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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 فهرست .1 
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست های  واحد ردیفها و پیوست  و بهای ها، شرح  فصل ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(
 .کار  پای  مصالح)1  پیوست 
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)2  پیوست 
 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست )3  ستپیو 
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2 
در . قرار دهد  را زیر پوشش زهکشی و   آبیاری  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست این  های  ردیف شرح .1ـ2 

   نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست این  های  ردیف  با شرح  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 رج جدید د  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه  اقالم  آن  برای  مناسب ردیف

   مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش ستاره  های  ردیف واحد بهای.شوند  می دار نامیده  ستاره  ردیف عنوان به
 جدید   با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم یاز باشد، متندار مورد ن ستاره  های  ردیف  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه.شود می

 .گردد  می اضافه
 با  هر فصل  های  ردیف، جدید در آینده  های  ردیف  درج مورد نیاز و امکان  های به ردیف   دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این .2ـ2 

   رقم  شش بها، شامل فهرست  های  ردیف شماره.  است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه یا زیر فصلهایگروهها   آنها، به ماهیت  به توجه
 در هر   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  که است
   آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای)  دستمزدی کارهای (  شانزدهم فصل.  است  شده  داده اختصاص   یا زیر فصل گروه

 و   تهیه1ـ2 بند   کار مطابق  دستمزد اجرای  صورت ، به)دار ستاره( مورد نظر   دستمزدی  کارهای  برآورد، ردیف  تهیه هنگام.شود  می کارفرما تأمین
 .گردد  می  درج  یاد شده  فصلدر
 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .3ـ2 

   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن شود و بهای  بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین
 .شوند  می  محسوب پایه  های  ردیف  اقالم  این  حالت در این. شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه

   تعیین،1ـ2 در بند   شده  تعیین وشر  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  های  ردیف واحد ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع غیرپایه  های  ردیف واحد  و بهای شرح .5ـ2 
 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به ای اجر  برآورد هزینه بررسی

  های  برآورد ردیف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  های  برآورد ردیف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طریق مناقصه واگذار می   که در کارهایی .6ـ2
  دستگاه الزم است  باشد،درصد )20 (بیست بیشتر از ،   رشتهینا در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه(  بها  فهرست
به ،   مربوط  قیمت  با تجزیه همراهپس از تصویب،  را،   رشته  در آن دار هستار  های ردیفتمامی  واحد   و بهای ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرایی
   شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالت راهبردی رییس جمهور و نظارریزی برنامهمعاونت  در،   فنی  عالی  شورایدبیرخانه

 . خواهد بوددرصد) 10(ده شود، سقف یاد شده   در کارهایی که از طریق ترک مناقصه واگذار می. قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی عالی
   تعیین  روش  زیر، طبق های هزینه  آن   به  مربوط  غیر پایۀ های  بها و ردیف ست فهر  این های  واحد ردیف  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2 
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 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند  شده
 .2   پیوست  دستورالعمل  طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .1ـ7ـ2
  های  ردیف  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات جرایی ا 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  های  ردیفو بها  فهرست این
،  هر فصل  به  مربوط های  ردیف  مبلغ از جمع.  است  ردیف  واحد آن در بهای مقدار   ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این.شود می تهیه
  آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن آید و هزینۀ  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست های  ردیف  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ ، و از جمع  فصل مبلغ
  ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه3  و2، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به. کار خواهدبود  اجرای ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه  می اضافه
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست عنوان ، به  شده تهیه

   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست شته ر  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 که اجرا   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  کارها تنها یک  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 ظر قیمت از ن آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی فنی

   پرورش های 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 استفادهو کارهای تغذیه مصنوعی )  گرمابی ( ماهی

  یبردار  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
االمکان در سمت  ده به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال قبل، سعی شده است حتیبرای سهولت مشاهده تغییرات عم .7

 .باشد راست موارد اصالحی، عالمت گذاری شود، شایان ذکر است که این موضوع به هیچ عنوان رافع مسوولیت استفاده کنندگان نمی
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  کلیات
 

 . یکدیگر هستند  و مکمّل  تفکیک  غیر قابل جزای ردیفها، ا  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  شود و با مشخّصات  انجام ی فنّ  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  تأمین وهمچنین و ابزار   آالت ، ماشین  انسانی نیروی
  این  های  ردیف واحد ، در بهای) مورد بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.  کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتالف کارگاه

 .  است  شده ینیب  بها پیش فهرست
 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  کار را مشکلتر یا مخصوص  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

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

 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 احت صر  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 
معاونت   نظام فنی اجرایی دفتر 108   شماره نشریۀ (  و زهکشی ی آبیار  عمومی  فنّی  بها، مشخّصات  فهرست  در این  فنّی منظور از مشخّصات .8 

  های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخّصات پیمان  خصوصی  فنّی  مورد، مشخصات و بر حسب) ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برنامه
 .  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 
  ، تنها برای بیش از آن   حمل هزینه.  است  شده بها منظور  فهرست این  های  ردیف  در قیمت  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .11 

   پرداخت  و نقل  حمل  یا فصل  با ماشین  خاکی  عملیات فصل  های  ردیف مورد، از ، برحسب  است  شده  فصلها تعیین  در مقدمه  که مواردی
 .شود می

 .  نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد برای سب، بر ح  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 رج ابعاد د  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 ملیاتیع .15 
 . شوند  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های نقشه
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 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای ، در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح .16 
 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 صالح، م  کوهی منظور از سنگ .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 تعلق

 یا   زهکش  مانند احداث  باید روشهایی،)Care of Water(   یا سطحی  زیرزمینی  آبهای  و هدایت ، انحراف  کنترل  برای  که در مواردی .20 
د و  بها، برآور  فهرست این  های  ردیف ، 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 صورت  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   مهندس کار، با تأیید  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
 

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادی و 

 1:3سیمان 
 1:2:10مالت با تارد  1:2:8مالت با تارد 

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاک سنگ 

مان سفید دوغاب سی
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 
 فرنگی

 مالت موزاییک
5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
 مالت موزاییک

 2: 5/1 :1 
 دوغاب سیمان معمولی

 430 450 مقدار سیمان
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 شـود، هزینـه     هـا و مشخصـات فنـی        مقاومت مورد نظر در نقشه    ای با     کار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تولید بتن سازه         ه پیمان  چنانچ .23

هـای متنـاظر بـا     براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبیقی زیر از ردیف) و حمل سیمان و سایر مصالح مشمول حمل ( ریزی مربوط به بتن  
بـدون در نظـر گـرفتن تغییـر         (شود، لیکن هزینه اجرای بتن براساس ایـن روش             منضم به پیمان پرداخت می     ایه پ بهای   عیار سیمان در فهرست   

ز روش مندرج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علـت تغییـر فاصـله حمـل بـرای تـامین                        نباید بیشتر ا   ،) و عیار سیمان   ریزی  احجام بتن 
 .باشد خت نمیمصالح به منظور افزایش کیفیت بتن قابل پردا

از ایـن رو پیمانکـار بایـد بـرای          . باشـد   اجرای موارد فوق منوط به ارایه نتایج و مدارک مستند از سوی پیمانکار و تصویب مهندس مشاور می                 
 . مهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجرای بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آورد

MPafcMPa 3716 <≤                                                                         8010 += fcw 

fc:ای بر حسب مگاپاسکال  های استوانه نامه بتن ایران و نمونه  مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین)MPa( 

w  : پایه پرداخت(عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن( 

شود و تهیه و تامین آن        گردد پرداخت نمی    در این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور افزایش مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده می                 
 .باالتر از مشخصات تعیین شده مجوزی برای استفاده از ردیفهای با قیمتهای باالتر وجود نـدارد               بر عهده پیمانکار است و برای بتن با مقاومت          

 به هیچ وجه قابل  ،وری مصرف سیمان بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختالط             رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند در افزایش بهره          
 .باشد استناد نمی

نامه بتن ایران خواهد بود و رعایت حداقل مقدار سیمان الزم بـرای حصـول پایـایی در                     پذیرش بتن براساس آیین    الزم به ذکر است که ضوابط     
و  هـای آبیـاری زهکشـی     شـبکه  مشخصات فنی عمومی 108 نشریه 8-3  جدول،نامه بتن ایران  آیین3-6شرایط محیطی مختلف طبق بخش   

  .باشد شرح مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری می
 :در تنظیم صورتجلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد. 24

های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دسـتور             صورتجلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه         . 24-1
 :کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند

 ماره، تاریخ پیمان و موضوع پیمان، نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، ش-
  ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،-
  ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،-
 . متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات-

تمامی صورتجلسات  . برسد) در موارد تعیین شده   (مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما        صورتجلسات باید به امضای پیمانکار،      . 24-2
صورتجلسات . باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ابالغ شود                    

بالغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتجلسات بـوده             ا. باشد  فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی        
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 .کاهد های مهندس مشاور و پیمانکار نمی و از تعهدات و مسئولیت
تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت و سپری شـدن سـه مـاه از              . 24-3

 .اجرای کار، صورتجلسه قابل استناد نخواهد بودزمان 
 . باشد هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی. 24-4
 .  است  شده ، محاسبه1387   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای  بها، بر مبنای  فهرست این .25
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   تخریب یاتعمل.  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
   پرداخت مربوط  های  ردیف از ، جداگانه  هزینه  و این  است  نشده بینی  پیش  درخت  بریدن  درختها، هزینۀ  کردن کن ریشه  های  ردیفدر .3 

 .شود می
  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 شخص م 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 ز محل ا  تخریبی  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص  طبق  که صورتی
   و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل  شده  بارگیری  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل حمل  به مربوط  های  ردیف طبق
 .شود می

های  غیر از ساختمان(، با هر نوع سقف    و سنگی ، بلوکی ، آجری ، گلی  خشتی شاور، ساختمانهای م  دستور کار مهندس  طبق  که در مواردی .7 
   و قیمتهای  شده ، پرداخت010302 و 010301  های  ردیف  مورد طبق  آنها بر حسب  شوند، بهای  کلی  تخریب،)با اسکلت کامل بتنی یا فلزی

 . قرار گیرند ، مورد استفاده  یاد شده ی ساختمانها  تخریب تواند برای  نمی تفکیکی
 و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز شود  می ، پرداخت بنا در هر طبقه زیر  متر مربع ، بر اساس010302 و 010301  های  ردیف بهای .8 

 .گیرد ها پرداخت دیگری صورت نمی ساختماننوع باشد، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این  می
آالت سنگین راهسازی نظیر بولدوزر استفاده شود، کسر بهایی  از ماشین) 010502 و 010501  های شماره ردیف(برای تخریب بتن  چنانچه  .9

 .های مذکور اعمال خواهد شد  درصد به ردیف30معادل 
 .شود  می ، پرداخت  شده یده چ  مصالح  ظاهری  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس ، درصورت010601   ردیف بهای .10
 .، تخریب تمام آسفالت در مسیر برای تجدید اسفالت است010701 منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف .11
 .، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت بدون محدودیت در طول مسیر است010901 منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف .12
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای قدارم )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 46

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

 010101 

  

 اصله 1،610

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

 5نتی متر باشد، به ازای هر  سا15در سطح زمین تا 
 سانتی متر به تناسب 5کسر (سانتی متر محیط تنه 

 .و حمل آن به خارج محل عملیات) شود محاسبه می

 010102 

  

 اصله 5،340

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 30 تا 15درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010103 

  

 اصله 9،390

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 60 تا 30درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010104 

  

 اصله 14،800

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 90 تا 60درخت در سطح زمین بیش از 

 .د و حمل آن به خارج محل عملیاتباش

 010105 

  

 اصله 2،000

 سانتی متر 10، به ازای هر 010105اضافه بها به ردیف 
 سانتی 10کسر (که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود متر، به تناسـب محاسبه می

 010106 

  

 اصله 9،340

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

 . سانتی متر باشد30 تا 15درسطح زمین بیش از 

 010107 

  

 اصله 25،900

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

 . سانتی متر باشد60 تا 30درسطح زمین بیش از 

 010108 

  

 اصله 43،500

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

 . سانتی متر باشد90 تا 60درسطح زمین بیش از 

 010109 

  

 اصله 5،220

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010109اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 )..به تناسـب محاسبه می شود

 010110 



 تخریب  عملیات . اول  فصل
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 9

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

  

 اصله 1،550

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
 15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر محیط تنه 5سانتی متر باشد به ازای هر 
 .). سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود5کسر (

 010111 

  

 اصله 7،670

اسب در پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک من
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد30 تا 15

 010112 

  

 اصله 25،400

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

 . سانتی متر باشد60 تا 30

 010113 

  

 اصله 40،600

ا خاک مناسب در پر کردن و کوبیدن جای ریشه ب
صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 . سانتی متر باشد90 تا 60

 010114 

  

 اصله 4،850

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010114اضافه بها به ردیـف 
 10کسر (که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 ).سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود

 010115 

  
 مترمربع 46،500

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

 010301 

  
 مترمربع 52،600

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

 010302 

  
 مترمکعب 15،600

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

 010401 

  
 مترمکعب 25،600

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

 010402 

  

 مترمکعب 22،100

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

 .باشد

 010403 

  
 مترمکعب 25،600

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

 010404 

  
 مترمکعب 22،100

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

 010405 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای قدارم )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 58،500

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

 010406 

 010501  .تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان مترمکعب 303،500  
  

 مترمکعب 394،500
تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن 

 .میلگردها
 010502 

  

 مترمکعب 31،300

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

 .اهری مصالح چیده شدهظ

 010601 

  
 مترمربع 3،530

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

 010701 

  

 مترمربع 640

ازای هر سانتیمتر اضافه  ، به010701ردیف  اضافه بها به
اسب کسر سانتیمتر به تن( سانتیمتر 5  مازاد برضخامت 

 ).شود محاسبه می

 010801 

  
 مترمربع 7،230

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 .متر  سانتی5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

010901 

  

 مترمربع 1،340

متر   به ازای هر سانتی010901اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی5اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود اسب محاسبه میبه تن

010902 

  

 مترمربع  

 در صورتی که از ماشین 010901اضافه بها به ردیف 
 برای لکه گیری استفاده تراشمخصوص آسفالت 

  .شود

010903 
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   با دست  خاکی عملیات .  دوم فصل
 

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

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

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

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

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

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

   کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  مهندس، با تأیید  خاکی  در سایر عملیات  زمین بندی  مشاور و طبقه ها، با تأیید مهندس  پی  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 در مواردی .6 
   سنگی شوند، خاکبرداری  می  شکسته  که  سنگهایی م حج  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت مهندس

   مربوط  ردیف  طبق  آن ، بهای  با ماشین  عملیات  انجام شود و در صورت  می ، پرداخت  فصل  در این مربوط  های  ردیف از  آن  و بهای منظور شده
 .  است  پرداخت ، قابل  با ماشین  خاکی  عملیات در 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  های  ردیف  بر اساس  آن  و بهای  شده  کوبیده  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 امصالحب
   و پرداخت  است ظتی حفا  عملیات  و انجام  ایمنی منظور تأمین  به  الزم  اقدام  هر نوع انجام  به ، پیمانکار ملزم  در سنگ  خاکی در عملیات .9 

 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این اضافی
 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  دیگر صورت  دستی  یا سایر وسایل  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 خاکریزها، حجم  یا به  کارگاه خارج  به کنی  و پی  از خاکبرداری اصل ح 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 ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای متما.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 شرایط، در  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،  جا می ه جاب  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج حمل  های  ردیف.12 

 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به.شود  می  بار پرداخت تنها 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  های ردیف .14 
 . نخواهد بود  پرداخت ، قابل020601   متر، ردیف100 از   بیش  مسافتهای  برای  دستی  با وسایل اصل مواد ح  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  گیرد، در موارد خاص  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  های  ردیفدر .18 

 .شود های حفر چاه در این فصل استفاده می با وسایل دستی از ردیف ، قطرهر هزینه حفاری محل شمع به  .19
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 25،700

ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا  لجن برداری درپی
 . متری و تخلیه آنها50 مشابه آن تا فاصله وسایل

 020101 

  
 مترمکعب 11،100

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

 020102 

  
 مترمکعب 26،600

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

 020103 

  
 مترمکعب 76،300

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

 020104 

  

 مترمکعب 9،020

، هرگاه 020104 تا 020102 های ردیف به اضافه بها 
 متر باشد، برای حجم واقع در 2عمق پی کنی بیش از 

 8 تا 6 متر دوبار، 6 تا4بار،  متر یک 4 تا 2عمق 
 .همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر مترسه بار و به

 020201 

  

 مترمکعب 26،100

، در 020104 تا 020102 های ردیف به اضافه بها 
صورتی که عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی 
صورت گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، 

 .وری ضروری باشدکاربردن تلمبه موت به

 020202 

  

 مترمکعب 118،000

 متر و کوره و مخزن با 2/1قطرتا  حفرمیله چاه به
 20مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت تا عمق 
 10متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصل تا فاصله 

 .متر از دهانه چاه

 020301 

  

 مترمکعب 16،000

 گاه عمق چاه بیش ، هر 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
 5 متر دو بار، برای حجم واقع در20متر دوم مازاد بر

 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر مترسوم سه بار و به

 020401 

  

 مترمکعب 6،200

ز هر نوع عملیات خاکی ریختن خاکهای حاصل ا
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 مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 25،200

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

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

 020502 

  

 مترمکعب 17،800

 50، برای 020502و 020101 های ردیف به اضافه بها 
 متر 50کسر(متر حمل اضافی با وسایل دستی 

 ).شود تناسب محاسبه می به

 020601 

  
 مترمربع 805

تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین 
 .رمحل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکید

 020701 

  

 مترمربع 2،770

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

 .گیرد پوشش بتنی قرار می

 020702 

  

 مترمربع 1،560

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

 .استاندارد

 020703 

  

 مترمکعب 10،600

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

 .پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

 020704 

  
 مترمکعب 5،790

ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده 
 .ژ مناسب، در محلهای تعیین شدهبا رگال

 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  و مشخصات  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 دس، با پیشنهاد مهن) دارد  پله احداث به
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری  سازی ، مانند پروفیل  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  الزم 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.د شد خواه  اضافه کنی ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف است  نشده بینی پیش
 . گردد ، پرداخت مربوط  های  ردیف  بر اساس  آن  شود و بهای  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس قبول

 مجدد   شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی یها  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه .5 
   وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است 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 اج و یا استخر  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ6 

 . باشد ، الزامی  اسب  قوۀ300 از   بیش ، مانند بولدوزر با قدرت  سنگین آالت ماشین
   کارفرما انجام ر و تصویب مشاو ، با تأیید مهندس  خاکی  در سایر عملیات  زمین بندی  مشاور و طبقه ها، با تأیید مهندس  پی  زمین بندی طبقه .7 

 .شود می
در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداری با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد  .7-1

 درصد 30حجم از عملیات انجام شود،  برای آن ) انفجار آرام(و طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما الزم باشد که انفجار با محدودیت 
 .شود ، اضافه می030201به بهای ردیف 

  ، بر اساس  آن  و هزینه  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 (   شده ، بستر آماده  طبیعی  تراز زمین  مورد، اختالف ، بر حسب مربوط  های  ردیف در  کانالها یا زهکشها یا پی  خاکبرداری عمقمنظور از  .9
   زهکشهاییدر مورد کانالها و یا.باشد  می  یا پی  کانال  کف رقوم  به ، نسبت  فصل  در این  شده  درج  شکلهای ، طبق  یا مرکز پی  در محور کانال )برم
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 و در   را تعیین  فصل این  های  ردیف از  و استفاده  تفکیک  مشاور باید نحوۀ ، مهندس)1  شکل(گیرد   قرار می  آنها تماماً در خاکبرداری  مقطع که
 . نماید  مقادیر و بها درج فهرست

 
 حداکثر   کف  عرض گیرد، برای  قرار می لها و یا زهکشها مورد استفاده کانا  خاکبرداری  عملیات  برای  که  فصل  در این  کنی کانال  های ردیف .10 

برداری در مقطع  خاک   عملیات  انجام  متر باشد، هزینه8 از   بیش  یا زهکش  کانال  کف  عرض  که ، در مواردی  است  شده  بینی  متر پیش8تا 
 .گردد  می  و پرداخت همحاسب 25/1با اعمال ضریب   خاکبرداری  های  ردیفازهیدرولیکی 

 
 

 
 

 )Full Cut(   کامل  در خاکبرداری  یا زهکش  کانال  عرضی مقطع .1  شکل
 
 :  خاک  حمل  هزینۀ  پرداخت نحوۀ .11 
  شود، طبق  می  حمل  که  خاکی ا، حجمخاکریزه  و یابه  کارگاه خارج  به کنی  و کانال کنی ، پی  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 صرف، باید در خاکریزها م  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 خارج یا  در داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ11 
های خاکبرداری در این  های ردیف  هزینه تهیه خاک از محل قرضه در قیمت.شود  می در نظر گرفتهپس از کوبیدن    مصرف  محل های اندازه

 .گیرد نمی برای برداشتن خاک رویه نامناسب پرداختی صورت .شود فصل استفاده می
   بین  راه  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11 

 . خواهد بود  حمل  بهای  پرداخت  محاسبۀ ، مالک  خاکریز و خاکبرداری مرکز ثقل
شود،  جا می  جابه  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل ر این د  شده  درج حمل  های  ردیف.12 

  ولی.  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به.شود  می  بار پرداخت تنها یک
 مشاور و   مجدد با پیشنهاد مهندس  و حمل ناپذیر باشد، بارگیری  مجدد اجتناب  و حمل  کار، بارگیری  و موقعیت ورت ضر  بر حسب چنانچه
 .شود  می  پرداخت مربوط  های  ردیف، از  اجرایی  جلسۀ  صورت  کارفرما، بر اساس تصویب
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 90   سانتیمتر، برای2 پروکتور استاندارد، برابر  روش  به  کوبیدگی درصد85   برای  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاک ضخامت .13
 سانتیمتر 6 پروکتور استاندارد، برابر  روش  و بیشتر به  درصد کوبیدگی95   سانتیمتر و برای4 پروکتور استاندارد، برابر  روش  به درصد کوبیدگی

 .  نخواهد گرفت  صورت  پرداختی  موردی ، در هیچ  شده مازاد بر اعداد تعیین.دشو  می ، پرداخت  شده  برداشت پروفیلهای  به  و اضافه تعیین
   مهندس ، توسط  شده منظور ایجاد بستر آماده  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوۀ ، بر حسب  لجنی در زمینهای .14 

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

   مختلف های  قسمت  اجرای  و نحوۀ ماهیت ه ب  مشاور باید با توجه  روباز و کانالها، مهندس  زهکشهای  یا عمق  عرض  افزایش  عملیات برای .15 
   عملیات  بها، در برآورد هزینۀ  فهرست مربوط  های  ردیف از  واستفاده  را در مورد انتخاب  الزم های بینی ، پیش  آن  مورد لزوم آالت کارو ماشین

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

 .شود می
  ، پرداخت  فصل  در این مربوط  های  ردیف ، طبق  و حمل  بارگیری  هزینۀ ، فقط  از خاکبرداری  حاصل  شدۀ  توده  خاکهای  برداشتن برای .17 

 .د نخواهد ش  پرداخت ای ، هزینه  خاک  تهیۀ شود و بابت می
،   تسطیح  عملیات  باشد، اجرای  نباتی  خاک  کمتر از ارتفاع)Cut(   خاکبرداری  عملیات  عمق  که ، در صورتی  اراضی  تسطیح  اجرای هنگام .18 

اید ابتدا با پیشنهاد  باشد، پیمانکار ب  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  و دپوی  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
 . خواهد شد ، محاسبه  فصل  در این مربوط  های  ردیف  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 
   پرداخت ، جداگانه  فصل  دراین مربوط  های  ردیف از  بااستفاده عملیات بهای.گیرد مشاور صورت  دستورکار مهندس دنظر و طبق مور مصالح

 .شود می
،  طعه از ق  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  زهکشها با هر نوع کانالها و بری  یا علف کنی علف .21 
 . گیرد  صورت  اجرایی  جلسۀ  صورت اساس

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

   تصویب ، در صورت031105 و 031104  های  ردیف ر، موضوع مت50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .25
   پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس یاد شده  های  ردیف بهای شود و اضافه  می  مشاور انجام  دستور کار مهندس کارفرما، بر اساس

 و 031104  های  ردیف بهای  شود، اضافه  انجام031301  ف ردی  مطابق  از خاکبرداری  مواد حاصل  و حمل  بارگیری  که در صورتی.شود می
 .  نیست  پرداخت ، قابل031105
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 .شود  نمی ، پرداخت031103 و 031102، 031101  های  ردیف،031201   ردیف با پرداخت .26 
هر . است ، منظور شده  مصرف  تا محل رداشت ب  کیلومتر از محل1  ، تا فاصلۀ  خاکی  عملیات ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای .27 

، از )خاک و یا مخلوط خاک و ماسه (  شده  کوبیده  خاک  لیتر در متر مکعب150   بر مبنای  آن  کیلومتر باشد، بهای1 مازاد بر   حمل  فاصلۀ گاه
 لیتر، 200   بر مبنای  مرطوب  بادی  ماسه  لیتر، برای30   بر مبنای  سنگی  خاکریزی  برای  مصرفی  آب  حمل بهای.شود  می ، پرداخت031310  ردیف
   هر مترمربع  بستر خاکریزها برای  کوبیدن برای.شود  می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم  لیتر در متر مکعب400   بر مبنای  خشک  بادی  ماسه و برای
 .شود  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه مترمکعب% 15  معادل

 و   مصرف  تا محل  معدن  متر از محل500   تا فاصلۀ  و حمل ، بارگیری  کندن های ، هزینه) تونان ( ای  رودخانه  مصالح تهیۀ  های  ردیفدر .28 
، 031306 تا 031303  های  ردیف مورد از  متر، بر حسب500 از   بیش  حمل هزینۀ.  است  شده ، در نظر گرفته  مصرف  در محل باراندازی
 . خواهد شد پرداخت

 .شود  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 کوبیدن و  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  . 
   سانتیمتر تعیین20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت.ودش  زیر منظور می شرح  به ، کسر بهایی031609 تا 031606  های به ردیف  نسبت .32 

   سانتیمتر تعیین30   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت20 شود،   سانتیمتر تعیین25   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت10شود، 
 .  مربوط دیف درصد ر40 شود،   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی  قشرهای  درصد و اگر ضخامت30شود، 

 .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  های  ردیف  بهای پرداخت .34 
   کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  و با تأیید مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماهترمیم و تسطیح دو بار  ، برای031805   ردیف بهای .35 

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

در .شود  منظور می  یاد شده های  هزینه  جبران ، برای031903 یا 031901  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره  مورد، ردیف برآورد، بر حسب
 پیشنهاد   ارائه  بعد از تاریخ چنانچه. نخواهد شد نجام، ا یاد شده  های  ردیف بر  عالوه  پرداختی بها، هیچگونه  اضافه  این بینی  پیش  عدم صورت
   مشاور و کارفرما پرداخت  از تأیید مهندس ، پس  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان  جدید وضع  پیمانکار، عوارض قیمت
 .شوند می

 .شوند  می یریگ  اندازه  شده  کوبیده  حجم ، بر حسب031905 تا 031901  های  ردیف.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 ،031310 و 031306 تا 031303  های  ردیف 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
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  سانتیمتر50 تا   عرض  به  اضافی  و خاکریزی  آن  طرفین ی با برمها ، همراه  کانال  داخل  خاکریزی  حالت در این :   خاکریزی حجم .1ـ1ـ39
)OverBuilt(21  ، سطح  کانال  واحد طول  برای  خاکریزی  حجم  محاسبۀ مبنای.شود  می  انجام  مرحله ، در یک 2 AA   خواهد بود+

 ).2  شکل (
 2Aردیف  مذکور، بهای  خاکبرداری  بهای  گردد و با پرداخت  خاکریز، باید خاکبرداری  رگالژ شیروانی رای بعداً ب  که  از خاکریز است حجمی   

 .شود  نمی  پرداخت032002
 
 
 

 
   خاکریزی  مقطع شمای .2  شکل

 
322  ، سطح نال کا  واحد طول  برای  خاکبرداری  حجم  محاسبۀ مبنای :   خاکبرداری حجم .2ـ1ـ39  AA    بر اساس که، )3  شکل ( است +

 .شود  می  محاسبه کنی کانال  های ردیف
 
 
 
 

 
 

   خاکبرداری  مقطع شمای .3  شکل
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شود   می  خاکبرداری  مشابه  یا وسایل تریمر  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  مشاور و در صورت  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 صرفهای م به
 .شود  نمی  پرداخت  دیگری منظور رگالژ، بهای به) ٢A  سطوح (  طرفین  خاکبرداری  بهای با پرداخت) 3  توضیح 

 b<  متر 20/1                                                                                                                                       .2ـ39
 طور   سانتیمتر، به50 تا   عرض  به  اضافی  با خاکریزی ، همراه  کانال  طرفین  برمهای  خاکریزی  حالت در این :   خاکریزی حجم .1ـ2ـ39

)(   سطح ، معادل  کانال  واحد طول  برای  خاکریزی  حجم  محاسبۀ مبنای.دشو  می  انجام جداگانه 21 22 AA  ).4  شکل ( است+
 
 

 
 

   خاکریزی  مقطع شمای .4  شکل
 

٣٢٢  ، سطح  کانال  واحد طول  برای  خاکبرداری  حجم  محاسبۀ مبنای :   خاکبرداری حجم .2ـ2ـ39  AA    بر اساس که ).5  شکل ( است+
 .شود  می  محاسبه کنی کانال  های ردیف

 

 
 

   خاکبرداری  مقطع شمای .5  شکل
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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  مصرف ، به  از خاکبرداری  حاصل خاکهای) 2  توضیح 
 . نخواهد شد  پرداخت  خاک  تهیۀ  برای ، بهایی  صورت  در آن  رسید که دیگر خواهد  مصرفهای ،به بودن

 .شود  نمی  پرداخت  دیگری منظور رگالژ، بهای به ) 2A  سطوح (  طرفین  خاکبرداری  بهای با پرداخت) 3  توضیح 
شخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نتوان ای باشد که طبق ت چنانچه در عملیات خاکبرداری در سنگ با مواد انفجاری، شرایط به گونه .40

آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش رای از مواد انفجاری برای خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، ب
 .شود  پرداخت می10/1،  با اعمال ضریب 030201هیدرولیکی استفاده شده، بهای آن از ردیف 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 105

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

 030101 

  

 مترمکعب 7،940

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

 .تخلیه آن

 030102 

  

 مترمکعب 1،290

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 2،700

خاک برداری در زمینهای سخت با وسیله مکانیکی، 
ر از  مت20حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030104 

  

 مترمکعب 15،100

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 26،600

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

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

 030201 

  
 مترمکعب  

های سنگی بدون استفاده از مواد  برداری در زمین خاک
 . ولی با استفاده از مواد منبسط شونده،سوزا

 030202 

  

 مترمکعب 1،630

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

 .برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

 030301 

  

 مترمکعب 15،600

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

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

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

 030401 

  

 مترمکعب 7،560

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
ه تا  متر و حمل خاک کنده شد2زمینهای نرم تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشت وتوده کردن آن20فاصله 

 030501 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 9،930

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

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

 030502 

  

 مترمکعب 14،600

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

 . متر از مرکز ثقل برداشت20فاصله 

 030503 

  

 مترمکعب 59،000

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

 .ثقل برداشت متر از مرکز 20تا فاصله 

 030504 

  

 مترمکعب 925

، هر گاه 030504 تا 030501 های ردیف به اضافه بها 
 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 5،870

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

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

 030601 

  

 مترمکعب 8،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 20ک تا فاصله حمل خا
 .وتوده کردن آن

 030602 

  

 مترمکعب 155،000

 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 7،340

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

 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
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 24

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

  

 مترمکعب 1،360

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

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

 030701 

  

 مترمکعب 1،930

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

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

 030702 

  

 مترمکعب 28،100

، هرگاه عمق کانال کنی 030603ردیف  اضافه بها به
 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 

  

 ترمکعبم 5،120

 2/1اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم تاعمق 5/3و تا 

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

 030801 

  

 مترمکعب 7،030

 2/1اشکال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کنی به
ا وسیله مکانیکی در زمینهای سخت تا  متر ب5/3و تا 
 متر از مرکز ثقل 20 متر و حمل خاک تا فاصله 2عمق 

 .برداشت و توده کردن آن

 030802 

  

 مترمکعب 67،500

 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 1،690

، هرگاه عمق کانال بیش 030801ردیف  اضافه بها به
 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 2،790

 ، هرگاه عمق کانال کنی 030802ردیف   بها بهاضافه
 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده 2بیش از
 متر دو بار و 4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2درعمق 

 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

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

  

 مترمکعب 12،300

، هر گاه عمق کانال بیش 030803ردیف  اضافه بها به
 2 خاک واقع شده درعمق  متر باشد، برای حجم2از 
همین ترتیب   متر دو بار و به4 تا 3 متر یک بار، 3تا 

 .برای عمقهای بیشتر

 030903 

  

 مترمکعب 4،950

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 مرکز50 متر و حمل خاک تا فاصله 4تا عمق 
 .ثقل برداشت و توده کردن آن

 031001 

  

 مترمکعب 5،730

اشکال مختلف با عرض کف بیش از  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 60،600

اشکال مختلف با عرض کف بیش از  بهکانال کنی 
 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 8 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 6،290

 5/3اشکال مختلف باعرض کف بیش از  کانال کنی به
یکی در زمینهای نرم، هر  متر با وسیله مکان8متر و تا 

 متر باشد و حمل خاک تا 4گاه عمق کانال بیش از 
 . متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن50فاصله 

 031004 

  

 مترمکعب 8،600

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

 .کردن آن

 031005 

  

 مترمکعب 81،000

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 
از مرکز ثقل برداشت و توده  متر 50خاک تا فاصله 

 .کردن آن

 031006 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 5،870

 کانال کنی با وسایل مکانیکی های ردیف به اضافه بها 
در زمینهای نرم، هرگاه عملیات در زمینهای لجنی 

 .صورت گیرد

 031101 

  

 مترمکعب 4،990

 کانال کنی، هرگاه عملیات در های ردیف به اضافه بها 
ون استفاده از تلمبه موتوری انجام زیر ترازآب و بد

 .شود

 031102 

  

 مترمکعب 7،600

 پی کنی و کانال کنی، هرگاه های ردیف به اضافه بها 
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 850

 خاکبرداری و کانال کنی، های ردیف به ضافه بها ا
 متر 50 متر و حداکثر20هرگاه فاصله حمل بیش از

 .باشد

 031104 

  

 مترمکعب 2،650

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

 . متر باشد50حداکثر

 031105 

  

 عبمترمک 13،500

مقطع  هرعمق و با هر خاکبرداری یا لجن برداری در
و حمل های مخصوص دیگر  یا ماشینبا دراگالین 

 متر از مرکز ثقل برداشت و 50مواد حاصل تا فاصله 
 .تخلیه آن

 031201 

  

 مترمکعب 3،020

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

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه 100دیگرتا فاصله 
 .آن

 031301 

  

 مترمکعب 265

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

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

 031302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

1،280 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده 
شده در راههای ساخته نشده، مانند راههای سرویس، 
ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیش 

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه 10 متر تا 500از
تناسب محاسبه  بهکسرکیلومتر ( متر اول 500بر 
 ).شود می

 031303 

  

1،160 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

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

 ).شود محاسبه می

 031304 

  

1،040 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

 کیلومتر باشد، برای هر 75 تا 30حمل بیش از
تناسب  کسرکیلومتر به( کیلومتر 30کیلومتر اضافه بر

 ).شود محاسبه می

 031305 

  

810 
  -ب مترمکع

 کیلومتر

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

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

 ).شود می

 031306 

  

1،200 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

 ).شود تناسب محاسبه می کسرکیلومتر به(کیلومتر اول 

 031310 

  

 مترمکعب 9،970

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

 .هو باراندازی و پخش آن روی را

 031401 

  

 مترمکعب 9،050

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

 . متر و باراندازی500بارگیری و حمل تا فاصله 

 031402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 4،310

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

 .جاده های سرویس کانالها، زهکشها و بین مزارع

 031501 

 031601  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر مترمربع 88  
  

 مترمربع 155

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

 . سانتیمتر15مق استاندارد، تا ع

 031602 

  

 مترمربع 230

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزهایا کف ترانشه ها و 
روش پروکتور   درصد به90مانندآنها با تراکم 

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031603 

  

 مترمربع 290

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها 
روش پروکتور  صد به در95و مانندآنها با تراکم 

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031604 

  

 مترمربع 420

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

 . سانتیمتر15استاندارد، تا عمق 

 031605 

  

 مترمکعب 2،850

گالژ و پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، ر
 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 3،350

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

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

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031607 

  

 مترمکعب 3،850

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

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

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031608 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 5،150

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

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

 . سانتیمتر باشد15حداکثر 

 031609 

  

 مترمکعب 1،890

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

 سانتیمتر 60خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر
 .باشد

 031610 

  

 مترمکعب 745

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

 .خاکریزی، ریز دانه باشد

 031701 

  
 مترمکعب 795

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

 031801 

  
 مترمکعب 1،080

منظورساختن بدنه  اختالط دو یا چند نوع مصالح، به
 .ارهای مشابه آنراه یا کانال یا ک

 031802 

  
 مترمکعب 725

پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 
 .محلهای مورد نظر

 031803 

  
 مترمکعب 515

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

 031804 

  
  ماه-کیلومتر 654،000

 یـا سـایر     ای انحرافی بـا گریـدر     ه  ترمیم و تسطیح راه   
 .وسایل مکانیکی

 031805 

  
 مترمکعب 6،800

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

 031901 

  
 مترمکعب 6،090

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

 031902 

  
 مترمکعب 7،550

تهیه ماسه بادی خشک، شامل کندن، بارگیری و حمل 
 . متر و باراندازی در محل مصرف500تا فاصله 

 031903 

  
 مترمکعب 7،750

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

 031904 

  
 مترمکعب 5،190

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

 031905 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

   

ای به روش تراکم دینامیکی  های ماسه تحکیم زمین
dynamic compaction)( همراه با افزودن خاک ،

 .مناسب

031906 

 031907 .دن قلوه سنگ در بستر راهیتهیه، پخش، تسطیح و کوب مترمکعب 27،000  
  

 مترمربع 4،950

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

های غیر سنگی  در زمینتریمر یا هر وسیله دیگر، 
منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی کانال  به
 ).الینینگ(

 032001 

  

 مترمربع 2،910

 های روباز یا سایررگالژ کف و شیروانی داخلی زهکش
کانالها و یا شیب زنی و رگالژ بدنه خارجی 

 .خاکریزها

 032002 

  

 مترمکعب 7،940

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 6،590

ملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات ع
 مترمکعب 700 مترمکعب و تا 400خاکبرداری بیش از

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

 032102 

  

 مترمکعب 5،700

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
رباشد و  مترمکعب در هکتا700خاکبرداری بیش از

 نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های

 032103 

  
 هکتار 232،000

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

 032201 

  
 هکتار 678،000

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

 032202 

  
 مترمربع 685

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

 032301 
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   با سنگ  بنایی عملیات .  چهارم فصل
 

  مقدمه
 
 کیلومتر 1   تافاصلۀ  وحمل  وبارگیری ،آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ  مصالح  تمام  تهیۀ ، هزینۀ  فصل این  های  ردیف واحد درقیمتهای .1 
   از محل  حمل ، هزینۀ  در مورد سیمان ، ولی  است ، در قیمتها منظور شده  وباراندازی  مصرف  تامحل  برداشت ازمرکزثقل)   سیمان  حمل استثنای به(

  مورد، از  بر حسب  اضافی  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینۀ1 از   یاد شده  مصالح  حمل  فاصلۀ رگاهه.  است  کیلومتر منظور شده30 تا  تهیه
 30 مازاد بر   حمل هزینۀ.شود  می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب ازای ، به  دهنده  تشکیل  از اجزای  هر یک ، برای031310 تا 031303  های ردیف

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

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

 . نخواهد شد  موارد، پرداخت  در این  نماسازی  بهای ، اضافه یاد شده  های  ردیف  قیمتهای با پرداخت. شود انجام
 .شود  می  در نظر گرفته  ماسه ر مکعب مت3/0،   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،  لترریزی فی  عملیات  مترمکعب1 فیلتر، در   کیلومتر مصالح1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای .7 

 .شود 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 قوسیهای   پل بست  چوب  بهای ، شامل040601   ردیف  بهای هاضاف .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 رتصو  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6   در مقابل سیمان
 .  است  آمده  فهرست این
 سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه واقع در مسیر استفاده شود،                 باخشکه چینی   سنگ ریزی و     درصورتی که برای     .14

 .گیرد  مورد عمل قرار می50/0با اعمال ضریب ، 040104 و 040102های  بهای ردیف
با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از کوه بری واقع در مسیر استفاده شود بهـای ردیـف                   ) گابیون( در صورتی که برای اجرای تور سنگ         .15

 . مورد عمل قرار می گیرد9/0، با اعمال ضریب 040106
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 38،500

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

 040101 

  
 مترمکعب 92،200

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

 040102 

 040103  .با قلوه سنگ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 47،200  
 040104  .با سنگ الشه) بلوکاژ(نی خشکه چی مترمکعب 104،000  
  

 مترمکعب 289،000
با تورسیمی ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 

 .و قلوه سنگ) کیلوگرم درمترمکعب (13گالوانیزه 
 040105 

  
 مترمکعب 358،000

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

 040106 

  

 کیلوگرم 16،600

ازای  ، به040106 و 040105 های ردیف به اضافه بها 
هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه 

 . مترمکعب تور سنگ1در 

 040201 

 040301  . در پی1:5بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 237،500  
 040302  . در پی1:4 الشه و مالت ماسه سیمان بنایی باسنگ مترمکعب 248،500  
 040303  . در پی1:3بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 263،000  
  

 مترمکعب 178،500
 مالت ماسه تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در

 .1:6سیمان 
040304 

  
 مترمکعب 190،000

 مالت ماسه تهیه و اجرای سنگ الشه غرقاب در
 .1:6یمان س

040305 

  
 مترمکعب 24،300

 خشکه چینی و بنایی با سنگ های ردیف به اضافه بها 
 .الشه، برای سطوح شیبدار

 040401 

  
 مترمکعب 54،300

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

 040402 

  
 مترمربع 24،000

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

 040403 

  
 مترمربع 67،000

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

 040404 

  
 مترمربع 95،700

 بنایی با سنگ الشه، بابت های ردیف به اضافه بها 
 . سرتراشنماسازی با سنگ

 040405 

 040501  .1:3بنایی باسنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 527،500  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 040502  .1:3بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 559،000  
 040503  .1:3بنایی با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 664،000  
 040601  .قوسی شکلهای   پلها برای بنایی در طاقاضافه ب مترمکعب 32،400  
  

 مترمکعب 34،200
عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در  اضافه بها به

 .صورتی که بنایی در انحنا انجام شود
 040602 

  

 مترمکعب 27،800

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

 متر یک بار، 10 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 24،700

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

 .پمپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد

 040604 

  

 مترمکعب 49،700

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 -48،700

 بنایی سنگی، در صورتی که از های ردیف  بهکسربها 
مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه های 

 .واقع در مسیر استفاده شود

 040606 

  
 مترمربع 35،800

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

 040701 

  

 مترمکعب 51،000

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

 .ابنیه فنی هیدرولیکی

 040801 
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  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   است  منظور شده مربوط  های  ردیف ، در قیمت پاشی  آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار و درآوردن  سطح در بندکشیها، تمیز کردن .3 

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

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب سیمان   کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم3  مقابل
 .  است  آمده فهرست



 اندود و بندکشی. فصل پنجم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 35

 

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

  
 مترمربع 15،000

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

 050101 

  
 مترمربع 20،800

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

 050102 

  
 مترمربع 25،900

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

 050103 

  
 مترمربع 39،700

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

 050104 

  

 مترمربع 12،200

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

 . متر5ارتفاع 

 050201 

  

 مترمربع 8،300

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

 . متر5قایم یا مورب تا ارتفاع 

 050202 

  

 مترمربع 5،100

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

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

 050301 
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  بندی قالب.  ششم  فصل
   مقدمه

 
 .  دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزی  یا قالب  نراد خارجی  از تختۀ  شده  ساخته  چوبی ، قالب  فصل این  های  ردیف  موضوع قالبهای .1 
 کشور   محصول  از اینکه ، اعم  روسی چوب  به  معروف  وارداتی  کاج چوب.  است  آن  یا مشابه سی رو ، 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  های  ردیف در  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبۀ مبنای .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  و دال  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که در مورد پلهایی .2ـ4 

 .تیر
 و   یا بنایی  بتنی رهای دیوا  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  های  ردیف، از  یاد شده  عملیات  شود، بهای  انجام مانند آن
 . خواهد بود  شده  انجام  عملیات ، تراز روی بندی قالب

 .  است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجرای  قالب  و باز کردن  و داربست بست ، چوببند  پشت های ، هزینه  فصل این  های  ردیفدر .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 زمین  به  از قالب ریزی  از بتن  ناشی  نیروهای  و انتقال  قالب  نگهداری  برای ، که  است و یا قوسی
 :  زیر است ترتیب ، به  قالب نوع  به ، بسته  فصل بند در این منظور از پشت .7 
 از   ناشی  نیروهای  در مقابل  قالب  نگهداری  از آنها برای  که ت اس  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  و تقویت یکدیگر  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  های  ردیفدر .8 
 مورد   با فشار بتن  مقابله  برای ، که  است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله تیکی یا پالس  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(ساز  رها  ماده ، بهای  فصل  این بندی قالب  های  ردیفدر .11
 .  است گیرند، در قیمتها منظور شده  قرار می  مورد استفاده  یا فلزی چوبی

 . است ور شده منظ  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 
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 از تیر  متشکلهای   پل  تابلیه  قالب  مورد، برابر بهای  باشد، بر حسب  شده  تشکیل  و دال  آنها از تیر، تیرچه  تابلیه  که  پلهایی بندی  قالب بهای .15 
 .  است و دال

 20گیرد، حداکثر   قرار می  آن یوار روی د  که ای  بتنی  یا کف  پی  آنها از روی  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی ، برای  فصل  این قیمتهای .16 
های   پلدر مورد. باشد  دال  زیرین  متر تا سطح20 آنها،  بندی  قالب  شمعهای  ارتفاع  متوسط  کاربرد دارد که  دالهایی  برای 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 باشد20تیرها، 
 .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  درز که  دو وجه بندی ، قالب  بتنی  درزها در کارهای  با انواع تباط، در ار060301   ردیف با پرداخت .18 

 .شود نمی
   و پرداخت  است  شده  درجا در نظر گرفته  بتن  در فصل مربوط  های  ردیف  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  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که در مواردی .20 
 مشاور و  کار مهندس، با دستور ) 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 ستأیید مهند  و به  پیمانکار تهیه ، باید توسط  ساخته  پیش  تیرهای  فلزی  قالبهای  اجرایی های نقشه .22 
تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد ) های این فصل مندرج در ردیف(ها بیش از ده متر  و تابلیه پلها   دال، که ارتفاع دیوار  در صورتی.23

 متر سه درصد، برای متر به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول، مازاد بر ده. شود های مربوط اضافه می بر ده متر سه درصد به بهای ردیف
بعنوان مثال چنانچه ارتفاع . شود های بیشتر تا بیست متر عمل می دوم، شش درصد، برای متر سوم، نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع

 ) 4/18-10)(03/0=(252/0     :                             شود  متر باشد، اضافه بها به ردیف ارتفاع ده متر به این ترتیب محاسبه می4/18دیوار 
 .گیرد  متر تعلق می4/18از ابتدا تا بندی   قالب درصد به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح2/25
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 79،400

ها یا دیوارهای بتنی که  پیبندی   قالبتهیه وسایل و
 .متر باشد 2ارتفاع دیوار تا 

 060101 

  
 مترمربع 84،700

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

 060102 

  
 مترمربع 108،500

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

 060103 

  
 مترمربع 116،500

دیوارهای بتنی که ارتفاع بندی   قالبیل وتهیه وسا
 . متر باشد7 و تا 5دیوار بیش از 

 060104 

  
 مترمربع 128،500

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

 060105 

  
 مترمربع 27،000

جداول به هر ارتفاع برای بندی   قالبتهیه وسایل و
 .زی درجابتن ری

060106 

  
 مترمربع 72،600

با های   پلو تابلیهها  بندی دال  قالبتهیه وسایل و
 . متر که از دال ساده تشکیل شده باشد5دهانه تا 

 060201 

  

 مترمربع 92،900

با های   پلو تابلیهها  بندی دال  قالبتهیه وسایل و
 متر که از دال ساده تشکیل 10 و تا 5دهانه بیش از 

 .باشدشده 

 060202 

  

 مترمربع 88،700

با های   پلو تابلیهها  بندی دال  قالبتهیه وسایل و
 مترمرکب از تیر و دال که حداکثر ارتفاع 15دهانه تا 

 . متر باشد3آن از زیر تیر، 

 060203 

  

 مترمربع 105،000

با های   پلو تابلیهها  بندی دال  قالبتهیه وسایل و
ز تیر و دال که ارتفاع از زیر  متر مرکب ا15دهانه تا 

 . متر باشد5 و تا 3تیر بیش از 

 060204 

  

 مترمربع 119،500

با های   پلو تابلیهها  بندی دال  قالبتهیه وسایل و
 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر 15دهانه تا 

 . متر باشد7 و تا 5تیر بیش از 

 060205 

  

 مترمربع 151،500

با های   پلو تابلیهها  بندی دال قالب تهیه وسایل و
 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر 15دهانه تا 

 . متر باشد10 و تا 7تیر بیش از 

 060206 



 بندی قالب. فصل ششم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 39

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

  

 دسیمتر مکعب 5،950

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

 .زبرحسب حجم در

 060301 

  

 مترمربع 1،820

، در 060105 تا 060101 های ردیف به اضافه بها 
جای بولت از صفحه  صورتی که در دیوارها به

 .نگهدارهای مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 060401 

  
 مترمربع 34،900

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

 060402 

  
 مترمربع 32،600

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

 060403 

  

 مترمربع 13،700

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

وری آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضر
 .باشد

 060404 

  

 مترمربع 15،800

 قالب بندی، هر گاه مجموع های ردیف به اضافه بها 
 مترمربع 20هر یک از ابنیه فنی تابندی   قالبسطوح
 .باشد

 060405 

  

 مترمربع 44،900

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

 .ج کردن از محل، ضروری باشدخار

 060406 

  
 مترمربع 63،200

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

 060501 
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  با میلگرد فوالدی کارهای .  هفتم فصل
 

  مقدمه
 
،  ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می صورت کار   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  آرماتوربندی سیم یا   الکترود و مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2 

 .شود  نمی  پرداخت  وزنی  بها یا اضافه اضافه
د مور) اعم از مصالح فلزی یا پالستیکی( میلگردها   فاصلۀ منظور حفظ  به  مورد نیاز که دارندۀ  نگه  و میلگردهایها ، سنجاقکها  خرک بهای .3 

 .  است  پرداخت ، قابل مربوط  های  ردیف  و طبق  تنظیمی های  جلسه  صورت مانند، بر اساس  می  باقی  و در بتن  قرار گرفته استفاده
   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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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 8،980

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

 070101 

  

 کیلوگرم 9،040

رد ساده تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگ
 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی 18 تا 12قطر به

 .الزم

 070102 

  

 کیلوگرم 8،000

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

 .سیم پیچی الزم

 070201 

  

 کیلوگرم 6،360

تن میلگردآجدار از تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاش
 میلیمتر برای بتن مسلح، با 18 تا 12قطر   بهAIIنوع 

 .سیم پیچی الزم

 070202 

  

 کیلوگرم 6،120

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

 .مسلح، با سیم پیچی الزم

 070203 

  

 کیلوگرم 8،040

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

 .پیچی الزم

 070204 

  

 کیلوگرم 6،360

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

 .با سیم پیچی الزم

 070205 

  

 کیلوگرم 6،120

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

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 070206 

  

 کیلوگرم 6،850

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

 .زمپیچی ال

 070301 

  

 کیلوگرم 7،370

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

 .پیچی الزم

 070302 

  

 کیلوگرم  

، چنانچه 070302و 070301 های ردیف به اضافه بها 
صورت فرم  ساخته شده، به) مش(شبکه پیش جوش  

 .ا شودداده شده اجر

 070401 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 325

 میلگرد، چنانچه عملیات پایین های ردیف به اضافه بها 
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 11،100  
 070502  .یه و نصب میل مهاربا پیچ و مهرهته کیلوگرم 13،400  
  

 کیلوگرم 12،600

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 3،560  
  

 کیلوگرم 570

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

 . کیلوگرم باشد600از 

 070601 

 070602 .تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره کیلوگرم 15،700  
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   فوالدی کارهای. هشتم فصل
 

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

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانۀ جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری رشکاری ب ، بهای  فصل این  های  ردیف در تمام .2 

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

،   مربوط فصلهای  های  ردیف از  آنها، جداگانه 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 فلزیهای   پل  قطعات م تما  و ساختن  مصالح  تهیۀ ، شامل080101   ردیف بهای .4 
 .باشد  دیگر، می  الزم  عملیات  و هر نوع ، تمیز کردن ، افت اتصالی

   نشده بینی  پیش  ردیفی ها شرح آن  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  های  ردیف، از080404   ردیف  به  مربوط  بنایی  و کارهای  خاکی  عملیات هزینۀ .6 
 .شود ی م  کارفرما تأمین ، توسط080701   ردیف مصالح .7 

 نرم معمولی فوالداز نوع  و در بقیه ردیفها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود 9/10 از نوع 080101ردیف بهای پیچ و مهره منظور شده در  .8
 .است
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 10،600

فلزی، با های   پلتهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات
 متر، در هر 24دهانه تا  ست رنگ ضدزنگ، بهیک د
 .ارتفاع

 080101 

  
 کیلوگرم 13،000

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

 080201 

  
 کیلوگرم 11،500

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با 
 .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 14،400

تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه 
ت از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصاال) گاردریل(

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

 080204 

  

 کیلوگرم 17،700

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

 .هیدرولیکی، با لوازم اتصال

 080205 

  
 کیلوگرم 10،600

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

 080206 

  

 کیلوگرم 7،860

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 758،000

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

بندی و پیچ و مهره  میلیمتر، با ورقه الستیکی آب
 . در سطح اتومبیل روی پلربوط،م

 080401 

  

 مترطول  

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

بندی و پیچ و مهره  با ورقه الستیکی آبمیلیمتر، 
 . در سطح اتومبیل روی پلربوط،م

 080402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 21،300

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

 .در الواسیون

 080403 

  
 کیلوگرم  

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

 080404 

  
 کیلوگرم 22،600

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

 080405 

  

 کیلوگرم 9،460

تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصب آنها 
کاربردن مصالح الزم  بهانضمام تهیه و  روی چاهکها، به
 .برای تحکیم قابها

 080406 

  

 کیلوگرم 8،690

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

 .پروفیلهای الزم، با جوشکاری و ساییدن

 080407 

  

 کیلوگرم 10،300

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

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

 080408 

  
 کیلوگرم 9،490

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

 080409 

  

 کیلوگرم 10،500

شکاف هدایت شبکه منظورتعبیه  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 17،800  
  

 مترمربع 7،370
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 
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  درجا بتن .  نهم فصل
 

  مقدمه
 

 . شود  تعیین  آن احتاً نوع صر ، مگر آنکه  است  پرتلند معمولی ، سیمان  عام صورت  به ، منظور از سیمان  فصل این  های  ردیف 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 کز ثقل کیلومتر از مر1   تا فاصلۀ  و حمل ، بارگیری  سنگی  مصالح  تهیۀ ، هزینۀ  فصل این  های  ردیف در تمام .3 

  های  ردیف  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 شن1ازاد بر  م  حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای.شود  می  پرداخت  با ماشین  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  برای5/0  ، 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  های ردیف
، منظور   و باراندازی  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل1  ا فاصلۀ ت  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

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

 . 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  های  ردیفدر .8 

 . منظور شود دار، در برآورد پروژه  ستاره  اقالم صورت  باید به مربوط  های  ردیف شود، نر انجام الی  مخصوص مزبور با ماشین
 .گیرد  نمی ، تعلق)بتن نظافتی( و بتن مگر ) الینینگ ( ها با دست  کانال  پوشش بتن  ، به090301   ردیف بهای  اضافه .9 
 .شود  نمی باال پرداخت  به  از پی ریزی  بتن  بهای ، اضافه090305 و 090304  های  ردیف از  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 اده و م  بتن  از افزودنیهای  استفاده چنانچه .12 

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

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

 .باشد  قابل اعمال نمی090107 ردیف ، به090603   ردیف بهای  اضافه .16
 کیلوگرم در مترمکعب 180که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از گیرد  آن حجم از بتن تعلق می  بهفقط  090310   ردیفیبها اضافه .17

 .گیرد نمی کیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق 180هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از  باشد و به بخش
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 234،000

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

 .در مترمکعب بتن

 090101 

  

 مترمکعب 263،500

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090102 

  

 مترمکعب 306،000

ا شن و ماسه شسته طبیعی یا تهیه و اجرای بتن ب
 کیلوگرم 200شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090103 

  

 مترمکعب 333،000

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090104 

  

 مترمکعب 364،000

ه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا تهی
 کیلوگرم 300شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090105 

  

 مترمکعب 390،500

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090106 

  

 مترمکعب 416،500

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

 .سیمان در مترمکعب بتن

 090107 

  

 مترمکعب 399،500

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

 . سانتیمتر60ف کمتر از هر ضخامت، با عرض ک به

 090201 

  

 مترمکعب 378،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 365،000

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

 . سانتیمتر120هر ضخامت ، با عرض کف بیش از  به

 090203 

  
 مترمکعب 11،500

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

 090301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 22،000

یزی، برای بتن ریزی از  بتن رهای ردیف به اضافه بها 
باال در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع  پی به

 . متر5تا ارتفاع 

 090302 

  

 مترمکعب 41،000

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

 . متر10 و تا 5در ارتفاع بیش از 

 090303 

  

 مترمکعب 19،000

 بتن ریزی، برای بتن ریزی های ردیف به اضافه بها 
، هرگاه )دال، تیر و تیرچه(تابلیه و پیاده روی پلها 

 . متر باشد5ارتفاع تا زیر تیرتا 

 090304 

  

 مترمکعب 29،300

 بتن ریزی، برای بتن ریزی های ردیف به اضافه بها 
، هرگاه )و تیرچهدال، تیر (تابلیه و پیاده روی پلها 
 . متر باشد10 و تا 5ارتفاع تا زیر تیر بیش از 

 090305 

  

 مترمکعب 26،400

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

 .موتوری الزامی باشد

 090306 

  

 مترمربع 4،600

رای پرداخت  بتن ریزی، بهای ردیف به اضافه بها 
سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی درمعرض جریان 

 .آب

 090307 

  
 مترمکعب 33،800

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

 090308 

  
 مترمکعب 5،520

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

 090309 

  

 مترمکعب 2،850

 برای سختی ارتعاش ردیفهای بتن ریزی  اضافه بها به
بیش از بتن گرد بکار رفته در  ی که میلدر صورتبتن، 
 . کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد180

090310 

 090401  .های بتنی زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع 4،380  
  

 مترمکعب 14،700
 بتن ریزی، در صورتی که شن های ردیف به ضافه بها ا

 .و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود
 090501 

  
 کیلوگرم 16

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

 090601 

  
 کیلوگرم 32

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

 090602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 595

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

 . استفاده شود1از سیمان نوع 

 090603 

  

 مترمکعب 52،300

 بتن ریزی، در صورتی که های ردیف به اضافه بها 
 4متر از حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، ک

 .مترمکعب باشد

 090701 

  

 مترمکعب 41،700

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

 .مترمکعب باشد

 090702 

  

1،690 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

 ).شود تناسب محاسبه می به

 090901 

  
 مترمکعب 95،100

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

 091001 

  

 مترمکعب 111،500

خاک (تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار 
وگرم آهک  کیل100و ) محل و مخلوط رودخانه ای

 .شکفته در مترمکعب شفته

 091002 

  

 مترمکعب 154،500

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

 .مترمکعب شفته

 091003 

  
 مترمکعب 169،500

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای 
 .سیمان در مترمکعب شفته کیلو گرم 150، با )تونان(

 091004 

  
 مترمکعب 27،100

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

 091101 
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  ساخته  پیش بتن.  دهم فصل
 

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

 .شود  می  با میلگرد، پرداخت فوالدی
   و باراندازی  بتنی ساختۀ  پیش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگی  مصالح  و حمل  بارگیری ، هزینۀ4 تا 1  گروههای  های  ردیف 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 در محل
 . منظور شده است100303 تا  100301های   هزینه بندکشی جدول در ردیف.  است  شده  در نظر گرفته  و نصب باراندازی

   تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل1   تا فاصلۀ  و حمل ، بارگیری  سنگی  مصالح  تهیه ینۀ، هز9 تا 5  گروههای  های  ردیف در قیمت .3 
 مورد،   مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهای1 از   سنگی  مصالح  حمل  فاصلۀ هر گاه.  است  منظور شده  و باراندازی  قطعات ساخت
 و   کیلومتر شن1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  محاسبۀ برای.شود  می  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل، از031306 تا 031303  های  ردیف طبق
 .شود  می  در نظر گرفته  بتن  متر مکعب1 هر   برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1  ، معادل ماسه

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

 .شود  می  پرداخت  با ماشین خاکی
  هزینۀ.  است  کیلومتر منظور شده1  ، تا فاصلۀ  مربوط  قطعات  و باراندازی ، حمل  بارگیری ، هزینۀ9 تا 5  گروههای  های  ردیف در قیمتهای .5 

 . خواهد شد ، محاسبه  و نقل  حمل  در فصل مربوط  های  ردیف کیلومتر، از1 مازاد بر  حمل
 30 مازاد بر   حمل  و هزینۀ  است  شده  در نظر گرفته و باراندازی کیلومتر 30 تا   سیمان  و حمل  بارگیری ، هزینۀ  فصل این  های  ردیفدر .6 

 .شود  می ، پرداخت  و نقل  حمل  از فصل مربوط  های  ردیف کیلومتر، بر اساس
   صورت ابت ب  از این ای  جداگانه  و پرداخت  است  منظور شده  فصل  در این مربوط  های  ردیف، در 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  پر کردن ، بهای  فصل این  های  ردیف در قیمت .9 

 .گیرد  نمی صورت
گیری برحسب حجم خود   و اندازه  عمود بر مسیر است  مقطع ، سطح  مقطع ، منظور از سطح  ساخته  پیش  بتنی جدولهای  های  ردیفدر .10 

 .باشد ب میجدول و بدون مالت نص
 .شود  می ، پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزینه  نوع این.  است  منظور نشده  فصل این  های  ردیف در  خاکی  عملیات  انجام هزینۀ .11 

 07/1   ضریب  با اعمال مربوط  های  ردیف  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 نعیار تعیی  به نسبت (  اضافی  سیمان  هزینۀ  پرداخت برای.  است1   نوع ، سیمان  فصل این  های  ردیف در  شده  در نظر گرفته سیمان .13 
 .شود  می  درجا استفاده  بتن  در فصل مربوط  های  ردیف مورد، از ، 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 
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 آبگیر،  های  مجزا، مانند حوضچه  یا چند قطعۀ  پارچه  یک صورت ، به ساخته  پیش  بتنی های  و سازه  هیدرولیکی  فنی  ابنیۀ  و نصب  تهیه ۀهزین .15 
 .شود  می ، پرداخت100701   از ردیف ، با استفاده  مشابه های  و سازه  فلوم پارشال
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 759،500

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

 .چاهها و قناتها

 100101 

  
 مترمکعب 522،000

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

 100201 

  

 مترمکعب 999،500

تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح 
 کیلوگرم 250عیار  متر مربع، با بتن به05/0مقطع تا 

 .1:5سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

 100301 

  

 مترمکعب 812،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 250ارعی به
 .1:5ماسه سیمان 

 100302 

  

 مترمکعب 622،000

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 378،500

هر  ای بتنی مسلح پیش ساخته درتهیه و نصب کوله
 350عیار منظورتحکیم قناتها، با بتن به عمق، به

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

 100401 

  

 مترمکعب 607،500

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

 .بهاحفاظت شی

 100501 

  
 مترمکعب 687،500

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

 100601 

  

 مترمکعب 733،500

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

 .رمکعبسیمان در مت

 100701 

  
 مترمکعب 245،500

نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش 
 .4   به1مالت ماسه سیمان ساخته با 

 100702 
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 36،500

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

 .در مترمکعب

 100801 

  

 مترطول 39،100

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

 .در مترمکعب

 100802 

  

 مترطول 49،500

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

 .در مترمکعب

 100803 

  

 مترطول 60،400

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

 .در مترمکعب

 100804 

  

 مترطول 93،000

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

 .در مترمکعب

 100805 

  

 مترطول 105،500

قطر  تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به
 کیلوگرم سیمان 300عیار  میلیمتر، با بتن به350داخلی 

 .در مترمکعب

 100806 

  

 مترطول 118،500

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

 .مترمکعبسیمان در 

 100807 

  

 مترطول 166،500

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

 .در مترمکعب

 100808 

  

 مترطول 191،500

قطر  تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به
 سیمان  کیلوگرم300عیار  میلیمتر، با بتن به600داخلی 

 .در مترمکعب

 100809 

  

 مترطول 102،000

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

 100901 
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 115،000

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 70 میلیمتر و ضخامت جدار450داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100902 

  

 مترطول 123،000

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

 100903 

  

 طولمتر 152،500

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 178،000

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 100 میلیمتر و ضخامت جدار700داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بهبتن 

 100905 

  

 مترطول 181،500

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 199،000

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

 100907 

  

 مترطول 260،000

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 331،500

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

 100909 

  

 مترطول 414،000

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
 میلیمتر، با 150 جدار میلیمتر و ضخامت1400داخلی 
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب350عیار بتن به

 100910 
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  ساخته  پیش  بتنی  بیضی  نیم  لولۀ  نیم کانالهای.  یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 پیمانکار   عهدۀ  آنها به  نظر باشد تهیۀ در 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  تیپ  شرح  متر و به5   طول  به  بیضی  نیم  با مقطع های  لوله  نیم  نصب ، برای  فصل این  های  ردیف بهای .2 
 .  است شده

  چنانچه. است  شده  تر، در نظر گرفته  وبیش  برسانتیمتر مربع  کیلوگرم1   برای  مجاز زمین  مقاومت ، براساس  فصل این  های  ردیف بهای .3 
   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 مقاومت
   در این مربوط  های  ردیف مورد از ، برحسب  اضافی  مصرفی و مالت)   در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم150 عیار  به( الغر   و بتن کنی ، پی اضافی
 .ودش  می  پرداخت فصل

ها،   پایه  محل  کردن  مسیر و پیاده ، تسطیح  عملیات  مسیر اجرای برداری  نقشه  به  مربوط ، کارهای  لوله  نیم  نصب  عملیات در واحد بهای .4 
 10   ضخامت  الغر به تن ب  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  و مصرف سانتیمتر، تهیه
 . است ، منظور شده  اتصاالت بندی  آب  کیفیت رل و کنت  منظور آزمایش  به اندازی ، و آب  آب  تأمین  بندی  و نوار آب  و پایه  زین  بین  مهاری میلۀ

 منظور  مربوط  های  ردیف کیلومتر، در30   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  های  ردیفمورد از
زاد بر  ما  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  های  ردیف ، 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 ، از فصل031306 تا 031303  های  ردیف  مورد طبق حسب کیلومتر، بر1مازاد 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  است  کار عبارت ، طول  آن  و متعلقات  بیضی  نیم ۀ لول  نیم نصب  های  ردیف در کلیه .8 
 .  و مشخصات  نقشه  در محور مسیر، طبق  هیدرولیکی  فنی  ابنیۀ طول

   است  شده  درج2  ، در جدول  عملیات کل  به  نسبت ربوط م  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  های  ردیف مورد از ، برحسب)Cut (  خاکبرداری ها در مقاطع  لوله  عبور مسیر نیم  خاکی عملیات .10 

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

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

  ردیف
  لوله  نیم تیپ
  میلیمتر به

   داخلی قطر بزرگ  نیم
  میلیمتر به

   داخلی  قطر کوچک نیم
  میلیمتر به

1 T-٧٠ 8/333 5/133 
2 T-١٠٠ 9/398 5/159 
3 T-١٥٠ 6/488 4/195 
4 T-٢٣٠ 20/558 3/262 
5 T-٣١٥ 2/593 1/338 
6 T-٤٥٠ 7/630 1/454 
7 T-٦٠٠ 5/651 3/586 
8 T-٨٠٠ 6/713 6/713 
9 T-١٠٠٠ 8/797 8/797 

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

 
 شماره درصد قابل پرداخت برای تیپهای مختلف

 ردیف
 ١٠٠-T,٧٠-T شرح مراحل مختلف عملیات مربوط به نصب

T-١٥٠ 
T-٢٣٠,T-٣١٥ 

T-٤٥٠ 
T-٦٠٠,T-٨٠٠ 

T-١٠٠٠ 

1 
 کردن  و پیاده  الزم برداری  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 فاصلۀ  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 فیت کی  و کنترل  کانال  داخل اندازی آب 6
 3 4 4 .  اضافی  خاکهای  و تسطیح  مسیروپخش تمیزکاری 7

 100 100 100 جمع کل
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 57،200

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
70-T زمین با مقاومت  متر، در1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیش تر1مجاز 

 110101 

  

 مترطول 59،800

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 61،600

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110103 

  

 مترطول 68،000

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 68،300

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 82،100

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110106 

  

 مترطول 112،500

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

 .رمربع و بیش تر کیلوگرم بر سانتیمت1مجاز 

 110107 

  

 مترطول 118،500

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 126،500

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
1000-T متر، در زمین با مقاومت 1 و پایه با ارتفاع تا 

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مجاز 

 110109 

  

 مترطول 66،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 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 67،900

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110202 

  

 مترطول 70،000

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110203 

  

 مترطول 77،400

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 81،200

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110205 

  

 مترطول 94،400

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110206 

  

 مترطول 102،500

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1مقاومت مجاز 

 110207 

  

 مترطول 126،500

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر1مقاومت مجاز 

 110208 

  

 مترطول 132،000

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

 . کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر1مقاومت مجاز 

 110209 

  

 مترطول 2،140

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

 .سانتیمترمربع باشد

 110301 

  

 مترطول 6،040

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

 .سانتیمترمربع باشد

 110302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 10،900

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

 .سانتیمترمربع باشد

 110303 

  

 مترطول 6،180

، چنانچه 110203 تا 110201 های ردیف به ا اضافه به
 کیلوگرم بر 1 تا کمتر از 5/0مقاومت مجاز زمین از 

 .سانتیمترمربع باشد

 110304 

  

 مترطول 6،180

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

 .سانتیمترمربع باشد

 110305 

  

 مترطول 14،900

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

 .سانتیمترمربع باشد

 110306 



 های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع. فصل دوازدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 60

   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  و تسطیح 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  های  ردیف  موضوع در عملیات)   تبصره
 دیگر   مناسب  طرق  به  عملیات و بقیۀ ترنچر   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 

 . افی اض  خاکهای  مجدد تا تراز مورد نظر و پخش  و خاکریزی  زهکش های لوله
 .  مورد لزوم  و سایر عملیات  لوله  داخل  احتمالی  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  های  ردیف در بهای .2 

 کیلومتر در 1   فیلتر تا فاصلۀ  مصالح  حمل بهای.شود  می  پرداخت  طور جداگانه  به  با سنگ  بنایی  عملیات  فصل، از040801   ردیف براساس
 با   خاکی  عملیات ، از فصل031306 تا 031303  های  ردیف  مورد براساس  کیلومتر، بر حسب1 و مازاد بر   شده بینی ، پیش  یادشده ردیف
 .شود  می خت و پردا ، محاسبه ماشین

   کیلومتر در بهای30  ، تا فاصلۀ  کارگاه تا مرکز ثقل)  کارفرما  یا انبار مرکزی  ساخت کارخانه (  تحویل  از محل  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  های ردیف
 .شود  می ، محاسبه)  و نقل حمل (  پانزدهم  در فصل مربوط  های ردیف

 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  و در انتهای دار تهیه  ستاره  اقالم  ضوابط ، طبق  مربوط م اقال باید شرح

  های  ردیفدر.  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  مشاور و با توجه  مهندس  تشخیص  بنا به چنانچه)   تبصره
   نوع  صورت د، در این میسر نباش  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  جدار ترانشه  مناسب  و شیب آالت ماشین
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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 مربوط  های  ردیف از  آن  خواهد شد و بهای  استفاده  قرضه  کارفرما، از خاک تصویب
 . خواهد شد ، محاسبه  با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل مربوط  های  ردیف ، طبق  شده  تعیین  نقاط  مازاد به  خاکهای حمل

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

 . است شده
   در زمینهای  که  زیرزمینی  زهکشهای  حفر ترانشۀ  مسیر عملیات  از طول  قسمتی ، به120406 و 120405، 120404  های  ردیف  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  های  ردیف ، به  قائم  به  شیبدار کانالها نسبت  قسمتهای  خاکی  عملیات  حجم  اضافه ، برای120501   ردیف بهای .11 
 .شود  می ، پرداخت120305 تا 120301

  در صورت.شود  می ت پرداخ ساخته  پیش  بتن  از فصل  جداگانه  آن  و بهای  است  منظور نشده  فصل این  های  ردیف در  بتنی های  لوله تهیه .12 
   ساخته  پیش  بتن متناظر فصل  های  ردیف از  مربوط  عملیات ، بهای کننده  جمع های  زهکشی  میلیمتر برای800 از   با قطر بیش  بتنی  از لوله استفاده
 .شود  می محاسبه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 12،200

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

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

 120101 

  

 مترطول 14،500

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا 
 50عرض بیش از نشه به میلیمتر، با ترا200مشابه تا قطر

 . متر، با ترنچر2 سانتیمتر و عمق تا 60و تا 

 120102 

  

 مترطول 11،300

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 
ن مصالح فیلتر با وسایلی غیر که لوله گذاری و ریخت

 .از ترنچر انجام شود

 120103 

  

 مترطول 15،500

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

 . متر، با ترنچر2سانتیمتر و عمق تا 

 120104 

  

 مترطول 12،600

له بتنی یا سفالی تا اجرای زهکشهای زیرزمینی با لو
 سانتیمتر و 60عرض 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 13،300

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

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

 .انجام شود

 120106 

  

 مترطول 12،900

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی 
عرض  ه میلیمتر، باترانشه ب200مشبک یا مشابه تا قطر

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

 .از ترنچر انجام شود

 120107 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 13،000

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

 . متر، با بیل مکانیکی2اسانتیمتر و عمق ت

 120108 

  

 مترطول 13،000

سی یا .وی.اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی
 60عرض تا   میلیمتر، با ترانشه به200مشابه تا قطر

 . متر، با بیل مکانیکی2سانتیمتر و عمق تا 

 120109 

  

 مترطول 19،100

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی یا 
 80عرض   میلیمتر، با ترانشه به200به تا قطر مشا

 . متر، با بیل مکانیکی2سانتیمتر و عمق تا 

 120110 

  

 مترطول 18،600

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 3،240

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

 120201 

  

 مترطول 2،410

، چنانچه 120111 تا120108 های ردیف به اضافه بها 
 متر 3 تا 2 مترباشد، برای عمق 2عمق ترانشه بیش از 

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

 120202 

  

 مترطول 50،900

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

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

 120301 

  

 مترطول 66،600

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

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2و عمق تا 

 120302 

  

 مترطول 76،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 89،600

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

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

 120304 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 111،000

قطر  نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح به
 متر و 60/1عرض تا به میلیمتر با ترانشه 800داخلی 

 . متر، با هر وسیله مکانیکی2عمق 

 120305 

  

 مترطول 9،480

، 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 9،330

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

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

 120402 

  

 مترطول 12،600

، 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، 
 .بیشتر

 120403 

  
 مترطول 1،880

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

 120404 

  
 مترطول 2،290

، چنانچه 120111 تا120108 های ردیف به اضافه بها 
 .های لجنی صورت گیردعملیات در زمین

 120405 

  
 مترطول 10،900

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

 120406 

  

 مترمکعب 7،240

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

 . و خاکریزی مجدد روی آنهرعمق زمین، به

 120501 

  

 مترمکعب 7،600

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

 .خارج نمودن آب الزامی باشد

 120601 

  

 مترمکعب 4،990

 لوله گذاری، هر گاه عملیات های ردیف به اضافه بها 
زیر تراز آب زیرزمینی و بدون استفاده از تلمبه 

 .موتوری انجام شود

 120602 
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  عایقکاری.  سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، این  در هر صورت و  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 مبنای .2 

 .  است  منظور شده  فصل این  های ردیف
   اضافه گونه  و هیچ  و مانند آنهاست ، منحنی ، مورب ، قائم  از افقی  اعم  سطوح  کار در تمام  انجام ، برای  فصل نای  های  ردیف واحد بهای .3 

 .  نیست  پرداخت ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق  صعوبت  بابت بهایی
 : با ، برابر است ترتیب  به  رطوبتی ی عایقکار  متر مربع1 هر  ، برای  فصل این  های  ردیف در 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 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 130101  .عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری مترمربع 9،000  
  

 مترمربع 26،600
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه 

 .گونی
 130102 

  
 مترمربع 43،200

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

 130103 
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   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  های  ردیفدر .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  های  ردیفاز
 .شود  می ، پرداخت  شده زدایی  زنگ زی فل  کارهای  وزن ، بر حسب140302 و 140301  های  ردیف واحد بهای .2 
 .شود  می ، پرداخت  شده آمیزی  یا رنگ  ضد زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب140306 تا 140303  های  ردیف واحد بهای .3 
   ساختمانهای هزینۀ. منظور شود ان پیم ، 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  بهای  از فهرستهای ، با استفاده یاد شده
 .شود  می  کار انجام  پیشرفت ، بر اساس یاد شده  های  ردیف 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(   پالستیکی  واتراستاپ  نوارهای دستمزد چسباندن .5 
 .  است شده

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

 یاد شده باشد، بهای آن به         ضخامت مندرج در ردیف    25/1 تا   75/0، چنانچه ضخامت ژئوممبراین برابر مشخصات بین        141003 در ردیف    .7
 .شود تناسب پرداخت می
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 دسیمتر مکعب 22،900

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

 140101 

  
 دسیمتر مکعب 3،590

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

 140102 

  
 دسیمتر مکعب 6،200

تهیه مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتنی با 
 .الستوفوم، بر حسب حجم درزپ

 140103 

  
 دسیمتر مکعب 171،000

تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارجی برای
 .های آزاد تکیه گاه

 140201 

  
 دسیمتر مکعب 141،000

تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای
 .های آزاد تکیه گاه

 140202 

 140301  .فلزیسطوح ) زنگ زدایی(سمباده یا برس زدن  کیلوگرم 100  
  

 کیلوگرم 500
سند (روش ماسه پاشی  زنگ زدایی سطوح فلزی به

 ).بالست
 140302 

  
 کیلوگرم 190

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

 140303 

  
 کیلوگرم 475

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

 140304 

  
 کیلوگرم 430

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

 140305 

  

 کیلوگرم 915

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

 .ت رنگ میکرون در هر دس100ازای  فلزی، به

 140306 

  
 کیلوگرم 535

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

 140401 

 140501  .تهیه ونصب نوار شبرنگ مترمربع 210،500  
 140502  .تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ مترمربع 113،500  
  

 مترمربع 1،930

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

 .مشابه آن، که نایلون الزاما در کار باقی بماند

 140601 

  
 مترطول 41،100

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

 140701 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترطول 48،400

 سانتیمتر، از 15عرض  تاپ بهتهیه ونصب واتر اس
 .جنس الستیک

 140702 

  
 کیلوگرم 32،600

رای ب پالستیکی لولهجاگذاری کاری و  سوراخ ،تهیه
 .زهکشی

140703 

  
 مترطول 2،000

 سانتیمتر اضافه 1، برای هر140701ردیف  اضافه بها به
 . سانتیمتر15بر 

 140801 

  
 مترطول 1،640

 سانتیمتر اضافه 1 برای هر،140702ردیف  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 

  

 مترمربع 43،800

) زمین پارچه(تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته 
کیلو نیوتن بر متر طول و  100با مقاومت کششی 

به منظور افزایش ظرفیت باربری و % 12کرنش حداکثر 
 .تسلیح خاک

141001 

  
 مترمربع 3،400

 کیلونیوتن 50 به ازای هر 141001بها به ردیف  اضافه
 .ششی در هر جهتافزایش در مقاومت ک

141002 

  

 مترمربع 44،500

)زمین غشا(تهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین 
 از جنس پلی اتیلن سنگین

) High Density Poly Ethylene ( 1به ضخامت 
های مختلف،  میلیمتر برای عایق کاری سطوح و سازه

های فاضالب و  مانند مخازن آب، سدها، حوضچه
 .استخرهای کشاورزی

141003 

  

 مترمربع 28،500

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننـده          
 ســاله در LTDS (120(خــاک دارای مقاومــت نهــایی 

 KN/m 20بــه میــزان ) PH < 4 > 9(محــیط خــاکی 
جهت ساخت دیوارهای حایل خاک مسـلح و تسـلیح          

 .ها شیب

141004 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 20،900

ــویه     ــد دو س ــرای ژئوگری ــالح و اج ــه مص دارای تهی
 سـاله در محـیط خـاکی       LTDS (120(مقاومت نهایی   

) 9 < PH < 4 ( بــه میــزانKN/m 5 جهــت تثبیــت 
 .بسترهای سست، با تالقی و غیره

141005 

  

 مترمربع 5،100

 بـه ازای    141005 و   141004هـای     اضافه بها به ردیف   
 افــزایش در مقاومــت کششــی نهــایی KN/m5 هــر 

)LTDS (120ساله  . 

141006 

  

 مترمربع  

کـه      زمانی 141002 و   141001های    اضافه بها به ردیف   
ــایی    ــیط قلی ــد در مح ــیدی PH < 9ژئوگری ــا اس  ی

 4 < PHاستفاده گردد . 

141007 

  
 مترمربع  

 Wrap-aroundاضافه بها نصب ژئوگریـد در نماهـای         
 .شود  میی که در نما دیدهسطحبابت 
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   و نقل حمل .  پانزدهم فصل
 

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

 کیلومتر، 30 مازاد بر   حمل نۀهزی).2 بند   موضوع  مصالح  استثنای به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این سایر فصلهای  های  ردیف قیمت
   فصل این  های  ردیف  مورد، بر اساس ، بر حسب  پالستیکی های  لوله  و انواع ساخته  پیش  بتنی  لولۀ  نیم ، کانالهای ، آهک  فوالد، سیمان تنها برای
 .د شد نخواه  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینۀ گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می پرداخت

 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  کیلومتر، برای1 بر  مازاد  حمل  هزینۀ  پرداخت نحوۀ. است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  این سایر فصلهای  های  ردیف، در  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  شرح ، بهگیرد  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  در بتن ن عیار سیما ، 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 حاسبه اندودها م 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  منظور می،  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  و تصویب مشاور 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 شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای فوالد  مبدأ حمل .5



 حمل و نقل. فصل پانزدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 72

   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فوالد   که در صورتی .1ـ5
  باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت ایندر .  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس 
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلیتولید کنندگان مسقیماً از فوالد    که در صورتی .2ـ5

 نورد فوالد نیز جزء تولیدکنندگان محسوب های کارخانه .کند  که فوالد مورد نظر را تولید مینزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است
  .شوند می
 یاد   در دفترچۀ  که  و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچۀ  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای .6

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

به  50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمانفوالد  حمل  های  ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل  مسافتشود و اگر  می پرداخت
 نیز   آن  شود، بهای  حمل  فله  بصورت  آهک چنانچه ،شود  می  کیلومتر پرداخت30 از کسر   پس، مسیر  طول تمامهای مربوط، برای  قیمت ردیف
 .شود  می پرداخت 150106تا  150101  های ف ردیازحسب مورد 

   درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل این  های  ردیف  مورد، بهای  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .8
 .شود می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
   کیلومتر-تن  365

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

 150101 

  
   کیلومتر-تن  245

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

 150102 

  
   کیلومتر-تن  155

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

 150103 

  
   کیلومتر-تن  125

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

 150104 

  
   کیلومتر-تن  110

حمل فوالد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت 
 .یلومتر ک750 کیلومتر، تا 450مازاد بر

 150105 

  
   کیلومتر-تن  91

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

 150106 

  

6 
  -مترطول 
 کیلومتر

های  مانند لوله(های پالستیکی  حمل انواع لوله
ای  صورت کالفی یا شاخه  به) سی.وی.اتیلن یا پی پلی
 75 کیلومتر، تا 30ر هر قطر برای مسافت مازاد ب  به

 .کیلومتر

 150201 

  

4 
  -مترطول 
 کیلومتر

های  مانند لوله(های پالستیکی  حمل انواع لوله
ای  صورت کالفی یا شاخه به). سی.وی.پی اتیلن یا پلی
 150 کیلومتر، تا 75هر قطر برای مسافت مازاد بر   به

 .کیلومتر

 150202 

  

3 
  -مترطول 
 کیلومتر

های  مانند لوله(های پالستیکی  هحمل انواع لول
صورت کالفی یا شاخه ای  به) سی.وی.پی اتیلن یا پلی
 300 کیلومتر، تا 150هر قطر برای مسافت مازاد بر   به

 .کیلومتر

 150203 

  

2 
  -مترطول 
 کیلومتر

های  مانند لوله(های پالستیکی  حمل انواع لوله
ای  خهصورت کالفی یا شا به) سی.وی.اتیلن یا پی پلی
 450  کیلومتر، تا300هر قطر برای مسافت مازاد بر   به

 .کیلومتر

 150204 

  

2 
  -مترطول 
 کیلومتر

های  مانند لوله( های پالستیکی  حمل انواع لوله
ای  صورت کالفی یا شاخه  به) سی.وی.اتیلن یا پی پلی
  کیلومتر، تا450هر قطر برای مسافت مازاد بر   به

 . کیلومتر750

 150205 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

1 
  -مترطول 
 کیلومتر

های  مانند لوله(های پالستیکی  حمل انواع لوله
ای  صورت کالفی یا شاخه  به) سی.وی.اتیلن یا پی پلی
 . کیلومتر750هر قطر برای مسافت مازاد بر   به

 150206 

  
29 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، برای 200  تا100 قطر  حمل انواع لوله بتنی به
 .زاد بر یک کیلومترمسافت ما

 150301 

  
64 

  -مترطول 
 کیلومتر

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

 150302 

  
120 

  -مترطول 
 کیلومتر

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

 150303 

  
155 

  -مترطول 
 کیلومتر

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

 150304 

  
295 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، برای 1000 تا 800قطر  حمل انواع لوله بتنی به
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150305 

  
475 

  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، 1400 تا 1200قطر  له بتنی بهحمل انواع لو
 .برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 150306 

  

39 
  -مترطول 
 کیلومتر

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

 . کیلومتر30مازاد بر

 150401 

  

77 
  -مترطول 
 کیلومتر

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

 . کیلومتر30مازاد بر

 150402 

  

205 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای 
 برای مسافت ،-1000T و -600T- ،800Tهای  تیپ

 . کیلومتر30مازاد بر

 150403 

  

   کیلومتر-تن  400

های نیم لوله نیم بیضی بتنی  قات کانالحمل متعل
برای انواع ) مانند زین، پایه و کفشک(ساخته  پیش
 . کیلومتر30ها، برای مسافت مازاد بر  تیپ

 150501 

  

   کیلومتر-تن  400

ها  ساخته بتنی برای پوشش کانال حمل متعلقات پیش
ها و همچنین ابنیه فنی هیدرولیکی و  یا حفاظت شیب

نی پیش ساخته، برای مسافت مازاد بر یک های بت سازه
 .کیلومتر

 150601 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
11 

  -مترطول 
 کیلومتر

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

 150701 
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   دستمزدی کارهای .  شانزدهم فصل
 

  مقدمه
 :  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای موضوع این فصل  دستمزدی کارهای .1
، شامل   مورد نظر  دستمزدی کارهایشرح ردیف و بهای واحد  برآورد،   تهیه هنگام. شود  می تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط  آن  مصالح.1-1

  و تهیهرد، دستورالعمل کارب 1-2 بند  مطابقاندازی، به صورت ستاره دار  های الزم، نصب و راه بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی
 .دشو  می  درج فصلاین در 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
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 کار  پای مصالح .1  پیوست
 

   مقدمه
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح .1 

   ورود مصالح هنگام. باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط صلهایف  های  ردیف در  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینۀ  ضمیمه فهرست  های  ردیف در قیمت .2 

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی فصلها، انجام

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری  اندازهکار،  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام .3 
 و با احتساب ضریب پیشنهادی )شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای ( 7/0 بدون اعمال ضریب  حمل کار و هزینه پای

 .شود  وضعیتها منظور می  در صورتپیمانکار
   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 ورتص
  بل در مقا  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت .5 

 . باشد، انبار کند  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  و صورت،  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  .ماسه شسته مترمکعب 46،100  
 410102  .شن شسته مترمکعب 43،700  
 410401  .سنگ الشه بنایی مترمکعب 61،000  
 410402  .سنگ الشه قواره شده موزاییکی مترمکعب    
 410404  .سنگ بادبر مترمکعب 199،000  
 410405  .سنگ سرتراش مترمکعب 297،500  
 410406  .سنگ نیم تراش مترمکعب 329،000  
 410407  .سنگ تمام تراش مترمکعب 434،000  
 410501  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 581،000  
 410502  .سیمان پرتلند نوع یک فله تن 517،500  
 410503  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 596،000  
 410504  .تلند نوع دو فلهسیمان پر تن 532،500  
 410505  . پاکتی5سیمان پرتلند نوع  تن 611،000  
 410506  . فله5سیمان پرتلند نوع  تن 547،500  
 410601  .دینامیت کیلوگرم 44،400  
 410602  .انواع فتیله مترطول 3،040  
 410603  .انواع چاشنی عدد 8،220  
 410701  .انواع تیرآهن کیلوگرم 7،480  
 410702  .انوع تیرآهن بال پهن کیلوگرم    
 410703  .انواع ناودانی کیلوگرم 7،550  
 410704  .انواع نبشی کیلوگرم 6،850  
 410705  .انواع سپری کیلوگرم 5،850  
 410706  .انواع تسمه کیلوگرم 4،820  
 410707  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 4،820  
 410708  .انوع سپرفلزی رمکیلوگ 5،550  
 410801  .انواع میلگرد ساده کیلوگرم 7،340  
 410802  .انواع میلگرد آجدار کیلوگرم 5،360  
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل .2  پیوست
 

، بایـد   هـر رشـته    بـه   مربـوط   رو، در کارهـای   ایـن  ، از    است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن   تـا آغـاز و انجـام        شود،   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، ماننـد کارگاههـای       قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پیش   قطعات  ، ساخت   ، نقاشی   ، صافکاری   سازی  ، باطری   ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    تاسیساتی   کارگاههای  ، شامل   سر پوشیده 
   ترانسـفورماتورها و مولـدهای    محـل   پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده  ،انبارهای  آالت   ماشین   سرپوشیده  ، تعمیرگاههای   آن
 ... و  رسانی  سوخت گاه، ایست برق

 قـرار گیـرد، ماننـد        آنها، مورد استفاده     به   دادن   و سرویس    افراد مستقر در کارگاه      برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    عمومی  ساختمانهای. 3ـ1 
  ، پارکینگهـای    ، تلفنخانـه    ، رختشویخانه    درمانگاه ،  ، فروشگاه   ، نانوایی   ، آشپزخانه   ، غذاخوری    مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهای    دفاتر کار، نمازخانه  

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

   روشـنایی   ، تـامین    کشـی   روبـاز، حصـار     ، پارکینگهـای     ورزشی   روباز، زمینهای    سبز، انبارهای   ، فضای    سیل   در مقابل    کارگاه   حفاظت  دیگر برای 
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرمـا    ، از سوی   کار   مورد نیاز اجرای    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل    کارگاه  منظور از ورودی  . 5ـ1 
   تعیـین   پیمـان   خصوصـی  ، در شـرایط  گفتـه   پـیش   از نیازهـای   هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل   تامین
 .شود می

   و تجهیزات    مصالح   و حفاظت    نگهداری  برای،     تجهیز کارگاه   نمایی  جا  طرح   به   با توجه    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل   انبار کارگاه . 6ـ1 
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه 1-07 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یا بـا واسـطه      طور مستقیم    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند که   ، راههایی    ارتباطی  راههای. 9ـ1 

 .کنند  می  کار متصل  اجرای محل  دیگر، به راههای
   موضـوع    عملیات  علت  شد اما به     می   از مسیر موجود انجام    " قبال  ، که    عمومی   نقلیه   تردد وسایل    تامین  ای بر  ، که    است  ، راهی    انحرافی  راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
 یـا     احـداث   شرو  ، بـه    آالت   و ماشـین     ساختمانها، تاسیسـات     کردن  ، فراهم    کارگاه  تجهیز و برچیدن    های   ردیف   در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

  بهـره   و  نگهـداری    بـه   مربوط   و اقدامهای   اجاره  یا  خدمت  خرید  صورت  ، به   محل  موجود در   از امکانات   آنها  اختیار گرفتن   یا در    در کارگاه   نصب
 .  از آنهاست برداری
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 و دیگـر   آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع   ، عبارت    کارگاه  برچیدن. 12ـ1 
 نظـر     کارفرمـا، طبـق      تحـویلی    زمینهـا و محلهـای       برگردانـدن    اول  شکل   به   لزوم   و در صورت    ، تمیز کردن    ، تسطیح    پیمانکار از کارگاه    تدارکات

 . کارفرماست
  برآورد  تهیه روش. 2 
،    آن   اجـرای    بـرای    شـده    انتخـاب   ، روش    و نیـاز هـر کـار و همچنـین           شرایط   به  د، باید با توجه    برآور   کننده   مشاور یا واحد تهیه     مهندس. 1ـ2 

  تجهیز و  در فهرست   شده   بینی  پیش  های   ردیف  طبق  را  مربوط  های  ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای   روش ترین اقتصادی
د و کن   مورد نظر، درج های  و در برابر ردیف  برآورد کرده  مقطوع  صورت  کار به  اجرای  محل های   قیمت ، بر حسب ست پیو  این  کارگاه برچیدن
   کـه   سـاختمانهایی  بـرای .  کنـد   بینـی  ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه   مشخصات  چنانچه

  در مـورد سـاختمانهای  . شـود   بـرآورد آنهـا منظـور مـی       عنوان  ، به    و حاصل    کسر شده    احداث  ، از هزینه     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش    می  داثاح
  ا، در طـول  آنه گذاری  و سرمایه ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینه  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساخته  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش

 واحـد    بهـای    فهرسـت    از چنـد رشـته       کـه   در پیمانهایی . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن     و جزو برآورد هزینه      شده   کار محاسبه   اجرای
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می استفاده
خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که مشمول ) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می  گاه کار   تجهیز و برچیدن    های   در برآورد هزینه     که   و راههایی   ساختمانها، تاسیسات . 2ـ2 

   دوره   بـرای    در طـرح     کـه    یـا زیربنـایی      جنبـی    تاسیسـات   اجرای   به   دادن  ، با اولویت     تجهیز کارگاه   های   هزینه  منظور تقلیل   به. شود   می  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ایـن   شـود    استفاده   تجهیز کارگاه   عنوان   به   یاد شده   بود، از تاسیسات   اجرا نیاز خواهد       و در دوره     است   شده  بینی   پیش  برداری  بهره

   اجـرای    و در برآورد هزینـه       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 تامین    کارگاه   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب  ین تام   برای  چنانچه. شود  کار منظور می  

  آنهـا در     هزینـه   اینکه   به   شود، با توجه    شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  سایر موارد، از تاسیسات   
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط فصلهای  های دیفر
،   آب ل انتقـا   بـرای  چنانچـه .  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات  ، برق    آب   تامین  نحوه. 3ـ2 

   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  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   اشته کارفرما در نظر د     چنانچه. 4ـ2 
 و سـایر      بـرق    و اشـتراک     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه   از برق   کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به    زمینه   کارفرما در این    ، تعهدات    است   مشابه  کارهای

 از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه    عهـده   بـه   کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک  چنانچه. شود  ، منظور نمی     کارگاه  و برچیدن 
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شـبکه     استفاده   بگیرد، در حالت    عهده   را به    آب   چاه   یا احداث    کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   کارفرما در نظر دارد تامین       که  در صورتی  05ـ2 
 و سـایر     آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب   انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که   آب  عـمومی
  مـدارک  ، در اسناد و نه زمی  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 2  پیوست
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

 
 

 82

، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های  ، جزو هزینه   کار   در پایان    برگشت   قابل  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود می

  بینـی   پـیش   پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به   دسترسی   برای  چنانچه. 6ـ2 
تجهیـز و    هـای   ردیـف  در  بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به دسترسی   راه  احداث   پیمان   اسناد و مدارک     بر اساس    که  در صورتی . شود

   رشـته    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  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه هنآ  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه

 باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته        ، چنانچه    کارفرماست  عهده   به   تجهیز کارگاه    برای   زمین  ، تامین    پیمان   عمومی   شرایط   طبق   که  با وجود این  . 7ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمـان    خصوصی   پیمانکار را در شرایط      از سوی    زمین   شود، باید تامین     پیمانکار تامین    توسط  یز کارگاه  تجه   از زمین    یا قسمتی   تمام
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه کرده

، هـر    اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط    فهرست   در این    که   تعهداتی   استثنای  به. 8ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمان   خصوصی   در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط          تجهیز کارگاه    کارفرما در نظر دارد برای       که   دیگری   تسهیالت  نوع
 .کند

  هـای   ردیـف  واحـد  ، در بهـای  سـاخته   پـیش   قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  نند تاسیسات  ما   تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه تجهیز و برچیدن  های  ردیف، در  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

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

  در  ای  ، هزینـه     بابـت    و از این     است   شده  ، محاسبه    مربوط   واحد ردیفها در فصلهای      کار، در بهای     اجرای   برای   مصرفی   و برق    آب  هزینه. 11ـ2 
 .شود ، منظور نمی  کارگاه تجهیز و برچیدن  های ردیف

   پیمانکـار هزینـه    است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی  مستمر کارگاه پیش های ، در هزینه  پیمانکار در کارگاه  کارمندان   غذای  هزینه. 12ـ2 
 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تامین ی برا هایی  هزینه یا کمک

 از غـذا، در    کننـده  ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارمندان   غذای   تامین   که  در کارهایی . 13ـ2 
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  برآورد و جزو هزینه طور مقطوع  به  آن شود، و هزینه  می  تعیین پیمان   خصوصی شرایط

 کـار مجـاز       اجرای   پیمانکار، در برآورد هزینه      توسط   مشاور و آزمایشگاه     مورد نیاز کارفرما، مهندس      نقلیه   وسیله   تامین   هزینه  بینی  پیش. 14ـ2 
 . نیست

  ، بر اسـاس     انحرافی  راههای   به   مربوط   عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه  تجهیز و برچیدن    های   ردیف ، جزو    انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود  منظور و برآورد می بها و مقادیر کار،  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، و   شـده   درج ، در اسناد مناقصـه       مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارکنان   سکونت   دفاتر و محل     ساختمانهای   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 
،    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های  زو هزینه  برآورد و ج     مقطوع   صورت  ، به    شده   تعیین   و مشخصات    اجرایی  های   نقشه   به   آنها، با توجه     اجرای  هزینه

 .شود منظور می
 تـا  421001 و 420303 تا 420301  های  ردیف  به  مربوط های  هزینه  احتساب ، بدون  کارگاه  تجهیز و برچیدن     هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 در زیر بیشـتر       شده   تعیین  نباید از میزان  ) شوند  طوع منظور می  ها به صورت مق     که خود این ردیف   (،     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
 یـا    مناقصـه   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینه      شده   از حد تعیین     هزینه  ، این    در موارد استثنایی     که  در صورتی . شود

 . برسد  فنی عالی   شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به ارجاع
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  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار          آب   انتقـال   خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه یدن تجهیز و برچ های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی آبیاری

   تجهیـز و برچیـدن       حد مبلـغ    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 به6درصد 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
   هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریال   میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه   آنها، بدون    اجرای   برآورد هزینه    که  در کارهایی . 18ـ2 

 در بنـد      شـده    تعیـین    سـقف    آنها، تا میزان     کارگاه   تجهیز و برچیدن     بیشتر نشود، هزینه   17ـ2 در بند     شده   آنها از حدود تعیین     تجهیز و برچیدن  
 .  نیست ، ضروری  کارگاه تجهیز و برچیدن  های به ردیف   آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2
   کلی شرایط. 3 
   را تهیـه   تجهیز کارگـاه   جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی   است  مانکار موظف پی. 1ـ3 

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
  دسـتگاههای   ، پیمانکـار را بـه       ، گـاز و مخـابرات       ، برق    آب   تامین   برای   پیمان  مدارک ناد و  در اس    شده  بینی   پیش   روش   به  کارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـرای     و موارد مشابه    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 تمان ساخ  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف  منطقه شرایط  به ، با توجه     تجهیز کارگاه    برای   شده   تعیین   زمان   را، در مدت     تجهیز کارگاه    عملیات   است  پیمانکار موظف . 3ـ3 
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک کارگاه   تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیـز  . شـود    مـی   ، انجام    است   شده  بینی   پیش   پیمان   در اسناد و مدارک      که  ، در حدی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     کارفرما در زمینه    تعهدات. 4ـ3 

  ، انجـام     بابـت    از ایـن     اضـافی    پیمانکار اسـت و پرداخـت       هزینه  ، به    کار است    مورد نیاز انجام     که   در پیمان   ده ش  بینی   پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ    
،    تجهیز اضـافی    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  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید  قیمت  ایتنها بر
  بلـغ  م  ، تا سـقف   4مفاد بند      به  ، با توجه     کارگاه  تجهیز و برچیدن    های   ردیف  از   هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

 .شود  می ، پرداخت مربوط  های  ردیف در  شده بینی پیش
 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ــ 4 بنـد    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 برابـر حـوادث        می   احداث   تجهیز کارگاه    برای   را که    کارگاه   موقت   خود، ساختمانها و تاسیسات     هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 

 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی
.  شـوند   کار برچیده  از انجام  پس، باید      است   شده   کارفرما احداث    تحویلی   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسیسات  . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پیمانکار است    به  ، متعلق ) کارفرما   توسط   شده   تجهیز انجام   استثنای  به (  تجهیز کارگاه    بازیافتی  ، و مصالح    تجهیزات
، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،            است   شده  کارفرما احداث    پیمانکار در زمین     توسط   که   تجهیز کارگاه    ساختمانها و تاسیسات    ، چنانچه    ساخته  پیش
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 یـاد    پیمانکار، سـاختمانها و تاسیسـات        به   آن   وجه   و با پرداخت     تعیین   دو طرف    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس     بازیافتی   مصالح  بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

   پرداخت نحوه. 4 
 وضـعیتها     و در صـورت      شـده   آنها، محاسـبه     به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه  تجهیز و برچیدن    های   ردیف  از  یک هر    هزینه. 1ـ4 

 .شود  می درج
  پیشـرفت  ناسبت  از کار باشد، به     بخشی   به   مربوط  شود، چنانچه    می   انجام   یا اجاره    خرید خدمت   صورت   آنها به    تامین   که   ردیفهایی   هزینه ) تبصره

 و   ، محاسـبه     پیمـان   موضـوع    عملیـات   پیشـرفت   تناسـب    بـه   شـود،   مربـوط  کـار   کـل    بـه    کـه    صـورتی  در و شود   می  محاسبه کار  از  بخش  آن  
 .شود می پرداخت

 .شود ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 3ـ4 
   هزینـه   و   اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری مع ج  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه  جهیز و برچیدن   ت   درصد مبلغ  30 ـ 

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه ز و برچیدن تجهی  درصد مبلغ10 ـ 
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار  و تجهیز ساختمانتامین 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .هآزمایشگا
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر  420304

 مقطوع .سرعت
 

های مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع .انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما

 

تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه

 

  مقطوع .نفجرهتامین و تجهیز انبار مواد م 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .ق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاهتامین بر 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .سهای سروی تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
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آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

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

ت و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه آالت و تجهیزا نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح

 

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

 

سازی خارج  تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما 421001
سازی بیش از   ارتفاع نماساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع . به محل دیگر در کارگاهمحل شمع و بارت از یک محل

 

 کوبی و سپر آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .کوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 ت تیر مشبک فلزیقطعا بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
یا وسایط نقلیه قرار دارد، در گودهایی که در مسیر عبور عابرین و 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع .روستایی و آبرسانی آوری فاضالب جمع
 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

ب در داخل نقب در موارد الزم، در تامین روشنایی و تهویه مناس 421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع
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  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 اند  بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان. 3ست پیو
 
 

 :شود ها به شرح زیر عمل می  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آن ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
  قیمت جدید مطابقبینی نشده باشد برای تعیین  واحد و مقدار پیش دید ابالغی، قیمتبهای منضم به پیمان برای کار ج  فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  شرح و قیمت واحد پیش بهای منضم به پیمان که برای کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2

) های مربوط پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریبضریب مانند (های مندرج در پیمان   قیمت با اعمال تمام ضریباز همانً عینا
 درصد 25نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا  های جدید با در  قیمتهای ردیفشود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به  استفاده می

 .است
  بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه ، تجهیزاتپیوست   این  موضوع  کارهای اجرای   برای چنانچه ) تبصره
 ،  اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می ها، با پیمانکار توافق  آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارک شده

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25حداکثر تا 
 

 


