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  1393بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال  ابالغ فهرستموضوع : 
 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339كشور (مصوبه شماره بودجه و نظام فني و اجرايي 

از نوع » 1393بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا  االجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ مي گروه اول (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. از ابالغ اين بخشنامه تهيه ميبراي برآورد هزينه كارهايي كه بعد 
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 کاربرد  دستورالعمل
 
  دستورالعمل  اين  شود، شامل مي  ناميده  و زهكشي  آبياري  بهاي  اختصار فهرستبه   كه  و زهكشي  آبياري  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست .1 

 : زير است  شرحبه بها،   فهرست  هاي ها و پيوست واحد رديف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه ، كلياتكاربرد
 كار. پاي  ) مصالح1  يوستپ 

 . باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح2  پيوست
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل3  پيوست
 كارهاي جديد.) 4  پيوست

 بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  نحوه .2 
قرار دهد.در   را زير پوشش  و زهكشي  آبياري  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحويبه بها،  فهرست  اين  هاي رديف  شرح .1ـ2 

  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  مواردي
به و   شده  مشخص  ستاره  رديفها، با عالمت  شود.اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف
 هاي دوره مبناي اين فهرست، و بر اساس قيمت قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي واحد رديف  شوند.بهاي مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان

به و   تهيه  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود.هرگاه مي  مورد نظر درج  ر رديفو در براب  محاسبه 
 گردد. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي

با   هر فصل  هاي ، رديف جديد در آينده  هاي رديف  درج  كانمورد نياز و ام  هاي به رديف  دسترسي  منظور سهولتبه بها،   فهرست  در اين .2ـ2 
  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  .شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها يا زير فصلهايبه آنها،   ماهيتبه   توجه
در هر   رديف  شمارهبه آخر،   ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيببه   كه  است
  آنها توسط  مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  )، براي دستمزدي  (كارهاي  شانزدهم  .فصل است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه

و   تهيه 1ـ2بند   كار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به مورد نظر (ستاره  دستمزدي  كارهاي  برآورد، رديف  تهيه  شود.هنگام مي  كارفرما تأمين
 گردد. مي  درج  ياد شده  در فصل

 ديگر،  ، يا روش يا رديفهايي  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورتبه آنها   فصلها، بهاي  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي .3ـ2 
  شده  تعيين  روشبه   كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين

 شوند. مي  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  اين  حالت  شود.در اين  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل مي  محاسبه
  تعيين ،1ـ2در بند   شده  تعيين  روشبه واحد هستند،   بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  واحد رديفهايي  بهاي .4ـ2

 شوند. مي  دار محسوب ستاره  نيز اقالم  اقالم  شوند و اين مي
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  هاي واحد رديف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  و بهاي  شرح .5ـ2 

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويببه كار،   اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2

درصد باشد، الزم است  )30سي ( ، بيشتر از ، در اين رشته كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  بها (پايه فهرست  هاي رديف
  قيمت  با تجزيه  تصويب، همراه را، پس از  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامي رديف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سقف ياد  ناقصه واگذار مييا ترك تشريفات م مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

  تعيين  روش  زير، طبق  هاي هزينه  آن  به  مربوط  غير پاية  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمعبه برآورد،   تهيه  هنگام .7ـ2 
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده
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براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوانبه   آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2
 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 

 .3  پيوست  دستورالعمل  طبق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه .2ـ7ـ2
  هاي رديف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  براي .8ـ2

 ، رديفهاست مبلغ و واحد، مقدار  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  فهرستي د.شو مي  گيري ، اندازه مربوط  غيرپايه  هاي رديف و بها فهرست  اين
،  هر فصلبه   مربوط  هاي رديف  مبلغ  .از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  شود.در اين مي تهيه
  مبلغ  جمع  ، به باالسري ضريب .آيد مي  دستبه كار موردنظر،   بها براي  فهرست  هاي رديف  مبلغ  جمع ها، فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  مبلغ

،  يادشده  مداركبه كار خواهدبود.  اجراي  ، برآورد هزينة شود، نتيجه مي  اضافه  آن  ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، و هزينة شده  ها ضرب رديف
برآورد منضم به پيمان ( بها و مقاديركار  فهرست  عنوانبه ،  شده  تهيه  ، مجموعة شده  ، ضميمه3 و 2، 1  يها فصلها و پيوست  ، مقدمة كليات
 شود. مي  ، ناميده)كار  اجراي  هزينه

  مقادير يا برآورد هزينه بها و  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .3 
  تهيه  طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك  به  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي

  برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اينبه   اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  شود.فهرست مي
كار،   اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوانبه ،  است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورتبه و   تفكيكبه كار   مختلف  برآورد بخشهاي

 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  هكارگا  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند.در اين مي  يكديگر ملحقبه 
  اطالعاتي  هر نوع  طور كليبه آنها و   تهيه  و منبع  و تجهيزات  مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .4 

  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آنبه   نسبت  پيشنهاد قيمت  ئهارا  پيمانكار براي  است  والزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  آنها را، كه  درباره
 كند.  درج  پيمان  خصوصي فني

  پرورش  هاي پروژه، رسان آب  يها كانال)،  انحرافي  (بندهاي  و زهكشي  آبياري  هاي پروژه  كوچك  بندهاي  به  مربوط  عمليات  برآورد هزينة .5 
 شود.  بها، انجام فهرست  از اين  نيز بايد با استفادهو كارهاي تغذيه مصنوعي )  (گرمابي  ماهي

  برداري بهره  دورهبه   مربوط  )، ساختمانهاي (سردابي  ماهي  پرورش  ها، تأسيسات خانه  ، تلمبه آب  مخازن  ساختمانها و تأسيسات  اجراي  هزينة .6 
به   مربوط  تأسيسات  برآورد شود و هزينة  ساختمان  رستة  واحد پاية  بهاي  از فهرستهاي  با استفاده ، بايد جنبي  و ساير ساختمانهاي  و نگهداري

 ، برآورد گردد. آب  انتقال  خطوط  رشته  واحد پايه  بهاي  ، از فهرست آب  انتقال  خطوط
االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي2139براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .7

گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت
 است.
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  کلیات
 
 يكديگر هستند.  لو مكم  تفكيك  غير قابل  ، اجزايها رديف  ها و شرح فصل  ه، مقدم مفاد كليات .1 
از   واحد هر يك  بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  هكنند  تعيين  تنهايي  ، به اتليها و ك فصل  هدر مقدم  شده  درج  ها و شرح رديف  شرح .2 

و  بهـا   فهرسـت   در ايـن   شـده   تعيـين   شود و با مشخصات  انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  ها، در صورتي رديف
 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

  كارگيريبه و   تأمين  هاي هزينه  و شامل  بوده  و زهكشي  آبياري  رشتةبه   مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  وسطبها، مت  فهرست  اين  هاي قيمت .3
در   مصالح  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري تهيه  مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي
  اين  هاي واحد رديف  مورد)، در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمايش  هزينة . كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  به ، و مصالح  اتالف ، كارگاه

 . است  شده  بيني بها پيش  فهرست
كار،   پراكندگي  بابت  ييبها اضافه  گونه  .هيچ تاس  فني  و مشخّصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  هاي بها، قيمت  فهرست  اين  هاي قيمت .4 

  به  كند، جز آنچه  كار را مشكلتر يا مخصوص  اجراي  ديگر كه  و كيفيات  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  ، تعبية يا ارتفاع  ، عمق زمين  سختي
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني پيش بها اضافهبها يا   آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت

  ، منظور شده پيمان  به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينة  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة وباالسري  ضريب  مربوط  مبلغ .5 
د، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت ها در برآور ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش . است  پرداخت  باشد، قابل

 باشد. نمي
روز   هاي با قيمت  آن  ديگر، يا مقايسة  بها با فهرستهاي  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  فصلهاي  از مقايسة  گيري  با نتيجه .6 

 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  آنچهبجز   اضافي  ديگر، وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيةبه يا استناد 
 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحلة  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوة  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .7 
معاونت  نظام فني امور 108  شماره  (نشرية  و زهكشي  آبياري  يعموم  يفن  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني  منظور از مشخصات .8 

  اجرايي  هاي در نقشه  شده  تعيين  صات، مشخ پيمان خصوصي  فني  مورد، مشخصات  ور) و بر حسبجمه يسريزي و نظارت راهبردي ري برنامه
 . و دستور كارهاست

 . است 1  پرتلند نوع  منظور سيمان،  است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه  هايي در رديف .9 
 . است 108  شماره  نشريه  الف 4ـ4  جدول  بها، طبق فهرست  در اين  شده  نامبرده  هاي مالت  ساخت  مورد نياز براي  مصالح  و ميزان  نوع .10 
  ، تنها براي بيش از آن  حمل  هزينه . است  دهبها منظور ش فهرست  اين  هاي رديف  در قيمت  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينه .11 

  پرداخت  نقل و  حمل  يا فصل  با ماشين  خاكي  عمليات  فصل  هاي رديف مورد از  ، برحسب است  شده  ها تعيين فصل  در مقدمه  كه  مواردي
 شود. مي

 . نيز نافذ است  ساخته  پيش  بتن  مورد براي  ب، بر حس است  شده  بيني درجا پيش  بتن  فصل  در مقدمه  كه  عمومي  شرايط .12 
 مشاور برسد.  تأييد مهندس به  از سفارش  ، قبل فني  مشخصات با  نظر تطبيق مورد نياز، بايد از  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  نمونه .13 

،  هاست مجلس  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج ابعاد  طبق  كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها، بر اساس  گيري اندازه .14
  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  مواردي در گيرد. مي  ها صورت فصل  و مقدمه  مفاد كليات  به  با توجه
 شود. مي  انجام  شده  تعيين  روش  به  گيري ، اندازه است

ها با  آن  ميلگرد، بايد مطابقت  ها، نصب كني ، مانند پي ها بعداً ميسر نيست آن  كامل  شود و بازرسي مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  عملياتي .15 
 شوند.  جلسه  ورتمشاور، ص  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي نقشه



  کلیات
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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 شود. مي  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعيت صورت، در 1  پيوست  كار، مطابق پاي  مصالح .16 
كارفرما   مشاور و تصويب  تأييد مهندسبه ساز، بايد  بتن  دستگاههاي  و فيلتر و همچنين  بتن  سنگي  توليد مصالح  استقرار دستگاههاي  محل .17 

 برسد.
 . است  الزم  مواد منفجره  كار بردنبه آنها   استخراج  براي  كه  است  سنگي  ، مصالح كوهي  از سنگمنظور  .18 
  كار در محيط  پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  كار زيرتر از آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت به  كه  هايي در رديف .19 

مشاور   تأييد مهندسبه   آن  مشابه  يا وسيله  موتوري  از تلمبة  استفاده  لزوم  شود كه مي  پرداخت  و در صورتي  است  موتوري  با تلمبة  آب  آبدار و تخليه
 گيرد. مي  لقشود، تع  انجام  زيرزميني  زيرتر از آب  كه  از عمليات  قسمت  آن  به  ياد شده  شود.رديفهاي  مجلس  كار صورت  از انجام  برسد و پس

يا   زهكش  مانند احداث  بايد روشهايي ،)Care of Water(  يا سطحي  زيرزميني  آبهاي  و هدايت  ، انحراف كنترل  براي  كه  در مواردي .20 
بها، برآورد و   فهرست  اين  هاي رديف  ، طبق مربوط  عمليات  اجراي  هزينة  صورت  شود، در اين  كار بردهبه   و مانند آن  حفاظتي  خاكريزهاي

 نخواهد شد.  كار، پرداخت  مختلف  قسمتهاي  براي  زيرزميني  زير تراز آب  عمليات  انجام  بهاي گردد و اضافه مي  پرداخت
  موقت  ورتصبه   ) كه و غير سنتي  موجود (سنتي  و زهكشي  آبياري  هاي شبكه  حفظبه   مربوط  اقدامات  و همچنين  موقت  انحراف  هزينة .21 

  مييدا  حفظ  به  مربوط  و اقدامات  عمليات  اجراي  .هزينة است  شده  بيني ، پيش تجهيز كارگاه  هاي شود، در هزينه اجرا مي  پيمان  و در مدت  بوده
مشاور   كار، با تأييد مهندس  راياج  و يا در حين  بوده  پيمان  موضوع  جزو عمليات  ) كه و غير سنتي  موجود (سنتي  و زهكشي  آبياري  هاي شبكه

 گردد. مي  بها، پرداخت  فهرست  اين  شود، بر اساس كارفرما اجرا مي  و تصويب
هاي  كني و ... در رديف برداري، كانال كني، خاك حداث هرگونه رمپ و جاده سرويس براي دسترسي به محل اجراي عمليات پيا  هزينة .21-1

 اين بابت هزينه ديگري پرداخت نخواهد شد.بيني شده است و از  مربوط پيش
 نمايد. مي  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زير مقدار سيمان  دول. ج22
 

 

 ها بر حسب كيلوگرم در مترمكعب مالت جدول مقدار سيمان در مالت
 1:3 مالت ماسه سيمان 1:4مالت ماسه سيمان  1:5مالت ماسه سيمان  1:6مالت ماسه سيمان  شرح

 360 285 225 200 مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

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

 110 130 360 285 مقدار سيمان

 شرح
مالت سيمان پودر سنگ 

 1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:4پودر سنگ 

بندكشي سنگ پالك و 
 كاشي سراميك

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:6خاك سنگ 

 بندكشي موزاييك فرنگي

 مالت موزاييك
5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 مقدار سيمان

 شرح
 مالت موزاييك

 2: 5/1 :1 
 دوغاب سيمان معمولي

 
 430 450 مقدار سيمان
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ها و مشخصات فني شود، هزينه مربـوط   اي با مقاومت مورد نظر در نقشه . چنانچه پيمانكار با اتخاذ تدابير مناسب، موفق به توليد بتن سازه23
نـاظر بـا عيـار    هـاي مت  (و حمل سيمان و ساير مصالح مشمول حمل) براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبيقي زير از رديـف   ريزي به بتن

شود، ليكن هزينه اجراي بتن براساس اين روش (بدون در نظر گـرفتن تغييـر احجـام     بهاي پايه منضم به پيمان پرداخت مي سيمان در فهرست 
بـه  ريزي و عيار سيمان)، نبايد بيشتر از روش مندرج در پيمان شود و افزايش هزينه حمل به علت تغيير فاصله حمل بـراي تـامين مصـالح     بتن

  باشد. منظور افزايش كيفيت بتن قابل پرداخت نمي
باشـد. از ايـن رو پيمانكـار بايـد بـراي       اجراي موارد فوق منوط به ارايه نتايج و مدارك مستند از سوي پيمانكار و تصويب مهندس مشاور مي

  ه حداقل مقدار سيمان را فراهم آورد. مهندس مشاور امكان كنترل و نظارت در تمام مراحل تهيه و اجراي بتن، خصوصاً ضوابط مربوط ب
  

MPafcMPa 3716                                                                          8010  fcw  
  

fcحسب مگاپاسكال ( اي بر هاي استوانه نامه بتن ايران و نمونه : مقاومت فشاري مشخصه بتن، براساس آيينMPa(  
w (پايه پرداخت) عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن :  

شود و تهيه و تامين آن  گردد پرداخت نمي در اين صورت هزينه مواد افزودني كه به منظور افزايش مقاومت و رواني در ساخت بتن استفاده مي
هاي باالتر وجود ندارد.  مانكار است و براي بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعيين شده مجوزي براي استفاده از رديفهاي با قيمتبر عهده پي

وري مصرف سيمان بوده و در ساير موارد نظير تهيه طرح اختالط، به هيچ وجه قابل  رابطه ياد شده صرفاً براي موضوع اين بند در افزايش بهره
  باشد. مياستناد ن

نامه بتن ايران خواهد بود و رعايت حداقل مقدار سيمان الزم بـراي حصـول پايـايي در     الزم به ذكر است كه ضوابط پذيرش بتن براساس آيين
و  هـاي آبيـاري زهكشـي     مشخصات فني عمومي شـبكه  108نشريه  8-3نامه بتن ايران، جدول  آيين 3-6شرايط محيطي مختلف طبق بخش 

  باشد.  ني خصوصي پيمان اجباري ميشرح مشخصات ف
  . در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:24
هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،       . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه24-1

  وصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:مشخصات فني خص
  نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه، -
  ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
  جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار،ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با  -
  متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات. -

. صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي صورتجلسات 24-2
ت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صور

باشد. ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسات بـوده   فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي و از تعهدات و مسئوليت
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و ابالغ صرفاً با مسـووليت و تاييـد بـاالترين     باشد راي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته. تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اج24-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي

 . هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز        24-4
 باشد.  نمي
  . است  شده  ، محاسبه1392  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين .25
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  تخریب  .عملیات اول  صلف
  مقدمه 
 

 گيرد. نمي  رسد، تعلق خاكريز نمي  مصرفبه   حاصل  شوند و مصالح مي  خاكبرداري  كه  سطوحيبه ، 010101  رديف  قيمت .1 
  اختپرد  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسة  صورت  از تنظيم  و پس  مشاور است  دستور كار مهندسبه   ، منوط010101  رديف  اجراي .2 

 . است
  پرداخت  مربوط  هاي از رديف  ، جداگانه هزينه  و اين  است  نشده  بيني پيش  درخت  بريدن  درختها، هزينة  كردن  كن ريشه  هاي در رديف .3 

 شود. مي
  اي جداگانه  كار، هزينة  سختي  انعنوبه و   است  و هر وضع  هر شكلبه ،  ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  دراين  تخريب  واحد عمليات  بهاي .4 

 گيرد. نمي  تعلق  آنبه 
و مجزا از يكديگر   تفكيك  طور مرتببه مشاور،   مهندس  تشخيص  بايد طبق  شود، در موارد لزوم مي  حاصل  از تخريب  كه  مفيدي  مصالح .5 

 نخواهد شد.  آنها، پرداخت  كردن  بندي دسته  ) براي شده مشخص  صراحتبه   كه  مواردي  استثنايبه (  اي جداگانه  شود و هزينه چيده
و در   ها منظور شده ، در قيمت و باراندازي  در كارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخريب  حاصل  مصالح  و حمل  و بارگيري  آوري جمع  هزينه .6 

  آن  دازيو باران  و حمل  بارگيري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخريبي  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخيص  طبق  كه  صورتي
  و پرداخت  ، محاسبه كاميون  در داخل  شده  بارگيري  مصالح  حجم  ، بر اساس با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل حملبه   مربوط  هاي رديف  طبق
 شود. مي

هاي با  نوع سقف (غير از ساختمان، با هر   و سنگي  ، بلوكي ، آجري ، گلي خشتي  مشاور، ساختمانهاي  دستور كار مهندس  طبق  كه  در مواردي .7 
  هاي و قيمت  شده  ، پرداخت010302و  010301  هاي رديف  مورد طبق  آنها بر حسب  شوند، بهاي  كلي  تخريب اسكلت كامل بتني يا فلزي)،

 قرار گيرند.  ، مورد استفاده ياد شده  ساختمانهاي  تخريب  تواند براي نمي  تفكيكي
و شامل تخريب احتمالي فونداسيون نيز  شود مي  ، پرداخت زيربنا در هر طبقه  متر مربع  ، بر اساس010302و  010301  هاي رديف  بهاي .8 

 گيرد. ها پرداخت ديگري صورت نمي باشد، به عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين نوع ساختمان مي
بهايي ي نظير بولدوزر استفاده شود، كسرآالت سنگين راهساز از ماشين) 010502و  010501  هاي شماره رديفبراي تخريب بتن ( چنانچه  .9

 هاي مذكور اعمال خواهد شد. درصد به رديف 30معادل 
 شود. مي  ، پرداخت شده  چيده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور كار مهندس  ، درصورت010601  رديف  بهاي .10
 ، تخريب تمام آسفالت در مسير براي تجديد اسفالت است.010701رديف . منظور از تخريب كلي آسفالت در 11
 ، تراشيدن تمام يا بخشي از ضخامت آسفالت بدون محدوديت در طول مسير است.010901. منظور از تراشيدن آسفالت در رديف 12
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٣٠  
پوشیده شده از بوته و خارج کردن های زمینبوته کن در 

 ریشه های آن ازمحل عملیات.
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۴,۵۴٠

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

متر محیط تنه سانت ۵متر باشد، به ازای هر  سانت ١۵تا 
متر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن سانت ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

در صورت که محیط تنه درخت بریدن درخت از هر نوع،
متر باشد و حمل آن سانت ٣٠تا  ١۵در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٣ 

  
 اصله ٢۶,۴٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ۶٠تا  ٣٠در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠۴ 

  
 اصله ۴١,٨٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ٩٠تا  ۶٠در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠۵ 

  
 اصله ۵,۶۴٠

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠۵به ردیف  بها اضافه
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 تناسـب محاسبه میشود).

٠١٠١٠۶ 

  
 اصله ٢٠٠,٢۶

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

 باشد. متر سانت ٣٠تا  ١۵بیش از 

٠١٠١٠٧ 

  
 اصله ۵٠٠,٧٢

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

 متر باشد. سانت ۶٠تا  ٣٠بیش از 

٠١٠١٠٨ 

  
 اصله ۵٠٠,١٢٢

ها به خارج از محل ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
درخت درسطح زمینعملیات در صورت که محیط تنه 

 متر باشد. سانت ٩٠تا  ۶٠بیش از 

٠١٠١٠٩ 

  
 اصله ٧٠٠,١۴

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠٩به ردیف  بها اضافه
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر

 تناسـب محاسبه م شود.).

٠١٠١١٠ 

  

 اصله ٣١٠,۴

در صورتپر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب 
متر باشد سانت ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به سانت ۵متر محیط تنه (کسر  سانت ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه م شود.).

٠١٠١١١ 



  تخریب  .عملیات اول  صلف
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله ۴٠٠,٢١

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
٣٠تا  ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ٧٠,٨٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
۶٠تا  ٣٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ۵٠٠,١١٣

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
٩٠تا  ۶٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ١٣,٢٠٠

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١١۴به ردیف  بها اضافه
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 

 تناسـب محاسبه م شود).

٠١٠١١۵ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٢  
، گل و چینه ای، شامل تخریب کل ساختمانهای خشت

 تخریب.تمام عملیات 
٠١٠٣٠١ 

 مترمربع ١۵٠,٠٠٠  
تخریب کل ساختمان های آجری، سنگ و بلوک

 بامالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.
٠١٠٣٠٢ 

عب ٢٠٠,۴۴   ). مترم  ٠١٠۴٠١ تخریب بناییهای خشت یا چینه های گل (چینه باغ

عب ٧٢,٧٠٠    مترم
و سیمان تخریب بناییهای آجری و بلوک که بامالت ماسه

 یا باتارد چیده شده باشد.
٠١٠۴٠٢ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
تخریب بناییهای آجری و بلوک که بامالت گل وآه یا

 گچ و خاک و یا ماسه وآه چیده شده باشد.
٠١٠۴٠٣ 

عب ٧٢,٧٠٠    مترم
تخریب بناییهای سنگ که بامالت ماسه سیمان یا با تارد

 چیده شده باشد.
٠١٠۴٠۴ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
تخریب بناییهای سنگ که با مالت گل آه یا ماسه آه

 یا گچ و خاک چیده شده باشد.
٠١٠۴٠۵ 

عب ٠٠٠,١۶۶    مترم
تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهای آن سالم از کار

 درآید و دسته کردن آنها.
٠١٠۴٠۶ 

عب ٨۴۶,۵٠٠    ٠١٠۵٠١ تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. مترم

عب ۵٠٠,١,١٠٠   ردها. مترم  ٠١٠۵٠٢ تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میل

  
عب ۵٠٠,٨٩  مترم

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

 مصالح چیده شده.

٠١٠۶٠١ 



  تخریب  .عملیات اول  صلف
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

١٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩,٨۵٠  
تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیری جاده ها و

، به خیابانها   متر. سانت ۵ضخامت تا به طورکل
٠١٠٧٠١ 

  
 مترمربع ١,٧٩٠

متر اضافه ازای هر سانتبه ، ٠١٠٧٠١ردیف به  بها اضافه
متر به تناسب متر (کسر سانت سانت ۵ ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠٨٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٢١

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین
متر و به سانت ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵٠طول حداکثر 

٠١٠٩٠١ 

  
 مترمربع ٣,٨۶٠

متر اضافه به ازای هر سانت ٠١٠٩٠١به ردیف  بها اضافه
متر به تناسب متر (کسر سانت سانت ۵ضخامت مازاد بر  

 محاسبه میشود).

٠١٠٩٠٢ 

  
 مترمربع ٢٠٠,١۵

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین
متر و به سانت ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵٠طول بیش از 

٠١٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ٢,٧٠٠

متر اضافه به ازای هر سانت ٠١٠٩٠٣به ردیف  بها اضافه
متر به تناسب متر (کسر سانت سانت ۵ضخامت مازاد بر  

 محاسبه میشود).

٠١٠٩٠۴ 



  با دست  خاک  عملیات . دوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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  با دست  خاک  عملیات . دوم  فصل
  مقدمه 
 

  محل  يا محدوديتهاي  خاكي  عمليات  حجم  كمي  علتبه   كه  شود.در مواردي  انجام  ماشين  وسيلهبه بايد   طور معمول  ، به خاكي  عمليات .1 
  خاكي  عمليات  فصل  هاي از رديف  كارها با استفاده  نوع  اين  برآورد، اقالم  تهية  باشد، هنگام ناپذير  اجتناب  با دست  خاكي  عمليات  اجرا، انجام

با   يافته  مقادير افزايش  حجم  بيشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از ميزان  با دست  خاكي  عمليات  حجم  كه  شود.در صورتي برآورد مي  با دست
 باشد. ا تأييد كارفرما مجاز مي، تنها ب فصل  اين  هاي قيمت

  موتوري  يا غلطكها و ويبراتورهاي  دستي  وسايل  توسط  كه  كوبيدن  عمليات  شود و همچنين مي  بر انجام  دج  توسط  كه  خاكبرداري  عمليات .2 
 شود. مي  محسوب  دستي  خاكي  شود نيز، عمليات  ) انجام (غير خودرو يا كششي  دستي

تغيير   شود و از بابت مي  ها محاسبه جلسه  ، دستور كارها و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  ياتعمل  حجم .3 
 نخواهد آمد.  عملبه   پرداختي  گونه ، هيچ مصالح  يا كوبيدن  يا تورم  از نشست  ناشي  حجم

 شوند: مي  بندي زير طبقه  صورتبه ها  زمين  انواع .4 
 ي هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خود، به حدي در آن فرو رود كه انجام عمليات به سهولت مقدور نباشد.هاي زمين،  لجني  هاي زمين .1ـ4
يا  بر و ها به وسيله بيل، كلنگ، دج ي هستند كه انجام عمليات در آنهاي زمينباشد و  ها مي ها و آبرفت شامل انواع خاك،  خاكي  هاي زمين .2ـ4

 ساير وسايل مشابه عملي باشد.
 نگي، س  هاي زمين .3ـ4
  هاي ها چكش آن  كندن  براي  هستند كه  يهاي زمين آذرين و دگرگوني است و،  هاي رسوبي شامل انواع مختلف سنگ،  سنگي  هاي زمين .4ـ4

با   ) توأم است  جابجايي  قابل  دستي  با وسايل  كه  هايي (سنگ  سنگ  معمولي  قطعات  در آن  كه  يهاي زمين نياز باشد.  يا مواد منفجره  سنگبري  بادي
 شوند. نمي  تلقي  سنگي  باشد، زمين  وجود داشته  و ماسه  شن  يا مخلوط  خاك

  كارفرما تعيين  تصويبمشاور و   ، با تأييد مهندس خاكي  در ساير عمليات  زمين  بندي مشاور و طبقه  ها، با تأييد مهندس پي  زمين  بندي طبقه .5 
 شود. مي

  تشخيص  به  برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعات  ، به سنگي  هاي يا ريزش  غيرسنگي  هاي زميندر   كني و پي  در خاكبرداري  كه  در مواردي .6 
  برداري شوند، خاك مي  شكسته  كه  هايي سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردكردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس
  رديف  طبق  آن  ، بهاي با ماشين  عمليات  انجام  شود و در صورت مي  ، پرداخت فصل  در اين  مربوط  هاي از رديف  آن  و بهاي  منظور شده  سنگي
 . است  پرداخت  ، قابل با ماشين  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط

  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  ها و احداث سازي پي  راياج  براي  كه  در مواردي .7 
مورد   ، بايد با مصالح عمليات  ، بعد از اتمام اضافي  فاصلة  خواهد شد.اين  اضافه  كني ابعاد پي  به متر سانتي 50  ، از هر طرف است  نشده  بيني پيش

 گردد.  پرداخت  مربوط  هاي رديف  بر اساس  آن  و بهاي  شده  كوبيده  لزوم  مشاور پر شود و در صورت  مهندس  بولق
  هاي مجدد قسمت  گيرد، پركردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بيش  كني و پي  برداري خاك  چنانچه .8

  پرداخت  وجهي  بابت  و از اين  پيمانكار است  عهده  ، به آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  حمصال ، با اضافي
 نخواهد شد.

  و پرداخت  است  حفاظتي  عمليات  و انجام  ايمني  منظور تأمينبه   الزم  اقدام  هر نوع  انجامبه   ، پيمانكار ملزم در سنگ  خاكي  در عمليات .9 
 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين  اضافي

 نخواهد شد.  پرداخت  اي گيرد، هزينه مي  ديگر صورت  دستي  يا ساير وسايل  دستي  با تلمبة  آبكشي  كه  مواردي  براي .10 
 : زير است  شرحبه ،  خاك  حمل  هزينه  پرداخت  نحوه .11 



  با دست  خاک  عملیات . دوم  فصل
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  هاي اندازه  شود، طبق مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  يا به  كارگاه  خارج  به  كني و پي  برداري از خاك  حاصل  هاي در مورد خاك .1ـ11 
  عمل  به  بابت  از اين  ديگري  و پرداخت  ها منظور شده ، در قيمت و تورم  حجم  افزايش  به  مربوط  هاي شود، هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل

  آنها به  ها در خاكريزها، يا حمل خاك  اين  مصرف  شود، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد ياد شده  حاصل  هاي خاك  تمام نخواهد آمد.
  اجرايي  جلسة  صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندس  به  ، منوط باراندازي  ، در هر مورد از نظر مقدار و محل كارگاه  خارج
 . است

شود، برابر  مي  حمل  كه  خاكي  در خاكريزها، حجم  مصرف  ) براي كارگاه  يا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  هاي در مورد خاك .2ـ11 
 شود. مي  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه  حجم

مركز   بين  فاصلة  مواد، كوتاهترين  از نظر نوع  يكسان  ، در شرايط كني پيو   خاكبرداري  در خاكريزها از محل  مصرفي  هاي در مورد خاك .3ـ11 
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك برداري خاكريز و خاك  ثقل

شود،  جا مي جابه  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارجبه   خاكها و مواد زايد كه  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  هاي . رديف12 
 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي  ) و بارگيري (دپوكردن  انباشتن  ديگر، براي  عبارتبه شود. مي  بار پرداخت  تنها يك

  محاسبة  ها، مبناي هتعدد كور  .در صورت هاست از كوره  هر يك  تا انتهاي  چاه  دهانة  ، فاصلة020301،  در رديف  شده  درج  مراد از عمق .13 
خواهد   ، محاسبه طور جداگانهبه ها  از كوره  هر يك  و براي  است  ميله  عمق  عالوةبه ها  از كوره  هر يك  متر، طول 20از   بيش  عمق  يبها اضافه

 شد.
 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي چاه  حفاري  هاي . رديف14 
 نخواهد بود.  پرداخت  ، قابل020601  متر، رديف 100از   بيش  مسافتهاي  براي  دستي  با وسايل  مواد حاصل  حمل  در صورت .15 
 . نخواهد گرفت  صورت  پرداختي  شده  خاكبرداري  و رگالژ سطح  تسطيح  گيرد، بابت مي  صورت  با دست  كني  پي  عمليات  كه  در مواردي .16 
  مذكور با دست  عمليات  انجامبه نياز   چنانچه  گيرد، در موارد خاص  صورت  ) بايد با ماشين (تريمينگ  آبياري  بتني  يها نالكا  رگالژ سطوح .17 

 گردد. مي  پرداخت 020702  رديف  طبق  عمليات  كارفرما، بهاي  مشاور و تصويب  باشد، با پيشنهاد مهندس
 . است  منظور شده  هر فاصلهبه   آب  و حمل  تهيه  ، بهاي020704و  020703  هاي در رديف .18 

  شود. هاي حفر چاه در اين فصل استفاده مي هزينه حفاري محل شمع به هر قطر،  با وسايل دستي از رديف .19
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۶٠٠,٧٢    مترم
ها، حمل با زنبه یا چرخ دست یا وسایل لجن برداری درپی
 متری و تخلیه آنها. ۵٠مشابه آن تا فاصله 

٠٢٠١٠١ 

عب ۵۵,۴٠٠    مترم
متر و ریختن خاکهای ٢خاک تا عمق  های زمینکن در  پی

 های مربوط. کنار محل کنده شده، به 
٠٢٠١٠٢ 

عب ١٩۵,۵٠٠    مترم
متر با هر وسیله و ٢سنگ تا عمق  های زمینکن در  پی

 کنارمحلهای مربوط.به ریختن مواد کنده شده، 
٠٢٠١٠۴ 

  

عب ٢٠٠,٢۵  مترم

، هرگاه عمق٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢ های ردیف  به بها اضافه
تا ٢متر باشد، برای حجم واقع در عمق  ٢پی کن بیش از 

بهمترسه بار و  ٨تا  ۶متر دوبار،  ۶ تا ۴متر ی بار،  ۴
 های بیشتر. همین ترتیب، برای عمق

٠٢٠٢٠١ 

  

عب ۶٠٠,٧٣  مترم

، در صورت که٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢ های ردیف  به بها اضافه
عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمین صورت گرفته

ش ضمن اجرای کار،  کاربردن تلمبهبه باشد و برای آب
 موتوری ضروری باشد.

٠٢٠٢٠٢ 

  
عب ٣٢٩,٠٠٠  مترم

متر و کوره و مخزن با مقاطع ١٫٢قطر تا  میله چاه به  حفر
متر از دهانه چاه ٢٠خاک تا عمق  های زمینمورد نیاز در 

 متر از دهانه چاه. ١٠و حمل خاکهای حاصل تا فاصله 

٠٢٠٣٠١ 

  

عب ٠٠٠,۴۵  مترم

٢٠، هر گاه عمق چاه بیش از ٠٢٠٣٠١ردیف به  بها اضافه
متر اول مازاد ۵متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 

متر دوم مازاد ۵متر ی بار، برای حجم واقع در  ٢٠بر
بهمترسوم سه بار و  ۵متر دو بار، برای حجم واقع در ٢٠بر

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠٢٠۴٠١ 

  

عب ١٧,٧٠٠  مترم

بههای حاصل از هر نوع عملیات خاک  ریختن خاک
داخل پی ها، کنار ابنیه فن هیدورلی و روی لوله ها، در

متر و تسطیح سانت ١۵هر عمق و در الیه های حداکثر 
 الزم.

٠٢٠۵٠١ 

  
عب ٧١,٣٠٠  مترم

، غیر از بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاک
متر و تخلیه آن ۵٠دست تالجن و حمل با هر نوع وسیله 

ن نباشد.  درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل مم

٠٢٠۵٠٢ 

  
عب ۵٠,٠٠٠  مترم

متر ۵٠، برای ٠٢٠۵٠٢و ٠٢٠١٠١ های ردیف  به بها اضافه
تناسببه متر  ۵٠حمل اضاف با وسایل دست (کسر

 محاسبه میشود).

٠٢٠۶٠١ 

 مترمربع ٢,٢٩٠  
محل خاکبرداری شده با ماشین درتسطیح و رگالژ سطوح 

.  پی ها و ابنیه فن هیدرولی
٠٢٠٧٠١ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٧,٨٩٠

ه آبیاری (تریمینگ)ها کانالسطوح  تسطیح و رگالژ ی شب
با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتن قرار

یرد.  می

٠٢٠٧٠٢ 

 مترمربع ٠٩٠,۴  
سطوح زمینآبپاش و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا 

 درصد پروکتور استاندارد. ٩۵طبیع تا حد تراکم 
٠٢٠٧٠٣ 

  
عب ٢٩,٣٠٠  مترم

آبپاش و کوبیدن قشرهای خاکریزی در الیه های حداکثر
روش پروکتوربه درصد  ٩۵متر با تراکم  سانت ١۵

 استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.

٠٢٠٧٠۴ 

عب ١۶,۴٠٠    مترم
بندی شده با فیلتر دانهریختن، پخش و تسطیح مصالح 

 های تعیین شده. رگالژ مناسب، در محل
٠٢٠٧٠۵ 
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  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
  مقدمه 
 

تغيير   شود و از بابت مي  ها محاسبه جلسه  ، دستور كارها، و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .1 
 نخواهد آمد.  عملبه   پرداختي  گونه ، هيچ است  ياد شده  صراحت  به  كه  آنچه  استثناي  ، به يا كوبيدن  يا تورم  از نشست  ناشي  حجم

به   احتياج  كه  بستر خاكريز (در مواردي  موجود و يا سراشيبهاي  خاكريزهاي  شيرواني  ها روي پله  از احداث  ناشي  خاكي  عمليات  حجم .2 
 د.خواهد ش  و پرداخت  ، محاسبه اجرا شده  هاي نقشه  مشاور و تأييد كارفرما مطابق  دارد)، با پيشنهاد مهندس  پله  احداث

  در عمليات  يا صعوبت  و وجود محدوديت  در خاكبرداري  سازي  ، مانند پروفيل ييبها اضافهبها يا   گونه ، هيچ فصل  واحد اين  هاي قيمتبه  .3 
 گيرد. نمي  )، تعلق است  ياد شده  صراحتبه   كه  آنچه  استثنايبه و مانند اينها (  خاكي

  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  ها و احداث سازي يپ  اجراي  براي  كه  در مواردي .4 
مورد   ، بايد با مصالح عمليات  بعد از اتمام  اضافي  فاصلة  خواهد شد.اين  اضافه  كني ابعاد پي  به متر سانتي 50  ، از هر طرف است  نشده  بيني پيش
 گردد.  ، پرداخت مربوط  هاي رديف  بر اساس  آن  شود و بهاي  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  ندسمه  قبول

مجدد   شود، پركردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بيش  كني و كانال  كني ، پي خاكبرداري  چنانچه .5 
  وجهي  بابت  و از اين  پيمانكار است  عهده  ، به آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  با مصالح  اضافي  هاي قسمت
 نخواهد شد.  پرداخت

 شود. مي  بندي زير طبقه  صورت  به ها زمين  انواع .6
 مقدور نباشد.  سهولت  كار به  انجام  فرو رود كه  در آن  حدي  بهخود   طبيعي  كار با وزن  وسايل  هستند كه  يهاي زمين،  لجني  هاي زمين .6-1
 باشد. ها مي ها و آبرفت شامل انواع خاك ،خاكي  هاي زمين .6-2
 هاي رسوبي، آذرين و دگرگوني است. شامل انواع مختلف سنگ،  سنگي  هاي زمين .6-3
 خاكي هاي زميننحوه تعيين حجم خاكبرداري در سنگ و  .7
 برداري در سنگ نحوه تعيين حجم خاك .7-1
  شده  مصرف  امواليت كارتريجي  مقدار كيلوگرم  تقسيم  ، از حاصل030201  از رديف  پرداخت  قابل  سنگي  خاكبرداري  حجمحداكثر  .7-1-1

و در صورت  ،آيد مي  دست  به 25/0عدد   باشد) به  رسيده  ذيربط  مسئوالن  امضاي  به  كه  مصرف  جلسه  صورت  (طبق  سنگي  هاي در خاكبرداري
 1350گرم،  550گرم،  300آنفو،  به ترتيب معادل  -استفاده از هر يك كيلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امواليت بوستري، بوستر پنتوليتي و آل 

، و در صورتي شود  پرداخت 030105   مذكور، بايد از رديف  مازاد بر حجم شود. گرم امواليت كارتريجي محاسبه مي 700گرم و  1800گرم، 
) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذكور، بيشتر از حجم ترانشه 030201كه حجم محاسبه شده براي خاكبرداري سنگي (رديف  

راساس سنگي طبق نقشه و پروفيل باشد، حجم خاكبرداري سنگي طبق نقشه و پروفيل مالك عمل خواهد بود. چنانچه عمليات انفجار ب
 پرداخت مي شود. 02/1، با اعمال ضريب 030201سيستم نانل طراحي و اجرا شود، رديف 

در صورتي كه به دليل مجاورت بخشي از عمليات خاكبرداري با تاسيسات خاص، امكان انفجار به صورت معمول وجود نداشته  .1تبصره 
 20انفجار با محدوديت (انفجار آرام) انجام شود، براي آن حجم از عمليات باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تاييد كارفرما الزم باشد كه 

 شود. ، اضافه مي030201درصد به بهاي رديف 
اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما،  چنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ با مواد انفجاري، شرايط به گونه .2تبصره 

اي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدروليكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از چكش نتوان از مواد انفجاري بر
 شود.  ، پرداخت مي030202هيدروليكي استفاده شده، بهاي آن از رديف 

صورت پذيرد،  مواد منبسط شوندهاستفاده از سنگي بدون استفاده از مواد سوزا ولي با  هاي زمينبرداري در  چنانچه در عمليات خاك .3تبصره 
 گيرد. ، به صورت قيمت غيرپايه محاسبه و مالك پرداخت قرار مي030203بهاي رديف شماره 
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آالت سنگين نظير بولدوزر انجام شود، رديف  در صورتي كه بدون استفاده از مواد سوزا و با استفاده از ماشين  سنگي  برداري خاك  در .7-1-2
 باشد. مبناي پرداخت مي 030105

 گيرد. مالك عمل قرار مي 030104باشند، تنها رديف  خاكي كه فاقد سنگ مي هاي زمين. در 7-2
 شود. خاكي محسوب مي هاي زمينشود، جزء  هاي معمولي مصرف مي برداري از قرضه كه براي خاكريزي خاك

خاكي يا سنگي  هاي زمينو براي خاكبرداري و كانال كني در  شود مي  نجاما و تصويب كارفرما مشاور  زمين، با تأييد مهندس  بندي طبقه .8
 گيرد. گيري، محاسبه و مالك عمل قرار مي حجم كار انجام شده اندازه

  ، بر اساس آن  و هزينه  كارفرما انجام  با تصويب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور كار مهندس  طبق متر سانتي 10در حد   نباتي  خاكهاي  برداشت .9
 شود. مي  ، پرداخت نرم  هاي زميندر   خاكبرداري  رديف

يا (  شده  ، بستر آماده بيعيط  تراز زمين  مورد، اختالف  ، بر حسب مربوط  هاي در رديف  ها يا پي يا زهكش ها كانال  خاكبرداري  منظور از عمق .10
و يا  ها كانالباشد.در مورد  مي  يا پي  كانال  كف  رقوم به  ، نسبت فصل  در اين  شده  درج  هاي شكل  ، طبق يا مركز پي  در محور كانال  )برم

  فصل  اين  هاي از رديف  و استفاده  تفكيك  ةمشاور بايد نحو  )، مهندس1-3  گيرد (شكل قرار مي  آنها تماماً در خاكبرداري  مقطع  كه  يهاي زهكش
 نمايد.  مقادير و بها درج  و در فهرست  را تعيين

  كف  عرض  گيرد، براي قرار مي  و يا زهكشها مورد استفاده ها كانال  خاكبرداري  عمليات  براي  كه  فصل  در اين  كني  كانال  هاي . رديف11 
  عمليات  انجام  باشد، هزينهمتر  12تا متر  8از   بيش  يا زهكش  كانال  كف  عرض  كه  ، در مواردي است  شده  بيني  متر پيش 8حداكثر تا 

متر، هزينه  12و براي مازاد بر  گردد مي  و پرداخت  محاسبه 25/1با اعمال ضريب   خاكبرداري  هاي از رديفبرداري در مقطع هيدروليكي  خاك
 شود.  پرداخت ميبرداري  هاي خاك آن براساس رديف

 
 

 
 )Full Cut(  كامل  در خاكبرداري  يا زهكش  كانال  عرضي  مقطع .1-3  شكل

 
 : خاك  حمل  هزينة  پرداخت  نحوة .12 

  شود، طبق مي  حمل  كه  خاكي  حجمخاكريزها،   به يا  كارگاه  خارج  به  كني و كانال  كني ، پي از خاكبرداري  حاصل  هاي خاك  در مورد حمل .1ـ12
  از اين  ديگري  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قيمت يا تورم  ازدياد حجم  به  مربوط  هاي شود، هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل  هاي اندازه
  اين  مصرف  شود، عدم  ريزها مصرف بايد در خاككني،  كني و پي برداري، كانال خاكاز   حاصل  هاي خاك  تمام نخواهد آمد.  عمل  به  بابت
  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندس  به  منوط  باراندازي  محل مورد از نظر مقدار و ، در هر كارگاه  خارج  ها به آن  ريزها يا حمل ها در خاك خاك

 . است  اجرايي ه جلس  صورت  و تنظيم كارفرما
  شود، برابر حجم مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  ) براي كارگاه  يا خارج  (در داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  در مورد خاكهاي .2ـ12

هاي خاكبرداري در اين  هاي رديف هزينه تهيه خاك از محل قرضه در قيمت شود. مي  در نظر گرفتهپس از كوبيدن   مصرف  محل  هاي اندازه
 گيرد. رويه نامناسب پرداختي صورت نمي شود. براي برداشتن خاك فصل استفاده مي
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  بين  راه  مواد، كوتاهترين  از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  كني ، پي خاكبرداري  در خاكريزها از محل  مصرفي  در مورد خاكهاي .3ـ12 
 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبة  ، مالك خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل

شود،  جا مي جابه  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارج به  خاكها و مواد زايد كه  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  هاي رديف .13 
  .ولي فتنخواهد گر  صورت  مجدد، پرداختي  و باراندازي  )، بارگيري (دپوكردن  انباشتن  ديگر، براي  عبارت شود.به مي  بار پرداخت  تنها يك
مشاور و   مجدد با پيشنهاد مهندس  و حمل  ناپذير باشد، بارگيري مجدد اجتناب  و حمل  كار، بارگيري  و موقعيت  ضرورت  بر حسب  چنانچه
 شود. مي  پرداخت  مربوط  هاي ، از رديف اجرايي  جلسة  صورت  كارفرما، بر اساس  تصويب

 90  ، برايمتر سانتي 2پروكتور استاندارد، برابر   روش به  درصد كوبيدگي 85  براي  شده  كوبيده  طبيعي  در زمين  جانشين  خاك  ضخامت .14
 6پروكتور استاندارد، برابر   روش و بيشتر به  درصد كوبيدگي 95  و براي متر سانتي 4پروكتور استاندارد، برابر   روش به  درصد كوبيدگي

نخواهد   صورت  پرداختي  موردي  ، در هيچ شده  شود.مازاد بر اعداد تعيين مي  ، پرداخت شده  برداشت  يپروفيلها به  و اضافه  تعيين متر سانتي
 . گرفت

  مهندس  ، توسط شده  منظور ايجاد بستر آماده به  مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجني  هاي زميندر  .15 
مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  اجرايي  شود.عمليات مي  اجرا گذاشته كارفرما به  از تصويب  و پسمشاور پيشنهاد 
 گيرد. قرار مي  پرداخت  از تأييد كارفرما، مالك  و پس  شده  جلسه پيمانكار، صورت

  هاي قسمت  اجراي  و نحوة  ماهيت به  مشاور بايد با توجه  ، مهندسها كانالروباز و   هاي زهكش  يا عمق  عرض  افزايش  عمليات  براي .16 
  بها، در برآورد هزينة  فهرست  مربوط  هاي از رديف  واستفاده  را در مورد انتخاب  الزم  هاي بيني ، پيش آن  مورد لزوم  آالت كارو ماشين  مختلف
 بنمايد.  عمليات

  متر، پرداخت 20/1تا   كف  با عرض  كني كانال  هاي رديف  )، طبق مترمربع 1كمتر از   مقطع  (سطح  كوچك  لشك V  يها كانالحفر   بهاي .17 
 شود. مي

  ، پرداخت فصل  در اين  مربوط  هاي رديف  ، طبق و حمل  بارگيري  هزينة  ، فقط از خاكبرداري  حاصل  شدة  توده  خاكهاي  برداشتن  براي .18 
 نخواهد شد.  پرداخت  اي ، هزينه خاك  تهية  شود و بابت مي

،  تسطيح  عمليات  باشد، اجراي  نباتي  خاك  كمتر از ارتفاع )Cut(  خاكبرداري  عمليات  عمق  كه  ، در صورتي اراضي  تسطيح  اجراي  هنگام .19 
باشد، پيمانكار بايد ابتدا با پيشنهاد   نباتي  خاك  از ارتفاعبيشتر   خاكبرداري  عمق  كه  در حالتي  خواهد شد ولي  انجام  اجرايي  هاي طبق نقشه
  از انجام  و پس  نموده  مشخص  در محلهاي  آن  و دپوي  نباتي  از خاك  يا قسمتي  تمام  آوري جمع به  مشاور و تأييد كارفرما، مبادرت  مهندس
،  دپو، بارگيري  محلهاي به  و حمل  نباتي  خاك  برداشت  نمايد.بهاي  ، اقدام شده  تعيين  رقوم  طبق  نباتي  خاكهاي  پخش به  ، نسبت تسطيح  عمليات
 خواهد شد.  ، محاسبه فصل  در اين  مربوط  هاي رديف  مجدد، طبق  و پخش  حمل

، با  تسطيح  عمليات  از شروع  ها، بايد قبل شستگي  ، نهرها، فاروها و آب طبيعي  هاي زهكشها،  مسيل  پركردن  براي  خاكي  عمليات  انجام .20 
  پرداخت  ، جداگانه فصل  دراين  مربوط  هاي از رديف  بااستفاده  عمليات گيرد.بهاي مشاور صورت دستوركار مهندس  موردنظر و طبق  مصالح

 شود. مي
،  از قطعه  خارج  مشخص  نقاط آنها به  و حمل  قمتفر  از سنگهاي  قطعه  سطح  ها و تميز كردن بوته  كني ريشه  ، شامل اراضي  تسطيح  عمليات .21 

  خاكريزي  نقاط به  و حمل  شده  مشخص  از محلهاي )Cut(  مورد نياز، خاكبرداري  دفعات ، به متري 40×40  بندي با شبكه  كوبي و ميخ  برداري نقشه
)Fill(، و رگالژ   ، پخش هر فاصله به)Leveling(، اشد.ب ، مي و مشخصات  نقشه  طبق 
بر   آن  شود و پرداخت  مشاور انجام  دستور كار مهندس  ، بايد طبق مكانيكي  وسيلة  و زهكشها با هر نوع ها كانال  بري يا علف  كني علف .22 

 گيرد.  صورت  اجرايي  جلسة  صورت  اساس
 شود. نمي  ، پرداخت031104  ، رديف031006تا  031001  هاي رديف  با پرداخت .23 
 شود. نمي  ، پرداخت031103و  031102  هاي رديف  بهاي گيرد، اضافه  انجام  در لجن  كني كانال  عمليات  كه  در صورتي .24 
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 شود. مي  ، پرداخت031104  از رديف  ، با استفاده مكانيكي  متر با وسيلة 50  تا فاصلة  شده  توده  مجدد خاكهاي  جابجايي .25 
كارفرما،   تصويب  ، در صورت031105و  031104  هاي رديف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بيش  فاصله به  خاكبردارياز   مواد حاصل  حمل .26

شود.در  مي  پرداخت  اجرايي  جلسه  صورت  از تنظيم  ، پس ياد شده  هاي رديف  بهاي شود و اضافه مي  مشاور انجام  دستور كار مهندس  بر اساس
  ، قابل031105و  031104  هاي رديف  بهاي شود، اضافه  انجام 031301  رديف  مطابق  از خاكبرداري  مواد حاصل  و حمل  بارگيري  كه  صورتي
 . نيست  پرداخت

 شود. نمي  ، پرداخت031103و  031102، 031101  هاي ، رديف031201  رديف  با پرداخت .27 
.هر  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  كيلومتر از محل 1  ، تا فاصلة خاكي  عمليات  هاي ، در قيمت مصرفي  آب  و حمل  تهيه  بهاي .28 

، از (خاك و يا مخلوط خاك و ماسه)  شده  كوبيده  خاك  ليتر در متر مكعب 150  بر مبناي  آن  كيلومتر باشد، بهاي 1مازاد بر   حمل  فاصلة  گاه
ليتر،  200  بر مبناي  مرطوب  بادي  ماسه  ليتر، براي 30  بر مبناي  سنگي  خاكريزي  براي  مصرفي  آب  لحم  شود.بهاي مي  ، پرداخت031310  رديف
  هر مترمربع  بستر خاكريزها براي  كوبيدن  شود.براي مي  محاسبه  شده  كوبيده  حجم  ليتر در متر مكعب 400  بر مبناي  خشك  بادي  ماسه  و براي
 شود. مي  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  حاسبهم  % مترمكعب15  معادل

و   مصرف  تا محل  معدن  متر از محل 500  تا فاصلة  و حمل  ، بارگيري كندن  هاي )، هزينه (تونان  اي رودخانه  مصالح  تهية  هاي در رديف .29 
، 031306تا  031303  هاي مورد از رديف  متر، بر حسب 500از   بيش  حمل  .هزينة است  شده  ، در نظر گرفته مصرف  در محل  باراندازي
 خواهد شد.  پرداخت

 شود. مي  محاسبه  اجرا شده  پروفيل  طبق  اي رودخانه  مصالح  حجم  ، بر اساس آن به  مازاد مربوط  حمل  و هزينة 031401  رديف .30 
، بر  ياد شده  رديف  و كوبيدن  پاشي ، آب پخش  شود.هزينة مي  پرداخت  شده  كوبيده  حجم  بر اساس  گيري اندازه  ، طبق031402  رديف  بهاي .31 

 خواهد شد.  ، پرداخت فصل  در اين  مربوط  مورد از رديف  حسب
 32. PI است 9، حداكثر 031402و  031401  هاي رديف  ) موضوع (تونان  اي رودخانه  مصالح  مجاز براي . 
  تعيين متر سانتي 20  خاكريزي  قشرهاي  شود.اگر ضخامت زير منظور مي  شرح به  ، كسر بهايي031609تا  031606  هاي به رديف  نسبت .33 

  تعيين متر سانتي 30  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 20شود،   تعيين متر سانتي 25  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 10شود، 
 . مربوط  درصد رديف 40شود،   تعيين متر سانتي 30از   بيش  كريزيخا  قشرهاي  درصد و اگر ضخامت 30شود، 

 باشد. درصد 50از   ، بيش200  نمرة  درصد عبور آنها از الك  كه  است  هايي ، خاك031701  در رديف  ريزدانه  هاي منظور از خاك .34 
 . مشاور است  كارفرما و دستور كار مهندس  تصويب به  ، منوط032301و  031804، 031803  هاي رديف  بهاي  پرداخت .35 
  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  و با تأييد مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماه ترميم و تسطيحدو بار   ، براي031805  رديف  بهاي .36 

 شود. مي  پرداخت  اجرايي  جلسة  صورت
  تهية  گيرد، هنگام مي  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  عنوان به  هايي هزينه،  بادي ماسه  برداشت  براي  كه  هايي در محل .37 

شود.در  منظور مي  ياد شده  هاي هزينه  جبران  ، براي031903يا  031901  رديف بها به اضافه  صورت به  داري ستاره  مورد، رديف  برآورد، بر حسب
پيشنهاد   هيارا  بعد از تاريخ  نخواهد شد.چنانچه  ، انجام ياد شده  هاي بر رديف  عالوه  پرداختي  بها، هيچگونه افهاض  اين  بيني پيش  عدم  صورت
  مشاور و كارفرما پرداخت  از تأييد مهندس  ، پس مربوط  هاي يابد، هزينه  افزايش  آن  شود يا ميزان  جديد وضع  پيمانكار، عوارض  قيمت
 شوند. مي
 شوند. مي  گيري اندازه  شده  كوبيده  حجم  ، بر حسب031905تا  031901  هاي رديف .38
  درصد بهاي 77شود،   انجام  آسفالت  هاي در راه  كه  درصد و در صورتي 90شود،   انجام  شني  شده  ساخته  هاي در راه  حمل  كه  در صورتي .39

 ود.ش مي  پرداخت  ،031310و  031306تا  031303  هاي رديف
  )، براي كف  (عرض bگيرد: منظور از  مي  زير، صورت  ها و مندرجات شكل  ، طبق مختلف  يها كانالدر   خاكي  عمليات  محاسبة  نحوة .40

 باشد. مي  شده  تمام  كف  عرض  خاكي  مقاطع  ، و براي شده  پوشش  كف  ، عرض شده  پوشش  يها كانال
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 b ≥متر  20/1 .1ـ40
 متر سانتي 50تا   عرض  به  اضافي  و خاكريزي  آن  طرفين  با برمهاي  ، همراه كانال  داخل  خاكريزي  حالت  : در اين  خاكريزي  حجم .1ـ1ـ40

)Over Built(21  ، سطح كانال  واحد طول  براي  خاكريزي  حجم  محاسبة  مبناي شود. مي  انجام  مرحله  ، در يك 2AA خواهد بود 
 ).2-3  (شكل 
 2Aرديف  مذكور، بهاي  خاكبرداري  بهاي  گردد و با پرداخت  خاكريز، بايد خاكبرداري  رگالژ شيرواني  بعداً براي  كه  از خاكريز است  حجمي  

 شود. نمي  پرداخت 032002
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322  ، سطح كانال  واحد طول  براي  خاكبرداري  حجم  محاسبة  : مبناي  خاكبرداري  . حجم2ـ1ـ40 AA بر اساس  كه، )3-3  (شكل  است  
 شود. كني محاسبه مي هاي كانال رديف

 
 

 
  خاكبرداري  مقطع  شماي .3-3  شكل

 
شود و  مي  خاكبرداري  مشابه  تريمر يا وسايل  مخصوص  ، با ماشين زني يا شيب  تريمينگ  منظور اجراي  به  كه  از سطوحي  عبارتست A) 1توضيح
 ).3-3  شود (شكل مي  پرداخت 032001  رديف  ، طبق رگالژ شده  نهايي  سطح  براساس  آن  بهاي
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،  بودن  مناسب  مشاور و در صورت  نظر مهندس  رسد و طبق نمي  كانال  جسم  خاكريزي  رفمص  ، به از خاكبرداري  حاصل  ) خاكهاي2  توضيح 
 نخواهد شد.  پرداخت  خاك  تهية  براي  ، بهايي صورت  در آن  ديگر خواهد رسيد كه  مصرفهاي  به
 شود. نمي  پرداخت  ديگري  منظور رگالژ، بهاي ) به2A  (سطوح  طرفين  خاكبرداري  بهاي  ) با پرداخت3  توضيح 

 b <متر  20/1                                                                                                                                       .2ـ40
  طور جداگانه  ، بهمتر سانتي 50تا   عرض  به  اضافي  زيبا خاكري  ، همراه كانال  طرفين  برمهاي  خاكريزي  حالت  : در اين  خاكريزي  حجم .1ـ2ـ40

2)2(  سطح  ، معادل كانال  واحد طول  براي  خاكريزي  حجم  محاسبة  شود.مبناي مي  انجام 21 AA 4-3  (شكل  است.( 
 
 

 
  خاكريزي  مقطع  شماي .4-3  شكل

 

322  ، سطح كانال  واحد طول  براي  خاكبرداري  حجم  محاسبة  : مبناي  خاكبرداري  حجم .2ـ2ـ40  AA بر اساس  كه ).5-3  (شكل  است  
 شود. مي  محاسبه  كني كانال  هاي رديف

 

 
  خاكبرداري  مقطع  شماي .5-3  شكل

  

شود  مي  خاكبرداري  مشابه  تريمر يا وسايل  مخصوص  ، با ماشين زني يا شيب  تريمينگ  يمنظور اجرا  به  كه  از سطوحي  عبارتست A) 1  توضيح 
 ).5-3  شود (شكل مي  پرداخت 032001  رديف  ، طبق رگالژ شده  نهايي  سطح  براساس  آن  و بهاي

  ،به بودن  مناسب  مشاور و در صورت  نظر مهندس  رسد و طبق نمي  كانال  جسم  خاكريزي  مصرف  ، به از خاكبرداري  حاصل  ) خاكهاي2  توضيح 
 نخواهد شد.  پرداخت  خاك  تهية  براي  ، بهايي صورت  در آن  ديگر خواهد رسيد كه  مصرفهاي

 شود. نمي  پرداخت  ديگري  منظور رگالژ، بهاي ) به 2A  (سطوح  طرفين  خاكبرداري  بهاي  ) با پرداخت3  توضيح 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٠٠  
، بهشخم زدن هر نوع زمین غیر سنگ با  انی  وسیله م

 متر. سانت ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

عب ۵٠٠,٢٢    مترم
، حمل های زمینلجن برداری در  انی لجن با وسیله م

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ٢٠مواد تا فاصله 
٠٣٠١٠٢ 

  
عب ۶۶٠,٣  مترم

، حمل مواد انی برداشت خاک نبات با هر وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠تا فاصله  حاصل از خاک برداری
 برداشـت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠٣ 

  
عب ۶٣٠,٧  مترم

، حمل مواد حاصل از خاک های زمینخاکبرداری در  خاک
متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن ٢٠برداری تا فاصله 

 آن.

٠٣٠١٠۴ 

  
عب ۴٢,٧٠٠  مترم

، های زمینخاکبرداری در  انی سنگ با هر وسیله م
متر از مرکز ٢٠حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۵ 

  
عب ۶٠٠,۵٨  مترم

انی و با خاکبرداری در زمین سنگ با هر وسیله م
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا

 برداشت و توده کردن آن.متر از مرکز ثقل  ٢٠فاصله 

٠٣٠٢٠١ 

  

عب ٩٠,١٠٠  مترم

ش های زمینخاکبرداری در  سنگ با استفاده از چ
مقدمه ١-١-٧بند  ٢هیدرولی (با توجه به تبصره 
متر ٢٠برداری تا فاصله  فصل)، حمل مواد حاصل از خاک

 از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠٢٠٢ 

  
عب   مترم

سنگ بدون استفاده از مواد های زمینخاکبرداری در 
 سوزا، ول با استفاده از مواد منبسط شونده.

٠٣٠٢٠٣ 

  
عب ٣,٢٣٠  مترم

برداشت مواد ناش از ریزش هر نوع زمین (ریزش
متر از مرکز ثقل برداشت و ٢٠برداری)، حمل آن تا فاصله 

 ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن.

٠٣٠٣٠١ 

  

عب ٢٨,٩٠٠  مترم

برداشت مواد ناش از ریزش هر نوع زمین (ریزش
متر از مرکز ثقل برداشت و ٢٠برداری)، حمل آن تا فاصله 

ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، برای آن قسمت از
های بزرگ غیرقابل حمل باشد و سنگ  ریزش که مربوط به
رها ها از مواد منفجره یا روش برای خرد کردن آن ی دی

 استفاده شود.

٠٣٠۴٠١ 

  
عب ١٠٠,٢۶  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
متر و حمل خاک کنده شده تا ٢خاک تا عمق  های زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠فاصله 

٠٣٠۵٠١ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۵٠٠,٣١  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
متر و حمل مواد لجن تا فاصله ٢لجن تا عمق  های زمین
 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠

٠٣٠۵٠٣ 

  
عب ۵٠٠,١٧٩  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
ش هیدرولی تا عمق  های زمین متر و ٢سنگ با چ

متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠حمل مواد کنده شده تا فاصله 

٠٣٠۵٠۴ 

  

عب ۶٢٠,٢  مترم

، هر گاه عمق٠٣٠۵٠۴تا  ٠٣٠۵٠١ های ردیف  به بها اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در ٢پی کن بیش از 

همین ترتیب متر دوبار و به  ۴تا  ٣متر ی بار،  ٣تا  ٢عمق 
 های بیشتر. برای عمق

٠٣٠۵٠۵ 

  

عب ٢٢,١٠٠  مترم

ال مختلف با عرض کف تا  کن به  کانال متر با ١٫٢اش
انی در  متر و حمل ٢خاک تا عمق  های زمینوسیله م

متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن ٢٠خاک تا فاصله 
 آن.

٠٣٠۶٠١ 

  

عب ٣۴٨,٠٠٠  مترم

ال مختلف با عرض کف تا   کن به کانال متر با ١٫٢اش
انی در  متر و حمل ٢سنگ تا عمق  های زمینوسیله م

متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن ٢٠خاک تا فاصله 
 آن.

٠٣٠۶٠٣ 

  

عب ٢٠,٨٠٠  مترم

ال مختلف با عرض کف تا   کن به کانال متر با ١٫٢اش
انی ها)خاکریز در خاکهای کوبیده شده (در وسیله م

متر از مرکز ثقل ٢٠متر و حمل خاک تا فاصله  ٢تاعمق 
 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠۶٠۴ 

  

عب ٩٨٠,۴  مترم

، هر گاه عمق کانال کن بیش از٠٣٠۶٠١ردیف  به  بها اضافه
متر ی ٣تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع شده درعمق  ٢

های همین ترتیب برای عمق  متر دوبار و به ۴تا  ٣بار، 
 بیشتر.

٠٣٠٧٠١ 

  

عب ۵,۴٧٠  مترم

، هرگاه عمق کانال کن بیش از٠٣٠۶٠۴ردیف  به  بها اضافه
متر ٣تا  ٢متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق  ٢

بار،  های همین ترتیب برای عمق متر دوبار و به  ۴تا  ٣ی
 بیشتر.

٠٣٠٧٠٢ 

  

عب ٧٩,٣٠٠  مترم

، هرگاه عمق کانال کن بیش از٠٣٠۶٠٣ردیف   به بها اضافه
متر ٣تا  ٢متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق  ٢

های همین ترتیب برای عمق  متر دوبار و به ۴تا  ٣ی بار، 
 بیشتر.

٠٣٠٧٠٣ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٢٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ١٨,٣٠٠  مترم

ال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن به و تا ١٫٢اش
انی در  ٣٫۵ متر ٢خاک تاعمق  های زمینمتر با وسیله م

متر از مرکز ثقل برداشت و توده ٢٠و حمل خاک تا فاصله 
 کردن آن.

٠٣٠٨٠١ 

  

عب ۵٠٠,١٧٧  مترم

ال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن به و تا ١٫٢اش
انی در  ٣٫۵ ٢سنگ تا عمق  های زمینمتر با وسیله م

متر از مرکز ثقل برداشت و ٢٠متر و حمل خاک تا فاصله 
 توده کردن آن.

٠٣٠٨٠٣ 

  

عب ٩٧٠,۶  مترم

٢، هرگاه عمق کانال بیش از ٠٣٠٨٠١ردیف   به بها اضافه
متر ٣تا  ٢متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 

های همین ترتیب برای عمق  متر دوبار و به ۴تا  ٣ی بار، 
 بیشتر.

٠٣٠٩٠١ 

  

عب ٣۴,۶٠٠  مترم

٢، هر گاه عمق کانال بیش از ٠٣٠٨٠٣ردیف   به بها اضافه
متر ٣تا  ٢متر باشد، برای حجم خاک واقع شده درعمق 

های همین ترتیب برای عمق  متر دو بار و به ۴تا  ٣ی بار، 
 بیشتر.

٠٣٠٩٠٣ 

  

عب ۴٠٠,١١  مترم

ال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن به متر ٣٫۵اش
انی در  ٨و تا  ۴خاک تا عمق  های زمینمتر با وسیله م

متر از مرکز ثقل برداشت و ۵٠متر و حمل خاک تا فاصله 
 توده کردن آن.

٠٣١٠٠١ 

  

عب ٠٠٠,۶۴  مترم

ال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن به متر ٣٫۵اش
انی در  ٨و تا  ۴سنگ تا عمق  های زمینمتر با وسیله م

متر از مرکز ثقل برداشت و ۵٠متر و حمل خاک تا فاصله 
 توده کردن آن.

٠٣١٠٠٣ 

  

عب ۶٠٠,١٢  مترم

ال مختلف باعرض کف بیش از   کانال کن به متر و ٣٫۵اش
انی در  ٨تا  ، هر گاه های زمینمتر با وسیله م خاک

۵٠متر باشد و حمل خاک تا فاصله  ۴عمق کانال بیش از 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣١٠٠۴ 

  

عب ٣٠٠,٨۵  مترم

ال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کن به  متر ٣٫۵اش
انی در  ٨و تا  ، هرگاه های زمینمتر با وسیله م سنگ

۵٠متر باشد و حمل خاک تا فاصله  ۴عمق کانال بیش از 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣١٠٠۶ 

  
عب ١٢,١٠٠  مترم

انی در ردیف به  بها اضافه های کانال کن با وسایل م
، هرگاه عملیات در  های زمین لجن های زمینخاک

 صورت گیرد.

٠٣١١٠١ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٢۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٠٠,١۴    مترم
، هرگاه عملیات در زیر ردیف  به بها اضافه های کانال کن

 تراز آب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
٠٣١١٠٢ 

  

عب ۴٠٠,٢١  مترم

، هرگاه عملیات به  بها اضافه ردیفهای پی کن و کانال کن
زیر تراز آب زیرزمین انجام گیرد و استفاده از تلمبه
موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب،

 الزام آور باشد.

٠٣١١٠٣ 

عب ۴٠٠,٢    مترم
، هرگاه ردیف به  بها اضافه های خاکبرداری و کانال کن

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر  ٢٠فاصله حمل بیش از 
٠٣١١٠۴ 

  
عب ۴٩٠,٧  مترم

های خاکبرداری و کانال کن در ردیف به  بها اضافه
، هر گاه فاصله حمل بیش از  های زمین متر و ٢٠لجن

 متر باشد. ۵٠حداکثر 

٠٣١١٠۵ 

  
عب ٣٨,١٠٠  مترم

برداری در هر عمق و با هر مقطع با خاکبرداری یا لجن
ر و حمل مواد دراگالین یا ماشین های مخصوص دی

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۵٠حاصل تا فاصله 

٠٣١٢٠١ 

  
عب ٨,٣۴٠  مترم

های توده بارگیری مواد حاصل ازعملیات خاک یا خاک
ر شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله انی دی م

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠تا فاصله 

٠٣١٣٠١ 

  

عب ٧١۵  مترم

های توده شده، حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
متر ۵٠٠متر و حداکثر تا  ١٠٠وقت که فاصله حمل بیش از 

متر اول. کسر صد متر ١٠٠متر مازاد بر  ١٠٠باشد، برای هر 
 میشود. تناسب محاسبه به 

٠٣١٣٠٢ 

  

٣,۴٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
های سرویس، ارتباط و های ساخته نشده، مانند راه در راه

، در صورت که فاصله حمل بیش از ١٠متر تا  ۵٠٠انحراف
متر اول ۵٠٠کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر 

 تناسب محاسبه میشود). کیلومتر به (کسر 

٠٣١٣٠٣ 

  

٣,١۶٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
در راههای ساخته نشده، درصورت که فاصله حمل بیش از

کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه ٣٠کیلومتر تا  ١٠
 محاسبه میشود).تناسب  کیلومتر (کسرکیلومتر به ١٠بر

٠٣١٣٠۴ 

  

٢,٨۴٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
در راههای ساخته نشده، در صورت که فاصله حمل بیش

٣٠کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر ٧۵تا  ٣٠از
 تناسب محاسبه میشود). کیلومتر (کسرکیلومتر به

٠٣١٣٠۵ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٢۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

٢,٢١٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
در راههای ساخته نشده، در صورت که فاصله حمل بیش

کیلومتر ٧۵کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر  ٧۵از 
 تناسب محاسبه میشود). (کسر کیلومتر به

٠٣١٣٠۶ 

  
٣,٢٨٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

درصورت که فاصله حمل بیش از ی کیلومتر حمل آب
باشد، برای هر ی کیلومتر اضافه بر ی کیلومتر اول (کسر

 تناسب محاسبه میشود). کیلومتر به

٠٣١٣١٠ 

  
عب ٢٩,٣٠٠  مترم

(تونان)، برای روسازی راههای ای رودخانهتهیه مصالح 
، بارگیری و حمل تا فاصله  متر و باراندازی و ۵٠٠انحراف

 پخش آن روی راه.

٠٣١۴٠١ 

  
عب ٩٠٠,٢۶  مترم

یم بسترراه و ای رودخانهتهیه مصالح  (تونان)، برای تح
کانال یا اجرای قشرتقویت در زیرسازی راه و کانال،

 متر و باراندازی. ۵٠٠بارگیری و حمل تا فاصله 

٠٣١۴٠٢ 

  
عب ١٢,٠٠٠  مترم

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

شها و بین مزارع.ها کانالسرویس   ، زه

٠٣١۵٠١ 

 ٠٣١۶٠١ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. مترمربع ٢۵٠  

  
 مترمربع ۴۴٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
روش پروکتور استاندارد، تا درصد به ٨۵مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت ١۵عمق 

٠٣١۶٠٢ 

  
 مترمربع ۶۵٠

و کوبیدن بستر خاکریزهایا کف ترانشه ها و آب پاش
روش پروکتور استاندارد، تا درصد به ٩٠مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت ١۵عمق 

٠٣١۶٠٣ 

  
 مترمربع ٨٢٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
روش پروکتور استاندارد، تا درصد به ٩۵مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت ١۵عمق 

٠٣١۶٠۴ 

  
 مترمربع ١,١٩٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
روش پروکتور استاندارد، تا درصد به ١٠٠مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت ١۵عمق 

٠٣١۶٠۵ 

  

عب ٨,٠٣٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
روش درصد کوبیدگ به ٨۵با  قشرهای خاکریزی و تونان،

پروکتور استاندارد، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١۶٠۶ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٢۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ۴۴٠,٩  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
روش درصد کوبیدگ به ٩٠قشرهای خاکریزی و تونان، با 

استاندارد، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزیپروکتور 
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١۶٠٧ 

  

عب ١٠,٩٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
روش درصد کوبیدگ به ٩۵قشرهای خاکریزی و تونان ، با 

خاکریزیپروکتور استاندارد، وقت که ضخامت قشرهای 
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١۶٠٨ 

  

عب ١۴,۵٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ ١٠٠قشرهای خاکریزی و تونان ، با 

روش پروکتور استاندارد، وقت که ضخامت قشرهای به
متر باشد. سانت ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١۶٠٩ 

  
عب ٣٢٠,۵  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای پخش، آب پاش
، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی خاکریزی سنگ

 متر باشد. سانت ۶٠پس از کوبیده شدن، حداکثر

٠٣١۶١٠ 

  
عب ٢,١٠٠  مترم

، در صورت که٠٣١۶٠٩تا  ٠٣١۶٠۶ های ردیف  به بها اضافه
خاکهای مورد مصرف در قشرهای خاکریزی، ریز دانه

 باشد.

٠٣١٧٠١ 

عب ٢,٢۵٠    مترم
ها کانالها و  پی ها یا مصالح سنگ موجود کنار ریختن خاک

 درون آنها با ماشین. به
٠٣١٨٠١ 

عب ٣,٠۵٠    مترم
راه یامنظورساختن بدنه  اختالط دو یا چند نوع مصالح، به

 کانال یا کارهای مشابه آن.
٠٣١٨٠٢ 

عب ٢,٠۵٠    مترم
های نبات ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در پخش خاک

 محلهای مورد نظر.
٠٣١٨٠٣ 

عب ۴۶٠,١    مترم
های تعیین پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل

 شده دپو شده باشند، با هر ضخامت.
٠٣١٨٠۴ 

 ماه -کیلومتر ١,٨۵٠,٠٠٠  
های انحراف با گریدر یا سایر وسایل ترمیم و تسطیح راه

. انی  م
٠٣١٨٠۵ 

عب ١٨,٩٠٠    مترم
تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و حمل تا

 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠٣١٩٠١ 

عب ١٧,٢٠٠    مترم
پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی

 برای ساختمان بدنه راه یا کانال.مرطوب 
٠٣١٩٠٢ 

عب ٢٠,٩٠٠    مترم
، شامل کندن، بارگیری و حمل تا تهیه ماسه بادی خش

 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠٣١٩٠٣ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 

 (ریال)
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ٢٢,٠٠٠    مترم
پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی خش

 برای ساختمان بدنه راه یا کانال.
٠٣١٩٠۴ 

عب ٧٠٠,١۴    مترم
پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی، برای

یم بستر راه یا کانال.  تح
٠٣١٩٠۵ 

  
  

یم  ای به روش تراکم دینامی ماسه های زمینتح
)Dynamic Compactionهمراه با افزودن خاک ،(

 مناسب.

٠٣١٩٠۶ 

عب ٧۶,۵٠٠    ٠٣١٩٠٧ در بستر راه. تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ مترم

  

 مترمربع ٠٠٠,١۴

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

ر، در  منظور آماده غیر سنگ به های زمینهر وسیله دی
 نمودن بستر پوشش بتن کانال (الینینگ).

٠٣٢٠٠١ 

  
 مترمربع ٨,٢٣٠

شرگالژ  های روباز یا کف و شیروان داخل زه
و یا شیب زن و رگالژ بدنه خارج ها کانالسایر

 خاکریزها.

٠٣٢٠٠٢ 

  
عب ۴٠٠,٢٢  مترم

، وقت که حجم عملیات خاکبرداری عملیات تسطیح اراض
تار باشد و نقشه ۴٠٠تا عب در ه کوبی برداری و میخ متر م

ه  متری انجام شود. ۴٠×۴٠های  با شب

٠٣٢١٠١ 

  

عب ۶٠٠,١٨  مترم

، وقت که حجم عملیات خاکبرداری عملیات تسطیح اراض
عب و تا  ۴٠٠بیش از  تار باشد ٧٠٠مترم عب در ه مترم
ه برداری و میخ و نقشه متری ۴٠× ۴٠های  کوبی با شب

 انجام شود.

٠٣٢١٠٢ 

  
عب ١٠٠,١۶  مترم

، وقت که حجم عملیات  خاکبرداریعملیات تسطیح اراض
تار باشد و نقشه ٧٠٠بیش از  عب در ه برداری و مترم

ه میخ  متری انجام شود. ۴٠× ۴٠های  کوبی با شب

٠٣٢١٠٣ 

  

عب ۵٧٠,٢  مترم

٠٣٢١٠١های عملیات تسطیح اراض ( به ردیف بها اضافه
)، وقت که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه٠٣٢١٠٣تا 

متر در فاصله هوشمند لیزری (با حداکثر خطای ی سانت
 متر) انجام شود. ۵٠٠

٠٣٢١٠۴ 

  
تار ۵٠٠,۶۴٧  ه

)٠٣٢١٠٣تا  ٠٣٢١٠١های تسطیح، ( ردیف به  بها اضافه
ه برداری و میخ وقت که نقشه متری ٣٠× ٣٠های کوبی با شب

 انجام شود.

٠٣٢٢٠١ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
تار ۵٠٠,١,٨٩٣  ه

)٠٣٢١٠٣تا  ٠٣٢١٠١های تسطیح، ( ردیف به  بها اضافه
ه های  وقت که نقشه ٢٠× ٢٠برداری و میخ کوبی با شب

 متری انجام شود.

٠٣٢٢٠٢ 

 مترمربع ١,٩٣٠  
شها با هر نوع وسیله ها کانالعلف کن یا علف بری  و زه

، به انی  ازای سطح پوشیده شده از علف. م
٠٣٢٣٠١ 



  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
  مقدمه

 

كيلومتر  1  تافاصلة  وحمل  وبارگيري  ،آب ، سيمان ، ماسه ، مانند سنگ مصالح  تمام  تهية  ، هزينة فصل  اين  هاي واحد رديف  هاي قيمت در .1 
از   حمل  ، هزينة در مورد سيمان  ، ولي است  ها منظور شده ، در قيمت وباراندازي  مصرف  تامحل  برداشت  ) ازمركزثقل سيمان  حمل  استثناي (به

مورد، از   بر حسب  اضافي  حمل  كيلومتر تجاوز كند، هزينة 1از   ياد شده  مصالح  حمل  فاصلة  .هرگاه است  كيلومتر منظور شده 30تا   تهيه  محل
 30مازاد بر   حمل  شود.هزينة مي  كيلومتر پرداخت  متر مكعب  ازاي ، به دهنده  تشكيل  از اجزاي  ر يكه  ، براي031310تا  031303  هاي رديف

 شود. مي  و پرداخت  ، محاسبه و نقل  حمل  در فصل  شده  درج  هاي رديف  ، بر اساس كارگاه  تا مركز ثقل  تهيه  از محل  كيلومتر سيمان
 باشد. شده  نما چيده  صورت به  گيرد كه مي  از ديوار تعلق  سطحي ، تنها به سنگي  ديوارهاي  نماسازي  يهاب اضافهو   نماسازي  هاي رديف .2 
  هاي شود و رديف مي  پرداخت  مربوط  هاي نما، از رديف  سنگهاي  نمودن  ، با محسوب سنگي  بنايي  نمادار، حجم  سنگي  بنايي  در عمليات .3 

 شود. مي  پرداخت  مورد، جداگانه  نيز، بر حسب  گيسن  نماسازي  يبها اضافه
  بنايي  حجم  در تمام  كه  است  تراش و تمام  تراش ، نيم سرتراش  سنگ به  مربوط  ترتيب  ، به040503و  040502، 040501  هاي رديف  بهاي .4 

 نخواهد شد.  موارد، پرداخت  اين در  نماسازي  يبها اضافه،  ياد شده  هاي رديف  هاي قيمت  شود.با پرداخت  انجام
 شود. مي  در نظر گرفته  ماسه  متر مكعب 3/0،  بنايي  عمليات  متر مكعب 1، در  كيلومتر ماسه 1مازاد بر   حمل  هزينة  محاسبة  براي .5 
 شود. مي  در نظر گرفته  الشه  سنگ  كعبمتر م 3/1،  بنايي  عمليات  متر مكعب 1، در  كيلومتر سنگ 1مازاد بر   حمل  هزينة  محاسبة  براي .6 
  فيلتر در نظر گرفته  مصالح  مترمكعب 1/1،  فيلترريزي  عمليات  مترمكعب 1فيلتر، در   كيلومتر مصالح 1مازاد بر   حمل  هزينة  محاسبة  براي .7 

 شود. مي
هر   ليتر براي 100  ، معادل مصرفي  آب  ، حجم بعدي  پاشيهاي وآب  ناييب  عمليات  هر نوع  براي  كيلومتر آب 1مازاد بر   حمل  هزينة  در محاسبة .8 
 شود. مي  در نظر گرفته  بنايي  عمليات  متر مكعب 1
 باشد. متر و كمتر نيز مي 10  با دهانة  ي قوسيها پل  بست چوب  بهاي  ، شامل040601  رديف  يبها اضافه .9 
 شود. نمي  پرداخت 040602  ، رديف040601  رديف  با پرداخت .10 
 . است  نشده  بيني پيش  منحني  صورت به  سنگ  نماي  تراش  ، هزينة040602  در رديف .11 
 شود. مي  درز محاسبه  وجه  يك  مقطع  سطح  ، بر حسب040701  رديف  بهاي .12 
  واحد حجم  يك  يعني 6:1  مالت  مثال  .براي است  حجمي  نسبت  يا آهك  و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .13 

  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورت به  ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سيمان
 . است  آمده  فهرست  اين
ي با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بري ترانشه واقع در مسير استفاده شـود،  . درصورتي كه براي سنگ ريزي و خشكه چين14

 گيرد. مورد عمل قرار مي 50/0، با اعمال ضريب 040104و  040102هاي  بهاي رديف
اده شـود بهـاي رديـف    . در صورتي كه براي اجراي تور سنگ (گابيون) با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از كوه بري واقع در مسير استف15

  مورد عمل قرار مي گيرد. 9/0، با اعمال ضريب 040106



  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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عب ١٠٩,٠٠٠    مترم
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن هیدرولی (درناژ) با

 قلوه سنگ.
٠۴٠١٠١ 

عب ٢٣٠,٠٠٠    مترم
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن هیدرولی (درناژ) با

 سنگ الشه.
٠۴٠١٠٢ 

عب ۵٠٠,١٣٣   ه چین (بلوکاژ) با مترم  ٠۴٠١٠٣ قلوه سنگ. خش

عب ۵٠٠,٢۶١   ه چین (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترم  ٠۴٠١٠۴ خش

عب ۶٢٩,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیم

عب) و قلوه سنگ. ١٣گالوانیزه   (کیلوگرم درمترم
٠۴٠١٠۵ 

عب ٧٨٩,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیم

عب) و سنگ الشه. ١٣گالوانیزه   (کیلوگرم درمترم
٠۴٠١٠۶ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,٣٣

ازای هر ، به٠۴٠١٠۶و  ٠۴٠١٠۵ های ردیف  به بها اضافه
١کیلوگرم اضافه وزن مصرف توری سیم گالوانیزه در 

عب تور سنگ.  مترم

٠۴٠٢٠١ 

عب ۵٨۵,۵٠٠    ٠۴٠٣٠١ پی.در  ١:۵بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ٠٠٠,۶٠۵    ٠۴٠٣٠٢ در پی. ١:۴بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٣٠,٠٠٠    ٠۴٠٣٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,٣٨٣    مترم
تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان

١:۶. 
٠۴٠٣٠۴ 

عب ۵٠٠,۵۶٣    مترم
تهیه و اجرای سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان

١:۶. 
٠۴٠٣٠۵ 

 مترمربع ١٣,٧٠٠  
ه چین و بنایی با سنگ الشه، های ردیف  به بها اضافه خش

 برای سطوح شیبدار.
٠۴٠۴٠١ 

عب ۵٠٠,١۵٣    مترم
بنایی با سنگ الشه درپی، برای های ردیف  به بها اضافه

 بنایی در دیوار.
٠۴٠۴٠٢ 

 مترمربع ٩٠٠,۶۶  
بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی های ردیف  به بها اضافه

.  با سنگ الشه موزایی
٠۴٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١۶٣  
بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی های ردیف  به بها اضافه

 با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.
٠۴٠۴٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٠  
بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی های ردیف  به بها اضافه

 با سنگ سرتراش.
٠۴٠۴٠۵ 

عب ١,٣١۴,۵٠٠    ٠۴٠۵٠١ .١:٣بنایی باسنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,١,٣٩٧    ٠۴٠۵٠٢ .١:٣بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترم



  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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 شماره شرح واحد

عب ۶٨۴,۵٠٠,١    ٠۴٠۵٠٣ .١:٣ماسه سیمان  بنایی با سنگ تمام تراش و مالت مترم

عب ٩۴,۶٠٠   ل.ها پلبرای بنایی در طاق  بها اضافه مترم  ٠۴٠۶٠١ ی قوس ش

عب ٩۵,۵٠٠    مترم
عملیات بنایی سنگ خارج از پی، در صورت به بها اضافه

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠۴٠۶٠٢ 

  

عب ۵٠٠,٧٩  مترم

۵برای هرنوع بنایی سنگ که در ارتفاع بیش از  بها اضافه
برای بها اضافهمتراز تراز زمین طبیع انجام شود. این 

متر ی بار، برای حجم ١٠تا ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
همین ترتیب برای متر دوبار و به ١۵تا  ١٠بنایی واقع در

 ارتفاعهای بیشتر پرداخت میشود.

٠۴٠۶٠٣ 

  
عب ۶٠٠,۶٩  مترم

، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از به بها اضافه بناییهای سنگ
تراز آب زیرزمین انجام شود و تخلیه آب با پمپ درحین

 اجرای عملیات، الزام باشد.

٠۴٠۶٠۴ 

  
عب ١٢١,٠٠٠  مترم

ی کارهای بنایی باسنگ، برای هر نوع ابنیه فنبها اضافه
هری از آنها برابر یاهیدرولی که حجم عملیات بنایی 

عب باشد. ۶کمتر از   مترم

٠۴٠۶٠۵ 

  
عب -۵٠٠,١١٠  مترم

، در صورت که از های ردیف  بهکسربها  بنایی سنگ
مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه های واقع در

 مسیر استفاده شود.

٠۴٠۶٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۵  
، با تمام عملیات الزم و تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگ

ل. به  هر ش
٠۴٠٧٠١ 

  
عب ٠٠٠,١۴۴  مترم

بندی شده برای مصرف تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه
شها و یا زیر پوشش  و ابنیه فن ها کانالدر ترانشه زه

.  هیدرولی

٠۴٠٨٠١ 



  .اندود و بندکش پنجم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣٢  
 

 

  .اندود و بندکش پنجم  فصل
  مقدمه

 

 شود. نمي  پرداخت  اي اضافه  آنها، وجه  روي  منظور اندودكاري ) به مسلح  و بتن  بتني  (غير از سطوح  سطوح  كردن  زخمي  براي .1 
كمتر باشد، از   متر مربع 1/0از   هر كدام  كه  سوراخهايي  خواهد شد و سطح  گيري شود، اندازه مي  بندكشي  كه  نهايي  در بندكشيها، سطح .2 

 كسر نخواهد شد.  بندكشي  سطح
و از   است  شده منظور  مربوط  هاي رديف  ، در قيمت پاشي آب  و همچنين  اضافي  مالت  زير كار و درآوردن  سطح  در بندكشيها، تميز كردن .3 

 شود. نمي  پرداخت  اي اضافه  هزينة  بابت  اين
 شود. مي  كار در نظر گرفته  پاي  طبيعي  تراز زمين  ، متوسط ارتفاع  محاسبه  مبناي .4 
  پرداخت  اي جداگانه  نةو هزي  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل  هر فاصله به  مصالح  و حمل  تهيه  ، هزينة فصل  اين  هاي در رديف .5 

 شود. نمي
در   سيمان  واحد حجم  يك  يعني 3:1  مالت  مثال  .براي است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .6 

  اين  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورت به  ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 3  مقابل
 .  است  آمده  فهرست



  .اندود و بندکش پنجم  فصل
ش سال فهرست بهای واحد پایه رشته   ١٣٩٣آبیاری و زه

  

 
 

 

٣٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٩,٣٠٠  
متر روی سطوح سانت ١ضخامت حدود  اندود سیمان به

، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان   .١:٣افق
٠۵٠١٠١ 

 مترمربع ۵٢,٨٠٠  
متر روی سطوح سانت ٢ضخامت حدود  اندود سیمان به

، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان   .١:٣افق
٠۵٠١٠٢ 

 مترمربع ۶۴,۴٠٠  
متر روی سطوح سانت ٣ضخامت حدود  اندود سیمان به

، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان   .١:٣افق
٠۵٠١٠٣ 

 مترمربع ٩٧,٣٠٠  
متر روی سطوح سانت ۵ضخامت حدود  اندود سیمان به

، قایم و مورب، با مالت ماسه سیمان   .١:٣افق
٠۵٠١٠۴ 

 مترمربع ۴٠٠,٣١  
نمای سنگ باسنگ الشه موزایی با مالت ماسهبندکش 

، قایم یا مورب تا ارتفاع  ١:٣سیمان   متر. ۵در سطوح افق
٠۵٠٢٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٢١

بندکش نمای سنگ بادبر، سرتراش، نیم تراش و تمام
، قایم یا ١:٣تراش، با مالت ماسه سیمان  در سطوح افق

 متر. ۵مورب تا ارتفاع 

٠۵٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ١۴,۵٠٠

ی بندکش در دیوارهای سنگ از هر نوع، دربها اضافه
متر ی بار، ١٠تا  ۵از  بها اضافهمتر. این  ۵ارتفاع بیش از 

همین ترتیب در ارتفاعات بیشتر متر دوبار و به ١۵تا  ١٠
 پرداخت میشود.

٠۵٠٣٠١ 



  بندی .قالب ششم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣۴  
 

 

  بندی .قالب ششم  فصل
  مقدمه 
 
 . دو است  از آن  و يا تركيبي  فلزي  يا قالب  نراد خارجي  از تختة  شده  ساخته  چوبي  ، قالب فصل  اين  هاي رديف  موضوع  هاي قالب .1 
كشور   محصول  از اينكه  ، اعم روسي  چوب به  معروف  وارداتي  كاج  .چوب است  آن  يا مشابه  روسي  ، چوبهاي نراد خارجي  منظور از تختة .2 

 شود. مي  ناميده  نراد خارجي  ، تختة است  روسي  چوب  آنها شبيه  كاج  چوب  باشد كه  يا ساير كشورهايي  روسيه
 خواهد بود.  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  كه  شده  ريخته  بتن  بنديها، سطوح قالب  يگير در اندازه .3 
 :  زير است  شرح ، به فصل  اين  هاي در رديف  شده  كار مشخص  ارتفاع  محاسبة  مبناي .4 
 گيرد. قرار مي  آن  ديوار روي  كه  اي يبتن  يا كف  پي  روي  رقوم  به  ديوار نسبت  متوسط  در مورد ديوارها، ارتفاع .1ـ4 
  زيرين  تا سطح  بندي قالب  شمعهاي  پاي  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشكيل  و دال  و يا تير و تيرچه  از تير و دال  كه  ييها پلدر مورد  .2ـ4 

 تير.
متر باشد، هزينه  50/3پرداخت است. براي مثال چنانچه ارتفاع ديوارها و ديوارها، ارتفاع كل ديوار، مبناي  پي  بندي قالب  هاي رديفدر  .3ـ4

 شود. متر پرداخت مي 5و تا  3بندي در ارتفاع بيش از  متر از رديف قالب 50/3بندي از ارتفاع صفر تا  كل قالب
و   يا بنايي  بتني  ديوارهاي  مانند ساختن  ي، عمليات بست زير چوب  زمين  بستر طبيعي  تحكيم  مشاور، براي  دستور مهندس  طبق  ) چنانچه تبصره

  ارتفاع  محاسبه  ، مبناي صورت  در اين  است  خواهد شد.بديهي  پرداخت  مربوط  هاي ، از رديف ياد شده  عمليات  شود، بهاي  انجام  مانند آن
 خواهد بود.  شده  انجام  عمليات  ، تراز روي بندي قالب

 . است  شده  كار در نظر گرفته  كامل  و اجراي  قالب  و باز كردن  و داربست  بست بند، چوب پشت  هاي ، هزينه فصل  اين  هاي در رديف .5 
  و يا مايل  يا قائم  افقي  صورت دو به  از آن  يا مخلوطي  يا چوبي  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در اين  و داربست  بست منظور از چوب .6 

 شود. مي  كار برده  گاهها، به ، يا ساير تكيه زمين به  از قالب  ريزي از بتن  ناشي  نيروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  ، كه است  و يا قوسي
 : زير است  ترتيب ، به قالب  نوع به  ، بسته فصل  بند در اين منظور از پشت .7 
از   ناشي  نيروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  از آنها براي  كه  است  و يا قوسي  مايل يا  ، قائم افقي  فلزي  ، پروفيلهاي فلزي  در قالب .1ـ7 

 نيز باشد.  چوب  تواند از جنس ، مي فلزي  بند قالب شود.پشت مي  كار برده  ، به ريزي بتن
شود و  مي  آنها، استفاده  يكديگر و تقويت  به  قالب  اتقطع  اتصال  از آنها براي  كه  است  يا قائم  افقي  چهارتراش  ، قطعات چوبي  در قالب .2ـ7 

 و فلز باشد.  از چوب  يا تركيبي  فلزي  ، قطعات چهارتراش  جاي تواند به مي
 . است شده  بيني نگهدار، پيش  فاصله  و نصب  تهيه  ديوارها، هزينة  بندي قالب  هاي در رديف .8 
مورد   با فشار بتن  مقابله  براي  ، كه است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و ميله  يا پالستيكي  فلزي  لوله نگهدار در ديوارها،  منظور از فاصله .9 

 گيرد. قرار مي  استفاده
 . است ها منظور شده ، در قيمت يا فلزي  چوبي  قالب  و تميز كردن  چوبي  قالب  كردن  رنده  هزينه .10 

  بندي قالب  مورد، براي  به  بسته  كه  الزم  و مهرة  ، پيچ ، ميخ ) و سيم و مانند آن  رهاساز (روغني  ماده  ، بهاي فصل  اين  بندي قالب  هاي در رديف .11
 . است  ها منظور شده گيرند، در قيمت قرار مي  مورد استفاده  يا فلزي  چوبي

 . است منظور شده  فصل  اين  هاي قيمتقالبها، در   در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  عمليات  انجام  بهاي .12 
 شود. كسر نمي  بندي قالب  ، از سطح متر مربع 5/0تا   سوراخ  ، سطح بندي قالب  سطح  در محاسبة .13 
 . است  ا كانالي  ، در امتداد محور راه زير تابليه  ، در ارتفاع هر دهانه  دو پاية  بين  داخل  به  داخل  ، فاصله ، منظور از دهانهها پلدر  .14 
از   ي متشكلها پل  تابليه  قالب  مورد، برابر بهاي  باشد، بر حسب  شده  تشكيل  و دال  آنها از تير، تيرچه  تابليه  كه  ييها پل  بندي قالب  بهاي .15 

 . است  تير و دال



  بندی .قالب ششم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣۵  
 

 

 20گيرد، حداكثر  قرار مي  آن  ديوار روي  كه  اي بتني  يا كف  پي  آنها از روي  ارتفاع  متوسط  كه  است  ديوارهايي  ، براي فصل  اين  هاي قيمت .16 
ي ها پلباشد.در مورد   لدا  زيرين  متر تا سطح 20آنها،   بندي قالب  شمعهاي  ارتفاع  متوسط  كاربرد دارد كه  ييها دال  براي  باشد و همچنين متر مي
  زيرين  شمعها تا سطح  پاي  ارتفاع  حداكثر متوسط  اعتبار دارد كه  فصل  اين  هاي قيمت  ، موقعي و دال  و يا تير و تيرچه  تير و دال  تابلية  داراي

 متر باشد. 20تيرها، 
 شود. مي  ، پرداخت060201  ، از رديف و با هر دهانه  در هر ارتفاع ها لپ)  يا فلزي  (بتني  ساختة  پيش  تيرهاي  بين  دال  بندي قالب  بهاي .17 
  اند، پرداخت مجاور يكديگر قرار گرفته  درز كه  دو وجه  بندي ، قالب بتني  درزها در كارهاي  با انواع  ، در ارتباط060301  رديف  با پرداخت .18 

 شود. نمي
  و پرداخت  است  شده  درجا در نظر گرفته  بتن  در فصل  مربوط  هاي رديف  ، در بهايها كانال  بتني  پوشش  و عرضي  طولي  درزهاي  تعبية .19 

 گيرد. نمي  صورت  اي جداگانه
 خواهد شد.  ، پرداخت060403  رديف  يبها اضافهبماند،   در كار باقي  مشاور قالب  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  كه  در مواردي .20 
مشاور و   نياز و اجرا)، با دستور كار مهندس  ها (درصورت در پي  خاك  از ريزش  جلوگيري  براي  الزم  بست و چوب  كوبي تخته  ينههز .21 

  ، پرداخت060501  رديف  )، طبق پي  با ديوارة  تخته  تماس  (سطح  است  شده  كوبي تخته  كه  سطحي  ، بر حسب اجرايي  جلسة  صورت  تنظيم
 د.شو مي

 مشاور برسد.  تأييد مهندس و به  پيمانكار تهيه  ، بايد توسط ساخته  پيش  تيرهاي  فلزي  قالبهاي  اجرايي  هاي نقشه .22 
هاي اين فصل) تا بيست متر باشد به ازاي هر متر مازاد  بيش از ده متر (مندرج در رديف ها پلو تابليه  ها دالكه ارتفاع ديوار،   . در صورتي23

براي متر اول، مازاد بر ده متر سه درصد، براي متر  بها اضافهشود. به عبارت ديگر اين  هاي مربوط اضافه مي متر سه درصد به بهاي رديف بر ده
شود. بعنوان مثال چنانچه ارتفاع  هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

 ) 4/18-10(×)03/0=(252/0                                شود: به رديف ارتفاع ده متر به اين ترتيب محاسبه مي بها اضافهمتر باشد،  4/18ديوار 
 گيرد. متر تعلق مي 4/18بندي از ابتدا تا  درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح قالب 2/25

  ها، پس از هربار استفاده منظور شده است. مالي قالب تمام اقدامات از جمله تميزكردن و روغن، هزينه 060601در بهاي واحد رديف  .24



  بندی .قالب ششم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٣  
ها یا دیوارهای بتن که ارتفاع پی بندی قالبتهیه وسایل و 

 متر باشد. ٢دیوار تا 
٠۶٠١٠١ 

 مترمربع ٢۴٨,٠٠٠  
دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بندی قالبتهیه وسایل و 

 متر باشد. ٣و تا  ٢بیش از 
٠۶٠١٠٢ 

 مترمربع ٣١٢,٠٠٠  
دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بندی قالبتهیه وسایل و 

 متر باشد. ۵و تا  ٣بیش از 
٠۶٠١٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٣٢  
دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بندی قالبتهیه وسایل و 

 متر باشد. ٧و تا  ۵بیش از 
٠۶٠١٠۴ 

 مترمربع ٣۶٣,٠٠٠  
دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بندی قالبتهیه وسایل و 

 متر باشد. ١٠و تا ٧بیش از 
٠۶٠١٠۵ 

 مترمربع ٧٨,٢٠٠  
جداول به هر ارتفاع برای بندی قالبتهیه وسایل و 

 درجا. ریزی بتن
٠۶٠١٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٢١٢  
ی با دهانه تاها پلو تابلیه  ها دال بندی قالبتهیه وسایل و 

یل  ۵  شده باشد.متر که از دال ساده تش
٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ٢٧٣,٠٠٠  
ی با دهانهها پلو تابلیه  ها دال بندی قالبتهیه وسایل و 

یل شده باشد. ١٠و تا  ۵بیش از   متر که از دال ساده تش
٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ٢۵٩,٠٠٠

ی با دهانه تاها پلو تابلیه  ها دال بندی قالبتهیه وسایل و 
٣حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر، مترمرکب از تیر و دال که  ١۵

 متر باشد.

٠۶٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٠٣

ی با دهانه تاها پلو تابلیه  ها دال بندی قالبتهیه وسایل و 
و ٣متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از  ١۵
 متر باشد. ۵تا 

٠۶٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣۴٢

ی با دهانه تاها پلو تابلیه  ها دال بندی قالبتهیه وسایل و 
و ۵متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از  ١۵
 متر باشد. ٧تا 

٠۶٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٣٠

ی با دهانه تاها پلو تابلیه  ها دال بندی قالبتهیه وسایل و 
و ٧متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از  ١۵
 باشد.متر  ١٠تا 

٠۶٠٢٠۶ 

  
عب ٧٠٠,١۶ دسیمتر م

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

 درز.

٠۶٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٩٨٠,۶

، در صورت که٠۶٠١٠۵تا  ٠۶٠١٠١ های ردیف  به بها اضافه
جای بولت از صفحه نگهدارهای مخصوص در دیوارها به

 با صفحه آب بند استفاده شود.

٠۶٠۴٠١ 



  بندی .قالب ششم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٠۶,۵٠٠  
، برای سطوح از قالببندی قالب های ردیف  به بها اضافه

 که دارای انحنا باشد.
٠۶٠۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٩  
، هر گاه قالب الزاما دربندی قالب های ردیف  به بها اضافه

 کار باق بماند.
٠۶٠۴٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٨

، هر گاه عملیات در زیربندی قالب های ردیف  به بها اضافه
ش با تلمبه تراز سطح آبهای زیرزمین انجام شود و آب

 موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.

٠۶٠۴٠۴ 

 مترمربع ۴۶,۵٠٠  
، هر گاه مجموع سطوحبندی قالب های ردیف  به بها اضافه
 مترمربع باشد. ٢٠هر ی از ابنیه فن تا بندی قالب

٠۶٠۴٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١۵۴

، هر گاه باز کردن قالببندی قالب های ردیف  به بها اضافه
ستن آن برای خارج کردن از میسرنبوده و خردکردن و ش

 محل، ضروری باشد.

٠۶٠۴٠۶ 

 مترمربع ١۵٢,٠٠٠  
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از

 ریزش خاک درپی ها در هر عمق.
٠۶٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٣,٠٠٠  
ساخته بندی هر نوع نیم لوله بتن پیش تهیه وسایل و قالب

 (کانالت).
٠۶٠۶٠١ 



رد  فوالدی کارهای . هفتم  فصل  با میل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣٨  
 

 

رد  فوالدی کارهای . هفتم  فصل  با میل
  مقدمه

 
،  ها، مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهاي  پرداخت  كه  هايي در مورد رديف .1 

 و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  كارخانة  يا جدولهاي  استاندارد مربوط  مأخذ جدولهاي و به  تنظيمي  هاي جلسه  كارها و صورتدستور 
  گونه چهي  بابت  و از اين  منظور شده  واحد مربوط  هاي ، در قيمت آرماتوربندي  يا سيم  الكترود و مفتول  و مصرف  تهيه به  مربوط  هاي هزينه .2 

 شود. نمي  پرداخت  وزني  يا اضافه بها اضافه
مورد (اعم از مصالح فلزي يا پالستيكي) ميلگردها   فاصلة  منظور حفظ به  مورد نياز كه  دارندة نگه  و ميلگردهاي ها ، سنجاقكها خرك  بهاي .3 

 . است  پرداخت  ، قابل مربوط  هاي رديف  و طبق  تنظيمي  هاي جلسه  صورت  مانند، بر اساس مي  باقي  و در بتن  قرار گرفته  استفاده
  ديگر از رديف  و نصف 070501  آنها از رديف  وزن  باشد، نصف  اي و مهره  ديگر پيچ  و از سوي  سو جوش  مهار از يك  ميل  كه در صورتي .4 

 شود. مي  پرداخت 070502
شود، مگر  ي ديگري پرداخت نميبها اضافهاست و با تغيير در نوع ميلگرد، بها يا  AIII و AIIاز نوع  در اين فصل، آجدار هاي ميلگرد رديف .5

 اين كه به صراحت به نوع ديگري اشاره شود.
مربع به همراه نورد سرد، پس كشيدن،  متر سانتيكيلوگرم بر  5000با مقاومت باالي  تهيه ميلگرد ، هزينه070701در بهاي واحد رديف  .6

ها نيز در بهاي واحد لحاظ  هاي تهيه شده منظور شده است. هزينه تهيه و جاگذاري فاصله نگهدارنده لگردها و خم كردن مشدادن، مي جوش
 اي مجاز نيست. شده و پرداخت جداگانه

 شود. هاي اين فصل پرداخت مي ها ازجمله كفشك، پايه و زين مطابق با رديف لوله آرماتوربندي متعلقات نيم هزينه .7
 



 ردلبا می  فوالدی کارهای . هفتم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٣٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٩٠٠,٢۴  
رد ساده به تهیه، بریدن، خم قطر کردن و کار گذاشتن میل

 متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ الزم. میل ١٠تا
٠٧٠١٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٣  
رد ساده به ١٢قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل

 متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ الزم. میل ١٨تا 
٠٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,٢۵

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ میل ١٠قطر تا به
 الزم.

٠٧٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٩٠٠

ردآجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ میل ١٨تا  ١٢قطر  به
 الزم.

٠٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٠,١٠٠

ردآجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII متر برای بتن مسلح، با سیم میل ٢٠و بیش از ٢٠قطر به

 پیچ الزم.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢۵,۶٠٠

ردآجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII متر برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ١٠قطر تا به
 الزم.

٠٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢١,٠٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII متر برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ١٨تا  ١٢قطر به
 الزم.

٠٧٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٢٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII متر برای بتن مسلح با سیم میل ٢٠و بیش از ٢٠قطر به

 پیچ الزم.

٠٧٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢۶,۵٠٠

رد پیش جوش ساخته شده (مش) از ه میل تهیه شب
رد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچ میل

 الزم.

٠٧٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٩,١٠٠

رد پیش جوش ساخته شده (مش) از ه میل تهیه شب
رد آجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچ میل

 الزم.

٠٧٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم 

ه٠٧٠٣٠٢و ٠٧٠٣٠١ های ردیف  به بها اضافه ، چنانچه شب
صورت فرم داده شده پیش جوش  (مش) ساخته شده، به

 اجرا شود.

٠٧٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ٩١٠

رد، چنانچه عملیات پایین تراز های ردیف  به بها اضافه میل
ش با تلمبه موتوری در آبهای زیرزمین انجام شود و آب

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

٠٧٠۴٠٢ 



 ردلبا می  فوالدی کارهای . هفتم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۴٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

اری الزم. کیلوگرم ٢٩,٨٠٠    ٠٧٠۵٠١ تهیه و نصب میل مهار با جوش

 ٠٧٠۵٠٢ مهاربا پیچ و مهره.تهیه و نصب میل  کیلوگرم ٨٠٠,٣۵  

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٣۴

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

 .ریزی بتنالزم، قبل از 

٠٧٠۵٠٣ 

 ٠٧٠۵٠۴ وسیله تپانچه. تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد ٩,٨٣٠  

  
 کیلوگرم ۵١٠,١

رد گذاری، در صورت که وزن های ردیف  به بها اضافه میل
، کمتر از  رد مصرف در هر ابنیه فن هیدرولی ۶٠٠میل

 کیلوگرم باشد.

٠٧٠۶٠١ 

 ٠٧٠۶٠٢ تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره. کیلوگرم ۴٠٠,۴٢  

 کیلوگرم ۴٠٠,٣١  
رد پیش ه میل (مش)، برای جوش تهیه و جاگذاری شب

 ساخته (کانالت). های بتن پیش استفاده در انواع نیم لوله
٠٧٠٧٠١ 



  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۴١  
 

 

  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
  مقدمه

 
يا   استاندارد مربوط  مأخذ جدولهاي و به  تئوريك  وزن  كار طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  كه  در مورد رديفهايي .1 

 و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  كارخانة  جدولهاي
  و كارهاي  زدن ، سنگ و همچنين  ، پرچكاري و مهره  پيچ  ، بستن ، جوشكاري ، سوراخكاري برشكاري  ، بهاي فصل  اين  هاي رديف  در تمام .2 

منظور   بوطواحد مر  هاي ، در قيمت و مانند آن  ، پرچ و مهره  الكترود، پيچ  و مصرف  تهيه به  مربوط  هاي ، هزينه .همچنين است  ، منظور شده مشابه
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  يا اضافه بها اضافه  بابت  و از اين  شده

،  مربوط  فصلهاي  هاي از رديف  آنها، جداگانه  سازي و پي  كني پي  دارد، هزينة  سازي و پي  كني پي آنها نياز به  اجراي  كه  فصل  از اين  رديفهايي .3 
 شود. مي  پرداخت

  ، با لوازم مختلف  ، ميلگرد و يا پروفيلهاي ، تسمه از ورق  ي فلزيها پل  قطعات  تمام  و ساختن  مصالح  تهية  ، شامل080101  رديف  بهاي .4 
 باشد. ديگر، مي  الزم  عمليات  و هر نوع  ، تميز كردن ، افت اتصالي

  نشده  بيني پيش  رديفي  آنها شرح  براي  فصل  در اين  كه  آويو، آويس،  ، آميل راديال  هاي مانند دريچه  فلزي  ها و تجهيزات دريچه  نصب  براي .5 
 شود. مي  تعيين  و قيمت  رديف  دار، شرح ستاره  قيمت  صورت ، به است

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  فصلهاي  هاي ، از رديف080404  رديف  به  مربوط  بنايي  و كارهاي  خاكي  عمليات  هزينة .6 
 شود. مي  كارفرما تأمين  ، توسط080701  رديف  مصالح .7 

و در بقيه رديفها چنانچه پيچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولي  9/10از نوع  080101بهاي پيچ و مهره منظور شده در رديف  .8
  است.



  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۴٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٣  
ی فلزی، با یها پلتهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات 

 متر، در هر ارتفاع. ٢۴دهانه تا  دست رنگ ضدزنگ، به
٠٨٠١٠١ 

 کیلوگرم ٨٠٠,٣۵  
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با

رد و مانند آنها. ، میل ، ناودان  نبش
٠٨٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٣۶,۶٠٠  
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفیلهای

.  توخال
٠٨٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم 

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

.ها پلهای راه و   ، از نوع خارج

٠٨٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٣٣

تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل)
از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصاالت مربوط، برای کناره

 ، از نوع ساخت داخل کشور.ها پلهای راه و 

٠٨٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٣۵,۶٠٠

تهیه مصالح و نصب تور سیم گالوانیزه (فنس)، برای
و ابنیه فن ها پل، جاده ها، ها کانالحفاظ اطراف 

، با لوازم اتصال.  هیدرولی

٠٨٠٢٠۵ 

 کیلوگرم ٣٠,٠٠٠  
ل تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیم (فنس)، به هرش

 و اندازه و نصب کامل آن.
٠٨٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢٧,١٠٠

ل و تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالئم راه به هرش
صفحه تابلو وغیر از  اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به

.  عملیات خاک و بنائ

٠٨٠٣٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٢٢,١

تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای
متر، میل ٢۵فوالدی دندانه دار خارج با میزان جابجائ 

بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح با ورقه الستی آب
 اتومبیل روی پل.

٠٨٠۴٠١ 

  

 مترطول 

و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای تهیه مصالح
متر، میل ۵٠فوالدی دندانه دار خارج با میزان جابجائ 

بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح با ورقه الستی آب
 اتومبیل روی پل.

٠٨٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩٠٠,۵۵

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

 الواسیون.

٠٨٠۴٠٣ 

  
 کیلوگرم 

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

٠٨٠۴٠۴ 



  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۴٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٣٠٠,۵۶  
نچه و درپوشهای چدن برای تخلیه تهیه و نصب لوله، ل

 و موارد مشابه آن.ها پلآبهای سطح روی 
٠٨٠۴٠۵ 

  
 کیلوگرم ٧٠٠,٢۶

تهیه درپوشهای چدن با قابهای مربوط و نصب آنها روی
ها، به کاربردن مصالح الزم برای انضمام تهیه و به چاه
یم قابها.  تح

٠٨٠۴٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢٣,٨٠٠

ی فلزی رویها پلتهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع 
، تیرآهن، ورق و سایر ها کانالآبروها و  از ناودان

اری و ساییدن.  پروفیلهای الزم، با جوش

٠٨٠۴٠٧ 

  

 کیلوگرم ٢٩,٣٠٠

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه
یری به ، دریچه های های تقسیم وآب صورت کشویی دست
طرفه و یا دریچه های مشابه، با ی دست رنگ ضد ی

 زنگ.

٠٨٠۴٠٨ 

 کیلوگرم ٢٨,٢٠٠  
ه یر، با ی دست تهیه و ساخت و نصب شب های آشغال

 رنگ ضد زنگ.
٠٨٠۴٠٩ 

  

 کیلوگرم ٣١,١٠٠

ه های تهیه مصالح فلزی به اف هدایت شب منظورتعبیه ش
یر، دریچه های سازه های فرازبند و محافظت لبه آشغال

، از نبش و ناودان و غیره، با ی دست رنگ های بتن
 ضد زنگ.

٠٨٠۴١٠ 

 ٠٨٠۵٠١ تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم الزم. کیلوگرم ۶٠٠,٣٣  

 مترمربع ٣٠٠,١۶  
)، به( تهیه مصالح و نصب تورسیم منظور تور مرغ

.  اجرای اندود سیمان
٠٨٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم 

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

٠٨٠٧٠١ 



 درجا  بتن . نهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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 درجا  بتن . نهم  فصل
 

  مقدمه
 

 شود.  تعيين  آن  صراحت نوعبه   ، مگر آنكه است  پرتلند معمولي  ، سيمان عام  صورت به  ، منظور از سيمان فصل  اين  هاي رديف  در تمام .1 
 خواهد بود.  پيمان  فني  مشخصات به  ، با توجه در بتن  مصرف  ، براي يا شكسته  اي رودخانه  طبيعي  صورت به  و ماسه  شن  انتخاب .2 
و   مصرف  تا محل  برداشت  كيلومتر از مركز ثقل 1  تا فاصلة  و حمل  ، بارگيري سنگي  مصالح  تهية  ، هزينة فصل  اين  هاي رديف  در تمام .3 

  هاي رديف  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  كيلومتر تجاوز كند، بهاي 1از   سنگي  مصالح  حمل  فاصلة  .هر گاه است  ، منظور شده باراندازي
 3/1  ، معادل و ماسه  كيلومتر شن 1مازاد بر   حمل  هزينة  محاسبة  شود.براي مي  پرداخت  با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل031306تا  031303
  ضريب  جاي باشد، به  فاوتمت  بتن  و ماسه  شن  تأمين  محل  كه  شود.در صورتي مي  در نظر گرفته  بتن  هر متر مكعب  براي  و ماسه  شن  متر مكعب

 گيرد. قرار مي  عمل  مالك  شن  براي 8/0  و ضريب  ماسه  براي 5/0  ، ضريب3/1
كيلومتر، بر  30مازاد بر  حمل  و هزينة  ها منظور شده ، در قيمت كيلومتر و باراندازي 30  تا فاصلة  و آهك  سيمان  ، حمل بارگيري  هزينة .4 

 شود. مي  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  هاي رديف  اساس
، منظور  و باراندازي  مصرف  تا محل  برداشت  كيلومتر از محل 1  تا فاصلة  فصل  واحد اين  هاي ، در قيمت مصرفي  آب  و حمل  بارگيري  بهاي .5 

، از 031310  رديف  ، طبق بتن  هر متر مكعب  ليتر براي 500  بر مبناي  اضافي  حمل  كيلومتر باشد، بهاي 1مازاد بر   حمل  فاصلة  .هر گاه است  شده
 شود. مي  ، پرداخت با ماشين  خاكي  عمليات  فصل

  ، ريخت كردن  از متراكم  ناشي  افت  ، هر گونه نمودن  ، مرتعش مختلف  اشكال  بهبا هر وسيله و   بتن  ، ريختن ، ساختن مصالح  بندي دانه  هزينة .6 
 . است  ها منظور شده واحد رديف  ها، در بهاي و ساير هزينه  بتن  نگهداشتن  مرطوب ، بتن  و پاش

 كسرنخواهد شد.  ريزي بتن  يا كمتر باشد، از حجم  متر مكعب 05/0از آنها   هر يك  حجم  كه  در بتن  شده  تعبيه  هاي حفره  حجم .7
  عمليات  .چنانچه است  شده  در نظر گرفته  )، با دست (الينينگ  بتني  پوشش به  طمربو  عمليات  ، اجراي090203تا  090201  هاي در رديف .8 

 منظور شود.  دار، در برآورد پروژه ستاره  اقالم  صورت بايد به  مربوط  هاي شود، رديف  الينر انجام  مخصوص  مزبور با ماشين
 گيرد. نمي  ، تعلقو بتن مگر (بتن نظافتي) ) (الينينگ  با دست ها كانال  پوشش  بتن  ، به090301  رديف  يبها اضافه .9 
 شود. نمي  باال پرداخت به  از پي  ريزي بتن  يبها اضافه، 090305و  090304  هاي از رديف  هر يك  با پرداخت .10 
  عرضي  درزهاي  و تعبيه  كشي ، ماله بندي ، شيب گيري ، شمشه ، جااندازي گذاري شابلون  )، شامل (الينينگ  با دست ها كانال  پوشش  بتن  اجراي .11 

 . است  و طولي
ياز، مورد ن  مادة  و مشخصات  نوع به  باشد، با توجه  ضروري )Curing Compound(  آورنده  عمل  و ماده  بتن  از افزودنيهاي  استفاده  چنانچه .12 

 شود. ، منظور مي فصل  اين  هاي و جزو رديف  تهيه  واحد مربوط  و بهاي  رديف  دار، شرح ستاره  هاي رديف  تهية  دستورالعمل  بر اساس
 شود. يم  پرداخت 090901  ، از رديف شده  ريخته  بتن  حجم  ، بر حسب مصرف  ساز تا محل  بتن  دستگاه  ميكسر از محل  با تراك  بتن  حمل .13
 . ) است (هوايي  سفيد معمولي  ، آهك شفته  اجراي  هاي در رديف  منظور شده  آهك .14

  پرداخت  گونه و هيچ  ، منظور شده هر شكل و به  كار در هر محل  اجراي به  مربوط  هاي هزينه  ، تمام ريزي شفته به  مربوط  هاي در رديف .15 
 شود. نمي  ، پرداخت است  شده  تعيين  تصراح به  غير از آنچه به  اي جداگانه

 باشد. قابل اعمال نمي 090107رديف  ، به090603  رديف  يبها اضافه .16
كيلوگرم در مترمكعب  180گيرد كه آرماتور مصرفي در آن حجم، بيش از  آن حجم از بتن تعلق مي  بهفقط  090310  رديف يبها اضافه .17

 گيرد.  نميكيلوگرم در مترمكعب باشد، تعلق  180هايي از بتن كه مصرف آرماتور كمتر از  باشد و به بخش



 درجا  بتن . نهم  فصل
ش سال فهرست بهای   ١٣٩٣واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۴۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۵٠٠,۵١٧  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ١٠٠، با ای رودخانهمصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠١ 

  
عب ۵۶٨,٠٠٠  مترم

سته، با شنتهیه و اجرای بتن  و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ١۵٠، با ای رودخانهاز مصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۶۵٩  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عبکیلوگرم  ٢٠٠، با ای رودخانهاز مصالح  سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠٣ 

  
عب ٧٠۶,۵٠٠  مترم

سته، با شنتهیه و اجرای بتن  و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٢۵٠، با ای رودخانهاز مصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠۴ 

  
عب ٧۶۵,۵٠٠  مترم

سته، با شنتهیه و اجرای بتن  و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٣٠٠با ، ای رودخانهاز مصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠۵ 

  
عب ۵٠٠,٨١٢  مترم

سته، با شنتهیه و اجرای بتن  و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٣۵٠، با ای رودخانهاز مصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠۶ 

  
عب ٨۵٨,٠٠٠  مترم

سته، با شنتهیه و اجرای بتن  و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ۴٠٠، با ای رودخانهاز مصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

٠٩٠١٠٧ 

  
عب ۵٠٠,٨٨٩  مترم

کیلوگرم سیمان در ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
عب، برای پوشش  هر با دست (الینینگ)، به ها کانالمترم

 متر. سانت ۶٠ضخامت، با عرض کف کمتر از 

٠٩٠٢٠١ 

  
عب ٨٢٩,٠٠٠  مترم

کیلوگرم سیمان در ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
عب، برای پوشش  هر با دست (الینینگ)، به ها کانالمترم

 متر. سانت ١٢٠تا  ۶٠ضخامت، با عرض کف از 

٠٩٠٢٠٢ 

  
عب ٧٩١,٠٠٠  مترم

کیلوگرم سیمان در ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
عب، برای پوشش  هر با دست (الینینگ)، به ها کانالمترم

 متر. سانت ١٢٠ضخامت ، با عرض کف بیش از 

٠٩٠٢٠٣ 

عب ۴٠٠,٣٢    مترم
ریزی، چنانچه بتن در بتن های ردیف  به بها اضافه

 متر یا کمتر اجرا شود. سانت ١۵ضخامتهای 
٠٩٠٣٠١ 



 درجا  بتن . نهم  فصل
ش سال فهرست بهای   ١٣٩٣واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۴٠٠,۶٠  مترم

از پی ریزی بتن، برای ریزی بتن های ردیف  به بها اضافه
های واقع تا ، برای حجمها پلباال در دیوارها و پایه  به

 متر. ۵ارتفاع 

٠٩٠٣٠٢ 

  
عب ۵٠٠,١١٢  مترم

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

 متر. ١٠و تا  ۵ارتفاع بیش از 

٠٩٠٣٠٣ 

  
عب ۵٢,٣٠٠  مترم

تابلیه و ریزی بتن، برای ریزی بتن های ردیف  به بها اضافه
(دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر ها پلپیاده روی 

 متر باشد. ۵تیرتا 

٠٩٠٣٠۴ 

  
عب ۵٠٠,٨٠  مترم

تابلیه و ریزی بتن، برای ریزی بتن های ردیف  به بها اضافه
(دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر ها پلپیاده روی 
 متر باشد. ١٠و تا  ۵تیر بیش از 

٠٩٠٣٠۵ 

  
عب ٧۴,۶٠٠  مترم

که زیر سطح آب زیرزمین ریزی بتنی هر نوع بها اضافه
ش حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام انجام شود وآب

 باشد.

٠٩٠٣٠۶ 

 مترمربع ١٢,٩٠٠  
، برای پرداخت سطوحریزی بتن های ردیف  به بها اضافه

 بتن ابنیه فن هیدرولی درمعرض جریان آب.
٠٩٠٣٠٧ 

عب ٨٠٠,٩۵    مترم
، جهت اجرای سازه هایریزی بتن های ردیف  به بها اضافه

 اندازه گیری جریان (پارشال فلوم و مدول).
٠٩٠٣٠٨ 

عب ٨٠٠,١۵    مترم
بتن ، در صورت مصرفریزی بتن های ردیف  به بها اضافه

 در بتن مسلح.
٠٩٠٣٠٩ 

  
عب ٧,٩٠٠  مترم

برای سخت ارتعاش بتن، ریزی بتنردیفهای  به  بها اضافه
ار رفته در بتن بیش از  رد ب ١٨٠در صورت که میل

عب بتن باشد.  کیلوگرم در متر م

٠٩٠٣١٠ 

. زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع ١٢,٣٠٠    ٠٩٠۴٠١ های بتن

عب ٣٧,١٠٠    مترم
، در صورت که شن وریزی بتن های ردیف  به بها اضافه

 ماسه بتن از سنگ کوه تهیه شود.
٠٩٠۵٠١ 

 کیلوگرم ٣١  
در بتن و یا مالتها ٢برای مصرف سیمان نوع  بها اضافه

 .١جای سیمان نوع  به
٠٩٠۶٠١ 

 کیلوگرم ۵٣  
در بتن و یا مالتها ۵برای مصرف سیمان نوع  بها اضافه

 .١جای سیمان نوع  به
٠٩٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ١,٠۵٠

عیاردرج برای مصرف سیمان اضاف نسبت به بها اضافه
١ریزی، در صورت که از سیمان نوع  شده در ردیفهای بتن

 استفاده شود.

٠٩٠۶٠٣ 



 درجا  بتن . نهم  فصل
ش سال فهرست بهای   ١٣٩٣واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,١٢١    مترم
، در صورت که حجم بتنریزی بتن های ردیف  به بها اضافه

، کمتر از  عب باشد. ۴هر ی از ابنیه فن هیدرولی مترم
٠٩٠٧٠١ 

عب ۵٠٠,٩١    مترم
، در صورت که حجم بتنریزی بتن های ردیف  به بها اضافه

، از  عب باشد. ٨تا  ۴هر ی از ابنیه فن هیدرولی مترم
٠٩٠٧٠٢ 

  
۴,٧٨٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

سر از محل دستگاه بتن ساز تا محلحمل بتن با  تراک می
تناسب کیلومتر (کسر کیلومتر به ١ازای هر  مصرف، به

 محاسبه میشود).

٠٩٠٩٠١ 

عب ٢٣۶,۵٠٠    مترم
کیلوگرم ١٠٠تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 

عب شفته. فته درمترم  آه ش
٠٩١٠٠١ 

  
عب ٠٠٠,٢٨۵  مترم

تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و
فته در ١٠٠) و ای رودخانهمخلوط  کیلوگرم آه ش

عب شفته.  مترم

٠٩١٠٠٢ 

  
عب ۵٠٠,٣٣٣  مترم

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان
)Soil-Cementعب ١۵٠)، با کیلوگرم سیمان در مترم

 شفته.

٠٩١٠٠٣ 

عب ٣٧٩,٠٠٠    مترم
(تونان)، ای رودخانهتهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط 

عب شفته. ١۵٠با   کیلو گرم سیمان در مترم
٠٩١٠٠۴ 

عب ۶٠,٧٠٠    مترم
۵٠ازای هر  ، به٠٩١٠٠٢و  ٠٩١٠٠١ های ردیف  به بها اضافه

عب شفته.  کیلوگرم آه اضافه در مترم
٠٩١١٠١ 



  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۴٨  
 

 

  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
 

  مقدمه
 
  كارهاي  ازفصل  مربوط  هاي رديف  و طبق  طور جداگانه به  آن  و بهاي  است  منظور نشده  فصل  اين  هاي ميلگرد در رديف  و نصب  تهيه  هزينة .1 

 شود. مي  با ميلگرد، پرداخت  فوالدي
  و باراندازي  بتني  ساختة پيش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگي  مصالح  و حمل  بارگيري  ، هزينة4تا  1  گروههاي  هاي رديف  در قيمت .2 

،  نصب  محل به  و حمل  ساخت  از محل  بتني  ساختة پيش  قطعات  بارگيري  ين، و همچن و مشخصات  نقشه  طبق  قطعات  ، ساخت ساخت  در محل
 منظور شده است. 100303تا   100301هاي  هزينه بندكشي جدول در رديف . است  شده  در نظر گرفته  و نصب  باراندازي

  تا محل  برداشت  كيلومتر از مركز ثقل 1  تا فاصلة  حملو   ، بارگيري سنگي  مصالح  تهيه  ، هزينة9تا  5  گروههاي  هاي رديف  در قيمت .3 
مورد،   مازاد، بر حسب  حمل  كيلومتر تجاوز كند، بهاي 1از   سنگي  مصالح  حمل  فاصلة  .هر گاه است  منظور شده  و باراندازي  قطعات  ساخت
و   كيلومتر شن 1مازاد بر   حمل  هزينة  محاسبة  شود.براي مي  پرداخت  با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل031306تا  031303  هاي رديف  طبق
 شود. مي  در نظر گرفته  بتن  متر مكعب 1هر   براي  و ماسه  شن  متر مكعب 3/1  ، معادل ماسه

و   قطعات  ساخت  لتا مح  برداشت  كيلومتر از محل 1  تا فاصلة  آب  و حمل  بارگيري  ، هزينة9تا  5  گروههاي  هاي رديف  در قيمت .4 
  عمليات  ، از فصل031310  رديف  طبق  بتن  هر متر مكعب  ليتر براي 500  مازاد، بر مبناي  حمل  و هزينة  است  شده  در نظر گرفته  باراندازي

 شود. مي  پرداخت  با ماشين  خاكي
  .هزينة است  كيلومتر منظور شده 1  ، تا فاصلة مربوط  قطعات  ندازيو بارا  ، حمل بارگيري  ، هزينة9تا  5  گروههاي  هاي رديف  هاي در قيمت .5 

 خواهد شد.  ، محاسبه و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي كيلومتر، از رديف 1مازاد بر   حمل
 30مازاد بر   حمل  و هزينة  است  شده  در نظر گرفته  كيلومتر و باراندازي 30تا   سيمان  و حمل  بارگيري  ، هزينة فصل  اين  هاي در رديف .6 

 شود. مي  ، پرداخت و نقل  حمل  از فصل  مربوط  هاي رديف  كيلومتر، بر اساس
  صورت  بابت  از اين  اي جداگانه  و پرداخت  است  منظور شده  فصل  در اين  مربوط  هاي ، در رديف ساخته پيش  قطعات  بندي قالب  هزينة .7 

 . نخواهد گرفت
  سنگ  يا قلوه  الشه  ، سنگ كولهابا بتن  پشت  خالي  فضاي  و پر كردن  در هر عمق  كول  و نصب  ، حمل تهيه  ، شامل100401  رديف  بهاي .8 
 . است  و مشخصات  نقشه  ، طبقمتر سانتي 10تا   متوسط  ضخامت به
  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  است  مورد نياز، منظور شده  با مصالح  اتصاالت  محل  پر كردن  ، بهاي فصل  اين  هاي رديف  در قيمت .9 

 گيرد. نمي  صورت
گيري برحسب حجم خود  و اندازه  عمود بر مسير است  مقطع  ، سطح مقطع  ، منظور از سطح ساخته  پيش  بتني  جدولهاي  هاي در رديف .10 

 باشد. جدول و بدون مالت نصب مي
 شود. مي  ، پرداخت مربوط  از فصول  ها، جداگانه هزينه  نوع  .اين است  منظور نشده  فصل  اين  هاي در رديف  خاكي  اتعملي  انجام  هزينة .11 

 07/1  ضريب  با اعمال  مربوط  هاي رديف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبة  آبكشي ، نياز به بتني  يا كولهاي  بتني  هاي لوله  نصب  براي  .چنانچه12
 گيرد. نمي  تعلق  زيرزميني  زهكشي  به  مربوط  هاي لوله  نصب  هاي قيمت  ، به ضريب  شود.اين مي  تپرداخ

در   شده  عيار تعيين به  (نسبت  اضافي  سيمان  هزينة  پرداخت  .براي است 1  نوع  ، سيمان فصل  اين  هاي در رديف  شده  در نظر گرفته  سيمان .13 
 شود. مي  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط  هاي مورد، از رديف  ، بر حسب سيمان  نوع  بهاي رديفها) و اضافه

 گيرد. نمي  صورت  اضافي  پرداخت  هيچگونه  بابت  و از اين  ها منظور شده ، در قيمت ساخته پيش  قطعات  احتمالي  و شكستگي  افت  هزينة .14 
آبگير،   هاي مجزا، مانند حوضچه  يا چند قطعة  پارچه  يك  صورت ، به ساخته پيش  بتني  هاي و سازه  وليكيهيدر  فني  ابنية  و نصب  تهيه  هزينة .15 

 شود. مي  ، پرداخت100701  از رديف  ، با استفاده مشابه  هاي و سازه  فلوم  پارشال
 قطعات منظور شده است. بندي هاي مربوط به تهيه و اجراي بتن و قالب ههزين، 100703در بهاي واحد رديف  .16



  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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آوري با بخار آب، قراردادن در استخر آب و حمل به  ، هزينه اقداماتي از قبيل ويبره بدنه يا ميز ويبره، عمل101001در بهاي واحد رديف  .17
منظور شده است  آوري) تا يك كيلومتر در بهاي واحد رديف محل دپو در كارگاه منظور شده است. هزينه حمل آب (مورد نياز ساخت و عمل

  شود. ليتر آب به ازاي هر مترمكعب بتن كانالت، پرداخت مي 1500، و منظور داشتن 031310و مازاد بر آن از رديف 



  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۵٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ٠٠٠,١,٨٠۵  مترم

٣٠٠تهیه و نصب درپوش بتن پیش ساخته با عیار
عب ، برای روی  و ها چاه، ها کانالکیلوگرم سیمان در مترم

 .ها قنات

١٠٠١٠١ 

عب ١,٢٣٧,٠٠٠    مترم
تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن

عب. ٢۵٠عیار به  کیلوگرم سیمان در مترم
١٠٠٢٠١ 

  
عب ۵٢٧,٠٠٠,٢  مترم

تهیه و نصب جدولهای بتن پیش ساخته با سطح مقطع تا
کیلوگرم سیمان در ٢۵٠عیار متر مربع، با بتن به ٠/ ٠۵

عب و مالت ماسه سیمان   .١:۵مترم

١٠٠٣٠١ 

  
عب ٢,٠٢١,٠٠٠  مترم

تهیه و نصب جدولهای بتن پیش ساخته با سطح مقطع
کیلوگرم ٢۵٠عیار مترمربع، با بتن به ٠٫١٠و تا  ٠٫٠۵بیش از 

عب و مالت ماسه سیمان   .١:۵سیمان در مترم

١٠٠٣٠٢ 

  
عب ۵٠۶,۵٠٠,١  مترم

تهیه و نصب جدولهای بتن پیش ساخته با سطح مقطع
کیلوگرم سیمان در ٢۵٠عیار با بتن به متر مربع، ٠٫١٠بیش از 

عب و مالت ماسه سیمان   .١:۵مترم

١٠٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩١٢

تهیه و نصب کولهای بتن مسلح پیش ساخته درهر عمق،
یم  به کیلوگرم سیمان ٣۵٠عیار ، با بتن بهها قناتمنظورتح

عب، به  انضمام پر کردن پشت کول. در مترم

١٠٠۴٠١ 

  
عب ۴۴۵,۵٠٠,١  مترم

، با بتن تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتن
عب، به ٣٠٠عیار به منظور حفاظت کیلوگرم سیمان در مترم

 شیبها.

١٠٠۵٠١ 

عب ۶٣۵,۵٠٠,١    مترم
، باها کانالتهیه مصالح و اجرای پوشش بتن پیش ساخته 

عب. ٣٠٠عیار بتن به  کیلوگرم سیمان در مترم
١٠٠۶٠١ 

  
عب ۵٠٠,١,٧٣٨  مترم

تهیه مصالح و اجرای ابنیه فن هیدرولی و سازه های
کیلوگرم سیمان در ٣۵٠عیار  بتن پیش ساخته ، با بتن به

عب.  مترم

١٠٠٧٠١ 

عب ۵٠٠,۶۶٨    مترم
نصب ابنیه فن هیدرولی و سازه های بتن پیش ساخته

 ).٢(طبقه  ۴ به  ١با مالت ماسه سیمان 
١٠٠٧٠٢ 

  
عب ۵٠٠,١,٨٧١  مترم

، پایه و زین نیم های بتن لوله تهیه مصالح و اجرای کفش
کیلوگرم سیمان در ۴٠٠)، با عیار  ساخته (کانالت پیش

عب.  مترم

١٠٠٧٠٣ 

  
 مترطول ٨٧,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ١٠٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠١ 



  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۵١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٩٣

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار  متر، با بتن به میل ١۵٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠٢ 

  
 مترطول ١٢٣,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ٢٠٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠٣ 

  
 مترطول ١۴٨,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ٢۵٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠۴ 

  
 مترطول ٢٢٧,٠٠٠

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به میل ٣٠٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠۵ 

  
 مترطول ٢۵١,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ٣۵٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٩٠

قطر غیر مسلح به تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ۴٠٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠٧ 

  
 مترطول ٣٩۵,۵٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ۵٠٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴۵٣

قطر مصالح، ساخت و نصب لوله بتن غیر مسلح به تهیه 
کیلوگرم سیمان در ٣٠٠عیار متر، با بتن به  میل ۶٠٠داخل 

عب.  مترم

١٠٠٨٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢۵۵

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با بتن میل ٧٠متر و ضخامت جدار  میل ۴٠٠داخل 

عب.کیلوگرم  ٣۵٠عیار   به  سیمان در مترم

١٠٠٩٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٨٨

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به
متر، با بتن میل ٧٠متر و ضخامت جدار  میل ۴۵٠داخل 

عب. ٣۵٠عیار  به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣١٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با بتن میل ٧٠متر و ضخامت جدار  میل ۵٠٠ داخل

عب. ٣۵٠عیار  به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠٣ 



  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۵٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٣۵٠,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با بتن میل ٨٠متر و ضخامت جدار  میل ۶٠٠داخل 

عب. ٣۵٠عیار  به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٢٣

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با بتن میل ١٠٠متر و ضخامت جدار  میل ٧٠٠داخل 

عب. ٣۵٠عیار  به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠۵ 

  
 مترطول ۴١۶,۵٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با بتن میل ١٠٠جدار متر و ضخامت  میل ٨٠٠داخل 

عب. ٣۵٠عیار  به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠۶ 

  
 مترطول ۴٧١,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با بتن میل ١٠٠متر و ضخامت جدار  میل ٩٠٠داخل 

عب. ٣۵٠عیار  به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠٧ 

  
 مترطول ۵٨٧,٠٠٠

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به
متر، با میل ١٢٠متر و ضخامت جدار  میل ١٠٠٠داخل 
عب. ٣۵٠عیار  بتن به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧۶٨

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
با متر، میل ١۴٠متر و ضخامت جدار  میل ١٢٠٠داخل 
عب. ٣۵٠عیار  بتن به   کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩٠٩ 

  
 مترطول ٩۵١,٠٠٠

قطر تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن مسلح به 
متر، با میل ١۵٠متر و ضخامت جدار  میل ١۴٠٠داخل 
عب. ٣۵٠عیار   بتن به  کیلوگرم سیمان در مترم

١٠٠٩١٠ 

عب ۴١١,٠٠٠,١    مترم
ساخته (کانالت)، لوله بتن پیش انواع نیمتهیه بتن و ساخت 

عب. ۴۵٠عیار   به  کیلوگرم سیمان در مترم
١٠١٠٠١ 



  ساخته پیش  بتن  بیض  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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  ساخته پیش  بتن  بیض  نیم  هلول  نیم  یها کانال. یازدهم  فصل
  مقدمه

 
 بيني شده است. هاي مرتبط پيش فصلدر   مربوط  و متعلقات  ساخته پيش  بتني  بيضي  نيم  لولة  نيم  يها كانال  تهية .1
، 1-11  در جدول  شده  درج  هاي تيپ  شرح  همتر و ب 5  طول  به  بيضي  نيم  با مقطع  هاي لوله  نيم  نصب  ، براي فصل  اين  هاي رديف  بهاي .2

 . است  شده  محاسبه
  .چنانچه است شده  تر، در نظر گرفته  وبيش  مربع متر سانتيبر  كيلوگرم 1  براي  مجاز زمين  مقاومت  ، براساس فصل  اين  هاي رديف  بهاي .3 

و   ، پايه زين  و نصب  حمل  به  مربوط  بهاي اضافه  صورت  باشد، در اين  مربع متر سانتيبر   كيلوگرم 1از  كمتر تا 5/0از   مجاز زمين  مقاومت
  مربوط  هاي مورد از رديف  ، برحسب اضافي  مصرفي  ) و مالت در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم 150عيار   الغر (به  و بتن  كني ، پي اضافي  كفشك
 شود. مي  پرداخت  فصل  در اين

ها،  پايه  محل  كردن  مسير و پياده  ، تسطيح عمليات  مسير اجراي  برداري نقشه  به  مربوط  ، كارهاي لوله  نيم  نصب  ملياتع  در واحد بهاي .4 
 10  ضخامت  الغر به  بتن  و اجراي  وحمل  ، تهيه پي  ، رگالژ كف كنار پي  به  حاصل  خاك  ، ريختنمتر سانتي 50  تا عمق  زمين  در هر نوع  كني پي

و   ، حمل و ساخت  تهيه  هزينة  و همچنين  اضافي  خاكهاي  ، حمل پي  داخل  به  خاك  مورد نياز، ريختن  مالت  و مصرف  ، تهيهمتر سانتي
، منظور  تصاالتا  بندي آب  كيفيت  و كنترل  منظور آزمايش  به  اندازي ، و آب آب  تأمين  بندي  و نوار آب  و پايه  زين  بين  مهاري  ميلة  كارگذاري

 . است شده
منظور   مربوط  هاي كيلومتر، در رديف 30  تا فاصلة  تحويل  از محل  مربوط  و متعلقات  بيضي نيم  لولة  نيم  و باراندازي  و حمل  بارگيري  هزينة .5 

  كيلومتر، بر حسب 30مازاد بر   حمل  بهاي كيلومتر تجاوز نمايد، 30از   نصب  تا محل  تحويل  از محل  حمل  فاصلة  كه  .در صورتي است شده
 شود. مي  ، پرداخت و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي مورد از رديف

با كسر   شده  گذاري  بيضي نيم  لولة  مسير نيم  كل  از طول  است  كار عبارت  ، طول آن  و متعلقات  بيضي  نيم  لولة  نيم  نصب  هاي رديف  در كليه .6
 . و مشخصات  نقشه  در محور مسير، طبق  هيدروليكي  فني  ابنية  طول

  شده  درج 2-11  ، در جدول عمليات  كل به  نسبت  مربوط  و متعلقات  بتني  بيضي نيم  لولة  نيم  نصب  از مراحل  هر يك  انجام  درصد تقريبي .7
 گيرد. يقرار م  ، مورد استفاده موقت  هاي وضعيت صورت  محاسبة  براي  كه  است

 شود. مي  ، پرداخت با ماشين  خاكي  عمليات  هاي مورد از رديف  )، برحسبCut(  خاكبرداري  ها در مقاطع لوله  عبور مسير نيم  خاكي  عمليات .8 
نيز   فصل  اين  هاي رديف  براي "مورد عينا  ، بر حسب است  شده  بيني درجا پيش  بتن  فصل  درجا در مقدمة  بتن  براي  كه  عمومي  مشخصات .9 

 . نافذ است
و   است  ها منظور شده ، در قيمت كيلومتر و باراندازي 30  تا فاصلة  تحويل  از محل مالت نصب،  مصرفي  سيمان  و حمل  بارگيري  هزينة .10

 شود. مي  پرداخت ، و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي رديف  مورد بر اساس  كيلومتر، برحسب 30مازاد بر   حمل  هزينة
  حمل  هزينة . است منظور شده  مربوط  هاي رديف  ، در قيمت كيلومتر و باراندازي 1  تا فاصلة  تهيه  از محل  و ماسه  شن  و حمل  بارگيري  هزينة .11

 شد. خواهد  و پرداخت  محاسبه،  با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل031306تا  031303  هاي رديف  مورد طبق  كيلومتر، برحسب 1مازاد بر 
 شود. مي  در نظر گرفته  بتن  هر متر مكعب  براي  و ماسه  شن  متر مكعب 3/1  ، معادل و ماسه  شن  حمل  هزينة  محاسبة  براي



  ساخته پیش  بتن  بیض  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۵۴  
 

 

  ساخته پيش  بتني  بيضي  نيم  هاي لوله  نيم  مختلف  انواع .1-11  جدول

 لوله  نيم  تيپ  رديف
 متر ميلي  به

  داخلي  قطر بزرگ  نيم
 متر ميلي  به

  داخلي  قطر كوچك  نيم
 متر ميلي  به

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

  
 

  مربوط  و متعلقات  ساخته پيش  بتني  بيضي نيم  هلول نيم  يها كانال  نصب  مختلف  مراحل  براي  پرداخت  نحوة .2-11  جدول

 شماره
 رديف

 شرح مراحل مختلف عمليات مربوط به نصب

 هاي مختلف درصد قابل پرداخت براي تيپ

70T-، 100T-  و
150T- 

230T-، 315T-  و
450T- 

600T-، 800T-  و
1000T- 

1 
و   الزم  برداري نقشه  كارهاي  انجام مسير،  تسطيح و  تميزكردن

بتن الغر   ريختن و رگالژ ها، پايه  محل  كني پي ها، پايه  محل  كردن پياده
 . پي  كف

20 17 16 

2 
 كيلومتر 30 تا  فاصلة  به  بيضي نيم  لولة  نيم  متعلقات  و حمل  بارگيري

 كنار مسير. ها در آن  كردن ريسه و
15 14 13 

3 
 و كيلومتر 30 تا  فاصلة به   ساخته پيش  يها كانال  حمل و  بارگيري

 ها در كنار مسير. آن  كردن ريسه
17 23 32 

 15 17 20 . زين  و نصب  ريزي ، مالت لوله نيم  ها، پاية كفشك نصب 4
 17 21 20 . بندي و واشر آب  لوله نيم  نصب 5
 4 4 4 . اتصاالت  بندي آب  كيفيت  و كنترل  كانال  داخل  اندازي آب 6
 3 4 4 . اضافي  هاي خاك  و تسطيح  پخش و مسير  تميزكاري 7

 100 100 100 جمع كل



  ساخته پیش  بتن  بیض  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
ش سال  فهرست بهای واحد پایه  ١٣٩٣رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۵۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,١۴۶

T–٧٠نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ 
کیلوگرم ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا

 تر. متر مربع و بیش بر سانت

١١٠١٠١ 

  
 مترطول ١۵٣,٠٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
١٠٠-T ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت

١١٠١٠٢ 

  
 مترطول ١۵٨,٠٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
١۵٠-T ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت

١١٠١٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٧۶

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
٢٣٠-T  متر، در زمین با مقاومت مجاز ١و پایه با ارتفاع تا
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١

١١٠١٠۴ 

  
 مترطول ١٧۶,۵٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
٣١۵-T  متر، در زمین با مقاومت مجاز ١و پایه با ارتفاع تا
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١

١١٠١٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢١۴

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
۴۵٠-T  متر، در زمین با مقاومت مجاز ١و پایه با ارتفاع تا
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١

١١٠١٠۶ 

  
 مترطول ٢٩۵,۵٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
۶٠٠-T ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت

١١٠١٠٧ 

  
 مترطول ٣١١,٠٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
٨٠٠-T  ١متر، در زمین با مقاومت مجاز ١و پایه با ارتفاع تا

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم برسانت

١١٠١٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٣۴

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
١٠٠٠-T  متر، در زمین با مقاومت مجاز ١و پایه با ارتفاع تا

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١

١١٠١٠٩ 

  
 مترطول ١٧١,٠٠٠

T-٧٠نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ 
١متر، در زمین با مقاومت مجاز   ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم برسانت

١١٠٢٠١ 

  
 مترطول ١٧۵,۵٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
١٠٠-T متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠٢ 



  ساخته پیش  بتن  بیض  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
ش سال  فهرست بهای واحد پایه  ١٣٩٣رشته آبیاری و زه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ١٨١,٠٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
١۵٠-T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٠١

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
٢٣٠–T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠۴ 

  
 مترطول ٢١٢,٠٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
٣١۵-T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠۵ 

  
 مترطول ٢۴۵,۵٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
۴۵٠-T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۶٨

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
۶٠٠–T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٣۴

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
٨٠٠–T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠٨ 

  
 مترطول ٣۴۵,۵٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته تیپ
١٠٠٠–T  متر، در زمین با مقاومت ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع بیش تر. کیلوگرم بر سانت ١مجاز 

١١٠٢٠٩ 

  
 مترطول ٠٣٠,۵

، چنانچه١١٠١٠٣تا  ١١٠١٠١ های ردیف  به بها اضافه
کیلوگرم بر ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت

١١٠٣٠١ 

  
 مترطول ٨٠٠,١۵

، چنانچه١١٠١٠۶تا  ١١٠١٠۴ های ردیف  به بها اضافه
کیلوگرم بر ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت

١١٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٧

، چنانچه١١٠١٠٩تا  ١١٠١٠٧ های ردیف  بهبها  اضافه
کیلوگرم بر ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت

١١٠٣٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۵

، چنانچه١١٠٢٠٣تا  ١١٠٢٠١ های ردیف  بهبها  اضافه
کیلوگرم بر ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت

١١٠٣٠۴ 
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ش سال  فهرست بهای واحد پایه  ١٣٩٣رشته آبیاری و زه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,١۵

، چنانچه١١٠٢٠۶تا  ١١٠٢٠۴های  ردیف  بها به اضافه
بر کیلوگرم ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت

١١٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۶٠٠,٣٨

، چنانچه١١٠٢٠٩تا  ١١٠٢٠٧های  ردیف  بها به اضافه
کیلوگرم بر ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت

١١٠٣٠۶ 



ش . دوازدهم  فصل   زیرزمین  های کننده ها و جمع زه
ش سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  ١٣٩٣آبیاری و زه
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ش . دوازدهم  فصل   زیرزمین  های کننده ها و جمع زه
  مقدمه

 
 : زير است  هاي قسمت  ، شامل زيرزميني  هاي كننده ها و جمع زهكش  گذاري لوله  عمليات .1 
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  مورد نياز و انجام  در حريم  زهكش  مسير ترانشة  و تسطيح  تميزكردن .1ـ1 
 . شده  مشخص  ترانشة  و عرض  )، با عمق لجني  هاي زمين  استثناي (به  زمين  در هر نوع  حفر ترانشه .2ـ1 
 ).متر ميلي 200زهكشها تا قطر   (براي  ترانشه  در داخل  آن  ترنچر و نصب  دستگاه  بر روي  خرطومي  هاي لوله  و استقرار كالف  تخليه .3ـ1 
 . مواد خارجي  از ورود هر گونه  لوله  داخل  حفاظت .4ـ1 
 ).رمت ميلي 200زهكشها تا قطر   ها (براي لوله  و روي  زير و اطراف  ، براي مشخصات  طبق  شده  بندي فيلتر دانه  مصالح  و پخش  ريختن .5ـ1 
ترنچر   دستگاه  وسيلة  به  لوله  فيلتر و نصب  مصالح  ، ريختن ، حفر ترانشه120104و  120102، 120101  هاي رديف  موضوع  ) در عمليات تبصره 

ديگر   مناسب  طرق  به  عمليات  ترنچر و بقية  توسط  ، حفر ترانشه120107تا  120105و  120103  رديف  موضوع  شود.در عمليات مي  انجام
 گيرد. مي  صورت

  جا شدن از جابه  منظور جلوگيري  ها، به لوله  روي متر سانتي 30  تا ارتفاع  اول  ، در مرحلة حفاري  از عمليات  حاصل  با خاكهاي  خاكريزي .6ـ1 
 . اضافي  خاكهاي  مجدد تا تراز مورد نظر و پخش  و خاكريزي  زهكش  هاي لوله

 . مورد لزوم  و ساير عمليات  لوله  داخل  احتمالي  گرفتگي  رفع و شستشو و  آزمايش .7ـ1 
فيلتر،   مصالح  تهية  .هزينة است  منظور شده  زهكش  هاي فيلتر و لوله  مصالح  استثناي ، به مصالح  تهية  ، هزينة فصل  اين  هاي رديف  در بهاي .2 

كيلومتر در  1  فيلتر تا فاصلة  مصالح  حمل  شود.بهاي مي  پرداخت  طور جداگانه  به  با سنگ  بنايي  عمليات  ، از فصل040801  رديف  براساس
با   خاكي  عمليات  ، از فصل031306تا  031303  هاي رديف  مورد براساس  كيلومتر، بر حسب 1و مازاد بر   شده  بيني ، پيش يادشده  رديف
 شود. مي  و پرداخت  ، محاسبه ماشين

  كيلومتر در بهاي 30  ، تا فاصلة كارگاه  كارفرما) تا مركز ثقل  يا انبار مركزي  ساخت  (كارخانه  تحويل  از محل  زهكش  هاي لوله  حمل  هزينة .3 
  اساس، بر تهيه  كيلومتر از محل 30مازاد بر   .حمل است كار، منظور شده پاي  به  كردن و ريسه  ، باراندازي ، حمل بارگيري  ، شامل نصب  هاي رديف
 شود. مي  )، محاسبه و نقل  (حمل  پانزدهم  در فصل  مربوط  هاي رديف

شود،   پيمانكار محول  آنها به  در نظر باشد تهية  .چنانچه كارفرما است  عهدة  ، به بتني  ساختة پيش  هاي لوله  استثناي به  زهكش  هاي لوله  تهية .4 
 منظور شود.  عمليات  اجراي  ، دربرآورد هزينة فصل  اين  و در انتهاي  دار تهيه ستاره  ماقال  ضوابط  ، طبق مربوط  اقالم  بايد شرح

  هاي .در رديف است  مسير ترانشه  و تميزكردن  نمودن  از آماده  ، پس زمين  متوسط  با رقوم  ترانشه  كف  رقوم  ، اختالف ترانشه  عمق  مالك .5 
  صورت  ديگري  پرداخت  و اضافه  شده  كار در نظر گرفته  سختي  به  مربوط  هاي متر، هزينه 2از   بيش  يدر عمقها  عمليات  اجراي  به  مربوط

 . نخواهد گرفت
 . خواهد گرفت  صورت  (مانند ترنچر) و با جدار قائم  مخصوص  آالت ماشين  ، توسط زيرزميني  هاي زهكشمسير   كانال  حفاري .6 
  مانندبيل  كانال  حفاري  آالت از ساير ماشين  كار، استفاده  اجراي  بندي زمان  برنامه  به  مشاور و با توجه  مهندس  تشخيص  بنا به  ) چنانچه تبصره 

  نوع  صورت  در اين ميسر نباشد،  با جدار قائم  حفر كانال  ، امكان خاك  و كيفيت  نظيرنوع  فني  داليل  شود و به  ، مجاز شناخته مكانيكي
 شود. مي  پيمانكار ابالغ  از تأييد كارفرما به  و پس  مشاور تعيين  مهندس  ، توسط جدار ترانشه  مناسب  و شيب  آالت ماشين

اور و تأييد مش  مهندس  تشخيص  دار ميسر نباشد و بنا به شيب  صورت  به  حفر ترانشه  ، امكان اجرايي  محدوديتهاي  علت  به  كه  در صورتي 
 شود. مي  پرداخت  ، جداگانه عمليات  اين  باشد، بهاي  ضروري  ترانشه  ديوارة  كارفرما، حفاظت



ش . دوازدهم  فصل   زیرزمین  های کننده ها و جمع زه
ش سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  ١٣٩٣آبیاری و زه

  

 
 

 

۵٩  
 

 

مشاور و   نباشد، با پيشنهاد مهندس  مناسب  زهكش  هاي لوله  مجدد روي  خاكريزي  ، براي حفاري  از عمليات  حاصل  خاك  كه  در صورتي .7 
  شود.هزينة مي  ، محاسبه با ماشين  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط  هاي از رديف  آن  خواهد شد و بهاي  استفاده  رضهق  كارفرما، از خاك  تصويب
 خواهد شد.  ، محاسبه با ماشين  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط  هاي رديف  ، طبق شده  تعيين  نقاط  مازاد به  خاكهاي  حمل

 شود. مي  ، محاسبه ساخته پيش  بتن  در فصل  مربوط  هاي رديف  ، طبق بتني  هاي لوله  تهية  بهاي .8 
، منظور  مربوط  هاي رديف  ، در قيمت120304تا  120301  هاي رديف  موضوع  بتني  هاي لوله  اتصاالت  بندكشي  و اجراي  مالت  تهية  هزينة .9 

 . است شده
در   كه  زيرزميني  هاي زهكش  حفر ترانشة  مسير عمليات  از طول  قسمتي  ، به120406و  120405، 120404  هاي رديف  يبها اضافه .10 

گردد،  مي  مشاور و پيمانكار تنظيم  كارفرما، مهندس  با حضور نمايندگان  ، كه عمليات  اجراي  جلسة  صورت  قرار دارد و براساس  لجني  هاي زمين
 گيرد. مي  تعلق

و از  120111تا  120104  هاي رديف  ، به قائم  به  نسبت ها كانالشيبدار   قسمتهاي  خاكي  عمليات  حجم  اضافه  ، براي120501  رديف  بهاي .11 
 شود. مي  ، پرداخت120305تا  120301

  شود.در صورت مي  تپرداخ  ساخته پيش  بتن  از فصل  جداگانه  آن  و بهاي  است  منظور نشده  فصل  اين  هاي در رديف  بتني  هاي لوله  تهيه .12 
  پيش  بتن  متناظر فصل  هاي از رديف  مربوط  عمليات  ، بهاي كننده جمع  هاي زهكشي  براي متر ميلي 800از   با قطر بيش  بتني  از لوله  استفاده
 شود.  مي  محاسبه  ساخته



ش . دوازدهم  فصل   زیرزمین  های کننده ها و جمع زه
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ١٠٠,٣۴

ش ش اجرای زه ) با لوله های زیرزمین (زه های عمق
یا مشابه تا (Pipe Corrugated)خرطوم مشب 

متر و عمق سانت ۵٠عرض تا  متر، با ترانشه به میل ٢٠٠قطر
 متر، با ترنچر. ٢تا 

١٢٠١٠١ 

  
 مترطول ۴٠,٧٠٠

ش های زیرزمین با لوله خرطوم مشب یا اجرای زه
و ۵٠عرض بیش از متر، با ترانشه به میل ٢٠٠مشابه تا قطر

 با ترنچر. متر، ٢متر و عمق تا  سانت ۶٠تا 

١٢٠١٠٢ 

  

 مترطول ٣١,٧٠٠

ش های زیرزمین با لوله خرطوم مشب یا اجرای زه
و ۵٠عرض بیش از متر، با ترانشه به میل ٢٠٠مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورت که ٢متر و عمق تا  سانت ۶٠تا 
لوله گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایل غیر از ترنچر

 انجام شود.

١٢٠١٠٣ 

  
 مترطول ۴٠٠,۴٣

ش های زیرزمین با لوله بتن یا سفال اجرای زه
۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میل ٢٠٠(تنبوشه) تا قطر

 متر، با ترنچر. ٢متر و عمق تا  سانت

١٢٠١٠۴ 

  

 مترطول ٣۵,۵٠٠

ش های زیرزمین با لوله بتن یا سفال تا اجرای زه
متر و عمق سانت ۶٠عرض تا به متر، با ترانشه میل ٢٠٠قطر
متربا ترنچر، در صورت که لوله گذاری و ریختن ٢تا 

 مصالح فیلتر با وسایل غیر از ترنچر انجام شود.

١٢٠١٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٧

ش های زیرزمین با لوله پی.وی.س مشب یا اجرای زه
۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میل ٢٠٠مشابه تا قطر 

متر با ترنچر، در صورت که لوله ٢و عمق تا متر  سانت
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایل غیر از ترنچر

 انجام شود.

١٢٠١٠۶ 

  

 مترطول ٢٠٠,٣۶

ش های زیرزمین با لوله آزبست سیمان اجرای زه
۶٠عرض تا متر، باترانشه به میل ٢٠٠مشب یا مشابه تا قطر

ترنچر، در صورت که لولهمتر با  ٢متر و عمق تا  سانت
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایل غیر از ترنچر

 انجام شود.

١٢٠١٠٧ 

  
 مترطول ٣۶,۵٠٠

ش های زیرزمین با لوله خرطوم مشب یا اجرای زه
۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میل ٢٠٠مشابه تا قطر

. ٢متر و عمق تا سانت انی  متر، با بیل م

١٢٠١٠٨ 

  
 مترطول ٣۶,۵٠٠

ش های زیرزمین با لوله پی.وی.س یا مشابه اجرای زه
متر و سانت ۶٠عرض تا  متر، با ترانشه به میل ٢٠٠تا قطر

. ٢عمق تا  انی  متر، با بیل م

١٢٠١٠٩ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,۵٣

ش های زیرزمین با لوله آزبست سیمان یا اجرای زه
٨٠عرض  ترانشه بهمتر، با  میل ٢٠٠مشابه تا قطر 

. ٢متر و عمق تا  سانت انی  متر، با بیل م

١٢٠١١٠ 

  
 مترطول ۵٢,٣٠٠

ش های زیرزمین با لوله بتن یا سفال یا مشابه اجرای زه
متر و سانت ٨٠عرض  متر، با ترانشه به میل ٢٠٠تا قطر 
. ٢عمق تا  انی  متر، با بیل م

١٢٠١١١ 

 مترطول ٩,٠٨٠  
، چنانچه عمق ١٢٠١٠٧تا  ١٢٠١٠١های  ردیف  بهبها  اضافه

 متر باشد. ٣و تا  ٢ترانشه بیش از 
١٢٠٢٠١ 

  
 مترطول ٧۶٠,۶

، چنانچه عمق١٢٠١١١تا ١٢٠١٠٨های  ردیف  بها به اضافه
٣متر ی بار،  ٣تا  ٢مترباشد، برای عمق  ٢ترانشه بیش از 

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. متر دوبار و به ۴تا 

١٢٠٢٠٢ 

  
 مترطول ١۴٢,٠٠٠

ش ) با لوله بتنCollectorهای جمع کننده ( نصب زه
١عرض  متر، با ترانشه به میل ٣٠٠قطر داخل  غیرمسلح به

. ٢متر و عمق تا  انی  متر، با هر وسیله م

١٢٠٣٠١ 

  
 مترطول ١٨۵,۵٠٠

ش قطر های جمع کننده با لوله بتن غیر مسلح به نصب زه
متر و عمق ١٫١٠عرض  متر، با ترانشه به میل ۴٠٠داخل 

. ٢تا  انی  متر، با هر وسیله م

١٢٠٣٠٢ 

  
 مترطول ٢١٣,٠٠٠

ش قطر های جمع کننده با لوله بتن غیر مسلح به نصب زه
متر و عمق ١٫٢٠عرض  متر، با ترانشه به میل ۵٠٠داخل 

. ٢تا  انی  متر، با هر وسیله م

١٢٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۴٩

ش های جمع کننده با لوله بتن مسلح و غیر نصب زه
١٫۴٠عرض  متر، با ترانشه به میل ۶٠٠قطر داخل  مسلح به

. ٢متر و عمق تا انی  متر، با هر وسیله م

١٢٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٣٠٨,٠٠٠

ش قطر های جمع کننده با لوله بتن مسلح به نصب زه
٢متر و عمق  ١٫۶تا  عرض متر با ترانشه به میل ٨٠٠داخل 

. انی  متر، با هر وسیله م

١٢٠٣٠۵ 

  
 مترطول ٢۶,۵٠٠

٢، چنانچه عمق ترانشه بیش از ١٢٠٣٠١ردیف  بها به اضافه
متر دوبار و ۴تا  ٣متر ی بار،  ٣تا  ٢متر باشد، برای عمق 

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. به

١٢٠۴٠١ 

  
 مترطول ١٠٠,٢۶

، چنانچه عمق١٢٠٣٠٣و  ١٢٠٣٠٢های  ردیف  بها به اضافه
٣متر ی بار،  ٣تا  ٢متر باشد، برای عمق  ٢ترانشه بیش از 

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. متر دوبار و به ۴تا 

١٢٠۴٠٢ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٣٠٠,٣۵

، چنانچه عمق١٢٠٣٠۵و  ١٢٠٣٠۴ردیف   بها به اضافه
متر ی بار، ٣تا  ٢متر باشد، برای عمق  ٢ ترانشه بیش از

 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق متر دوبار و به ۴تا  ٣

١٢٠۴٠٣ 

 مترطول ٣٣٠,۵  
، چنانچه١٢٠١٠٧تا  ١٢٠١٠١های  ردیف  بها به اضافه

 لجن صورت گیرد. های زمینعملیات در 
١٢٠۴٠۴ 

 مترطول ۶,۴٧٠  
، چنانچه١٢٠١١١تا ١٢٠١٠٨های  ردیف  بها به اضافه

 لجن صورت گیرد. های زمینعملیات در 
١٢٠۴٠۵ 

 مترطول ٢٩,٨٠٠  
، چنانچه ١٢٠٣٠۵تا  ١٢٠٣٠١های  ردیف  بها به اضافه

 لجن صورت گیرد. های زمینعملیات در 
١٢٠۴٠۶ 

  
عب ۵٠٠,٢٠  مترم

ش های عمق خاکبرداری قسمتهای شیب دار ترانشه زه
یا جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمین،

 هرعمق و خاکریزی مجدد روی آن. به

١٢٠۵٠١ 

  

عب ۴٠٠,٢١  مترم

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

 آب الزام باشد.

١٢٠۶٠١ 

  
عب ١٠٠,١۴  مترم

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

 شود.

١٢٠۶٠٢ 



  کاری .عایق سیزدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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  کاری عایق. سیزدهم  فصل
  مقدمه

 
  ، اين و در هر صورت  بوده  فني  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  ميزان بايد به ،)Overlap(  ، مقدار همپوشاني رطوبتي  هايكاري عايقدر  .1 

 كمتر باشد. متر سانتي 10مقدار نبايد از 
در   همپوشاني  و هزينة  ستا ها جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  كاري عايق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گيري اندازه  مبناي .2 

 . است  منظور شده  فصل  اين  هاي رديف
  ييبها اضافه  گونه و هيچ  و مانند آنهاست  ، منحني ، مورب ئم، قا از افقي  اعم  سطوح  كار در تمام  انجام  ، براي فصل  اين  هاي واحد رديف  بهاي .3 

 . نيست  پرداخت  ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق صعوبت  بابت
 با:  ، برابر است ترتيب به  رطوبتي  كاري عايق  متر مربع 1هر   ، براي فصل  اين  هاي در رديف  .مقدار قير مورد مصرف4 
 . افقي  سطوح  ، براي كيلوگرم 2و   قائم  سطوح  قير براي  كيلوگرم 5/1،  اندود قيري .1ـ4 
 . افقي  سطوح  ، براي كيلوگرم 5/3و   قائم  سطوح  قير براي  كيلوگرم 5/2،  گوني  اليه  اندود با يك .2ـ4 
 .  افقي  سطوح  ، براي كيلوگرم 5و   قائم  سطوح  قير براي  كيلوگرم 5/3،  گوني اندود با دو اليه .3ـ4 



  کاری .عایق سیزدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ رطوبت با ی قشر اندود قیری. کاری عایق مترمربع ٠٠٠,٣۵  

. کاری عایق مترمربع ٨٩,١٠٠   رطوبت با دو قشر اندود قیری و ی الیه گون ١٣٠١٠٢ 

. کاری عایق مترمربع ١۴٠,٠٠٠   رطوبت با سه قشر اندود قیری و دو الیه گون ١٣٠١٠٣ 



  متفرقه  .کارهای چهاردهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۶۵  
 

 

  متفرقه  .کارهای چهاردهم  فصل
  مقدمه

 
،  است  شده  ، در نظر گرفته آميزي رنگ  براي  سطوح  سازي  منظور آماده به  زدن  يا سمباده  برس  ، هزينة ضد زنگ  رنگ  اجراي  هاي در رديف .1 

مورد،   بر حسب  آن  باشد، بهاي  داشته  زدايي  زنگ مشاور و تأييد كارفرما، نياز به  مهندس  با تشخيص  زدگي  زنگ  علت به  فلزي  سطوح  چنانچه
 خواهد شد.  پرداخت  زدايي  زنگ  هاي از رديف

 شود. مي  ، پرداخت شده  زدايي زنگ  فلزي  كارهاي  وزن  ، بر حسب140302و  140301  هاي واحد رديف  بهاي .2 
 د.شو مي  ، پرداخت شده  آميزي يا رنگ  ضد زنگ  فلزي  كارهاي  وزن  ، بر حسب140306تا  140303  هاي واحد رديف  بهاي .3 
  منظور شود.هزينة  پيمان  ، بايد در اسناد و مدارك مورد نياز است  برداري بهره  دوران  براي  كه  هايي ساختمان  و مشخصات  نقشه .4 

و   ، محاسبه تكار نافذ اس  اجراي  برآورد هزينة  تهية  در زمان  كه  ساختمان  واحد رستة  بهاي  هاي از فهرست  ، با استفاده ياد شده  هاي ساختمان
 شود. مي  كار انجام  پيشرفت  ، بر اساس ياد شده  هاي رديف  گردد.پرداخت مي  درج  مربوط  رديف  برآورد و در مقابل  مقطوع  صورت به
منظور   مربوط  هاي ، در قيمت الستيكي  مورد نياز واتراستاپ  يكديگر و جوش به )P.V.C(  پالستيكي  واتراستاپ  نوارهاي  دستمزد چسباندن .5 

 . است  شده
  ، منظور شده140702و  140701  هاي رديف  ، در قيمت اضافي  ميلگردهاي  استثناي ، به واتراستاپ  نصب  براي  الزم  و وسايل  مصالح  تمام .6 

 . است
ياد شده باشد، بهاي آن بـه    فضخامت مندرج در ردي 25/1تا  75/0، چنانچه ضخامت ژئوممبراين برابر مشخصات بين 141003. در رديف 7

 شود. تناسب پرداخت مي
  هاي اين فصل ژئوگريدي است كه مقاومت كششي نهايي آن در هردو جهت برابر باشد. منظور از ژئوگريد دو سويه در رديف .8
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ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

۶۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ٣٠٠,۶۵   دسیمتر م
، باریزی بتنهای بتن پس از  بریدن درزها در روسازی

 وسایل و ابزار الزم.
١۴٠١٠١ 

عب ٩,٠۵٠   دسیمتر م
مصالح و پرکردن درزهای بتن با ماسه آسفالت، برتهیه 

 حسب حجم درز.
١۴٠١٠٢ 

عب ١۶,۴٠٠   دسیمتر م
تهیه مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتن با پالستوفوم، بر

 حسب حجم درز.
١۴٠١٠٣ 

عب ١,٠۵٣,٠٠٠   دسیمتر م
های تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارج برای تکیه گاه

 آزاد.
١۴٠٢٠١ 

عب ٣٨۴,۵٠٠   دسیمتر م
های تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخل برای تکیه گاه

 آزاد.
١۴٠٢٠٢ 

 ١۴٠٣٠١ سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی. کیلوگرم ٢٧۵  

 کیلوگرم ١,٣٠٠  
روش ماسه پاش (سند زنگ زدایی سطوح فلزی به

 بالست).
١۴٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۴۶۵  
دست ضدزنگ ، روی سطوحتهیه مصالح و اجرای ی 

 فلزی.
١۴٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ١,٢١٠  
تهیه مصالح و اجرای ی دست ضدزنگ و دو دست اکلیل

 روغن شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
١۴٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ١,١٣٠  
تهیه مصالح و اجرای ی دست ضدزنگ و دو دست رنگ

 روغن شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
١۴٠٣٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢,١٠٠

تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست
س شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی، به ازای رنگ اپ

رون در هر دست رنگ. ١٠٠  می

١۴٠٣٠۶ 

 کیلوگرم ١,١٨٠  
رون افزایش ١٠٠ازای هر ، به١۴٠٣٠۶ردیف  بها به اضافه می

. س  ضخامت رنگ آمیزی اپ
١۴٠۴٠١ 

 ١۴٠۵٠١ تهیه ونصب نوار شبرنگ. مترمربع ۵۵٣,٠٠٠  

 ١۴٠۵٠٢ تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ. مترمربع ٣٠٣,٠٠٠  

  
 مترمربع ٠٣٠,۵

١۵٠وزن حدود  اتیلن)، به تهیه و نصب نایلون (فیلم پل
گرم در مترمربع، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که

 باق بماند.نایلون الزاما در کار 

١۴٠۶٠١ 

 مترطول ٢٠٠,٩۴  
متر، از جنس سانت ١۵عرض  تهیه و نصب واتر استاپ به

.  پی.وی.س
١۴٠٧٠١ 
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ١٣١,٠٠٠  
متر، از جنس سانت ١۵عرض  نصب واتر استاپ به تهیه و

.  الستی
١۴٠٧٠٢ 

. پالستی لوله جاگذاری و کاری سوراخ تهیه، کیلوگرم ٨٨,٢٠٠   ش برای زه ١۴٠٧٠٣ 

 مترطول ۴,۵۵٠  
متر اضافه بر سانت ١، برای هر١۴٠٧٠١ردیف   بها به اضافه
 متر. سانت ١۵

١۴٠٨٠١ 

 مترطول ٨,٢٢٠  
متر اضافه بر سانت ١، برای هر١۴٠٧٠٢ردیف   بها به اضافه
 متر. سانت ١۵

١۴٠٨٠٢ 

  
 مقطوع 

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

١۴٠٩٠١ 

  
 مقطوع 

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

١۴٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ١٠٠,٩۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با
کیلو نیوتن بر متر طول و کرنش ١٠٠مقاومت کشش 

به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح ٪١٢حداکثر 
 خاک.

١۴١٠٠١ 

 مترمربع ۴١٠,٧  
کیلونیوتن ۵٠به ازای هر  ١۴١٠٠١بها به ردیف  ضافهه

 افزایش در مقاومت کشش در هر جهت.
١۴١٠٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین (زمین غشا) از جنس
به (High Density Poly Ethylene)اتیلن سنگین  پل

های سطوح و سازه کاری عایقمتر برای  میل ١ضخامت 
های فاضالب و مختلف، مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی.

١۴١٠٠٣ 

  

 مترمربع ٣٠٠,۶۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک
ساله در محیط خاک ١٢٠) LTDSدارای مقاومت نهایی (

)٩  <PH  <۴ به میزان (KN/m جهت ساخت ٢٠
 ها. دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح شیب

١۴١٠٠۴ 

  

 مترمربع ۵۴,۵٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه دارای مقاومت
ساله در محیط خاک ١٢٠) LTDSنهایی (

)٩  <PH  <۴ به میزان (KN/m ۵ جهت تثبیت بسترهای
 سست، با تالق و غیره. 

١۴١٠٠۵ 

  
 مترمربع ٨,١٠٠

به ازای ١۴١٠٠۵و  ١۴١٠٠۴های  بها به ردیف اضافه
)LTDSافزایش در مقاومت کشش نهایی ( KN/m ۵ هر

 ساله.  ١٢٠

١۴١٠٠۶ 
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 مترمربع 

که زمان  ١۴١٠٠٢و  ١۴١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
PH>  ۴یا اسیدی  PH<  ٩ژئوگرید در محیط قلیایی 

 استفاده گردد.

١۴١٠٠٧ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۴  
بابت  Wrap-aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای اضافه

 سطح که در نما دیده میشود.
١۴١٠٠٨ 

  
 مترطول 

قیر و کنف، در محل درزبند،  تهیه و جاگذاری نوار آب
 ساخته (کانالت). های پیش لوله نیم

١۴١١٠١ 
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  و نقل  حمل . پانزدهم  فصل
  مقدمه

 
در   مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  كيلومتر، و همچنين 30  ، تا فاصلة تا انبار كارگاه  تحويل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينة .1

كيلومتر،  30مازاد بر   حمل  ).هزينة2بند   موضوع  مصالح  استثناي  (به  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  اين  ساير فصلهاي  هاي رديف  قيمت
  فصل  اين  هاي رديف  مورد، بر اساس  ، بر حسب پالستيكي  هاي لوله  و انواع  ساخته پيش  بتني  لولة  نيم  يها كانال،  ، آهك فوالد، سيمان  تنها براي
 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزينة  گونه ، هيچ ساير مصالح  شود و براي مي  پرداخت

در   كيلومتر و باراندازي 1تا   و حمل  بارگيري  ، هزينة بتني  ساخته پيش  و قطعات  لوله  ، فيلتر و همچنين ، بنايي بتن  سنگي  و مصالح  آب  براي .2
،  آب  كيلومتر، براي 1مازاد بر   حمل  هزينة  پرداخت  .نحوة است شده  بها در نظر گرفته فهرست  اين  ساير فصلهاي  هاي ، در رديف مصرف  محل

 . است شده  ، تعيين فصل  يا اين  مربوط  فصلهاي  مورد در مقدمه  ، بر حسب ساخته پيش  بتني  قطعات  و همچنين  سنگي  مصالح
  زير تعيين  شرح  گيرد، به قرار مي  كيلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزينة  در محاسبة  كه 1بند   موضوع  از مصالح  مقادير هر يك .3
 : يا ساير موارد نيست  مقادير مصالح  محاسبة  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزينه  محاسبة  تنها براي  شده  شود.مقادير تعيين مي

  سيمان .1ـ3 
 : بتني  ساخته پيش  و قطعات  بتن  تهية  براي  سيمان .1ـ1ـ3 
 شود. مي  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به بتندر   عيار سيمان  ، براساس مقدار سيمان 
 : سنگي  بنايي  كارهاي  مالت  تهية  براي  سيمان .2ـ1ـ3 
  ميزان ، به بنايي  در كارهاي  مالت  و حجم  شده  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در مالت  عيار سيمان  به  ، با توجه مقدار سيمان 

 شود. منظور مي  بنايي  كارهاي  كل  درصد حجم 30
 : سيماني  اندودهاي  مالت  تهيه  براي  سيمان .3ـ1ـ3 
به   با توجه  سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافهبه ،  در مالت  عيار سيمان  ، براساس پركننده  هاي و مالت  اندودكاري  در مالت  مقدار سيمان 

 شود. مي  اندودها محاسبه  ضخامت
 فوالد .2ـ3 
و   تقويتي  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشي ، ناوداني تيرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از ميلگرد و پروفيلهاي فوالد مصرفي  كيلوگرم 1هر   ازايبه  

 شود. منظور مي،  حمل  بابت  كيلوگرم 05/1شود،  مي  مشخص  اجرايي  هاي و نقشه  مشخصات  براساس  كه  اتصالي
 شود: مي  زير تعيين  شرحبه ،  حمل  هزينة  پرداخت  ، براي سيمان  مبدأ حمل .4
  محل  حالت  .در اين است  مربوط  كارخانة  ، محل شود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانهبه طور مستقيم   سيمان  كه  در صورتي .1ـ4 

 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب  تأييد مهندسبه خريد بايد قبالً 
  (كه  داخلي  سيمان  كارخانة  نزديكترين  ، محل نشود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانه به طور مستقيم  سيمان  كه  در صورتي .2ـ4 

 كند)، خواهدبود. خريد توليد مي  مورد نظر را در زمان  سيمان
 شود. مي  زير تعيين  شرحبه   حمل  هزينة  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل .5
توليد كنندگان خريد از   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخلي  توليد كنندگاناز به طور مستقيم ، فوالد  كه  در صورتي .1ـ5

  تأييد مهندس  بايد قبالً به  خريد يا تحويل  محل  حالت  خواهد بود. در اين  تحويل  محل ،بورس كاال  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخلي
 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب

نزديكترين محل توليد فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخليتوليدكنندگان مسقيم از به صورت فوالد   كه  در صورتي .2ـ5
 شوند.  هاي نورد فوالد نيز جزء توليدكنندگان محسوب مي كند. كارخانه كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي
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  در دفترچة  كه  هايي و در مورد راه  است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچة  آخرين  طبق  راه  ، نزديكترين حمل  مسافت  تعيين  مبناي .6
 شود. مي  آنها تعيين  مشاور، فاصلة  نظر مهندس  طبق  فاصله  كوتاهترين  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعيين  براي  مسافتي  شدهياد
  پاكتي  و سيمان فوالد  حمل  هاي رديف  كيلومتر باشد، طبق 450(مبدأ تا مقصد) تا   حمل  مسافت  كه  در صورتي  فله  سيمان  حمل  بهاي .7

به  50/1  ضريب  ، با اعمال پاكتي  و سيمان فوالد  حمل  هاي رديف  ، بر اساسكيلومتر باشد 450بيشتر از   حمل  شود و اگر مسافت مي  پرداخت
نيز   آن  شود، بهاي  حمل  فله  بصورت  آهك  چنانچه شود، مي  كيلومتر پرداخت 30از كسر   پس ،مسير  طول  تمامهاي مربوط، براي  قيمت رديف
 .شود مي  پرداخت 150106تا  150101  هاي از رديفحسب مورد 

  درصد، پرداخت 30  اضافهبه   فصل  اين  هاي رديف  مورد، بهاي  شود، بر حسب  انجام  و شني  خاكي  در راههاي  مصالح  حمل  كه  در صورتي .8
 شود.  مي
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کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
حمل فوالد، سیمان پاکت وآه پاکت برای مسافت مازاد

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر، تا  ٣٠بر
١۵٠١٠١ 

کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
وآه پاکت برای مسافت مازادحمل فوالد، سیمان پاکت 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا ٧۵بر 
١۵٠١٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
حمل فوالد، سیمان پاکت وآه پاکت برای مسافت مازاد

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا ١۵٠بر
١۵٠١٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣١٠  
حمل فوالد، سیمان پاکت وآه پاکت برای مسافت مازاد

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا  ٣٠٠بر
١۵٠١٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
حمل فوالد، سیمان پاکت وآه پاکت برای مسافت مازاد

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا  ۴۵٠بر
١۵٠١٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
حمل فوالد، سیمان پاکت وآه پاکت برای مسافت مازاد

 کیلومتر. ٧۵٠بر 
١۵٠١٠۶ 

  
١۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یا اتیلن پلحمل انواع لوله های پالستی (مانند لوله های 
 ( هر قطر برایبه صورت کالف یا شاخه ای به پی.وی.س

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر، تا  ٣٠مسافت مازاد بر 

١۵٠٢٠١ 

  
١٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن پلهای پالستی (مانند لوله های  حمل انواع لوله
 .( هر قطربه صورت کالف یا شاخه ای به یاپی.وی.س

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا  ٧۵برای مسافت مازاد بر 

١۵٠٢٠٢ 

  
۶٫٩ 

  -مترطول 
 کیلومتر

اتیلن پلحمل انواع لوله های پالستی (مانند لوله های 
 ( هر قطربه صورت کالف یا شاخه ای به یاپی.وی.س

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا  ١۵٠برای مسافت مازاد بر 

١۵٠٢٠٣ 

  
۵٫۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یا اتیلن پلحمل انواع لوله های پالستی (مانند لوله های 
 ( هر قطر برایبه صورت کالف یا شاخه ای به پی.وی.س

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا ٣٠٠مسافت مازاد بر 

١۵٠٢٠۴ 

  
۴٫٨ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یا اتیلن پلهای  (مانند لوله های پالستی  حمل انواع لوله
 ( هر قطر برای ای به  صورت کالف یا شاخه بهپی.وی.س

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا  ۴۵٠مسافت مازاد بر 

١۵٠٢٠۵ 

  
۴٫١ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یا اتیلن پلهای پالستی (مانند لوله های  حمل انواع لوله
 ( هر قطر برایبه صورت کالف یا شاخه ای به پی.وی.س

 کیلومتر. ٧۵٠مسافت مازاد بر 

١۵٠٢٠۶ 

  ۶۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

، برایمتر میل ٢٠٠تا ١٠٠قطربه حمل انواع لوله بتن 
 مسافت مازاد بر ی کیلومتر.

١۵٠٣٠١ 

  ١۵٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

، برایمتر میل ٣۵٠تا ٢۵٠قطربه حمل انواع لوله بتن 
 مسافت مازاد بر ی کیلومتر.

١۵٠٣٠٢ 



  و نقل  حمل . پانزدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ٢٨۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

، برایمتر میل ۵٠٠تا ۴٠٠قطربه حمل انواع لوله بتن 
 مسافت مازاد بر ی کیلومتر.

١۵٠٣٠٣ 

  ٣۶٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

، برایمتر میل ٧٠٠تا ۶٠٠قطربه حمل انواع لوله بتن 
 مسافت مازاد بر ی کیلومتر.

١۵٠٣٠۴ 

  ۶٨٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

، برایمتر میل ١٠٠٠تا  ٨٠٠قطربه حمل انواع لوله بتن 
 مسافت مازاد بر ی کیلومتر.

١۵٠٣٠۵ 

  ١,١٠٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

، برایمتر میل ١۴٠٠تا  ١٢٠٠قطربه حمل انواع لوله بتن 
 مسافت مازاد بر ی کیلومتر.

١۵٠٣٠۶ 

  
٨٩ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یها پیت یش ساخته برایپ بتن ضیم بیم لوله نیحمل ن
٧٠T- ،١٠٠T-  ١۵٠وT-٣٠مسافت مازاد بر ی، برا
 لومتریك

١۵٠۴٠١ 

  
١٨٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یها پیت یش ساخته برایپ بتن ضیم بیم لوله نیحمل ن
٢٣٠T- ،٣١۵T-  ۴۵٠وT-٣٠مسافت مازاد بر ی، برا
 لومتر.یك

١۵٠۴٠٢ 

  
۴٧۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

یها پیت یش ساخته برایپ بتن ضیم بیم لوله نیحمل ن
۶٠٠T- ،٨٠٠T-  ١٠٠٠وT-، ٣٠مسافت مازاد بر یبرا
 لومتر.یك

١۵٠۴٠٣ 

  
کیلومتر  -تن  ٩١۵

ی نیم لوله نیم بیض بتن پیشها کانالحمل متعلقات 
) برای انواع تیپ ها، برای  ساخته (مانند زین، پایه و کفش

 کیلومتر. ٣٠بر  مسافت مازاد

١۵٠۵٠١ 

  

کیلومتر  -تن  ٩١۵

یا ها کانالساخته بتن برای پوشش  حمل متعلقات پیش
ها و همچنین ابنیه فن هیدرولی و حفاظت شیب

ساخته، برای مسافت مازاد بر ی های بتن پیش سازه
 کیلومتر.

١۵٠۶٠١ 

  ٢۶ 
  -مترطول 
 کیلومتر

 کیلومتر. ٣٠مسافت مازاد بر هر قطر، برای  حمل تنبوشه به 
١۵٠٧٠١ 



  دستمزدی  کارهای . شانزدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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  دستمزدی  کارهای . شانزدهم  فصل
  مقدمه

 : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  براي ،موضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي. 1
، شامل مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  شود. هنگام مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاره دار اندازي، به صورت ست هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
 د.شو مي  درج  فصلاين در 



  دستمزدی  کارهای . شانزدهم  فصل
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

  

 

 



 کار پای  مصالح .١  پیوست
ش سال فهرست بهای واحد   ١٣٩٣پایه رشته آبیاری و زه
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 کار پای  مصالح .١  پیوست
  مقدمه 
  كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحيبه كار،  پاي  مصالح .1 

به   ورود مصالح  نگامباشد.ه  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  انبار شود كه  شكليبه   طور مرتببه   و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات
 شود.  مشاور تنظيم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه

در   مصالح  اراندازيو ب  مربوط  فصلهاي  هاي در رديف  شده  بيني پيش  تا فاصله  ، حمل بارگيري  ، هزينة ضميمه  فهرست  هاي رديف  در قيمت .2 
  در مقدمه  شده  بيني موارد پيش  استثنايبه ،  مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورتبه   كارگاه

 شود. نمي  فصلها، انجام
  مصالح  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  د و برايشو مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعيت صورت  تهيه  هنگام .3

و   باالسري  ضريب و با احتساب شوند) مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه  مصالحي  (براي  7/0بدون اعمال ضريب  حمل  كار و هزينه پاي
 شود. ها منظور مي وضعيت صورتپيمانكار، در   پيشنهادي

  كارگاه  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماستبه   ، متعلق وضعيت صورتدر   از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  تمام .4 
در   ( چنانچه  وضعيت صورتاز   از كسر آن  ، پس صورت  در اين  باشد.كه  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي

 كند.  خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  مشاور و موافقت  تواند با پيشنهاد مهندس پيمانكار مي ،باشد )  منظور شده  توضعي صورت
  در مقابل  كه  مناسبي  و پيمانكار بايد آنها را در محل  پيمانكار است  عهدهبه ،  پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئوليت .5 

 باشد، انبار كند.  مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل
  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعيتهاي  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  كار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح  نرخ .6 

 . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است
مازاد   كار منظور شود.مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت صورتو  ، موقت  از تحويل  پس  موقت  عيتوض صورت  در آخرين .7 

 شود.   خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار استبه   و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  بر مصرف



 کار پای  مصالح .١  پیوست
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ١٢٨,٠٠٠    ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترم

عب ۶٠٠,٧٨    ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترم

عب ۵٠٠,١۴٣    ۴١٠۴٠١ سنگ الشه بنایی. مترم

عب ٠٠٠,٢٨۶   . مترم  ۴١٠۴٠٢ سنگ الشه قواره شده موزایی

عب ۵٠٠,٢٢١    ۴١٠۴٠۴ سنگ بادبر. مترم

عب ۵٠٠,۵٢٨    ۴١٠۴٠۵ سنگ سرتراش. مترم

عب ۵٨۴,۵٠٠    ۴١٠۴٠۶ سنگ نیم تراش. مترم

عب ۵٠٠,٧۶٩    ۴١٠۴٠٧ سنگ تمام تراش. مترم

. تن ۵٠٠,١,٠٣٠    ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع ی پاکت

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع ی فله. تن ٨٨١,٠٠٠  

. تن ۵٠٠,١,٠۶٠    ۴١٠۵٠٣ سیمان پرتلند نوع دو پاکت

 ۴١٠۵٠۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٩١١,٠٠٠  

. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۵٠٠,١,٠٨٠    ۴١٠۵٠۵ پاکت

 ۴١٠۵٠۶ فله. ۵نوع سیمان پرتلند  تن ٩٣١,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠١ دینامیت. کیلوگرم ۴٠٠,۵٩  

 ۴١٠۶٠٢ انواع فتیله. مترطول ٩۶٠,۴  

. عدد ٢١,٢٠٠    ۴١٠۶٠٣ انواع چاشن

 ۴١٠٧٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۶٠٠,١٩  

 ۴١٠٧٠٢ انوع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم   

. کیلوگرم ٢١,٠٠٠    ۴١٠٧٠٣ انواع ناودان

. کیلوگرم ۵٠٠,١٨    ۴١٠٧٠۴ انواع نبش

 ۴١٠٧٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۶ انواع تسمه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٧ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٨ انوع سپرفلزی. کیلوگرم ۴٠٠,١٨  

رد ساده. کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١٠٨٠١ انواع میل

رد  کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١٠٨٠٢ آجدار.انواع میل



  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 

 شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينهبه   طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصيبه آنها را   توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  شامل،  دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمامبه كارفرما)،   (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي هزينهو   دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
 . دفتر مركزي  و سوخت،  ، برق آب  هزينه .7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
 . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
 ها. صهدر مناق  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  دارينگه  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
 اي دفتر مركزي. دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصيبه را   آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوهبه   پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
 . ماليات  هزينه .3ـ2
 سود پيمانكار. .4ـ2
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2



  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٧٨  
 

 

  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  ينههز .1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل

 گيرد. قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاهبه   دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  هزينه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويلبه   مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  هدر تعميرگا  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

ماليات بر ارزش ، كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پيمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 .  است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل .٣  پیوست
 

بـه  ، بايـد   هر رشـته به   مربوط  رو، در كارهاي  ، از اين است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورتبه ،  دستورالعمل  اين
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب

 
  . تعاريف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورتبه بايد   كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1 

 ، ميسر شود.   پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات
  گيرنـد، ماننـد كارگاههـاي    قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  د كهشو مي  گفته  ساختمانيبه ،  پشتيباني  . ساختمانهاي2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  ، تعميرگاههاي آن
 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قـرار گيـرد، ماننـد      تفادهآنها، مورد اسبه   دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختمانيبه ،  عمومي  . ساختمانهاي3ـ1 
  ، پاركينگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشـويخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه

 . سرپوشيده
و   آب  هـدايت   يهـا  كانـال ، ايجـاد خـاكريز و    اضـالب و ف  سـطحي   آبهـاي   و دفـع   آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 

  ، تـامين  كشـي  روبـاز، حصـار    ، پاركينگهـاي  ورزشي  هاي زمينروباز،   سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي  تمهيدات
 . است بهمشا  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه  روشنايي

كارفرمـا    كـار، از سـوي    مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
  تعيـين   نپيمـا   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  و تحويل  تامين
 شود. مي

  و تجهيـزات   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  نمايي جا  طرحبه   با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل . انبار كارگاه6ـ1 
 شود. مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت

 كند.  متصل  كارگاهبه موجود كشور را   از راههاي  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محلبه   دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  . راههاي8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مستقيمبه را،   و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ، راههايي ارتباطي  . راههاي9ـ1 

 كنند. مي  كار متصل  اجراي  محلبه ديگر،   راههاي
  موضـوع   عمليـات   علتبه شد اما  مي  از مسير موجود انجام "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
  يا نصب  احداث  روشبه ،  آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  در شرح  . منظور از تامين11ـ1 

  بـرداري   بهره و  نگهداريبه   مربوط و اقدامهاي  اجاره يا  خدمت خريد  صورتبه ،  محل موجود در  از امكانات آنها  اختيار گرفتن يا در  رگاهدر كا
 . از آنهاست

و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  . برچيدن12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   هـا و محلهـاي   زمين  برگرداندن  اول  شكلبه   لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

 . كارفرماست
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 برآورد  تهيه  . روش2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نيـاز هـر كـار و همچنـين      ايطشـر به   برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2 

 تجهيز و   در فهرست   شده   بيني  پيش  هاي  رديف  طبق  را  مربوط   هاي  ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي   روش  ترين اقتصادي
و در   برآورد كرده  مقطوع  صورت  باالسري به  هاي هزينه  و با منظور نمودن  كار   اجراي  محل  هاي  قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه  برچيدن

،  و پيمـان   را در اسـناد مناقصـه    باشـد، آن   الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  چنانچه د وكن  مورد نظر، درج  هاي برابر رديف
برآورد آنها منظور   عنوانبه ،  و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  اختمانهاييس  كند. براي  بيني  پيش
  ، اسـتهالك  و نصب  حمل  ، هزينه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  شود. در مورد ساختمانهاي مي
از چنـد    كـه   شود. در پيمانهايي ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمايه و

 شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
يمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به تبصره) در پ

 شود. ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي
اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورتبه شود،  منظور مي  كارگاه  جهيز و برچيدنت  هاي در برآورد هزينه  كه  و راههايي  . ساختمانها، تاسيسات2ـ2 

  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يـا زيربنـايي    جنبـي   تاسيسات  اجرايبه   دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليلبه شود.  مي  نظر گرفته
در   موضـوع   و ايـن  شـود   استفاده  تجهيز كارگاه  عنوانبه   ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره

  اجـراي   و در بـرآورد هزينـه    محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  اسناد و مدارك
يـا    و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تامين  كارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  چنانچه شود. كار منظور مي

آنهـا در    هزينـه   اينكهبه   شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  ساير موارد، از تاسيسات
 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  فصلهاي  هاي رديف

،  آب  انتقـال   بـراي   نانچـه شـود. چ   ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  . نحوه3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسـفورماتور و    نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهدهبه را   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2 

و سـاير    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيز   بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخصبه ،  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسـر    بـرآورد و پـس    آن  هكارفرمـا نباشـد، هزينـ     عهـده به   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمي كارگاه  و برچيدن
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  از شـبكه   اسـتفاده   بگيرد، در حالت  عهدهبه را   آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي 05ـ2 
و سـاير    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
  مـدارك  ، در اسـناد و  زمينه  ارفرما در اينك  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه كارهاي
  يـا احـداث    كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان
، منظـور   كارگـاه   تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  گشتبر  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهدهبه ،  آب  چاه
 شود. مي

  بينـي  پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راهبه اجرا نياز   در دوره  كارگاهبه   دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2 
تجهيـز و    هـاي  در رديف  بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهدهبه   دسترسي  راه  احداث  يمانپ  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  شود. در صورتي
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  رشـته   واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهدهبه   دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه  برچيدن
 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورتبه و   محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

باشـد    كارفرمـا در نظـر داشـته     ، چنانچه كارفرماست  عهدهبه   تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2 
  بينـي   پـيش   پيمـان   خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  يناز زم  يا قسمتي  تمام
 ، منظور كند. كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  و هزينه  كرده

، هـر   اسـت   شـده   گذاشته  كارفرماست  عهدهبه   در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  و شرايطبها   فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  . به8ـ2 
  بينـي   پـيش   پيمـان   خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت  نوع
 كند.

  هـاي  واحـد رديـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  اييتجهيز كارگاهه  . هزينه9ـ2 
 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، در رديف بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  فصلهاي

  و از ايـن   اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهاي  هاي ، در رديف آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  التآ ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  . هزينه10ـ2 
 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در رديف  اي ، هزينه بابت

در   اي ، هزينـه  بابـت   و از ايـن   اسـت   شده  ، محاسبه مربوط  واحد رديفها در فصلهاي  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه11ـ2 
 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف

  اسـت   الزم  كه  . در كارهايي است  شده  بيني پيش   ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  ، در هزينه پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه12ـ2
 شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه

از غـذا، در    كننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي13ـ2 
 شود. مي، منظور  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوعبه   آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط

كـار مجـاز     اجـراي   پيمانكار، در برآورد هزينـه   توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش14ـ2 
 . نيست

  ، بـر اسـاس   انحرافي  راههايبه   طمربو  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، جزو رديف انحرافي  راههاي  . هزينه15ـ2 
 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زير  ، باند فرودگاه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست

، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
،  كارگـاه   تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزينه

 شود. منظور مي
تـا   421001و  420303تـا   420301  هاي رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون رگاهكا  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 

در زيـر بيشـتر     شده  تعيين  نبايد از ميزانشوند)  ها به صورت مقطوع منظور مي (كه خود اين رديف،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
يـا    مناقصـه   از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  شود. در صورتي

 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويببه ،  مناقصه  ترك  صورتبه كار   ارجاع
آبرسـاني   ، راهـداري،  آهن و بانـد فرودگـاه   ، راه ، راه قيبر  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست به   مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2

  كـار بـدون    اجـراي   بـرآورد هزينـه    درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  روستايي، آبخيزداري و منابع طبيعي، شبكه
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه

بـرآورد    درصـد مبلـغ   5  ميزان  ، به و زهكشي  ، آبياري تحت فشار  و آبياري آب  انتقال  خطوط  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  هزينه
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  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گـاه  مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي 2-17-3 
  تناسـب بـه  درصـد   5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفتهبه   هاي رشته  كارگاه
 شود. مي  ها محاسبه از رشته  هريكبه   برآورد مربوط  مبلغ

  كلي  . شرايط3
  را تهيـه   تجهيز كارگـاه   جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرستبه   ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  موظف . پيمانكار1ـ3 

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  دسـتگاههاي بـه  ، پيمانكـار را   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامين  براي  پيمان  مدارك در اسناد و  شده  بيني پيش  روش  به  . كارفرما با توجه2ـ3 

  ، بـراي  و موارد مشـابه   عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  و سازمانهاي  اجرايي
 كند. مي  معرفي ، ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  شرايطبه   ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3 
  شـده   درج  پيمـان   در اسـناد و مـدارك    كارگـاه   تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  انجامبه 

 . است  آن  رعايتبه   باشد، پيمانكار ملزم
شـود. تجهيـز    مـي   ، انجـام  است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3 

  ، انجـام  بابـت   از ايـن   اضـافي   پيمانكار اسـت و پرداخـت    هزينهبه ،  كار است  مورد نياز انجام  كه  پيمان در  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيـز اضـافي    كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  تغيير كند، مبلغ  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

 . است  پرداخت  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  هاي از قيمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع  متقي  تنها براي
  مبلـغ   ، تا سـقف 4مفاد بند به   ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه5ـ3 

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  هاي در رديف  شده  بيني پيش
  كنـد، در برابـر حـوادث    مـي   احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينهبه   است  . پيمانكار، موظف6ـ3

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
شوند.   كار برچيده  از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  هاي زميندر   كه  تجهيز كارگاهبه   مربوط  . ساختمانها و تاسيسات7ـ3 

  جز سـاختمانها و قطعـات  به .  پيمانكار استبه   كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثنايبه (  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
يـاد    پيمانكار، سـاختمانها و تاسيسـات  به   آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
 شود. كارفرما واگذار ميبه ،  شده

  پرداخت  . نحوه4 
وضـعيتها    و در صـورت   شـده   آنها، محاسـبه به   مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسببه ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  . هزينه1ـ4 

 شود. مي  درج
  تناسـب بـه  از كـار باشـد،     بخشـي بـه    مربـوط   شود، چنانچـه  مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورتبه آنها   تامين  كه  ييرديفها  ) هزينه تبصره

و   ، محاسـبه  پيمـان   موضـوع   عمليـات   پيشـرفت   تناسـب   بـه  شود،  مربوط كار  كل  به  كه  صورتي در و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن  پيشرفت
 .شود مي پرداخت

 شود. وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ4 
 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت صورت، در  كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل .٣  پیوست
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٨٣  
 

 

ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشـاور، قبـل    50آورد هزينه اجراي كمتر از هاي با بر در پروژه. 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه

 هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت شود. گاهي، هزينهاساس ضوابط بخشنامه نظارت كار
 

 دن كارگاهیز و بر چیتجه یها فیفهرست رد
 

 ال )يمبلغ ( ر واحد شرح شماره
  مقطوع مانكار.يز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پين و تجهيتام 420101
  مقطوع مانكار.يز محل سكونت كارگران پين و تجهيتام 420102
  مقطوع مانكار.يو دفاتر كار پ يادار يها ز ساختمانين و تجهيتام 420103
  مقطوع كارگران. يه غذايته يالت الزم برايا تسهينه ين كمك هزيتام 420201
  مقطوع كارگران. ين لباس كار، كفش و كاله حفاظتيتام 420202
مشاور و تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس  420301

 مقطوع )4-4(با رعايت بند  آزمايشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4(با رعايت بند  مشاور و آزمايشگاه.

 

 تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه. 420303
 مقطوع )4-4(با رعايت بند 

 

تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر  420304
 مقطوع )4-4سرعت. (با رعايت بند 

 

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون 420305
 مقطوع انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما.

 

) و HSEبهداشت و محيط زيست (هزينه برقراري نظام ايمني،  420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پيمان. حفاظت كار، براساس دستورالعمل

 

تجهيز انبارهاي سرپوشيده، و  هاي پشتيباني تامين ساختمان 420401
 مقطوع آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه.

 

  مقطوع تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. 420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تجهيز ساختمانتامين و  420403

 مقطوع اداري و دفاتر كار.
 

  مقطوع .يمحوطه ساز 420404
  مقطوع ق.يمه عميا نيق ياحداث چاه آب عم 420501
  مقطوع داخل كارگاه. ين آب كارگاه و شبكه آب رسانيتام 420601
  مقطوع داخل كارگاه. ين برق كارگاه و شبكه برق رسانيتام 420602
  مقطوع داخل كارگاه. يمخابرات يها ستمين سيتام 420603
  مقطوع در داخل كارگاه. يستم گازرسانين سيتام 420604
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 ال )يمبلغ ( ر واحد شرح شماره
  مقطوع كارگاه. يستم سوخت رسانين سيتام 420605
  مقطوع .ين راه دسترسيتام 420701
  مقطوع س.يسرو يها ن راهيتام 420702
  مقطوع .يارتباط يها راهن يتام 420703
  مقطوع اب و ذهاب كارگاه.ين ايتام 420801
د يستم توليزات سيآالت و تجه نينصب ماش يو سكو برا ين پيتام 420901

 مقطوع د بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.يستم توليمصالح، س
 

ن آنها از راه يتاما يآنها،  يزات و راه اندازيآالت و تجه نينصب ماش 420902
 مقطوع د مصالح.يا خريد خدمت يخر

 

زات به كارگاه و يآالت و تجه نيماش ي، حمل و بار اندازيريبارگ 420903
 مقطوع برعكس.

 

خارج  يساز انجام نما يبرا يدن داربست فلزيه، نصب و برچيته 421001
ش از يب يساز كه ارتفاع نما يه، وقتيرشته ابن يساختمان در كارها

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  ني، مونتاژ و دمونتاژ ماشي، حمل، بار اندازيريبارگ 421002
 مقطوع محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس. يحفار

 

 يآالت حفار نيل و ماشي، مونتاژ و استقرار وساييجا هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع گر در كارگاه.يك محل به محل ديمحل شمع و بارت از 

 

 و سپر يكوب آالت شمع نيل و ماشيوسا ي، حمل و باراندازيريبارگ 421004
 مقطوع به كارگاه و برعكس. يكوب

 

 يبتن يرهايمحل ساخت ت يساز ه لوازم و مصالح و كفيته 421005
  مقطوع .ها پلساخته  شيپ

 ير مشبك فلزيقطعات ت ل ويوسا ي، حمل و باراندازيريبارگ 421006
 مقطوع النسمان) به كارگاه و برعكس.تر(پو

 

ساخته از محل  شيپ يبتن يرهايل نصب تيو استقرار وسا ييجا هجاب 421007
 مقطوع گر.يهر پل به محل پل د

 

و  ها چاهله يها و م اطراف ترانشه يبرا يمنيل ايم و وساين عاليتام 421101
دارد، در ه قرار يط نقليا وساين و ير عبور عابريكه در مس ييگودها
و  فاضالب يآور شبكه جمع ،ع آبيرشته شبكه توز يكارها
 مقطوع .ييروستا يآبرسان

 

ه از يط نقلياده و وساين پيتردد عابر يل الزم و برقرارين وسايتام 421102
شبكه  ،ع آبيرشته شبكه توز يها و گودها در كارها ترانشه يرو

 مقطوع .ييروستا يو آبرسان فاضالب يآور جمع
 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل .٣  پیوست
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٨۵  
 

 

 ال )يمبلغ ( ر واحد شرح شماره
ه در يط نقلياده و وساين پيتردد عابر ير مناسب براين مسيتام 421103

ر موجود قطع يات، عبور از مسيكه به علت انجام عمل ييها محل
 يآور شبكه جمع ،ع آبيرشته شبكه توز يشود، در كارها يم

 مقطوع .ييروستا يو آبرسان فاضالب

 

موارد الزم، در ه مناسب در داخل نقب در يو تهو يين روشنايتام 421104
 مقطوع .فاضالب يآور رشته شبكه جمع يكارها

 

  مقطوع موجود در محدوده كارگاه. يزراع يا انحراف موقت نهرهايحفظ  421201
  مقطوع .ز كارگاهيمه تجهيب 421301
  مقطوع دن كارگاه.يبرچ 421302

  مقطوع .دن كارگاهيز و بر چينه تجهيجمع هز
 
 



 . کارهای جدید۴پیوست 
ش سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زه

  

 
 

 

٨۶  
 

 

 . کارهای جدید۴پیوست 
 
 

 شود: ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  بها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد پيش فهرست در چنانچه  .1

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
بيني شده باشد و يا روش تعيين  بها و مقادير منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

بيني شده باشد يا نه)، براي پرداخت قيمت جديد عيناً  ها تصريح شده باشد (اعم از اين كه براي آن مقدار پيش قيمت واحد آن در مقدمه فصل
هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير  هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه مت با اعمال تمام ضريباز همان قي

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديفو  شود ميهاي مربوط) استفاده  ضريب
 است. پيمان مبلغ اوليه درصد 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  شود. مبلغ مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
 

 
 



تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي  1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 

  
 

   :آبياري و زهكشيتدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته و كارشناسيكارگروه 
  

      غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني)  
    )فني نظام امور معاون( فر قانع جواد سيد  
     هوشنگ نوايي  

        شريعتي سهيال  

     حميدرضا خاشعي  

     امير جهانشاهي  

   
   
   محمد مهدي رحمتي   
     معاون نظارت راهبردي

 


