردیفهای  کانالها یا زهکشها یا پی  خاکبرداری منظور از عمق .9
   که در مورد کانالها و یا زهکشهایی.باشد  می  یا پی  کانال  کف رقوم  به ، نسبت  فصل  در این ده ش  درج  شکلهای ، طبق  یا مرکز پی در محور کانال

 و در   را تعیین  فصل  این  از ردیفهای  و استفاده  تفکیک  مشاور باید نحوۀ ، مهندس)1  شکل(گیرد   قرار می  آنها تماماً در خاکبرداری مقطع
 .ید نما  مقادیر و بها درج فهرست
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 حداکثر   کف  عرض گیرد، برای  قرار می  کانالها و یا زهکشها مورد استفاده  خاکبرداری  عملیات  برای  که  فصل  در این  کنی  کانال ردیفهای .10 
   از ردیفهای ات عملی  انجام  هزینه  متر باشد، کل8 از   بیش  یا زهکش  کانال  کف  عرض  که ، در مواردی  است  شده  بینی  متر پیش8تا 

 .گردد  می  و پرداخت محاسبه 25/1با اعمال ضریب   خاکبرداری
 
 

 
 

 )Full Cut(   کامل  در خاکبرداری  یا زهکش  کانال  عرضی مقطع .1  شکل
 
 :  خاک  حمل  هزینۀ  پرداخت نحوۀ .11 
  شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  و یابه  کارگاه خارج  به کنی  و کانال کنی ی، پ  از خاکبرداری  حاصل  خاکهای در مورد حمل .1ـ11 

   از این  دیگری  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
  اجرایی  جلسۀ  صورت  کارفرماو تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به  منوط  باراندازی ، در هرمورد از نظر مقدار ومحل  کارگاه خارج آنها به
 . است

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

   بین  راه  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان یط در شرا کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11 
 . خواهد بود  حمل  بهای  پرداخت  محاسبۀ ، مالک  خاکریز و خاکبرداری مرکز ثقل

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 
 بر   چنانچه ولی.  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به.شود  می  بار پرداخت یک

  شاور و تصویب م  مجدد با پیشنهاد مهندس  و حمل ناپذیر باشد، بارگیری  مجدد اجتناب  و حمل  کار، بارگیری  و موقعیت  ضرورت حسب
 .شود  می  پرداخت  مربوط ، از ردیفهای  اجرایی  جلسۀ  صورت کارفرما، بر اساس

 90   سانتیمتر، برای2 پروکتور استاندارد، برابر  روش  به  درصد کوبیدگی85   برای  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاک ضخامت .13
 سانتیمتر 6 پروکتور استاندارد، برابر  روش  و بیشتر به  درصد کوبیدگی95   سانتیمتر و برای4د، برابر  پروکتور استاندار روش  به درصد کوبیدگی

 .  نخواهد گرفت  صورت  پرداختی  موردی ، در هیچ  شده مازاد بر اعداد تعیین.شود  می ، پرداخت  شده  برداشت پروفیلهای  به  و اضافه تعیین
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 ١۵

   مهندس ، توسط  شده منظور ایجاد بستر آماده  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوۀ سب، بر ح  لجنی در زمینهای .14 
 مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده  اجرایی عملیات.شود  می اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب مشاور پیشنهاد و پس

 .گیرد  قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، مالک  و پس  شده هجلس پیمانکار، صورت
   مختلف های  قسمت  اجرای  و نحوۀ ماهیت  به  مشاور باید با توجه  روباز و کانالها، مهندس  زهکشهای  یا عمق  عرض  افزایش  عملیات برای .15 

   عملیات  بها، در برآورد هزینۀ  فهرست  مربوط  از ردیفهای  واستفاده رد انتخاب را در مو  الزم های بینی ، پیش  آن  مورد لزوم آالت کارو ماشین
 .بنماید

   متر، پرداخت20/1 تا   کف  با عرض کنی  کانال  ردیفهای ، طبق)  مترمربع1 کمتر از   مقطع سطح (  کوچک  شکلV   حفر کانالهای بهای .16 
 .شود می

  ، پرداخت  فصل  در این  مربوط  ردیفهای ، طبق  و حمل  بارگیری  هزینۀ ، فقط  از خاکبرداری  حاصل شدۀ   توده  خاکهای  برداشتن برای .17 
 . نخواهد شد  پرداخت ای ، هزینه  خاک  تهیۀ شود و بابت می

،   تسطیح  عملیات  باشد، اجرای تی نبا  خاک  کمتر از ارتفاع)Cut(   خاکبرداری  عملیات  عمق  که ، در صورتی  اراضی  تسطیح  اجرای هنگام .18 
 باشد، پیمانکار باید ابتدا با پیشنهاد   نباتی  خاک  بیشتر از ارتفاع  خاکبرداری  عمق  که  در حالتی  خواهد شد ولی  انجام  اجرایی های طبق نقشه
   از انجام  و پس  نموده  مشخص  در محلهای  آن دپوی و   نباتی  از خاک  یا قسمتی  تمام آوری جمع  به  مشاور و تأیید کارفرما، مبادرت مهندس
،   دپو، بارگیری محلهای  به  و حمل  نباتی  خاک  برداشت بهای. نماید ، اقدام  شده  تعیین  رقوم  طبق  نباتی  خاکهای پخش  به ، نسبت  تسطیح عملیات
 .د شد خواه ، محاسبه  فصل  در این  مربوط  ردیفهای  مجدد، طبق  و پخش حمل

، با   تسطیح  عملیات  از شروع ها، باید قبل  شستگی ، نهرها، فاروها و آب  طبیعی ها، زهکشهای  مسیل  پرکردن  برای  خاکی  عملیات انجام .19 
 .شود  می  پرداخت ، جداگانه  فصل  دراین  مربوط  از ردیفهای  بااستفاده عملیات بهای.گیرد مشاور صورت  دستورکار مهندس  موردنظر و طبق مصالح

،   از قطعه  خارج  مشخص نقاط  آنها به  و حمل  متفرق  از سنگهای  قطعه  سطح ها و تمیز کردن  بوته کنی  ریشه ، شامل  اراضی  تسطیح عملیات .20 
  نقاط  به  و حمل  شده مشخص   از محلهای)Cut(   مورد نیاز، خاکبرداری دفعات ، به  متری40×40  بندی  با شبکه کوبی  و میخ برداری نقشه

 .باشد ، می  و مشخصات  نقشه  طبق،)Leveling( و رگالژ  ، پخش هر فاصله  به،)Fill(  خاکریزی
 بر   آن  شود و پرداخت  مشاور انجام  دستور کار مهندس ، باید طبق  مکانیکی  وسیلۀ  کانالها و زهکشها با هر نوع بری  یا علف کنی علف .21 

 . گیرد  صورت  اجرایی  جلسۀ  صورت اساس
 .شود  نمی ، پرداخت031104  ، ردیف031006 تا 031001   ردیفهای با پرداخت .22 
 .شود  نمی ، پرداخت031103 و 031102   ردیفهای بهای  گیرد، اضافه  انجام  در لجن کنی  کانال  عملیات  که در صورتی .23 
 .شود  می ، پرداخت031104   از ردیف ، با استفاده  مکانیکی  متر با وسیلۀ50   فاصلۀ تا  شده  توده  مجدد خاکهای جابجایی .24 

 کارفرما،   تصویب ، در صورت031105 و 031104   ردیفهای  متر، موضوع50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .25
در .شود  می  پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس  یاد شده  ردیفهای بهای اضافهشود و   می  مشاور انجام  دستور کار مهندس بر اساس
  ، قابل031105 و 031104   ردیفهای بهای  شود، اضافه  انجام031301   ردیف  مطابق  از خاکبرداری  مواد حاصل  و حمل  بارگیری  که صورتی
 .  نیست پرداخت

 .شود  نمی ، پرداخت031103 و 031102، 031101  ردیفهای، 031201   ردیف با پرداخت .26 
هر . است ، منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل1  ، تا فاصلۀ  خاکی  عملیات ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای .27 

  ، پرداخت031310  ، از ردیف  شده  کوبیده  خاک  متر مکعب لیتر در150   بر مبنای  آن  کیلومتر باشد، بهای1 مازاد بر   حمل  فاصلۀ گاه
   خشک  بادی  ماسه  لیتر، و برای200   بر مبنای  مرطوب  بادی  ماسه  لیتر، برای30   بر مبنای  سنگی  خاکریزی  برای  مصرفی  آب  حمل بهای.شود می
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 ١۶

  مترمکعب% 15   معادل  هر مترمربع  بستر خاکریزها برای  کوبیدن برای.ودش  می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم  لیتر در متر مکعب400  بر مبنای
 .شود  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل محاسبه

 و   مصرف  تا محل  معدن  متر از محل500   تا فاصلۀ  و حمل ، بارگیری  کندن های ، هزینه) تونان ( ای  رودخانه  مصالح  تهیۀ در ردیفهای .28 
  ، پرداخت031306 تا 031303   مورد از ردیفهای  متر، بر حسب500 از   بیش  حمل هزینۀ.  است  شده ، در نظر گرفته  مصرف  در محل دازیباران

 .خواهد شد
 .ودش  می  محاسبه  اجرا شده  پروفیل  طبق ای  رودخانه  مصالح  حجم ، بر اساس آن  به  مازاد مربوط  حمل  و هزینۀ031401  ردیف .29 
، بر   یاد شده  ردیف  و کوبیدن پاشی ، آب  پخش هزینۀ.شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  حجم  بر اساس گیری  اندازه ، طبق031402   ردیف بهای .30 

 . خواهد شد ، پرداخت  فصل  در این  مربوط  مورد از ردیف حسب
 31. PIاست9، حداکثر 031402 و 031401  های ردیف موضوع)  تونان ( ای  رودخانه  مصالح  مجاز برای  . 
 شود،   سانتیمتر تعیین20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت.شود  زیر منظور می شرح  به ، کسر بهایی031609 تا 031606  ردیفهای  به نسبت .32 

 30 شود،   سانتیمتر تعیین30  اکریزی خ  قشرهای  درصد، اگر ضخامت20 شود،   سانتیمتر تعیین25   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت10
 .  مربوط  درصد ردیف40 شود،   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی  قشرهای درصد و اگر ضخامت

 .باشد% 50 از  ، بیش200   نمرۀ  درصد عبور آنها از الک  که  است ، خاکهایی031701   در ردیف  ریزدانه منظور از خاکهای .33 
 .  مشاور است  کارفرما و دستور کار مهندس تصویب  به ، منوط032301 و 031804، 031803   ردیفهای های ب پرداخت .34 
   کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  و با تأیید مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماه  دو بار گریدرزنی ، برای031805   ردیف بهای .35 

 .شود  می  پرداخت  اجرایی  جلسۀ صورت
   تهیۀ گیرد، هنگام  می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به هایی ، هزینه بادی  ماسه  برداشت  برای  که در محلهایی .36 

در .شود  منظور می ده یاد ش های  هزینه  جبران ، برای031903 یا 031901  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره  مورد، ردیف برآورد، بر حسب
   پیشنهاد قیمت  ارائه  بعد از تاریخ چنانچه. نخواهد شد ، انجام  یاد شده  بر ردیفهای  عالوه  پرداختی بها، هیچگونه  اضافه  این بینی  پیش  عدم صورت

 .شوند  می  مشاور و کارفرما پرداخت هندس از تأیید م ، پس  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان  جدید وضع پیمانکار، عوارض
 .شوند  می گیری  اندازه  شده  کوبیده  حجم ، بر حسب031905 تا 031901  ردیفهای .37
 درصد 77 شود،   انجام  آسفالت  در راههای  که  درصد و در صورتی90 شود،   انجام  شنی  شده  ساخته  در راههای  حمل  که در صورتی .38
 .شود  می  پرداخت  حمل ی ردیفها بهای
  ، برای)  کف عرض (bمنظور از : گیرد  می  زیر، صورت  شکلها و مندرجات ، طبق  مختلف  در کانالهای  خاکی  عملیات  محاسبۀ نحوۀ .39

 .باشد  می  شده  تمام  کف  عرض  خاکی  مقاطع ، و برای  شده  پوشش  کف ، عرض  شده  پوشش کانالهای
 b < متر 20/1 .1ـ39
  سانتیمتر50 تا   عرض  به  اضافی  و خاکریزی  آن  طرفین  با برمهای ، همراه  کانال  داخل  خاکریزی  حالت در این :   خاکریزی حجم .1ـ1ـ39

)OverBuilt(سطح  کانال  واحد طول  برای  خاکریزی  حجم  محاسبۀ مبنای.شود  می  انجام  مرحله ، در یک ،  A٢ + ١Aخواهد بود٢  
 ).2  شکل (
 A2ردیف  مذکور، بهای  خاکبرداری  بهای  گردد و با پرداخت  خاکریز، باید خاکبرداری  رگالژ شیروانی  بعداً برای  که  از خاکریز است  حجمی   

 .شود  نمی  پرداخت032002
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   خاکریزی  مقطع شمای .2  شکل

 
   بر اساس که).3  شکل (  استA٣ + ٢A٢  ، سطح  کانال  واحد طول  برای  خاکبرداری  حجم  محاسبۀ یمبنا :   خاکبرداری حجم .2ـ1ـ39 

 .شود  می  محاسبه کنی  کانال ردیفهای
 
 
 
 

 
 

   خاکبرداری  مقطع شمای .3  شکل
 

شود   می  خاکبرداری  مشابه  تریمر یا وسایل  مخصوص ، با ماشین زنی  یا شیب  تریمینگ  منظور اجرای  به  که  از سطوحی  عبارتستA) 1توضیح
 ).3  شکل(شود   می  پرداخت032001   ردیف ، طبق  رگالژ شده  نهایی  سطح  براساس  آن و بهای

،   بودن  مناسب در صورت مشاور و   نظر مهندس رسد و طبق  نمی  کانال  جسم  خاکریزی  مصرف ، به  از خاکبرداری  حاصل خاکهای) 2  توضیح 
 . نخواهد شد  پرداخت  خاک  تهیۀ  برای ، بهایی  صورت  در آن  دیگر خواهد رسید که  مصرفهای به
 .شود  نمی  پرداخت  دیگری منظور رگالژ، بهای به)  A ٢  سطوح (  طرفین  خاکبرداری  بهای با پرداخت) 3  توضیح 

 b>  متر 20/1 .2ـ39
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 طور   سانتیمتر، به50 تا   عرض  به  اضافی  با خاکریزی ، همراه  کانال  طرفین  برمهای  خاکریزی  حالت در این :  ی خاکریز حجم .1ـ2ـ39
 ).4  شکل (  است2)٢A٢ + A١(   سطح ، معادل  کانال  واحد طول  برای  خاکریزی  حجم  محاسبۀ مبنای.شود  می  انجام جداگانه

 
 

 
 

   خاکریزی  مقطع شمای .4  شکل
 
   بر اساس که ).5  شکل (  استA32 + A٢  ، سطح  کانال  واحد طول  برای  خاکبرداری  حجم  محاسبۀ مبنای :   خاکبرداری حجم .2ـ2ـ39 

 .شود  می  محاسبه کنی  کانال ردیفهای
 

 
 

   خاکبرداری  مقطع شمای .5  شکل
  

شود   می  خاکبرداری  مشابه  تریمر یا وسایل  مخصوص ، با ماشین زنی  یا شیب  تریمینگ  منظور اجرای  به  که  از سطوحی  عبارتستA )1   توضیح
 ).5  شکل(شود   می  پرداخت032001   ردیف ، طبق  رگالژ شده  نهایی  سطح  براساس  آن و بهای

   مناسب  مشاور و در صورت  نظر مهندس رسد و طبق  نمی  کانال  جسم  خاکریزی صرف م ، به  از خاکبرداری  حاصل خاکهای) 2  توضیح 
 . نخواهد شد  پرداخت  خاک  تهیۀ  برای ، بهایی  صورت  در آن  دیگر خواهد رسید که  مصرفهای ،به بودن

 .شود  نمی  پرداخت ری دیگ منظور رگالژ، بهای به ) A 2  سطوح (  طرفین  خاکبرداری  بهای با پرداخت) 3  توضیح 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 55 

شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، 
 . سانتیمتر15عمق تا  به

 030101 

  

 مترمکعب 4،090 

لجن برداری در زمینهای لجنی با وسیله مکانیکی، 
 مرکز ثقل برداشت و  متر از20حمل مواد تا فاصله 

 .تخلیه آن

 030102 

  

 مترمکعب 660 

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

 .ثقل برداشت و توده کردن آن

 030103 

  

 مترمکعب 1،380 

خاک برداری در زمینهای سخت با وسیله مکانیکی، 
 متر از 20اصل از خاک برداری تا فاصله حمل مواد ح

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030104 

  

 مترمکعب 7،720 

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

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030105 

  

 مترمکعب 11،900 

ر زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با خاکبرداری د
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری 

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

 030201 

  

 مترمکعب 840 

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

 . ریختن در خاکریزها یا توده کردن آنبرداشت و

 030301 

  

 مترمکعب 7،100 

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

برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، برای 
سنگهای بزرگ  آن قسمت از ریزش که مربوط به

 برای خرد کردن آنها از مواد غیرقابل حمل باشد و
 .منفجره یا روشهای دیگراستفاده شود

 030401 

  

 مترمکعب 3،850 

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
 متر و حمل خاک کنده شده تا 2زمینهای نرم تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشت وتوده کردن آن20فاصله 

 030501 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢٠

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

  

 مترمکعب 5،060 

ی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در پ
 متر و حمل خاک کنده شده 2زمینهای سخت تا عمق 

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

 030502 

  

 مترمکعب 7،440 

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
تا  متر و حمل مواد لجنی 2زمینهای لجنی تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشت20فاصله 

 030503 

  

 مترمکعب 28،900 

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
 متر و حمل موادکنده شده 2زمینهای سنگی تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشت20تا فاصله 

 030504 

  

 مترمکعب 475 

 گاه ، هر030504 تا 030501ردیفهای  اضافه بها به
 متر باشد، برای حجم خاک 2عمق پی کنی بیش از

 متر 4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2واقع شده در عمق 
 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر دوبار و به

 030505 

  

 مترمکعب 3،000 

 متر با 2/1اشکال مختلف با عرض کف تا  کانال کنی به
  متر و حمل2وسیله مکانیکی در زمینهای نرم تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 20خاک تا فاصله 
 .کردن آن

 030601 

  

 مترمکعب 4،160 

 متر با 2/1اشکال مختلف باعرض کف تا  کانال کنی به
 متر و 2وسیله مکانیکی در زمینهای سخت تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت 20حمل خاک تا فاصله 
 .وتوده کردن آن

 030602 

  

عبمترمک 78،700   

 متر با 2/1اشکال مختلف با عرض کف تا  کانال کنی به
 متر و 2وسیله مکانیکی در زمینهای سنگی تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت و 20حمل خاک تا فاصله 
 .توده کردن آن

 030603 

  

 مترمکعب 3،750 

 متر با 2/1اشکال مختلف با عرض کف تا  کانال کنی به
درخاکریز (وبیده شده وسیله مکانیکی در خاکهای ک

 متر از 20 متر و حمل خاک تا فاصله 2تاعمق ) ها
 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030604 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢١

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

  

 مترمکعب 695 

، هر گاه عمق کانال کنی 030601ردیف  اضافه بها به
 تا 2 متر باشد، برای حجم واقع شده درعمق 2بیش از

ترتیب همین   متر دوبار و به4 تا 3 متر یک بار، 3
 .برای عمقهای بیشتر

 030701 

  

 مترمکعب 990 

، هرگاه عمق 030604و 030602ردیفهای  اضافه بها به
 متر باشد، برای حجم خاک واقع 2کانال کنی بیش از

 متر دوبار و 4 تا 3بار،   متر یک3 تا 2شده در عمق 
 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

 030702 

  

 مترمکعب 14،400 

، هرگاه عمق کانال کنی 030603ردیف   بها بهاضافه
 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در 2بیش از 

همین   متر دوبار و به4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2عمق 
 .ترتیب برای عمقهای بیشتر

 030703 

  

 مترمکعب 2،620 

 2/1اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
انیکی در زمینهای نرم تاعمق  متر با وسیله مک5/3و تا 

 متر از مرکز ثقل 20 متر و حمل خاک تا فاصله 2
 .برداشت و توده کردن آن

 030801 

  

 مترمکعب 3،590 

 2/1اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای سخت تا 5/3و تا 
ز ثقل  متر از مرک20 متر و حمل خاک تا فاصله 2عمق 

 .برداشت و توده کردن آن

 030802 

  

 مترمکعب 33،300 

 2/1اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای سنگی تا 5/3و تا 
 متر از مرکز ثقل 20 متر و حمل خاک تا فاصله 2عمق 

 .برداشت و توده کردن آن

 030803 

  

 مترمکعب 870 

، هرگاه عمق کانال بیش 030801ردیف  بهاضافه بها 
 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2از
همین ترتیب   متر دوبار و به4 تا 3 متر یک بار، 3تا 

 .برای عمقهای بیشتر

 030901 

  

 مترمکعب 1،430 

 ، هرگاه عمق کانال کنی 030802ردیف  اضافه بها به
قع شده  متر باشد، برای حجم خاک وا2بیش از
 متر دو بار و 4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2درعمق 

 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

 030902 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢٢

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

  

 مترمکعب 6،270 

، هر گاه عمق کانال بیش 030803ردیف  اضافه بها به
 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده درعمق 2از 
همین ترتیب   متر دو بار و به4 تا 3 متر یک بار، 3تا 
 .ای عمقهای بیشتربر

 030903 

  

 مترمکعب 2،520 

اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم 8 متر و تا 5/3

 متر از مرکز 50 متر و حمل خاک تا فاصله 4تا عمق 
 .ثقل برداشت و توده کردن آن

 031001 

  

 مترمکعب 2،920 

ختلف با عرض کف بیش از اشکال م کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 8 متر و تا 5/3

 متر 50 متر و حمل خاک تا فاصله 4سخت تا عمق 
 .از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 031002 

  

 مترمکعب 29،600 

اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
مینهای  متر با وسیله مکانیکی در ز8 متر و تا 5/3

 متر از 50 متر و حمل خاک تا فاصله 4سنگی تا عمق 
 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 031003 

  

 مترمکعب 3،200 

 5/3اشکال مختلف باعرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، هر 8متر و تا 

 متر باشد و حمل خاک تا 4گاه عمق کانال بیش از 
 . متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن50له فاص

 031004 

  

 مترمکعب 4،370 

اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 8 متر و تا 5/3

 متر باشد و حمل 4سخت، هر گاه عمق کانال بیش از 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 50خاک تا فاصله 

 . آنکردن

 031005 

  

 مترمکعب 40،100 

اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 8 متر و تا 5/3

 متر باشد و حمل 4سنگی، هرگاه عمق کانال بیش از 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 50خاک تا فاصله 

 .کردن آن

 031006 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢٣

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

  

 مترمکعب 3،000 

ردیفهای کانال کنی با وسایل مکانیکی در  ا بهاضافه به
زمینهای نرم، هرگاه عملیات در زمینهای لجنی صورت 

 .گیرد

 031101 

  
 مترمکعب 2،550 

ردیفهای کانال کنی، هرگاه عملیات در زیر  اضافه بها به
 .ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود

 031102 

  

 مترمکعب 3،900 

ردیفهای پی کنی و کانال کنی، هرگاه  ها بهاضافه ب
عملیات زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیرد و استفاده 
از تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج 

 .نمودن آب، الزام آور باشد

 031103 

  
 مترمکعب 435 

ردیفهای خاکبرداری و کانال کنی، هرگاه  اضافه بها به
 . متر باشد50 و حداکثر متر20فاصله حمل بیش از

 031104 

  

 مترمکعب 1،360 

ردیفهای خاکبرداری و کانال کنی در  اضافه بها به
 متر و 20زمینهای لجنی، هر گاه فاصله حمل بیش از

 . متر باشد50حداکثر

 031105 

  

 مترمکعب 6،930 

خاکبرداری یا لجن برداری درهرعمق و با هرمقطع با 
 متر از 50 تا فاصله دراگالین و حمل مواد حاصل
 .مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن

 031201 

  

 مترمکعب 1،480 

بارگیری مواد حاصل ازعملیات خاکی یا خاکهای توده 
شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه 100دیگرتا فاصله 
 .آن

 031301 

  

 مترمکعب 125 

ز عملیات خاکی یاخاکهای توده حمل مواد حاصل ا
 متر و حداکثر 100شده، وقتی که فاصله حمل بیش از

 متر 100 متر مازاد بر 100 متر باشد، برای هر 500تا
 .شود تناسب محاسبه می کسر صد متر به. اول

 031302 

  

 610 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده 
اخته نشده، مانند راههای سرویس، شده در راههای س

ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیش 
 کیلومتر 1 کیلومتر باشد، برای هر 10 متر تا 500از

تناسب محاسبه  کسرکیلومتر به( متر اول 500اضافه بر 
 ).شود می

 031303 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢۴

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

  

 555 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

 کیلومتر باشد، برای هر 30 کیلومتر تا 10حمل بیش از 
تناسب  کسرکیلومتر به( کیلومتر 10 کیلومتر اضافه بر1

 ).شود محاسبه می

 031304 

  

 500 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 ساخته نشده، در صورتی که فاصله شده در راههای
 1 کیلومتر باشد، برای هر 75 تا 30حمل بیش از

تناسب  کسرکیلومتر به( کیلومتر 30کیلومتر اضافه بر
 ).شود محاسبه می

 031305 

  

 390 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

 کیلومتر 1 کیلومتر باشد، برای هر 75حمل بیش از 
تناسب محاسبه  کسر کیلومتر به( کیلومتر 75اضافه بر 

 ).شود می

 031306 

  

 620 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 1حمل آب درصورتی که فاصله حمل بیش از 
 کیلومتر 1 کیلومتر اضافه بر 1کیلومتر باشد، برای هر

 ).شود محاسبه میتناسب  کسرکیلومتر به(اول 

 031310 

  

 مترمکعب 5،510 

، برای روسازی )تونان(تهیه مصالح رودخانه ای 
 متر 500راههای انحرافی، بارگیری و حمل تا فاصله 

 .و باراندازی و پخش آن روی راه

 031401 

  

 مترمکعب 5،120 

، برای تحکیم بسترراه )تونان(تهیه مصالح رودخانه ای 
شرتقویتی در زیرسازی راه و کانال، و کانال یا اجرای ق

 . متر و باراندازی500بارگیری و حمل تا فاصله 

 031402 

  

 مترمکعب 2،150 

ای  اضافه بها برای سرند کردن مصالح رودخانه
منظورمصرف در  ، برای اصالح دانه بندی، به)تونان(

 .جاده های سرویس کانالها، زهکشها و بین مزارع

 031501 

بعمترمر 45     031601  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر 
  

 مترمربع 78 

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها 
روش پروکتور   درصد به85و مانندآنها با تراکم 

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031602 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢۵

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

  

 مترمربع 115 

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزهایا کف ترانشه ها و 
روش پروکتور   درصد به90نها با تراکم مانندآ

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031603 

  

 مترمربع 145 

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها 
روش پروکتور   درصد به95و مانندآنها با تراکم 

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031604 

  

 مترمربع 215 

تر خاکریزها یا کف ترانشه ها آب پاشی و کوبیدن بس
روش پروکتور   درصد به100و مانندآنها با تراکم 

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031605 

  

 مترمکعب 1،440 

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

 روش پروکتور استاندارد، وقتی که کوبیدگی به
ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، 

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031606 

  

 مترمکعب 1،700 

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که  کوبیدگی به
 ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن،

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031607 

  

 مترمکعب 1،960 

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که  کوبیدگی به
ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، 

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031608 

  

 مترمکعب 2،630 

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که  کوبیدگی به
ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، 

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031609 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢۶

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

  

 مترمکعب 960 

یله کردن و کوبیدن پخش، آب پاشی، تسطیح، پروف
قشرهای خاکریزی سنگی، وقتی که ضخامت قشرهای 

 سانتیمتر 60خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر
 .باشد

 031610 

  

 مترمکعب 375 

، در 031609 تا 031606ردیفهای  اضافه بها به
صورتی که خاکهای مورد مصرف در قشرهای 

 .خاکریزی، ریز دانه باشد

 031701 

  
کعبمترم 410   

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

 031801 

  
 مترمکعب 555 

منظورساختن بدنه  اختالط دو یا چند نوع مصالح، به
 .راه یا کانال یا کارهای مشابه آن

 031802 

  
 مترمکعب 370 

پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 
 .لهای مورد نظرمح

 031803 

  
 مترمکعب 265 

پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محلهای 
 .تعیین شده دپو شده باشند، با هر ضخامت

 031804 

 031805  .ترمیم و تسطیح راههای انحرافی با گریدر  ماه-کیلومتر 336،500   
  

 مترمکعب 3،360 
 و تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری

 . متر و باراندازی در محل مصرف500حمل تا فاصله 
 031901 

  
 مترمکعب 3،060 

ماسه بادی ) کوبیدن(پخش، تسطیح و غرقاب کردن 
 .مرطوب برای ساختمان بدنه راه یا کانال

 031902 

  
 مترمکعب 3،730 

تهیه ماسه بادی خشک، شامل کندن، بارگیری و حمل 
 .در محل مصرف متر و باراندازی 500تا فاصله 

 031903 

  
 مترمکعب 3،870 

ماسه بادی ) کوبیدن(پخش، تسطیح و غرقاب کردن 
 .خشک برای ساختمان بدنه راه یا کانال

 031904 

  
 مترمکعب 2،620 

ماسه بادی، ) کوبیدن(پخش، تسطیح و غرقاب کردن 
 .برای تحکیم بستر راه یا کانال

 031905 

  

 مترمربع 2،520 

گالژ و تنظیم کف و شیروانیهای طرفین خاکبرداری، ر
وسیله ماشین مخصوص  به) تریمینگ(داخل کانال 

منظور آماده نمودن بستر  تریمر یا هر وسیله دیگر، به
 ).الینینگ(پوشش بتنی کانال 

 032001 



 عملیات خاکی با ماشین. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٢٧

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

  

 مترمربع 1،480 

رگالژ کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا 
دنه خارجی سایرکانالها و یا شیب زنی و رگالژ ب

 .خاکریزها

 032002 

  

 مترمکعب 4،070 

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
 متر مکعب در هکتار باشد و نقشه 400خاکبرداری تا

 متری انجام 40×40برداری و میخ کوبی با شبکه های 
 .شود

 032101 

  

 مترمکعب 3،370 

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
 مترمکعب 700 مترمکعب و تا 400ی بیش ازخاکبردار

کوبی با شبکه  در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ
 . متری انجام شود40 ×40های 

 032102 

  

 مترمکعب 2،920 

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
 مترمکعب در هکتارباشد و 700خاکبرداری بیش از

 نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های

 032103 

  
 هکتار 116،500 

ردیفهای تسطیح، وقتی که نقشه برداری و  اضافه بها به
 . متری انجام شود30 ×30 های  میخ کوبی با شبکه

 032201 

  
 هکتار 338،500 

ردیفهای تسطیح، وقتی که نقشه برداری و  اضافه بها به
 . متری انجام شود20 ×20میخ کوبی با شبکه های 

 032202 

  
ترمربعم 350   

علف کنی یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع 
 .ازای سطح پوشیده شده از علف وسیله مکانیکی، به

 032301 

 
 



 عملیات بنایی با سنگ. فصل چهارم
 1383 و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری

 
 

 ٢٨

   با سنگ  بنایی عملیات .  چهارم فصل
 

  مقدمه
 
  استثنای به( کیلومتر 1   تافاصلۀ  وحمل ارگیری وب ،آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ  مصالح  تمام  تهیۀ ، هزینۀ  فصل  این  واحد ردیفهای درقیمتهای .1 

 30 تا   تهیه  از محل  حمل ، هزینۀ  در مورد سیمان ، ولی  است ، در قیمتها منظور شده  وباراندازی  مصرف  تامحل  برداشت ازمرکزثقل)   سیمان حمل
   مورد، از ردیفهای  بر حسب  اضافی  حمل تجاوز کند، هزینۀ کیلومتر 1 از   یاد شده  مصالح  حمل  فاصلۀ هرگاه.  است کیلومتر منظور شده

 کیلومتر 30 مازاد بر   حمل هزینۀ.شود  می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب ازای ، به  دهنده  تشکیل  از اجزای  هر یک ، برای031310 تا 031303
 .شود  می  و پرداخت ، محاسبه  و نقل  حمل  در فصل  شده  درج  ردیفهای ، بر اساس  کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل 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  نما، از ردیفهای های سنگ  نمودن ، با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی در عملیات .3 

 .شود  می  پرداخت  مورد، جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازی بهای
  ی بنای  حجم  در تمام  که  است تراش  و تمام تراش ، نیم  سرتراش سنگ  به  مربوط  ترتیب ، به040503 و 040502، 040501   ردیفهای بهای .4 

 . نخواهد شد  موارد، پرداخت  در این  نماسازی  بهای ، اضافه  یاد شده  ردیفهای  قیمتهای با پرداخت. شود انجام
 .شود  می  در نظر گرفته  ماسه  متر مکعب3/0،   بنایی  عملیات  متر مکعب1، در   کیلومتر ماسه1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای .5 
 .شود  می  در نظر گرفته  الشه  سنگ  متر مکعب3/1،   بنایی  عملیات  متر مکعب1، در   کیلومتر سنگ1 مازاد بر   حمل هزینۀ   محاسبۀ برای .6 
   فیلتر در نظر گرفته  مصالح  مترمکعب1/1،   فیلترریزی  عملیات  مترمکعب1 فیلتر، در   کیلومتر مصالح1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای .7 

 .ودش می
   لیتر برای100  ، معادل  مصرفی  آب ، حجم  بعدی پاشیهای  وآب  بنایی  عملیات  هر نوع  برای  کیلومتر آب1 مازاد بر   حمل  هزینۀ در محاسبۀ .8 

 .شود  می  در نظر گرفته  بنایی  عملیات  متر مکعب1هر 
 .باشد  متر و کمتر نیز می10   با دهانۀ ی قوس  پلهای بست  چوب  بهای ، شامل040601   ردیف  بهای اضافه .9 
 .شود  نمی  پرداخت040602  ، ردیف040601   ردیف با پرداخت .10 
 .  است  نشده بینی  پیش  منحنی صورت  به  سنگ  نمای  تراش ، هزینۀ040602  در ردیف .11 
 .شود  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح ، بر حسب040701   ردیف بهای .12 
   واحد حجم  یک  یعنی6:1   مالت  مثال برای.  است  حجمی  نسبت  یا آهک  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .13 

  ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6   در مقابل سیمان
 .  است  آمده  فهرست این



 عملیات بنایی با سنگ. فصل چهارم
 1383 و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری

 
 

 ٢٩

 

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

  
 مترمکعب 19،000 

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 
 .با قلوه سنگ) درناژ(

 040101 

  
 مترمکعب 45،200 

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 
 .شهبا سنگ ال) درناژ(

 040102 

 040103  .با قلوه سنگ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 23،600   
 040104  .با سنگ الشه) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 51،400   
  

 مترمکعب 115،000 
با تورسیمی ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 

 .و قلوه سنگ) کیلوگرم درمترمکعب (13گالوانیزه 
 040105 

  
 مترمکعب 149،000 

با تورسیمی ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 
 .و سنگ الشه) کیلوگرم درمترمکعب (13گالوانیزه 

 040106 

  

 کیلوگرم 6،230 

ازای هر  ، به040106 و 040105ردیفهای  اضافه بها به
کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در 

 . مترمکعب تور سنگ1

 040201 

 040301  . در پی1:5بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 123،500   
 040302  . در پی1:4بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 130،500   
 040303  . در پی1:3بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 140،000   
  

 مترمکعب 11،900 
ی خشکه چینی و بنایی با سنگ ردیفها اضافه بها به

 .الشه، برای سطوح شیبدار
 040401 

  
 مترمکعب 26،500 

ردیفهای بنایی با سنگ الشه درپی، برای  اضافه بها به
 .بنایی در دیوار

 040402 

  
 مترمربع 12،200 

ردیفهای بنایی با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به
 .نماسازی با سنگ الشه موزاییکی

 040403 

  
 مترمربع 34،200 

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

 040404 

  
 مترمربع 48،800 

ردیفهای بنایی با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به
 .نماسازی با سنگ سرتراش

 040405 

 040501  .1:3ت ماسه سیمان بنایی باسنگ سرتراش و مال مترمکعب 269،500   
 040502  .1:3بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 285،500   
 040503  .1:3بنایی با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 339،000   
 040601  .اضافه بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل مترمکعب 18،200   



 عملیات بنایی با سنگ. فصل چهارم
 1383 و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری

 
 

 ٣٠

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

  
 مترمکعب 17،300 

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

 040602 

  

 مترمکعب 13،200 

اضافه بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش 
این اضافه بها .  متراز تراز زمین طبیعی انجام شود5از 

ر یک بار،  مت10 تا5برای حجم بنایی واقع در ارتفاع 
همین   متر دوبار و به15 تا 10برای حجم بنایی واقع در

 .شود ترتیب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخت می

 040603 

  

 مترمکعب 12،500 

بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین  اضافه بها به
تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با 

 .زامی باشدپمپ درحین اجرای عملیات، ال

 040604 

  

 مترمکعب 26،100 

اضافه بهای کارهای بنایی باسنگ، برای هر نوع ابنیه 
فنی هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هریک از آنها 

 . مترمکعب باشد6برابر یا کمتر از 

 040605 

  

-  مترمکعب 29،000 

ردیفهای بنایی سنگی، در صورتی که از  کسربها به
اصل از کوه بری ترانشه های مصالح سنگ الشه ح

 .واقع در مسیر استفاده شود

 040606 

  
 مترمربع 19،600 

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

 040701 

  

 مترمکعب 25،500 

بندی شده برای  تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه
نالها و مصرف در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش کا

 .ابنیه فنی هیدرولیکی

 040801 



 اندود و بندکشی. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٣١

  اندود و بندکشی.  پنجم 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   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  بندکشی سطح
   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 ضافه ا  هزینۀ بابت
 .شود  می  کار در نظر گرفته  پای  طبیعی  تراز زمین ، متوسط  ارتفاع  محاسبه مبنای .4 
   پرداخت ای  جداگانه  و هزینۀ  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل هر فاصله  به  مصالح  و حمل  تهیه ، هزینۀ  فصل  این در ردیفهای .5 

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

  ین ا ، 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



 اندود و بندکشی. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٣٢

 

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

  
 مترمربع 5،100 

 سانتیمتر روی 1ضخامت حدود  اندود سیمانی به
 .1:3سطوح افقی، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان 

 050101 

  
 مترمربع 7،660 

 سانتیمتر روی 2ضخامت حدود  اندود سیمانی به
 .1:3 افقی، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان سطوح

 050102 

  
 مترمربع 9،800 

 سانتیمتر روی 3ضخامت حدود  اندود سیمانی به
 .1:3سطوح افقی، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان 

 050103 

  
 مترمربع 15،300 

 سانتیمتر روی 5ضخامت حدود  اندود سیمانی به
 .1:3مالت ماسه سیمان سطوح افقی، قایم و مورب، با 

 050104 

  

 مترمربع 5،730 

بندکشی نمای سنگی باسنگ الشه موزاییک با مالت 
 در سطوح افقی، قایم یا مورب تا 1:3ماسه سیمان 

 . متر5ارتفاع 

 050201 

  

 مترمربع 3،620 

بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش و 
سطوح افقی،  در 1:3تمام تراش، با مالت ماسه سیمان 

 . متر5قایم یا مورب تا ارتفاع 

 050202 

  

 مترمربع 2،430 

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

همین ترتیب در   متر دوبار و به15 تا 10یک بار، 
 .شود ارتفاعات بیشتر پرداخت می

 050301 



 بندی قالب. فصل ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ٣٣

  بندی قالب.  ششم ل فص
   مقدمه

 
 .  دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزی  یا قالب  نراد خارجی  از تختۀ  شده  ساخته  چوبی ، قالب  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 تختۀ .2 

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تختۀ  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب  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 
  :  زیر است شرح ، به  فصل  این  در ردیفهای  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبۀ ایمبن .4 
 .گیرد  قرار می  آن  دیوار روی  که ای  بتنی  یا کف  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 ال و د  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که در مورد پلهایی .2ـ4 

 .تیر
 و   یا بنایی  بتنی  دیوارهای  مانند ساختن ، عملیاتی بست  زیر چوب  زمین  بستر طبیعی  تحکیم  مشاور، برای  دستور مهندس  طبق  چنانچه) تبصره

   ارتفاع  محاسبه ، مبنای  صورت  در این  است بدیهی. خواهد شد  پرداخت  مربوط ، از ردیفهای  یاد شده  عملیات  شود، بهای  انجام مانند آن
 . خواهد بود  شده  انجام  عملیات ، تراز روی بندی قالب

 .  است  شده  نظر گرفته کار در  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  یا چوبی  فلزی  از قطعات ای ، مجموعه  فصل  در این  و داربست بست منظور از چوب .6 

 .شود  می  کار برده گاهها، به ، یا سایر تکیه نزمی  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 در قالب .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 ه مقابل  برای ، که  است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزی  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 مهرۀ ، پیچ ، میخ و سیم)   و مانند آن روغنی( رهاساز   ماده ، بهای  فصل  این بندی  قالب در ردیفهای .11
 .  است 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  سطح در محاسبۀ .13 
 .  است  یا کانال ، در امتداد محور راه  زیر تابلیه ، در ارتفاع  هر دهانه  دو پایۀ  بین  داخل  به  داخل ، فاصله در پلها، منظور از دهانه .14 



 بندی قالب. فصل ششم
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 ٣۴

 از تیر   متشکل  پلهای  تابلیه  قالب  مورد، برابر بهای  باشد، بر حسب  شده کیل تش  و دال  آنها از تیر، تیرچه  تابلیه  که  پلهایی بندی  قالب بهای .15 
 .  است و دال

 10گیرد، حداکثر   قرار می  آن  دیوار روی  که ای  بتنی  یا کف  پی  آنها از روی  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی ، برای  فصل  این قیمتهای .16 
  در مورد پلهای. باشد  دال  زیرین  متر تا سطح10 آنها،  بندی  قالب  شمعهای  ارتفاع  متوسط  کاربرد دارد که  دالهایی ای بر باشد و همچنین متر می
   زیرین  شمعها تا سطح  پای  ارتفاع  حداکثر متوسط  اعتبار دارد که  فصل  این  قیمتهای ، موقعی  و دال  و یا تیر و تیرچه  تیر و دال  تابلیۀ دارای

 . متر باشد10تیرها، 
 .شود  می ، پرداخت060201  ، از ردیف  و با هر دهانه پلها در هر ارتفاع)   یا فلزی بتنی (  ساختۀ  پیش  تیرهای  بین  دال بندی  قالب بهای .17 
  اند، پرداخت  مجاور یکدیگر قرار گرفته  که درز  دو وجه بندی ، قالب  بتنی  درزها در کارهای  با انواع ، در ارتباط060301   ردیف با پرداخت .18 

 .شود نمی
   و پرداخت  است  شده  درجا در نظر گرفته  بتن  در فصل  مربوط  ردیفهای  کانالها، در بهای  بتنی  پوشش  و عرضی  طولی  درزهای تعبیۀ .19 

 .گیرد  نمی  صورت ای جداگانه
 . خواهد شد ، پرداخت060403   ردیف  بهای  بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور قالب هندس یا دستور کار م  نقشه  طبق  که در مواردی .20 
 مشاور و  ، با دستور کار مهندس) نیاز و اجرا درصورت(ها   در پی  خاک  از ریزش  جلوگیری  برای  الزم بست  و چوب کوبی  تخته هزینه .21 

  ، پرداخت060501   ردیف ، طبق)  پی  با دیوارۀ  تخته  تماس سطح (  است  شده کوبی  تخته  که  سطحی ، بر حسب  اجرایی  جلسۀ  صورت تنظیم
 .شود می

 . مشاور برسد تأیید مهندس  و به  پیمانکار تهیه ، باید توسط  ساخته  پیش  تیرهای  فلزی  قالبهای  اجرایی های نقشه .22 
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 ٣۵

 

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

  
 مترمربع 41،600 

ها یا دیوارهای بتنی که  تهیه وسایل و قالب بندی پی
 . متر باشد2ارتفاع دیوار تا 

 060101 

  
 مترمربع 44،300 

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 
 . متر باشد3 و تا 2دیوار بیش از 

 060102 

  
 مترمربع 56،500 

 دیوارهای بتنی که ارتفاع تهیه وسایل و قالب بندی
 . متر باشد5 و تا 3دیوار بیش از 

 060103 

  
 مترمربع 60،400 

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 
 . متر باشد7 و تا 5دیوار بیش از 

 060104 

  
 مترمربع 66،400 

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع 
 . متر باشد10 و تا7دیوار بیش از 

 060105 

  
 مترمربع 37،900 

تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه 
 . متر که از دال ساده تشکیل شده باشد5تا 

 060201 

  

 مترمربع 47،900 

تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه 
ده  متر که از دال ساده تشکیل ش10 و تا 5بیش از 

 .باشد

 060202 

  

 مترمربع 45،800 

تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه 
 مترمرکب از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از 15تا 

 . متر باشد3زیر تیر، 

 060203 

  

 مترمربع 54،300 

تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه 
ز تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر  متر مرکب ا15تا 

 . متر باشد5 و تا 3بیش از 

 060204 

  

 مترمربع 61،900 

تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه 
 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر 15تا 

 . متر باشد7 و تا 5بیش از 

 060205 

  

 مترمربع 78،200 

لب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تهیه وسایل و قا
 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر 15تا 

 . متر باشد10 و تا 7بیش از 

 060206 

  

 دسیمتر مکعب 3،150 

تهیه وسایل و قالب بندی برای تعبیه انواع درزها در 
کارهای بتنی، با تمام مصالح الزم، بدون پرکردن آن 

 .برحسب حجم درز

 060301 
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 ٣۶

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

  

 مترمربع 3،170 

، در صورتی 060105 تا 060101ردیفهای  اضافه بها به
جای بولت از صفحه نگهدارهای  که در دیوارها به

 .مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 060401 

  
 مترمربع 19،500 

ردیفهای قالب بندی، برای سطوحی از  اضافه بها به
 .قالب که دارای انحنا باشد

 060402 

  
 مترمربع 15،200 

ردیفهای قالب بندی، هر گاه قالب الزاما  اضافه بها به
 .در کار باقی بماند

 060403 

  

 مترمربع 7،030 

ردیفهای قالب بندی، هر گاه عملیات در  اضافه بها به
زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی 

 .با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

 060404 

  

 مترمربع 8،230 

ردیفهای قالب بندی، هر گاه مجموع  اضافه بها به
 مترمربع 20سطوح قالب بندی هر یک از ابنیه فنی تا

 .باشد

 060405 

  

 مترمربع 21،500 

ردیفهای قالب بندی، هر گاه باز کردن  اضافه بها به
قالب میسرنبوده و خردکردن و شکستن آن برای 

 .حل، ضروری باشدخارج کردن از م

 060406 

  
 مترمربع 28،000 

تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای 
 .جلوگیری از ریزش خاک درپی ها در هر عمق

 060501 

 
 



 کارهای فوالدی با میلگرد. فصل هفتم
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 ٣٧

  با میلگرد فوالدی کارهای.  هفتم فصل
 

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

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانۀ  یا جدولهای  استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تنظیمی های  جلسه دستور کارها و صورت
  گونه  هیچ  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط ، در قیمتهای ربندی آرماتو  یا سیم  الکترود و مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2 

 .شود  نمی  پرداخت  وزنی  بها یا اضافه اضافه
مانند، بر   می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  میلگردها مورد استفاده  فاصلۀ منظور حفظ  به  مورد نیاز که دارندۀ  نگه  خرکها و میلگردهای بهای .3 

 .  است  پرداخت ، قابل  مربوط  ردیفهای  و طبق  تنظیمی های  جلسه  صورت ساسا
   دیگر از ردیف  و نصف070501   آنها از ردیف  وزن  باشد، نصف ای  و مهره  دیگر پیچ  و از سوی  سو جوش  مهار از یک  میل که در صورتی .4 

 .شود  می  پرداخت070502
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 ٣٨

 

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

  
 کیلوگرم 5،310 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده 
 . میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی الزم10قطر تا به

 070101 

  

 کیلوگرم 4،750 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده 
یچی  میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پ18 تا 12قطر به

 .الزم

 070102 

  

 کیلوگرم 5،320 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح، با 10قطر تا  بهAIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 070201 

  

 کیلوگرم 4،680 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از 
ای بتن مسلح، با  میلیمتر بر18 تا 12قطر   بهAIIنوع 

 .سیم پیچی الزم

 070202 

  

 کیلوگرم 4،620 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20قطر  بهAIIنوع 

 .مسلح، با سیم پیچی الزم

 070203 

  

 کیلوگرم 5،540 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم 10قطر تا  بهAIIIنوع 

 .پیچی الزم

 070204 

  

 کیلوگرم 4،780 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12قطر  بهAIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 070205 

  

 کیلوگرم 4،730 

یلگرد آجدار تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن م
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20قطر  بهAIIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 070206 

  

 کیلوگرم 5،280 

ساخته شده از  )مش(تهیه شبکه میلگرد پیش جوش 
انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم  میلگرد ساده، به

 .پیچی الزم

 070301 

  

 کیلوگرم 5،590 

 ساخته شده از )مش ( پیش جوشتهیه شبکه میلگرد
انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم  میلگرد آجدار، به

 .پیچی الزم

 070302 
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 ٣٩

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

  

 کیلوگرم  

، چنانچه 070302و 070301ردیفهای  اضافه بها به
صورت فرم  ساخته شده، به) مش(شبکه پیش جوش  
 .داده شده اجرا شود

 070401 

  

 کیلوگرم 165 

های میلگرد، چنانچه عملیات پایین ردیف اضافه بها به
تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 .موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد

 070402 

 070501  .تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم کیلوگرم 5،750   
 070502  .تهیه و نصب میل مهاربا پیچ و مهره کیلوگرم 7،240   
  

 کیلوگرم 6،700 

از ) بولت(تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده 
هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری 

 .در محلهای الزم، قبل از بتن ریزی

 070503 

 070504  .وسیله تپانچه تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد 2،700   
  

 کیلوگرم 300 

 گذاری، در صورتی که ردیفهای میلگرد اضافه بها به
وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر 

 . کیلوگرم باشد600از 

 070601 
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 ۴٠

   فوالدی کارهای. هشتم فصل
 

  مقدمه
 
 یا  تاندارد مربوط اس 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  کارخانۀ جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، 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 هیهت  به  مربوط های ، هزینه همچنین.  است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

،   مربوط  فصلهای  از ردیفهای ، جداگانه آنها سازی  و پی کنی  پی  دارد، هزینۀ سازی  و پی کنی پی  آنها نیاز به  اجرای  که  فصل  از این ردیفهایی .3 
 .شود  می پرداخت

  ، با لوازم  مختلف ، میلگرد و یا پروفیلهای ، تسمه  از ورق  فلزی  پلهای  قطعات  تمام  و ساختن  مصالح  تهیۀ ، شامل080101   ردیف بهای .4 
 .باشد  دیگر، می  الزم  عملیات  و هر نوع ، تمیز کردن ، افت اتصالی

   نشده بینی  پیش  ردیفی  آنها شرح  برای  فصل  در این  که ، آویو، آویس ، آمیل  رادیال های  مانند دریچه  فلزی ها و تجهیزات  دریچه  نصب برای .5 
 .شود  می  تعیین  و قیمت  ردیف دار، شرح  ستاره  قیمت صورت ، به است

 .شود  می ، پرداخت  مربوط  فصلهای ، از ردیفهای080404   ردیف به   مربوط  بنایی  و کارهای  خاکی  عملیات هزینۀ .6 
 .شود  می  کارفرما تأمین ، توسط080701   ردیف مصالح .7 

 .مهره نرم معمولی است بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع پیچ و .8



 کارهای فوالدی . فصل هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۴١

 

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

  

لوگرمکی 7،000   

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات پلهای فلزی، با 
 متر، در هر 24دهانه تا  یک دست رنگ ضدزنگ، به

 .ارتفاع

 080101 

  
 کیلوگرم 7،730 

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، 
 .، ناودانی، میلگرد و مانند آنها با نبشی

 080201 

  
 کیلوگرم 7،610 

ت و نصب نرده جان پناه، با تهیه مصالح، ساخ
 .پروفیلهای توخالی

 080202 

  

 کیلوگرم  

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

 .مربوط، برای کناره های راه و پلها، از نوع خارجی

 080203 

  

 کیلوگرم 6،150 

نبی راه تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جا
از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصاالت ) گاردریل(

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

 080204 

  

 کیلوگرم 6،720 

، برای )فنس(تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه 
حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنیه فنی 

 .الهیدرولیکی، با لوازم اتص

 080205 

  
 کیلوگرم 5،840 

، )فنس(تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی 
 .هرشکل و اندازه و نصب کامل آن به

 080206 

  

 کیلوگرم 4،500 

هرشکل و  تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالئم راه به
غیر از صفحه تابلو  اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به

 .و عملیات خاکی و بنائی

 080301 

  

 مترطول 447،000 

تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای 
 25فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی 

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

 080401 

  

 مترطول  

ای تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه 
 50فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی 

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

 080402 



 کارهای فوالدی . فصل هشتم
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 ۴٢

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

  

 کیلوگرم  

هر  تهیه و نصب لوله های فوالدی برای هدایت آب به
طورکامل، با اتصاالت و تکیه گاههای مربوط  قطر به

 .در الواسیون

 080403 

  
 کیلوگرم  

تهیه و نصب لوله های فوالدی جهت هدایت آب 
 .هر قطر، مانند فلوم یا سیفون وغیره به

 080404 

  
 کیلوگرم 5،720 

تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهای چدنی برای 
 .تخلیه آبهای سطحی روی پلهاو موارد مشابه آن

 080405 

  

 کیلوگرم 2،850 

ابهای مربوط و نصب آنها تهیه درپوشهای چدنی با ق
کاربردن مصالح الزم  انضمام تهیه و به روی چاهکها، به
 .برای تحکیم قابها

 080406 

  

 کیلوگرم 5،210 

تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی 
روی آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر 

 .پروفیلهای الزم، با جوشکاری و ساییدن

 080407 

  

 کیلوگرم 6،300 

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای 
صورت کشویی  حوضچه های تقسیم وآبگیری به

های مشابه، با  دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه
 .یک دست رنگ ضد زنگ

 080408 

  
 کیلوگرم 6،070 

های آشغالگیر، با یک  تهیه و ساخت و نصب شبکه
 .دست رنگ ضد زنگ

 080409 

  

 کیلوگرم 6،500 

منظورتعبیه شکاف هدایت شبکه  تهیه مصالح فلزی به
های  های فرازبند و محافظت لبه های آشغالگیر، دریچه

سازه های بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک 
 .دست رنگ ضد زنگ

 080410 

 080501  .تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم الزم کیلوگرم 6،640   
  

 مترمربع 5،450 
منظور  ، به)تور مرغی(تهیه مصالح و نصب تورسیمی 

 .اجرای اندود سیمانی
 080601 

  
 کیلوگرم  

هر شکل و  نصب لوله های موجدار فلزی گالوانیزه، به
 .اندازه

 080701 

 
 
 



 بتن درجا. فصل نهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۴٣

  درجا بتن .  نهم فصل
 

  مقدمه
 
 . شود  تعیین  آن  صراحتاً نوع ، مگر آنکه  است  پرتلند معمولی ، 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 ثقل1   تا فاصلۀ  و حمل ، بارگیری  سنگی لح مصا  تهیۀ ، هزینۀ  فصل  این  ردیفهای در تمام .3 

   ردیفهای  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهای1 از   سنگی  مصالح  حمل  فاصلۀ هر گاه.  است ، منظور شده باراندازی
 3/1  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای.شود  می  پرداخت ا ماشین ب  خاکی  عملیات ، از فصل031306 تا 031303
   ضریب 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 مکعب

 .گیرد  قرار می  عمل  مالک  شن  برای8/0   و ضریب  ماسه ی برا5/0  ، ضریب3/1
   کیلومتر، بر اساس30 مازاد بر   حمل  و هزینۀ ، در قیمتها منظور شده  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصلۀ  و آهک  سیمان ، حمل  بارگیری هزینۀ .4 

 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط ردیفهای
، منظور   و باراندازی  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل1   تا فاصلۀ  فصل  واحد این ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل  بارگیری بهای .5 

، از 031310   ردیف ، طبق  بتن  هر متر مکعب  لیتر برای500   بر مبنای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای1 مازاد بر   حمل  فاصلۀ هر گاه.  است شده
 .شود  می ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات فصل

،   بتن  و پاش ، ریخت  کردن  از متراکم  ناشی  افت ، هر گونه  نمودن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینۀ .6 
 .  است منظور شده واحد ردیفها  ها، در بهای  و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن مرطوب

 . 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 
   عملیات چنانچه.  است  شده  در نظر گرفته ، با دست) الینینگ (  بتنی پوشش  به  مربوط  عملیات ، اجرای090203 تا 090201  در ردیفهای .8 

 . منظور شود دار، در برآورد پروژه  ستاره  اقالم صورت  باید به  مربوط  شود، ردیفهای  الینر انجام  مخصوص مزبور با ماشین
 .گیرد  نمی ، تعلق) الینینگ (  کانالها با دست  پوشش بتن ، به090301   ردیف بهای اضافه .9 
 .شود  نمی باال پرداخت  به  از پی ریزی  بتن  بهای ، اضافه090305 و 090304   از ردیفهای  هر یک با پرداخت .10 
   عرضی  درزهای  و تعبیه کشی ، ماله بندی ، شیب گیری ، شمشه ، جااندازی گذاری  شابلون ، شامل) الینینگ (  کانالها با دست  پوشش  بتن اجرای .11 

 .  است و طولی
 مورد   مادۀ  و مشخصات نوع  به  باشد، با توجه  ضروری)Curing Compound(   آورنده  عمل  و ماده  بتن یهای از افزودن  استفاده چنانچه .12 

 .شود ، منظور می  فصل  این  و جزو ردیفهای  تهیه  واحد مربوط  و بهای  ردیف دار، شرح  ستاره  ردیفهای  تهیۀ  دستورالعمل نیاز، بر اساس
 .شود  می  پرداخت090901  ، از ردیف  شده  ریخته  بتن  حجم ، بر حسب  مصرف  ساز تا محل  بتن  دستگاه کسر از محل می  با تراک  بتن حمل .13
 . است)  هوایی (  سفید معمولی ، آهک  شفته  اجرای  در ردیفهای  منظور شده آهک .14

   پرداخت گونه  و هیچ ، منظور شده هر شکل  و به  کار در هر محل یاجرا  به  مربوط های  هزینه ، تمام ریزی شفته  به  مربوط در ردیفهای .15 
 .شود  نمی ، پرداخت  است  شده  تعیین صراحت  به غیر از آنچه  به ای جداگانه



 بتن درجا. فصل نهم
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 ۴۴

 

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

  

 مترمکعب 122،000 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم سیمان 100ه، از مصالح رودخانه ای، با شکست

 .در مترمکعب بتن

 090101 

  

 مترمکعب 140،500 

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090102 

  

 مترمکعب 165،500 

سته طبیعی یا تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ش
 کیلوگرم 200شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090103 

  

 مترمکعب 183،000 

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090104 

  

 مترمکعب 202،000 

تن باشن و ماسه شسته طبیعی یا تهیه و اجرای ب
 کیلوگرم 300شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090105 

  

 مترمکعب 219،500 

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلوگرم 350شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090106 

  

بمترمکع 236،500   

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090107 

  

 مترمکعب 218،000 

 کیلوگرم سیمان در 250تهیه مصالح و اجرای بتن 
، )الینینگ(مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست 

 . سانتیمتر60ز هر ضخامت، با عرض کف کمتر ا به

 090201 

  

 مترمکعب 207،500 

 کیلوگرم سیمان در 250تهیه مصالح و اجرای بتن 
، )الینینگ(مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست 

 . سانتیمتر120 تا 60هر ضخامت، با عرض کف از  به

 090202 

  

 مترمکعب 200،500 

 کیلوگرم سیمان در 250تهیه مصالح و اجرای بتن 
، )الینینگ(ب، برای پوشش کانالها با دست مترمکع

 . سانتیمتر120هر ضخامت ، با عرض کف بیش از  به

 090203 
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 ۴۵

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

  
 مترمکعب 5،710 

ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در  اضافه بها به
 . سانتیمتر یا کمتر اجرا شود15ضخامتهای 

 090301 

  

 مترمکعب 15،700 

 بتن ریزی از پی ردیفهای بتن ریزی، برای اضافه بها به
باال در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا  به

 . متر5ارتفاع 

 090302 

  

 مترمکعب 26،800 

ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی  اضافه بها به
باالدر دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع در  به

 . متر10 و تا 5ارتفاع بیش از 

 090303 

  

 مترمکعب 13،600 

ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه  اضافه بها به
، هرگاه ارتفاع تا )دال، تیر و تیرچه(و پیاده روی پلها 

 . متر باشد5زیر تیرتا 

 090304 

  

 مترمکعب 19،400 

ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه  اضافه بها به
گاه ارتفاع تا ، هر)دال، تیر و تیرچه(و پیاده روی پلها 

 . متر باشد10 و تا 5زیر تیر بیش از 

 090305 

  

 مترمکعب 13،500 

اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب 
زیرزمینی انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه 

 .موتوری الزامی باشد

 090306 

  
 مترمربع 2،280 

طوح ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت س اضافه بها به
 .بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی درمعرض جریان آب

 090307 

  
 مترمکعب 16،500 

ردیفهای بتن ریزی، جهت اجرای سازه  اضافه بها به
 ).پارشال فلوم و مدول(های اندازه گیری جریان 

 090308 

  
 مترمکعب 2،610 

ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف  اضافه بها به
 .بتن در بتن مسلح

 090309 

 090401  .های بتنی زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع 2،170   
  

 مترمکعب 7،930 
ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که شن و  اضافه بها به

 .ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود
 090501 

  
 کیلوگرم 16 

 در بتن و یا 2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1ع جای سیمان نو مالتها به

 090601 

  
 کیلوگرم 27 

 در بتن و یا 5اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1جای سیمان نوع  مالتها به

 090602 
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 ۴۶

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

  

 کیلوگرم 370 

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت 
ریزی، در صورتی که  عیاردرج شده در ردیفهای بتن به

 . استفاده شود1از سیمان نوع 

 090603 

  

-  ,370 لوگرمکی   

عیار درج  کسربها برای کاهش سیمان مصرفی نسبت به
شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان 

 . استفاده شود1نوع 

 090604 

  

 مترمکعب 28،300 

ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم  اضافه بها به
 4بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 

 .مترمکعب باشد

 090701 

  

 مترمکعب 22،900 

ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم  اضافه بها به
 8 تا 4بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، از 

 .مترمکعب باشد

 090702 

  
 مترمکعب 22،900 

ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که بتن  اضافه بها به
 .ریزی با پمپ بتن انجام شود

 090801 

  

 870 
  -مترمکعب 

ومترکیل  

حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا 
کسر کیلومتر ( کیلومتر 1ازای هر  محل مصرف، به

 ).شود تناسب محاسبه می به

 090901 

  
 مترمکعب 36،200 

 100تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 
 .کیلوگرم آهک شکفته درمترمکعب شفته

 091001 

  

 مترمکعب 44،600 

خاک (صالح و اجرای شفته با خاک شن دار تهیه م
 کیلوگرم آهک 100و ) محل و مخلوط رودخانه ای

 .شکفته در مترمکعب شفته

 091002 

  

 مترمکعب 88،500 

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و 
 کیلوگرم سیمان در 150، با)Soil-Cement(سیمان 

 .مترمکعب شفته

 091003 

  
 مترمکعب 96،400 

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای 
 . کیلو گرم سیمان در مترمکعب شفته150، با )تونان(

 091004 

  
 مترمکعب 8،080 

ازای هر  ، به091002 و 091001ردیفهای  اضافه بها به
 . کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته50

 091101 
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 ۴٧

  ساخته  پیش بتن.  دهم فصل
 

  مقدمه
 
   کارهای  ازفصل  مربوط  ردیفهای  و طبق طور جداگانه  به  آن  و بهای  است  منظور نشده  فصل  این  میلگرد در ردیفهای  و نصب  تهیه هزینۀ .1 

 .شود  می  با میلگرد، پرداخت فوالدی
 در   و باراندازی  بتنی ساختۀ  پیش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگی  مصالح  و حمل  بارگیری ، هزینۀ4 تا 1   گروههای  ردیفهای در قیمت .2 

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

   ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل1   تا فاصلۀ  و حمل ، بارگیری  سنگی  مصالح  تهیه زینۀ، ه9 تا 5   گروههای  ردیفهای در قیمت .3 
   مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهای1 از   سنگی  مصالح  حمل  فاصلۀ هر گاه.  است  منظور شده  و باراندازی قطعات
،   و ماسه  کیلومتر شن1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای.شود  می  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل، از031306 تا 031303  ردیفهای
 .شود  می  در نظر گرفته  بتن  متر مکعب1 هر   برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1  معادل

   و باراندازی  قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل1  لۀ تا فاص  آب  و حمل  بارگیری ، هزینۀ9 تا 5   گروههای  ردیفهای در قیمت .4 
 با   خاکی  عملیات ، از فصل031310   ردیف  طبق  بتن  هر متر مکعب  لیتر برای500   مازاد، بر مبنای  حمل  و هزینۀ  است  شده در نظر گرفته

 .شود  می  پرداخت ماشین
  هزینۀ.  است  کیلومتر منظور شده1  ، تا فاصلۀ  مربوط  قطعات  و باراندازی ، حمل  بارگیری ، هزینۀ9ا  ت5   گروههای  ردیفهای در قیمتهای .5 

 . خواهد شد ، محاسبه  و نقل  حمل  در فصل  مربوط  کیلومتر، از ردیفهای1 مازاد بر  حمل
 30 مازاد بر   حمل  و هزینۀ  است  شده  در نظر گرفته راندازی کیلومتر و با30 تا   سیمان  و حمل  بارگیری ، هزینۀ  فصل  این در ردیفهای .6 

 .شود  می ، پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  ردیفهای کیلومتر، بر اساس
  ورت ص  بابت  از این ای  جداگانه  و پرداخت  است  منظور شده  فصل  در این  مربوط ، در ردیفهای ساخته  پیش  قطعات بندی  قالب هزینۀ .7 

 . نخواهد گرفت
   سنگ  یا قلوه  الشه ، سنگ  کولهابا بتن  پشت  خالی  فضای  و پر کردن  در هر عمق  کول  و نصب ، حمل  تهیه ، شامل100401   ردیف بهای .8 
 .  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 ن پر کرد ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .9 

 .گیرد  نمی صورت
 .  عمود بر مسیر است  مقطع ، سطح  مقطع ، منظور از سطح  ساخته  پیش  بتنی  جدولهای در ردیفهای .10 
 .شود  می ، پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزینه  نوع این.  است  منظور نشده  فصل  این  در ردیفهای  خاکی  عملیات  انجام هزینۀ .11 

 07/1   ضریب  با اعمال  مربوط  ردیفهای  باشد، بهای  موتوری  با تلمبۀ آبکشی ، نیاز به  بتنی  یا کولهای  بتنی های  لوله  نصب  برای چنانچه.12
 .گیرد  نمی  تعلق  زیرزمینی  زهکشی  به  مربوط های  لوله  نصب  قیمتهای ، به  ضریب این.شود  می پرداخت

 در   شده عیار تعیین  به نسبت (  اضافی  سیمان  هزینۀ  پرداخت برای.  است1   نوع ، سیمان  فصل  این  در ردیفهای  شده  در نظر گرفته سیمان .13 
 .شود  می  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط ای مورد، از ردیفه ، بر حسب  سیمان  نوع بهای و اضافه) ردیفها

 .گیرد  نمی  صورت  اضافی  پرداخت  هیچگونه  بابت  و از این ، در قیمتها منظور شده ساخته  پیش  قطعات  احتمالی  و شکستگی  افت هزینۀ .14 
 آبگیر،  های  مجزا، مانند حوضچه  یا چند قطعۀ  پارچه  یک صورت به،  ساخته  پیش  بتنی های  و سازه  هیدرولیکی  فنی  ابنیۀ  و نصب  تهیه هزینۀ .15 

 .شود  می ، پرداخت100701   از ردیف ، با استفاده  مشابه های  و سازه  فلوم پارشال
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 ۴٨

 

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

  

 مترمکعب 412،000 

 300تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار
کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، برای روی کانالها، 

 .چاهها و قناتها

 100101 

  
 مترمکعب 287،000 

، با بتن )گارد بلوک(تهیه و نصب بلوکهای حفاظ 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب250عیار به

 100201 

  

 مترمکعب 532،000 

تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح 
 کیلوگرم 250عیار ر مربع، با بتن به مت05/0مقطع تا 

 .1:5سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

 100301 

  

 مترمکعب 436،000 

تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح 
 مترمربع، با بتن 10/0 و تا 05/0مقطع بیش از 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و مالت 250عیار به
 .1:5ماسه سیمان 

 100302 

  

 مترمکعب 338،500 

تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح 
 250عیار  متر مربع، با بتن به10/0مقطع بیش از 

کیلوگرم سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 100303 

  

 مترطول 204،500 

هر  تهیه و نصب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته در
 350عیار بهمنظورتحکیم قناتها، با بتن  عمق، به

انضمام پر کردن  کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به
 .پشت کول

 100401 

  

 مترمکعب 334،000 

تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتنی، با بتن 
منظور   کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به300عیار به

 .حفاظت شیبها

 100501 

  
 مترمکعب 373،000 

پیش ساخته کانالها، تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار با بتن به

 100601 

  

 مترمکعب 398،000 

تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه 
 کیلوگرم 350عیار  های بتنی پیش ساخته ، با بتن به

 .سیمان در مترمکعب

 100701 

  
 مترمکعب 124،500 

 سازه های بتنی پیش نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و
 ).2طبقه  (4  به1ساخته با مالت ماسه سیمان 

 100702 
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 ۴٩

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

  

 مترطول 14،000 

قطر  تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به100داخلی 

 .در مترمکعب

 100801 

  

 مترطول 17،600 

قطر  بهتهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح 
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به150داخلی 

 .در مترمکعب

 100802 

  

 مترطول 24،200 

قطر  تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به200داخلی 

 .در مترمکعب

 100803 

  

 مترطول 27،800 

قطر  غیرمسلح بهتهیه مصالح و ساخت لوله بتنی 
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به250داخلی 

 .در مترمکعب

 100804 

  

 مترطول 32،300 

قطر  تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به300داخلی 

 .در مترمکعب

 100805 

  

 مترطول 34،800 

قطر  له بتنی غیر مسلح بهتهیه مصالح و ساخت لو
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به350داخلی 

 .در مترمکعب

 100806 

  

 مترطول 42،000 

تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح 
 کیلوگرم 300عیار  میلیمتر، با بتن به400قطرداخلی  به

 .سیمان در مترمکعب

 100807 

  

 مترطول 60،000 

قطر  و ساخت لوله بتنی غیر مسلح بهتهیه مصالح 
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به500داخلی 

 .در مترمکعب

 100808 

  

 مترطول 84،300 

قطر  تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به600داخلی 

 .در مترمکعب

 100809 

  

 مترطول 67،000 

قطر  هیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح بهت
 میلیمتر، با 70 میلیمتر و ضخامت جدار400داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100901 
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 ۵٠

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

  

 مترطول 86،900 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 70 میلیمتر و ضخامت جدار450داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350رعیا بتن به

 100902 

  

 مترطول 92،700 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 70 میلیمتر و ضخامت جدار500داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100903 

  

 مترطول 132،000 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 80 میلیمتر و ضخامت جدار600داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100904 

  

 مترطول 152،000 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 100 میلیمتر و ضخامت جدار700داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100905 

  

 مترطول 166،000 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 100 میلیمتر و ضخامت جدار800داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100906 

  

 مترطول 180،000 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 100 میلیمتر و ضخامت جدار900داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100907 

  

 مترطول 235،500 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 120 میلیمتر و ضخامت جدار1000داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100908 

  

 مترطول 313،500 

قطر  خت و نصب لوله بتنی مسلح بهتهیه مصالح، سا
 میلیمتر، با 140 میلیمتر و ضخامت جدار1200داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100909 

  

 مترطول 431،000 

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 150 میلیمتر و ضخامت جدار1400داخلی 
 .وگرم سیمان در مترمکعب کیل350عیار بتن به

 100910 
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 ۵١

  ساخته  پیش  بتنی  بیضی  نیم  لولۀ  نیم کانالهای.  یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
  پیمانکار  عهدۀ  آنها به  در نظر باشد تهیۀ چنانچه.  کارفرما است عهدۀ ، به  مربوط  و متعلقات ساخته  پیش  بتنی  بیضی  نیم  لولۀ  نیم  کانالهای تهیۀ .1 

 منظور   عملیات  اجرای دار، در برآورد هزینۀ  ستاره  اقالم  ضوابط ، طبق  فصل  این  و در انتهای  تهیه  مربوط  واحد اقالم  وبهای  شود، شرح گذاشته
 .گردد می

  ، محاسبه1   در جدول  شده  درج های پ تی  شرح  متر و به5   طول  به  بیضی  نیم  با مقطع های  لوله  نیم  نصب ، برای  فصل  این  ردیفهای بهای .2 
 .  است شده

   مقاومت چنانچه. است  شده  تر، در نظر گرفته  وبیش  برسانتیمتر مربع  کیلوگرم1   برای  مجاز زمین  مقاومت ، براساس  فصل  این  ردیفهای بهای .3 
،   اضافی  و کفشک ، پایه  زین  و نصب  حمل  به  مربوط بهای  اضافه  صورت  باشد، در این  بر سانتیمتر مربع  کیلوگرم1 تاکمتراز 5/0 از  مجاز زمین

   فصل  در این  مربوط  مورد از ردیفهای ، برحسب  اضافی  مصرفی و مالت)   در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم150 عیار  به( الغر   و بتن کنی پی
 .شود  می پرداخت

ها،   پایه  محل  کردن  مسیر و پیاده ، تسطیح  عملیات  مسیر اجرای برداری  نقشه  به  مربوط ، کارهای له لو  نیم  نصب  عملیات در واحد بهای .4 
 10   ضخامت  الغر به  بتن  و اجرای  وحمل ، تهیه  پی ، رگالژ کف  کنار پی  به  حاصل  خاک  سانتیمتر، ریختن50   تا عمق  زمین  در هر نوع کنی پی

   و کارگذاری ، حمل  و ساخت  تهیه  هزینۀ  و همچنین  اضافی  خاکهای ، حمل  پی  داخل  به  خاک  مورد نیاز، ریختن  مالت صرف و م سانتیمتر، تهیه
 . تاس ، منظور شده  اتصاالت بندی  آب  کیفیت  و کنترل  منظور آزمایش  به اندازی ، و آب  آب  تأمین  بندی  و نوار آب  و پایه  زین  بین  مهاری میلۀ

 منظور   مربوط  کیلومتر، در ردیفهای30   تا فاصلۀ  تحویل  از محل  مربوط  و متعلقات بیضی  نیم  لولۀ  نیم  و باراندازی  و حمل  بارگیری هزینۀ .5 
   کیلومتر، بر حسب30 مازاد بر   حمل  کیلومتر تجاوز نماید، بهای30 از   نصب  تا محل  تحویل  از محل  حمل  فاصلۀ  که در صورتی. است شده

 .شود  می ، پرداخت  و نقل  حمل  در فصل  مربوط مورد از ردیفهای
 مازاد بر   حمل  و هزینۀ است ، در قیمتها منظور شده  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصلۀ  تحویل  از محل  مصرفی  سیمان  و حمل  بارگیری هزینۀ .6 

 .شود  می ، پرداخت  و نقل  حمل  در فصل  مربوط های ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر، برحسب30
   حمل هزینۀ. است  منظور شده  مربوط  ردیفهای ، در قیمت  کیلومتر و باراندازی1   تا فاصلۀ  تهیه  از محل  و ماسه  شن  و حمل  بارگیری هزینۀ .7 

  برای. خواهدشد  و پرداخت ، محاسبه  با ماشین  خاکی  عملیات صل، از ف031306 تا 031303   ردیفهای  مورد طبق  کیلومتر، برحسب1مازاد بر 
 .شود  می  در نظر گرفته  بتن  هر متر مکعب  برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1  ، معادل  و ماسه  شن  حمل  هزینۀ محاسبۀ

 با کسر   شده  گذاری بیضی  نیم  لولۀ  مسیر نیم  کل  از طول ت اس  کار عبارت ، طول  آن  و متعلقات  بیضی  نیم  لولۀ  نیم  نصب  ردیفهای در کلیه .8 
 .  و مشخصات  نقشه  در محور مسیر، طبق  هیدرولیکی  فنی  ابنیۀ طول

   است  شده  درج2  ، در جدول  عملیات کل  به  نسبت  مربوط  و متعلقات  بتنی بیضی  نیم  لولۀ  نیم  نصب  از مراحل  هر یک  انجام درصد تقریبی .9
 .گیرد  قرار می ، مورد استفاده  موقت های  وضعیت  صورت  محاسبۀ  برای که
  ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات  مورد از ردیفهای ، برحسب )Cut (   خاکبرداری ها در مقاطع  لوله  عبور مسیر نیم  خاکی عملیات .10 

 .شود می
 نیز   فصل  این  ردیفهای  برای" مورد عینا ، بر حسب  است  شده بینی  درجا پیش  بتن  فصل مقدمۀ درجا در   بتن  برای  که  عمومی مشخصات .11 

 . نافذ است
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 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۵٢

  ساخته  پیش  بتنی  بیضی  نیم های  لوله  نیم  مختلف انواع .1  جدول
 

  ردیف
  لوله  نیم تیپ
  میلیمتر به

   داخلی  قطر بزرگ نیم
  میلیمتر به

  ی داخل  قطر کوچک نیم
  میلیمتر به

1 T-70 8/333 5/133 
2 T-100 9/398 5/159 
3 T-150 6/488 4/195 
4 T-230 20/558 3/262 
5 T-315 2/593 1/338 
6 T-450 7/630 1/454 
7 T-600 5/651 3/586 
8 T-800 6/713 6/713 
9 T-1000 8/797 8/797 

 
   مربوط  و متعلقات ساخته  پیش  بتنی بیضی  نیم لولۀ  نیم های  کانال  نصب  مختلف  مراحل  برای  پرداخت نحوۀ .2  جدول

 
 درصد قابل پرداخت برای تیپهای مختلف

 شماره
 ردیف

 T-70,T-100 شرح مراحل مختلف عملیات مربوط به نصب
T-150 

T-230,T-315 
T-450 

T-600,T-800 
T-1000 

1 
 کردن  و پیاده  الزم ریبردا  نقشه کارهای  مسیر،انجام  وتسطیح تمیزکردن

 .  پی بتن الغر کف  ریختن و رگالژ ها، پایه  محل  کنی ها،پی پایه  محل 
20 17 16 

2 
 کیلومترو 30  تا  فاصلۀ  به بیضی  نیم لولۀ نیم متعلقات  و حمل بارگیری

 . آنها درکنار مسیر کردن ریسه
15 14 13 

3 
 و  کیلومتر30  تا اصلۀف  به  ساخته  پیش کانالهای  حمل  و بارگیری

 . آنها در کنار مسیر کردن ریسه
17 23 32 

 15 17 20 .  زین  و نصب ریزی ، مالت لوله  نیم کفشکها، پایۀ نصب 4
 17 21 20 . بندی  و واشر آب لوله  نیم نصب 5
 4 4 4 . اتصاالت بندی  آب  کیفیت  و کنترل  کانال  داخل اندازی آب 6
 3 4 4 .  اضافی  خاکهای  و تسطیح خش مسیروپ تمیزکاری 7

 100 100 100 جمع کل
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 ۵٣

 

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

  

 مترطول 29،800 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
70-T متر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . و بیش تر کیلوگرم بر سانتیمتر مربع1مجاز 

 110101 

  

 مترطول 31،100 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
100-Tمتر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110102 

  

 مترطول 32،100 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
150-T متر، در زمین با مقاومت 1پایه با ارتفاع تا و 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110103 

  

 مترطول 35،400 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
230-T متر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110104 

  

 مترطول 35،600 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
315-T متر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110105 

  

 مترطول 42،600 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
450-T متر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110106 

  

 مترطول 58،300 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
600-Tمتر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110107 

  

 مترطول 61،300 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
800-T متر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 
 . کیلوگرم برسانتیمترمربع و بیش تر1مجاز

 110108 

  

 مترطول 65،500 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
1000-T قاومت  متر، در زمین با م1 و پایه با ارتفاع تا

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110109 

  

 مترطول 34،400 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
70-Tمتر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از  

 . کیلوگرم برسانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110201 



 ساخته لوله بیضی بتنی پیش یمکانالهای ن. فصل یازدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۵۴

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

  

 مترطول 35،200 

له نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ نصب کانال نیم لو
100-Tمتر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110202 

  

 مترطول 36،300 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
150-T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1از مقاومت مج

 110203 

  

 مترطول 40،200 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
230–T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110204 

  

 مترطول 42،100 

 بیضی بتنی پیش ساخته تیپ نصب کانال نیم لوله نیم
315-T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110205 

  

 مترطول 49،000 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
450-T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 .کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر 1مقاومت مجاز 

 110206 

  

 مترطول 53،200 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
600–T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110207 

  

 مترطول 65،400 

 بتنی پیش ساخته تیپ نصب کانال نیم لوله نیم بیضی
800–T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر1مقاومت مجاز 

 110208 

  

 مترطول 68،400 

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
1000–T متر، در زمین با 1 و پایه با ارتفاع بیش از 

 .م بر سانتیمترمربع بیش تر کیلوگر1مقاومت مجاز 

 110209 

  

 مترطول 1،110 

، چنانچه 110103 تا 110101ردیفهای  اضافه بها به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از 5/0مقاومت مجاز زمین از 

 .سانتیمترمربع باشد

 110301 

  

 مترطول 3،080 

، چنانچه 110106 تا 110104ردیفهای  اضافه بها به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از5/0مقاومت مجاز زمین از 

 .سانتیمترمربع باشد

 110302 
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 ۵۵

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

  

 مترطول 5،600 

، چنانچه 110109 تا 110107ردیفهای  اضافه بها به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از 5/0مقاومت مجاز زمین از 

 .سانتیمترمربع باشد

 110303 

  

 مترطول 3،200 

، چنانچه 110203 تا 110201ردیفهای  اضافه بها به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از 5/0اومت مجاز زمین از مق

 .سانتیمترمربع باشد

 110304 

  

 مترطول 3،200 

، چنانچه 110206 تا 110204ردیفهای  اضافه بها به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از 5/0مقاومت مجاز زمین از 

 .سانتیمترمربع باشد

 110305 

  

 مترطول 7،600 

، چنانچه 110209تا  110207ردیفهای  اضافه بها به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از 5/0مقاومت مجاز زمین از 

 .سانتیمترمربع باشد

 110306 



 های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع. فصل دوازدهم
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 ۵۶

   زیرزمینی های کننده زهکشها و جمع .  دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 :  زیر است  قسمتهای ، شامل  زیرزمینی های کننده  زهکشها و جمع گذاری  لوله عملیات .1 
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  مورد نیاز و انجام  در حریم  زهکش  مسیر ترانشۀ تسطیح و  تمیزکردن .1ـ1 
 .  شده  مشخص  ترانشۀ  و عرض ، با عمق)  لجنی  زمینهای استثنای به (  زمین  در هر نوع حفر ترانشه .2ـ1 
 ). میلیمتر200 زهکشها تا قطر  برای (  ترانشه  در داخل  آن  ترنچر و نصب  دستگاه  بر روی  خرطومی های  لوله  و استقرار کالف تخلیه .3ـ1 
 .  مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل حفاظت .4ـ1 
 ). میلیمتر200 زهکشها تا قطر  برای(ها   لوله  و روی  زیر و اطراف ، برای  مشخصات  طبق  شده بندی  فیلتر دانه  مصالح  و پخش ریختن .5ـ1 

 ترنچر   دستگاه  وسیلۀ  به  لوله  فیلتر و نصب  مصالح ، ریختن ، حفر ترانشه120104 و 120102، 120101   ردیفهای  موضوع  عملیاتدر)   تبصره
 دیگر   مناسب  طرق  به  عملیات  ترنچر و بقیۀ  توسط ، حفر ترانشه120107 تا 120105 و 120103   ردیف  موضوع در عملیات.شود  می انجام

 .گیرد  می صورت
  جا شدن  از جابه  منظور جلوگیری ها، به  لوله  سانتیمتر روی30   تا ارتفاع  اول ، در مرحلۀ  حفاری  از عملیات  حاصل  با خاکهای خاکریزی .6ـ1 

 .  اضافی  خاکهای  مجدد تا تراز مورد نظر و پخش  و خاکریزی  زهکش های لوله
 .  مورد لزوم  و سایر عملیات  لوله  داخل مالی احت  گرفتگی  و شستشو و رفع آزمایش .7ـ1 
 فیلتر،   مصالح  تهیۀ هزینۀ.  است  منظور شده  زهکش های  فیلتر و لوله  مصالح استثنای ، به  مصالح  تهیۀ ، هزینۀ  فصل  این  ردیفهای در بهای .2 

 کیلومتر در 1   فیلتر تا فاصلۀ  مصالح  حمل بهای.شود  می رداخت پ  طور جداگانه  به  با سنگ  بنایی  عملیات ، از فصل040801   ردیف براساس
،   با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل031306 تا 031303   ردیفهای  مورد براساس  کیلومتر، بر حسب1 و مازاد بر   شده بینی ، پیش  یادشده ردیف
 .شود  می  و پرداخت محاسبه

   کیلومتر در بهای30  ، تا فاصلۀ  کارگاه تا مرکز ثقل)  کارفرما  یا انبار مرکزی  ساخت کارخانه (  تحویل حل از م  زهکش های  لوله  حمل هزینۀ .3 
  ، براساس  تهیه  کیلومتر از محل30 مازاد بر  حمل. است کار، منظور شده  پای  به کردن  و ریسه ، باراندازی ، حمل  بارگیری ، شامل  نصب ردیفهای
 .شود  می ، محاسبه)  و نقل حمل (  پانزدهم  در فصل  مربوط ردیفهای

 شود،   پیمانکار محول  آنها به  در نظر باشد تهیۀ چنانچه.  کارفرما است  عهدۀ ، به  بتنی ساختۀ  پیش های  لوله استثنای  به  زهکش های  لوله تهیۀ .4 
 . منظور شود  عملیات  اجرای ، دربرآورد هزینۀ  فصل  این ر انتهای و د دار تهیه  ستاره  اقالم  ضوابط ، طبق  مربوط  اقالم باید شرح

  در ردیفهای.  است  مسیر ترانشه  و تمیزکردن  نمودن  از آماده ، پس  زمین  متوسط  با رقوم  ترانشه  کف  رقوم ، اختالف  ترانشه  عمق مالک .5 
   صورت  دیگری  پرداخت  و اضافه  شده  کار در نظر گرفته  سختی  به  مربوط های  متر، هزینه2 از   بیش  در عمقهای  عملیات  اجرای  به مربوط

 . نخواهد گرفت
 .  خواهد گرفت  صورت و با جدار قائم) مانند ترنچر (  مخصوص آالت  ماشین ، توسط  زیرزمینی  مسیر زهکشهای  کانال حفاری .6 

   مانندبیل  کانال  حفاری آالت  از سایر ماشین  کار، استفاده  اجرای بندی  زمان  برنامه  به  توجه مشاور و با  مهندس  تشخیص  بنا به چنانچه)   تبصره
   نوع  صورت  میسر نباشد، در این  با جدار قائم  حفر کانال ، امکان  خاک  و کیفیت  نظیرنوع  فنی  دالیل  شود و به ، مجاز شناخته مکانیکی
 .شود  می  پیمانکار ابالغ  از تأیید کارفرما به  و پس  مشاور تعیین  مهندس ، توسط ر ترانشه جدا  مناسب  و شیب آالت ماشین
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 ۵٧

 مشاور و تأیید   مهندس  تشخیص دار میسر نباشد و بنا به  شیب  صورت  به  حفر ترانشه ، امکان  اجرایی  محدودیتهای  علت  به  که  در صورتی
 .شود  می  پرداخت ، جداگانه  عملیات  این  باشد، بهای  ضروری  ترانشه  دیوارۀ کارفرما، حفاظت

 مشاور و   نباشد، با پیشنهاد مهندس  مناسب  زهکش های  لوله  مجدد روی  خاکریزی ، برای  حفاری  از عملیات  حاصل  خاک  که در صورتی .7 
  هزینۀ.شود  می ، محاسبه  با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل بوط مر  از ردیفهای  آن  خواهد شد و بهای  استفاده  قرضه  کارفرما، از خاک تصویب
 . خواهد شد ، محاسبه  با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  ردیفهای ، طبق  شده  تعیین  نقاط  مازاد به  خاکهای حمل

 .شود  می سبه، محا ساخته  پیش  بتن  در فصل  مربوط  ردیفهای ، طبق  بتنی های  لوله  تهیۀ بهای .8 
، منظور   مربوط  ردیفهای ، در قیمت120304 تا 120301   ردیفهای  موضوع  بتنی های  لوله  اتصاالت  بندکشی  و اجرای  مالت  تهیۀ هزینۀ .9 

 . است شده
   در زمینهای  که  زیرزمینی ی زهکشها  حفر ترانشۀ  مسیر عملیات  از طول  قسمتی ، به120406 و 120405، 120404   ردیفهای  بهای اضافه .10 

  گردد، تعلق  می  مشاور و پیمانکار تنظیم  کارفرما، مهندس  با حضور نمایندگان ، که  عملیات  اجرای  جلسۀ  صورت  قرار دارد و براساس لجنی
 .گیرد می

 و از 120111 تا 120104   ردیفهای ، به  قائم  به  شیبدار کانالها نسبت  قسمتهای  خاکی  عملیات  حجم  اضافه ، برای120501   ردیف بهای .11 
 .شود  می ، پرداخت120305 تا 120301

  در صورت.شود  می  پرداخت ساخته  پیش  بتن  از فصل  جداگانه  آن  و بهای  است  منظور نشده  فصل  این  در ردیفهای  بتنی های  لوله تهیه .12 
   ساخته  پیش  بتن  متناظر فصل  از ردیفهای  مربوط  عملیات ، بهای کننده  جمع های  زهکشی  میلیمتر برای800 از   با قطر بیش  بتنی  از لوله استفاده
 .شود  می محاسبه



 های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع. فصل دوازدهم
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 ۵٨

 

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

  

 مترطول 6،220 

با لوله ) زهکشهای عمقی(اجرای زهکشهای زیرزمینی 
یا مشابه تا  (Pipe Corrugated) خرطومی مشبک

 سانتیمتر و 50عرض تا   میلیمتر، با ترانشه به200قطر
 . متر، با ترنچر2عمق تا 

 120101 

  

 مترطول 7،410 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا 
 50عرض بیش از  میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر

 .ر متر، با ترنچ2 سانتیمتر و عمق تا 60و تا 

 120102 

  

 مترطول 5،770 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا 
 50عرض بیش از  میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر

 متر با ترنچر، در صورتی 2 سانتیمتر و عمق تا 60و تا 
که لوله گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر 

 .از ترنچر انجام شود

 120103 

  

 مترطول 7،880 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی 
 60عرض تا  میلیمتر، با ترانشه به200تا قطر) تنبوشه(

 . متر، با ترنچر2سانتیمتر و عمق تا 

 120104 

  

 مترطول 6،430 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی تا 
نتیمتر و  سا60عرض تا  میلیمتر، با ترانشه به200قطر

 متربا ترنچر، در صورتی که لوله گذاری و 2عمق تا 
ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام 

 .شود

 120105 

  

 مترطول 6،740 

سی مشبک .وی.اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی
 60عرض تا  میلیمتر، با ترانشه به200یا مشابه تا قطر 

ترنچر، در صورتی که لوله  متر با 2سانتیمتر و عمق تا 
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر 

 .انجام شود

 120106 

  

 مترطول 6،600 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی 
عرض   میلیمتر، باترانشه به200مشبک یا مشابه تا قطر

 متر با ترنچر، در صورتی 2 سانتیمتر و عمق تا 60تا
ه گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر که لول

 .از ترنچر انجام شود

 120107 
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 ۵٩

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

  

 مترطول 6،630 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا 
 60عرض تا  میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر

 . متر، با بیل مکانیکی2سانتیمتر و عمق تا

 120108 

  

 مترطول 6،630 

سی یا .وی.ای زیرزمینی با لوله پیاجرای زهکشه
 60عرض تا   میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر

 . متر، با بیل مکانیکی2سانتیمتر و عمق تا 

 120109 

  

 مترطول 9،740 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی یا 
 80عرض   میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر 

 . متر، با بیل مکانیکی2 سانتیمتر و عمق تا

 120110 

  

 مترطول 9،360 

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی یا 
 80عرض   میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر 

 . متر، با بیل مکانیکی2سانتیمتر و عمق تا 

 120111 

  
 مترطول 1،670 

 ، چنانچه 120107 تا 120101ردیفهای  اضافه بها به
 . متر باشد3 و تا 2عمق ترانشه بیش از 

 120201 

  

 مترطول 1،240 

، چنانچه عمق 120111 تا120108ردیفهای  اضافه بها به
 متر یک 3 تا 2 مترباشد، برای عمق 2ترانشه بیش از 

همین ترتیب برای عمقهای   متر دوبار و به4 تا 3بار، 
 .بیشتر

 120202 

  

 مترطول 25،700 

با لوله ) Collector(ع کننده نصب زهکشهای جم
 میلیمتر، با ترانشه 300قطر داخلی  بتنی غیرمسلح به

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق تا 1عرض  به

 120301 

  

 مترطول 33،600 

نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح 
متر  10/1عرض   میلیمتر، با ترانشه به400قطر داخلی  به

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2ا و عمق ت

 120302 

  

 مترطول 38،600 

نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح 
 متر 20/1عرض   میلیمتر، با ترانشه به500قطر داخلی  به

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2و عمق تا

 120303 

  

 مترطول 45،200 

غیر نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح و 
عرض   میلیمتر، با ترانشه به600قطر داخلی  مسلح به

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق تا40/1

 120304 
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 ۶٠

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

  

 مترطول 55،900 

قطر  نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح به
 متر و 60/1عرض تا  میلیمتر با ترانشه به800داخلی 

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2عمق 

 120305 

  

 مترطول 4،770 

، چنانچه عمق ترانشه بیش 120301ردیف  اضافه بها به
 4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2 متر باشد، برای عمق 2از 

 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر متر دوبار و به

 120401 

  

 مترطول 4،690 

، چنانچه 120303 و 120302ردیفهای  اضافه بها به
 3 تا 2باشد، برای عمق  متر 2عمق ترانشه بیش از 

همین ترتیب برای   متر دوبار و به4 تا 3متر یک بار، 
 .عمقهای بیشتر

 120402 

  

 مترطول 6،360 

، چنانچه عمق 120305 و 120304ردیف  اضافه بها به
 متر یک 3 تا 2 متر باشد، برای عمق 2ترانشه بیش از

همین ترتیب برای عمقهای   متر دوبار و به4 تا 3بار، 
 .یشترب

 120403 

  
 مترطول 970 

 ، چنانچه 120107 تا 120101ردیفهای  اضافه بها به
 .عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد

 120404 

  
 مترطول 1،180 

، چنانچه 120111 تا120108ردیفهای  اضافه بها به
 .عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد

 120405 

  
 مترطول 5،610 

 ، چنانچه 120305 تا 120301های ردیف اضافه بها به
 .عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد

 120406 

  

 مترمکعب 3،720 

خاکبرداری قسمتهای شیب دار ترانشه زهکشهای 
عمقی یا جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع 

 .هرعمق و خاکریزی مجدد روی آن زمین، به

 120501 

  

 مترمکعب 3،900 

ردیفهای لوله گذاری، برای آن قسمت  اضافه بها به
عملیات که در زیر ترازآب زیرزمینی انجام شود و 
استفاده از تلمبه موتوری درحین انجام عملیات، برای 

 .خارج نمودن آب الزامی باشد

 120601 

  

 مترمکعب 2،550 

ردیفهای لوله گذاری، هر گاه عملیات زیر  اضافه بها به
ستفاده از تلمبه موتوری تراز آب زیرزمینی و بدون ا

 .انجام شود

 120602 



 عایقکاری. فصل سیزدهم
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 ۶١

  عایقکاری.  سیزدهم 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 هزینۀ هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عایقکاری  ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه یمبنا .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  پرداخت ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق  صعوبت بابت
 : با ، برابر است ترتیب  به  رطوبتی  عایقکاری  متر مربع1 هر  ، برای  فصل  این  در ردیفهای مقدار قیر مورد مصرف.4 
 .  افقی  سطوح ، برای  کیلوگرم2 و   قائم  سطوح  قیر برای  کیلوگرم5/1،  اندود قیری .1ـ4 
 .  افقی  سطوح ، برای  کیلوگرم5/3 و   قائم  سطوح  قیر برای  کیلوگرم5/2،   گونی  الیه اندود با یک .2ـ4 
 .  افقی  سطوح ، برای  کیلوگرم5 و   قائم  سطوح  قیر برای  کیلوگرم5/3،  گونی اندود با دو الیه .3ـ4 



 عایقکاری. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۶٢

 

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

 130101  .عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری مترمربع 3،160   
  

 مترمربع 10،800 
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه 

 .گونی
 130102 

  
 مترمربع 18،000 

و دو الیه عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری 
 .گونی

 130103 



 کارهای متفرقه. فصل چهاردهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۶٣

   متفرقه کارهای.  چهاردهم فصل
 

  مقدمه
 
،   است  شده ، در نظر گرفته آمیزی  رنگ  برای  سطوح  سازی منظور آماده  به  زدن  یا سمباده  برس ، هزینۀ  ضد زنگ  رنگ  اجرای در ردیفهای .1 

 مورد،   بر حسب  آن  باشد، بهای  داشته  زدایی زنگ  مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به  مهندس  با تشخیص  زدگی  زنگ علت  به  فلزی  سطوح چنانچه
 . خواهد شد  پرداخت  زدایی  زنگ از ردیفهای

 .شود  می ، پرداخت  شده زدایی  زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب140302 و 140301   واحد ردیفهای بهای .2 
 .شود  می ، پرداخت  شده آمیزی  یا رنگ  ضد زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب140306تا  140303   واحد ردیفهای بهای .3 
   ساختمانهای هزینۀ. منظور شود  پیمان ، باید در اسناد و مدارک  مورد نیاز است برداری  بهره  دوران  برای  که  ساختمانهایی  و مشخصات نقشه .4 

   مقطوع صورت  و به ، محاسبه  کار نافذ است  اجرای  برآورد هزینۀ  تهیۀ  در زمان  که  ساختمان  واحد رستۀ های ب  از فهرستهای ، با استفاده یاد شده
 .شود  می  کار انجام  پیشرفت ، بر اساس  یاد شده  ردیفهای پرداخت.گردد  می  درج  مربوط  ردیف برآورد و در مقابل

 منظور   مربوط ، در قیمتهای  الستیکی  مورد نیاز واتراستاپ یکدیگر و جوش  به)P.V.C(  ستیکی پال  واتراستاپ  نوارهای دستمزد چسباندن .5 
 .  است شده

  ، منظور شده140702 و 140701   ردیفهای ، در قیمت  اضافی  میلگردهای استثنای ، به  واتراستاپ  نصب  برای  الزم  و وسایل  مصالح تمام .6 
 . است



 کارهای متفرقه. فصل چهاردهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 ۶۴

 

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

  
 دسیمتر مکعب 11،700 

بریدن درزها در روسازیهای بتنی پس از بتن ریزی، 
 .با وسایل و ابزار الزم

 140101 

  
 دسیمتر مکعب 1،190 

تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، 
 .بر حسب حجم درز

 140102 

  
 دسیمتر مکعب 4،210 

مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتنی با تهیه 
 .پالستوفوم، بر حسب حجم درز

 140103 

  
 دسیمتر مکعب  

تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارجی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 140201 

  
 دسیمتر مکعب 85،500 

تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 140202 

 140301  .سطوح فلزی) زنگ زدایی(یا برس زدن سمباده  کیلوگرم 52   
  

 کیلوگرم 265 
سند (روش ماسه پاشی  زنگ زدایی سطوح فلزی به

 ).بالست
 140302 

  
 کیلوگرم 90 

تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ ، روی 
 .سطوح فلزی

 140303 

  
 کیلوگرم 215 

تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست 
 . شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزیاکلیل روغنی

 140304 

  
 کیلوگرم 210 

تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست 
 .رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی

 140305 

  

 کیلوگرم 505 

تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو 
دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 . میکرون در هر دست رنگ100ازای  لزی، بهف

 140306 

  
 کیلوگرم 295 

 میکرون 100ازای هر ، به140306ردیف  اضافه بها به
 .افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپکسی

 140401 

 140501  .تهیه ونصب نوار شبرنگ مترمربع 159،500   
 140502  .تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ مترمربع 59،300   
  

 مترمربع 1،660 

وزن حدود  ، به)فیلم پلی اتیلن(تهیه و نصب نایلون 
 گرم در مترمربع، برای اطراف بتن و یا کارهای 150

 .مشابه آن، که نایلون الزاما در کار باقی بماند

 140601 

  
 مترطول 23،200 

 سانتیمتر، از 15عرض  تهیه و نصب واتر استاپ به
 .سی.وی.جنس پی

 140701 
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 ۶۵

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

  
 مترطول 29،700 

 سانتیمتر، از 15عرض  تهیه ونصب واتر استاپ به
 .جنس الستیک

 140702 

  
 مترطول 1،140 

 سانتیمتر اضافه 1، برای هر140701ردیف  اضافه بها به
 . سانتیمتر15بر 

 140801 

  
 مترطول 1،410 

 سانتیمتر اضافه 1، برای هر140702ردیف  اضافه بها به
 . سانتیمتر15بر 

 140802 

  
 مقطوع  

تهیه مصالح و اجرای ساختمانهای کنترل، اداری و 
 .منظور استفاده در دوران بهره برداری نگهبانی، به

 140901 

  
 مقطوع  

منظور استفاده  تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، به
 .در دوران بهره برداری

 140902 



 حمل و نقل. فصل پانزدهم
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 ۶۶

   و نقل حمل .  پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
   مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  کیلومتر، و همچنین30  ، تا فاصلۀ  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینۀ .1 

 30 مازاد بر   حمل هزینۀ).2 بند   موضوع  مصالح  استثنای به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای  ردیفهای در قیمت
   این  ردیفهای  مورد، بر اساس ، بر حسب  پالستیکی های  لوله  و انواع ساخته  پیش  بتنی  لولۀ  نیم ، کانالهای ، آهک  فوالد، سیمان کیلومتر، تنها برای

 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینۀ گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت فصل
 در   کیلومتر و باراندازی1 تا   و حمل  بارگیری ، هزینۀ  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  لوله ، فیلتر و همچنین ، بنایی  بتن  سنگی  و مصالح  آب برای .2 

،   آب لومتر، برای کی1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  پرداخت نحوۀ. است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای ، در ردیفهای  مصرف محل
 . است  شده ، تعیین  فصل  یا این  مربوط  فصلهای  مورد در مقدمه ، بر حسب ساخته  پیش  بتنی  قطعات  و همچنین  سنگی مصالح

   زیر تعیین رح ش گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینۀ  در محاسبۀ  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .3 
 :  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبۀ  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  محاسبۀ  تنها برای  شده مقادیر تعیین.شود می

  سیمان .1ـ3 
 :  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیۀ  برای سیمان .1ـ1ـ3 

 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به تن در ب  عیار سیمان ، براساس  مقدار سیمان
 :  سنگی  بنایی  کارهای  مالت  تهیۀ  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

 :  سیمانی  اندودهای  مالت  تهیه  برای سیمان .3ـ1ـ3 
   با توجه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در مالت  عیار سیمان ، براساس  پرکننده  و مالتهای  اندودکاری  در مالت  مقدار سیمان

 .شود می   اندودها محاسبه ضخامت به
 فوالد .2ـ3 

 و   تقویتی  و ورقهای ، لوله ، سپری ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول ، از میلگرد و پروفیلهای  فوالد مصرفی  کیلوگرم1 هر  ازای  به
 .شود می، منظور   حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  براساس  که اتصالی

 :شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل .4 
 خرید   محل  حالت در این.  است  مربوط  کارخانۀ ، محل  شود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ4 

 . کارفرما برسد یب مشاور و تصو تأیید مهندس باید قبالً به
   سیمان که (  داخلی  سیمان  کارخانۀ  نزدیکترین ، محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .2ـ4 

 .، خواهدبود)کند  خرید تولید می مورد نظر را در زمان
 :شود  می  زیر تعیین حشر  به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، برای مبدأ حمل .5
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 ۶٧

   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های  فوالد، مستقیماً از کارخانه  که در صورتی .1ـ5 
 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل لت حا 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  یا مرکز تهیه  داخلی های  فوالد مستقیماً از کارخانه  که در صورتی .2ـ5 

 .شود  می  در نظر گرفته تهران
 یاد   در دفترچۀ  که  و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچۀ  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت عیین ت مبنای .6 

 .شود  می  آنها تعیین  مشاور، فاصلۀ  نظر مهندس  طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای  مسافتی شده
   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450تا ) مبدأ تا مقصد (  حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای .7 

، 50/1  ب ضری ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت
 .شود  می  پرداخت150101   نیز از ردیف  آن  شود، بهای  حمل  فله  بصورت  آهک چنانچه.شود  می پرداخت

   درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این  ردیفهای  مورد، بهای  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .8 
 .شود می
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 ۶٨

 

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

  
   کیلومتر-تن  195 

حمل فوالد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت 
 . کیلومتر75 کیلومتر، تا 30مازاد بر

 150101 

  
   کیلومتر-تن  130 

حمل فوالد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت 
 . کیلومتر150 کیلومتر، تا75مازاد بر 

 150102 

  
   کیلومتر-تن  83 

حمل فوالد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت 
 . کیلومتر300 کیلومتر، تا150مازاد بر

 150103 

  
   کیلومتر-تن  69 

حمل فوالد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت 
 . کیلومتر450 کیلومتر، تا 300مازاد بر

 150104 

  
   کیلومتر-تن  59 

د، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت حمل فوال
 . کیلومتر750 کیلومتر، تا 450مازاد بر

 150105 

  
   کیلومتر-تن  49 

حمل فوالد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت 
 . کیلومتر750مازاد بر 

 150106 

  

 3 
  -مترطول 
 کیلومتر

مانند لوله های پلی (حمل انواع لوله های پالستیکی 
صورت کالفی یا شاخه ای  به) سی.وی. یا پیاتیلن

 75 کیلومتر، تا 30هر قطر برای مسافت مازاد بر  به
 .کیلومتر

 150201 

  

 2 
  -مترطول 
 کیلومتر

مانند لوله های پلی (های پالستیکی  حمل انواع لوله
صورت کالفی یا شاخه ای  به). سی.وی.اتیلن یاپی

 150ومتر، تا  کیل75هر قطر برای مسافت مازاد بر  به
 .کیلومتر

 150202 

  

 1 
  -مترطول 
 کیلومتر

مانند لوله های پلی (حمل انواع لوله های پالستیکی 
هر  صورت کالفی یا شاخه ای به به) سی.وی.اتیلن یاپی

 300 کیلومتر، تا 150قطر برای مسافت مازاد بر 
 .کیلومتر

 150203 

  

 1 
  -مترطول 
 کیلومتر

مانند لوله های پلی (الستیکی حمل انواع لوله های پ
صورت کالفی یا شاخه ای  به) سی.وی.اتیلن یا پی

 450 کیلومتر، تا300هر قطر برای مسافت مازاد بر  به
 .کیلومتر

 150204 
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 ۶٩

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

  

 1 
  -مترطول 
 کیلومتر

مانند لوله های پلی ( حمل انواع لوله های پالستیکی به
 صورت کالفی یا شاخه ای به) سی.وی.اتیلن یا پی

 750 کیلومتر، تا450هر قطر برای مسافت مازاد بر  به
 .کیلومتر

 150205 

  

 1 
  -مترطول 
 کیلومتر

مانند لوله های پلی (های پالستیکی  حمل انواع لوله
صورت کالفی یا شاخه ای  به) سی.وی.اتیلن یا پی

 . کیلومتر750هر قطر برای مسافت مازاد بر  به

 150206 

  
 16 

  -مترطول 
ترکیلوم  

 میلیمتر، برای 200 تا100قطر حمل انواع لوله بتنی به
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150301 

  
 35 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، برای 350 تا250قطر حمل انواع لوله بتنی به
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150302 

  
 68 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، برای 500 تا400قطر حمل انواع لوله بتنی به
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150303 

  
 86 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، برای 700 تا600قطر حمل انواع لوله بتنی به
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150304 

  
 160 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، برای 1000 تا 800قطر حمل انواع لوله بتنی به
 .ک کیلومترمسافت مازاد بر ی

 150305 

  
 260 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، 1400 تا 1200قطر حمل انواع لوله بتنی به
 .برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150306 

  

 21 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای 
، برای مسافت مازاد -150T و -70T- ،100Tهای  تیپ
 .تر کیلوم30بر

 150401 

  

 43 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای 
، برای مسافت -450T و -230T- ،315Tهای  تیپ

 . کیلومتر30مازاد بر

 150402 

  

 115 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای تیپهای 
600T- ،800T- 1000 وT-،30 مازاد بر برای مسافت 

 .کیلومتر

 150403 

  

   کیلومتر-تن  195 

حمل متعلقات کانالهای نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش 
برای انواع تیپ ها، ) مانند زین، پایه و کفشک(ساخته 

 . کیلومتر30برای مسافت مازاد بر 

 150501 
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 ٧٠

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

  

   کیلومتر-تن  195 

یا حمل متعلقات پیش ساخته بتنی برای پوشش کانالها 
حفاظت شیبها و همچنین ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه 
های بتنی پیش ساخته، برای مسافت مازاد بر یک 

 .کیلومتر

 150601 

  
 6 

  -مترطول 
 کیلومتر

 30هر قطر، برای مسافت مازاد بر حمل تنبوشه به
 .کیلومتر

 150701 
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 ٧١

   دستمزدی کارهای .  شانزدهم فصل
 

  مقدمه
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 ٧٢

 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای قدارم )ریال(کل بهای
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 ٧٣

 کار  پای مصالح .1  پیوست
 

   مقدمه
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای ود کهش  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 مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ت، باید صور 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 م منظ 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 ، با احتساب)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 

 در  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 صورت

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت .5 
 .نبار کند باشد، ا  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

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

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

 410101  .ه شستهماس مترمکعب 23،600   
 410102  .شن شسته مترمکعب 22،500   
 410401  .سنگ الشه بنایی مترمکعب 30،300   
 410402  .سنگ الشه قواره شده موزاییکی مترمکعب    
 410404  .سنگ بادبر مترمکعب 99،700   
 410405  .سنگ سرتراش مترمکعب 151،000   
 410406  .سنگ نیم تراش مترمکعب 167،000   
 410407  .سنگ تمام تراش مترمکعب 220،500   
 410501  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 371،500   
 410502  .سیمان پرتلند نوع یک فله تن 335،500   
 410503  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 386،500   
 410504  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 350،500   
 410505  . پاکتی5سیمان پرتلند نوع  تن 396،500   
 410506  . فله5سیمان پرتلند نوع  تن 360،500   
 410601  .دینامیت کیلوگرم 16،200   
 410602  .انواع فتیله مترطول 2،180   
 410603  .انواع چاشنی عدد 4،240   
 410701  .انواع تیرآهن کیلوگرم 3،990   
 410702  .یرآهن بال پهنانوع ت کیلوگرم    
 410703  .انواع ناودانی کیلوگرم 4،810   
 410704  .انواع نبشی کیلوگرم 4،580   
 410705  .انواع سپری کیلوگرم 5،030   
 410706  .انواع تسمه کیلوگرم 4،030   
 410707  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 4،020   
 410708  .انوع سپرفلزی کیلوگرم 6،030   
 410801  .انواع میلگرد ساده کیلوگرم 4،050   
 410802  .انواع میلگرد آجدار کیلوگرم 4،140   
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 ٧۵

   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
 
   عمومی  باالسری ینههز. 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 دارکات، ت  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 ، شامل  متفرقه ایه 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
 .ای دفتر مرکزی ات رایانه دستگاهها و تجهیزهزینۀ .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 پیمانکار، با توجه   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 ۀهزین .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامۀ  ضمانت هزینۀ .3ـ2ـ2
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 ٧۶

 .  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 ، دفتر فنی  کارگاه ی عموم  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  مشاور برای فرما و مهندس در اختیار کار  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
 .کار پیمان  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینۀ .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینۀ .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 حویل و ت  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  انجام  عملیات ی نگهدار 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   باالسری های  هزینه در 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 ی م  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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 ٧٧

 

 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 

 .های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، کرمان و یزد ناستا

 .نیشابور و سبزوار از استان خراسان شهرستانهای تربت حیدریه، کاشمر، 
سر، دودانگه، چهاردانگه، بندپی و بلده و دهستانهای لفور و راستوپی، چالو،  بخشهای یانه

 .از استان مازندرانهزار و اشکور  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،  د، قائن، فردوس، گناباد، شیروان، قوچان، تربتشهرستانهای بیرجن

 .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

 .گز از استان خراسان ت و درهشهرستانهای باجگیران، طبس، رازوجرکالن، نهبندان، کال
20/1 

 30/1 .استان سیستان و بلوچستان 6
 40/1 .های بوشهر و هرمزگان جزایر استان 7

  
 

 .آید  می  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
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل .4  تپیوس
 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل این 
 .رد قرار گی  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
  تعاریف .1 
   دادن  شود، تا آغاز و انجام  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 نیساختما ، 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  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده ه ب  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  عمومی ساختمانهای .3ـ1 
  ، پارکینگهای ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای دفاتر کار، نمازخانه

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی بهای آ  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه .4ـ1 

   روشنایی ، تأمین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی  روباز، زمینهای  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 .  است ه مشاب  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تأمین محوطه

 کارفرما   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  و حفاظت  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 ت اس ، راهی  دسترسی راه 1-07 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای .8ـ1 
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به نند آن و ما ، 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  تردد وسایل  تأمین  برای ، که  است ، راهی  انحرافی راه .10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع  پیمان موضوع
   یا نصب  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 بوطمر  و اقدامهای  یااجاره  خریدخدمت صورت ، به  موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن در کارگاه
 . آنهاست

 و دیگر  آالت ، ماشین ، تجهیزات  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تأسیسات  مصالح آوری  از جمع ، عبارت  کارگاه برچیدن .12ـ1 
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهای گرداندن بر  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
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  برآورد  تهیه روش .2 
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط  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 نظر، درج مورد  ردیفهای
ور  برآورد آنها منظ 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 مانهاییدر پی.شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینۀ  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول گذاری و سرمایه
 .گردد  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته

 اجرا  ه دور  و برای  موقت صورت گردد، به  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که  و راههایی ساختمانها، تأسیسات .2ـ2 
   دوره  برای  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تأسیسات اجرای  به  دادن ، با اولویت  تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به.شود  می در نظر گرفته

 در   موضوع  گردد و این  استفاده اه تجهیز کارگ 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  بینی  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 زینه، ه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،   آب  انتقال  برای چنانچه. شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  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 ه، ب  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه.گردد ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه باقیمانده کار،   در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  کارفرما در نظر دارد تأمین  که در صورتی 05ـ2 
 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  و پرداخت  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 هشود و هزین  می  درج پیمان
، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه 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
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   رشته  واحد پایه بهای  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 ز و برچیدن تجهی  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه

 باشد   کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تأمین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که با وجود این .7ـ2 
   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی مین ز  شود، باید تأمین  پیمانکار تأمین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی تمام
 .، منظور نماید  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه کرده

   تسهیالت ، هر نوع رفرماست کا 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 دیگری

   واحد ردیفهای ، در بهای هساخت  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 فصلهای

   و از این  است شده   در نظر گرفته  مربوط  فصلهای ، در ردیفهای آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه .10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط  واحد ردیفها در فصلهای  کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینۀ .11ـ2 
 .شود ، منظور نمی ه کارگا  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 هزینه جزو   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 می برآورد  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 جهیز و برچیدن ت ، جزو ردیفهای  انحرافی  راههای هزینۀ .15ـ2 
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه 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 تمانهای ساخ  و مشخصات نـقشه .16ـ2 
،   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  برآورد و جزء هزینه  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه اجرای هزینۀ

 .شود منظور می
 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. در زیر بیشتر شود  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 رقی ب  و تأسیسات  مکانیکی ، تأسیسات  ابنیه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای .1ـ17ـ2 
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار، بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4  میزان به
 6  میزان ، به  و زهکشی  و آبیاری  آب  انتقال ، خطوط آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای .2ـ17ـ2 

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار، بدون  اجرای  برآورد هزینه درصد مبلغ
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   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .2-17-3 
   مبلغ تناسب  درصد 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
   شده  آنها از حدود تعیین  تجهیز و برچیدن  هزینۀ انچه، چن  است  ریال  میلیون2500 آنها، کمتر از   اجرای  برآورد هزینۀ  که در کارهایی .18ـ2 

 و   ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2 در بند   شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر نشود، هزینۀ17ـ2در بند 
 .  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش مقطوع

 
   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
  دستگاههای ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه .2ـ3 

  ، برای  موارد مشابه و عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی  و سازمانهای اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  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 یی اجرا  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 تعهدات .4ـ3 

  ، انجام  بابت  از این  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  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل1 بند   تبصره موضوع( جدید  قیمت.4  پیوست  تنها برای
   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه ز و برچیدن تجهی  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  تجهیز و برچیدن  هزینه  که  در پیمانهایی) تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

  کند، در برابر حوادث  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

   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  به. پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی ، و مصالح تجهیزات.شوند

، مورد نیاز کارفرما   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه أسیسات ساختمانها و ت ، چنانچه  ساخته  پیش قطعات
  پیمانکار، ساختمانها و تأسیسات  به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح باشد، بهای

 .شود  واگذار میکارفرما ، به یاد شده
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   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 م انجا  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  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینۀ .3ـ4 
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500ها کمتر از  آن  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 وریآ  جمع  و شبکه  آب  توزیع ، شبکه  برقی  و تأسیسات  مکانیکی ، تأسیسات  ابنیه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط در کارهای .1ـ4ـ4 
  ، یا تدارک  است  الزم  پیمان  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه  تجهیز برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان وع موض  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  و زیرسازی ، 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  اجرای از ، 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 چیدن از بر ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهای فهرست
 

 )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 . و دفاتر کار پیمانکارهای اداری 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  تجهیز ساختمانتأمین و 

 .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 .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .ارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاهتأمین برق ک 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

 .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
  مقطوع

420902 
 راه اندازی آنها، یا تأمین آنها از راه آالت و تجهیزات و نصب ماشین

 .خرید خدمت یا خرید مصالح
  مقطوع
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره

420903 
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین

 .برعکس
  مقطوع

421001 
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج 

فاع نماسازی بیش از ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارت
 . 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
  مقطوع

421003 
آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب

 .محل دیگر در کارگاهمحل شمع و باروت از یک محل به 
  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  تهیه لوازم و مصالح و کف

 .ها ساخته پل پیش
  مقطوع

421006 
 مشبک فلزیبارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر 

 .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

یط نقلیه قرار دارد، در گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسا
 .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  روی ترانشه
 .آوری فاضالب جمع

  مقطوع

421103 

 برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در تأمین مسیر مناسب
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری  شود، در کارهای رشته شبکۀ توزیع آب و شبکه جمع می

 .فاضالب

  مقطوع

421104 
تأمین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در 

 . فاضالبآوری کارهای رشته شبکه جمع
  مقطوع

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 141302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 اند بها منعقد شده ساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که برا. 5پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می  کارهای ،   پیمان  موضوع در چارچوباگر 
ت جدید مطابق بینی نشده باشد برای تعیین قیم بهای منضم به پیمان برای قیمت جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش 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  ری، منطقههای باالس 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  درصد می25تا 
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه دید و در نتیجه ج  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. 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 ن تجهیز و برچید  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
 
 

 
 
 
 
 
 


