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 تعالي بسمه                        

س عاون  ردی ر ظارت را ی و   ور  ر
هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

 93/35414 شماره:
 03/04/1393 تاريخ:

  1393بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال  ابالغ فهرستموضوع : 
 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 

از نوع گروه اول » 1393بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا براي برآورد هزينه  االجرا) كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ مي (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. كارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه مي
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  ، مقدمه كاربرد، كليات  دستورالعمل  اين  شود، شامل مي  ناميده  سد  اختصار فهرست بهاي  به سد سازي كه  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست. 1
 : زير است  شرح  بها، به  فهرست  ها و پيوستهاي  واحد رديف  و بهاي  فصلها، شرح

  كار. پاي  مصالح )1  پيوست
 .  شرح اقالم باالسري) 2  پيوست
 .  كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل )3  پيوست
 كارهاي جديد. )4  پيوست

 بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  . نحوه2
هاي  هاي جانبي شامل سيستم جراي انواع سدهاي بتني، خاكي و سازها  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  هاي  رديف  شرح. 1ـ2

  پوشش تحترا  ها و آبياري  هاي دسترسي و انتقال آب براي نيروگاه هاي تخليه كننده، انواع سرريزها، انواع گالريها، تونل انحراف آب، سيستم
و همچنين استفاده از اين فهرست بها در طرحهاي  تاس هدنشي ينب شيپ سده ايروگن ارهاي ساختماني (ابنيه)كه، وعجمم ينا رددهد.  ميقرار 
  هاي  رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  در موارديبخشي سدها الزامي نيست.  عالج
  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه الماق  آن  براي  مناسب  رديف  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين

و   قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي  واحد رديف  شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت  رديف
  هاي  رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  حاسبهمهاي دوره مبناي اين فهرست،  بر اساس قيمت

 شود.  مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهيه  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره
با   هر فصل  هاي  ، رديف جديد در آينده  هاي  رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي  رديف به  دسترسي  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در اين. 2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي  رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها يا زير فصلهاي آنها، به  ماهيت به  توجه
در هر   رديف  شماره آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  ولا  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب به  كه  است
 .  است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه

ديگر،   ، يا روش ييها  يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي. 3ـ2
  شده  تعيين  روش به  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
  ، تعيين1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ، اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  هايي  واحد رديف  بهاي. 2-4
 شوند.  مي  دار محسوب ستاره  هاي  نيز رديف  اقالم  شوند و اين مي

  ، بايد هنگـام 4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  هاي  واحد رديف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي  واحد رديف  و بهاي  شرح. 2-5
 برسد.   اجرايي  دستگاه  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي

بـرآورد    مبلـغ   بـه  جمـع    ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  چنانچه جمع شود، واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2
باشـد، الزم اسـت    ) درصد30، بيشتر از سي ( اين رشته، در  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  بها (پايه فهرست  هاي رديف
  قيمـت   بـا تجزيـه    را، پس از تصويب، همـراه   رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامي رديف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصـويب   از رسـيدگي   دارد تـا پـس    ارسـال  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سقف يـاد   يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 
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  تعيـين   روش  زير، طبـق   هاي آن هزينه به  مربوط  غير پاية  هاي  بها و رديف  فهرست  اين  هاي  واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2
 شود.  مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده

براي كارهايي كه بـه صـورت مناقصـه و     30/1، برابر  است  شده  درج 2  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2
 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 

 .3  پيوست  ، مطابق هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه. 2ـ7ـ2
 اهـ ب تسفهر هاي اين  حسب رديفرب ني، وت فمشخصاو  ييااجري ها  قشهن اسس، برانآ قالما ديراكار، مقر ه رايجا زينهه وردرآب . براي2-8

 شود.  مي ، تهيهتاس ها  رديف و مبلغ دارقد، محوا ايهد، بحواح، ر، شرهاشامل شم هك تيسهر. فشود مي محاسبه و تعيين
، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  رديفهاي  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين
  شده  ها ضرب رديف  مبلغ  جمع  ، به باالسريضريب آيد و  مي  دست  كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  رديفهاي  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ  از جمع

ها و  فصل  ، مقدمة ، كليات شده ياد  مدارك  كار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزينة شود، نتيجه مي  اضافه  آن ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة و
  ، ناميده)كار  اجراي  برآورد هزينهمنضم به پيمان ( بها و مقاديركار  فهرست  عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعة شده  ضميمه 4و  3 ،2، 1  پيوستهاي

 شود. مي
  بها و مقادير يا بـرآورد هزينـه    ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  راياج  برآورد هزينه  براي  كه  . در كارهايي3

شـود.   مـي   تهيـه   طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
بـرآورد    بـرآورد كـه    خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  ير يا برآورد هزينهبها و مقاد  فهرست
ديگر يك كار، به  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  بخشهاي
 شود.  مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  ملحق

ـ  جرايـي ا اهگسـت د ويسـ  از دهشـ  ابخـ نتا بـه روش  هتوج . با4 ت اجهيـز ت (ابـزار دقيـق) و   يـري ه گو انـداز  كنتـرل  ياگاههتدسـ  هيـ ته رايب
ـ  هانويل آحت و لمد، حيخر هومورد نح درر اكپيمانرايي و جا ستگاهد داتهتع نيكال، بايداهيدرومك و مـدارك  ناد سـ ا درر با توجه به نكات زي

 د. شوي بين يشپ نمايپ
قالـب يـك    دري مانتاخسـ  كـار ا ب راههمو تهيه و نصب و قرائت تجهيزات ابزار دقيق  لنيكاازات هيدرومكيجهت نصب ه تهيه وك يردموا در -

 شود.  ، فهرست بهاي كارهاي مربوط ضميمه اين فهرست بها ميشود مي واگذارر كانپيماه بن پيما
به  ونصبي اختمانس اهنگي كارهايمه ماتدخ نهيد، هزوش جاعرا ديگري انركانپيما يار كانپيما زات ياد شده بهيجهت نصب كه يدر صورت -

 نصب انركانپيماا يار يمانكپ راتيخا در ار رگاهاكز تجهي ازي اناتكام بايدر يمانكاپ چهننا. چشود ميي بين متفرقه پيش لف در فصيصورت يك رد
طـي رديـف    ارگـاه ن كو برچيـد  هيـز جت زينـه ه دربـرآو ر د بـوط رزينـه م ه وي بين شيپ مانيو مدارك پد ناسا رد آنح ، شردده زات قراريتجه

 . شود مي هترفگ نظر رداي  جداگانه
ميشود، با استفاده از فهرسـت بهـاي پايـه     هترفگ نظر رد اريدبر هربه هراي دورب كهد س ت عمومياو تاسيسا ههرا، هاختماناس . هزينه احداث5

 شود.  مربوط(راه و باند فرودگاه، ابنيه و تاسيسات برقي و مكانيكي و ...) برآورد شده و به عنوان يك فهرست بهاي جداگانه ضميمه اسناد مي
ي عاتطالا وعن لي هرك طوره ب اوهآن هيهت منبع وا ههو دستگا وازمللح، امص املك خصاتشايد، مب ردورآبه دكنن هيواحد ته ااور يشم . مهندس6

و د اناسـ  رد و يـه هشـد، ت اب شتهادي اهگآ به آن تبنس شنهاد قيمتيپ ائهاربراي ر نكااپيمت سا زمال و هدبو رثموت يمق رظن زا كه، را نهاآ درباره
 كند.  مان درجيمدارك پ

ر هـ  لحامصـ  مجوح عيت، وسعتقمو يداب اورشم ندسهشنهاد قيمت، ميپ ائهرو امكان ا لحامص عدنم تامشخص ازر پيمانكا عالاطروظمنه ب .7
 د. يانم رجد ناپيم نيف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و

، تمهيـداتي ماننـد   )Care of Water(. در مواردي كه در عمليات در فضاي باز بمنظوركنترل، انحراف و هدايت آبهاي زيرزميني يـا سـطحي   8
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 هب وجهتبا يداب اورشم ندسهد، مشبا زمال يعيبطن جرياا به تخليپمپاژ يا  Well Pointاحداث زهكش، خاكريز، ديوار آب بند، سپركوبي، ايجاد 
 رهاياقالم كا يه وهت راب و هدايت آ رلتكن يابر زانيد مورح ر، طراك رايجال درمح تمالي آبحميزان ا وي نيزمرزي طحي وس آبهايات عالمط
ـ  پـاژ مپ نـه ي، هزدشـو ي بينـ  شيپ ژامپپ روش بهي رزمينيز هايبدايت آه وآوري ع مج گاهره. ايدمن رومنظ راك رايجا زينهه درآوربر د را نآ ا ب

 . شود مي رآوردب بيني شده در فصول ديگر ي پيشبها اضافههاي   تفرقه عالوه بر رديفم ايهارك صلف رد هشد ينبيش رديف پي ده ازااستف
االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .9

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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و  رقابل تفكيكيغ ها شامل شماره رديف، شرح رديف، واحد، بهاي واحد، مقدار و جمع كل اجزاي  و رديف لهاصف قدمهمات، يكل مفاد   .1
 . ستنده يگردكي مكمل
هـر   دحـ اوي ابهـ  كـه ل، بتكار نيس نيف خصاتشم ندهنك عيينت ييتنها ه، بو كليات ها لصفه قدمم رده دج شرد شرحو  ها  رديف شرح
ـ  و شده ماانج نيت فشخصام وه نقشق ار، طبك كه ستا اختدپر رصورتي قابلد ها  رديف از يك  يـن ا در هدشـ  عيـين ت تاصـ خمشا ب
 .باشد  داشته  مطابقت و رديف مورد نظر بها تسهرف

ي هـا   قشهن در هدش عيينت شخصاتم، نبه پيمام عمومي و خصوصي منض نيف صاتخا، مشهبت سفهر ينا در نيف تامشخصز ا منظور .2
 . رهاستكا رستون و ددستورالعمل سازندگا يي،ااجر

ص شـخ م هر مورد از آنها بـه طـور  ل شموم عده گر آنكم شود ميل امش يزن زير را يها  زينههت، سفهر هاي اين  رديفز ا هر يك بهاي .3
 د. باشه شد تصريح

  سانينا نيروي تامين -
 بزار ا و تالآ شينما تامين -
 . اريدنگه هاي  ينهزو ه زمالت دفعا زي بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگيري، افتو  ورريزد بات با احتساو تجهيز لحصام تهيه -
 . قتوم يلومان تحز تا هدش نجاما ي كارهايرنگهدا وي ساتيتاس هاي  سيستم جهيزات وت زيادنا راهو آزمايش  -
 امين تجهيزات نقشه برداري و كنترل هندسي كار بوسيله اكيپ نقشه برداري پيمانكار. ت -
 . شود مي ختااست پرده شدي بين شيپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هك رديامو يابر انه تنهاگجدا لمح ينهزه )1 صرهتب

 هبحاسـ مو، ر از ايـن ، اسـت  هدشـ  ظورنم هاي مربوط  رديفر د از آن جرخاري مت 500ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ينهزه )2 تبصره
 اي از تونـل  نهامتري بعداز خروج از ده 500 زاانه هستند، گجدا لمح زينهه داخترپل مشمو حي كهلامص رايبد، اماز لمح مسافت

 شود.  مي سبهاشود مح مي مانجا فرط آن زا جراييا تاه عمليك
ت. اس دهشن نظورز مو دورري الفتا نهي، هزتالآ هاي تهيه، ساخت و نصب آهن  و رديف انمسي هاي تهيه  رديف دحبهاي وار د )3 تبصره
ه سيمان براي تزريق به عالو مصرفه تجلسرها و مشخصات فني و صو بر اساس نقشه تآال و آهن فيمصر مانيس مقدارن رايببنا
صد، براي سيمان بتن رد 6مورد استفاده در بتن و كارهاي بنايي انمسي رايز بو دورري الفتا ناميز. دوب واهدز خو دورري الفتا زانيم

 رفمصزان يم( رااين مقد. دوش مي هترفگ در نظر دصدر 3 (فوالد) تآالن هآ رايب و درصد 10درصد و براي سيمان تزريق  25پاشي 
 . دوب دهخوا نيزل حم رايب اختدپر الك) ممربوط الفتاه به عالو

كار، ي كندگاپر بتاب ييبها اضافهه است. هيچ گون نيت فشخصام وه نقشق ر، طباك امجان ايرب تهاي كامليما، قيهب ترسهف ينا يقيمتها .4
 راكـ ي كه اجرا يگرت دكيفيا و يزاندارال، بحم، ارگيريبراخ، حجم كار، انجام دستي كار، وس ع، شيب، تعبيهارتفا ق،من، عيزم يتسخ
 . يستن اختدپر لبقا، استه شد تعيين بها اضافه اي آن بهاي راب ابه تسهرف اينر دت صراح هب نچهآد، جزنكص مخصو اي رتشكلم را

 ظـور نمن به پيمـا م نضمبرآورد هزينه اجراي كار  دره كي صورت ارگاه، درن كو برچيد هيزجو هزينه ت  باالسريضريب ه ب بوطرم مبالغ .5
ها در برآورد، مبالغ مربوط بـه آن قابـل    ها يا هزينه ضريببيني اين  به عبارت ديگر در صورت عدم پيش. ستا اختدپر لبقاد باش هدش

 باشد. پرداخت نمي
اي هـ متيق بـا  نآ هسـ مقايا ديگر، يي هاتهرسف با اهب تسفهر ينا هسمقاي ر، ياگكدييا ب است بهفهر يناي اصلهف هساز مقاي رييگه نتيج با .6

 هدشيين در فهرست بهاي منضم به قرارداد تعت به صراحه آنچ زجب يفاضا هجيگر، ود سهيقام عون هرا مت، ييقه تجزي هب داستنا يا روز
 . يستن اختدپر لبقا، است

آورد و براي تهيه كننده رب لهحمر ياآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح براي مليعالرستود كه اهب تسهرف ينا زا شخب هر در .7
 ت. اس فذنااسناد مناقصه يا اسناد پيمان 
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ـ ش فارسـ  ازل بـ قني، ف تامشخصا ب قيطبت از نظر يداز، باني درمو تجهيزات وا ههدستگا، وازملح، لمصا وگ فنيلكاتاا ي نمونه .8 د تائيـ ه ب
 . سدرب اورشم ندسهم

هـا،   هسـ لج و صـورت  رهـا اك يي، دسـتور ااجر يها  قشهن شده در جرد دابعا بقطه، دش نجاما رهاياك بعادا راساسبها، ركا يريگ اندازه .9
 هدش نيعيت به روش يريگ ازه، انداسته شد تعيين اهب تسهرف گيري در اين ازهدبراي اناي  هيژو روش كهي واردمدرگيرد.  مي رتوص
 . شود مي ماانج

 رد، مصـرف گـ ، نصـب ميل هـا   كنيي پ نندات، مسني سريم اًدبع اهآن املك زرسياكان بماو  شود مي دهيپوش راكم جاناز ا پس عملياتي كه .10
س دن، با مهنـد ش هدوشيز پا لبق و راك يااجر ينحرها، اتور كسد و نيف يي، مشخصاتاجري اها  با نقشه نهاآ بقتامط بايد …و  انمسي
 . دنشو هسجل ورتصاور، شم

ـ ردان مـي ز نوعه ب گيتبس اهآن ايهبن تعيي عملياتي كه .11 ـ بان يزمـ  وعد، ن  و يـين ع، تركـا نايمو پ اورشـ مهنـدس م  ارفرمـا و ك ضـور حبا دي
 . درقرار گي اختدپرمالك  سپس و شودس صورتمجل

ـ   بتن ياههستگاد و گينس الحصم توليد يارار دستگاههقتسا لحنوع و م .12  نـدس همد بـه تائيـ  د ساز و تجهيزات حمل و ريختن بـتن باي
 . رفرما برسداو تصويب ك اورشم

 ت. اس زمالجره فمن دامون ردب به كار خراج آنهاتراي اسب كه تاسگي نس الحصبراي بتن ريزي و بتن پاشي، م يوهك سنگز ا منظور .13
 سـناد ا ساآن براس يا، بهدشو تهيهر انكامپي توسط تسفرمارد كاعهدر ت هانآن تامي هك مصالحيكار، انميپ ق كارفرما وفتوا بقط چنانچه .14

هـاي   ضريببه هزينه مصالح ياد شده . شود مي درصد هزينه باالسري پرداخت 14به عالوه ، امو كارفر اورشم ندسهم يدئتا ردوم ينهزه
 شود. شود و مشمول تعديل آحاد بها نيز نمي پيمان اعمال نمي

نـد  نما و و شـيرها  هـا   چهيرد ، اطاق)ها شفت( ها چاه، لها، گالريهانا، توهب تسهرف اين رد بسته يا زيرزميني يا روبسته يافضاهز ا منظور .15
 باشد مين ميز ريز رد كه تسا نهايا
 يطشـرا ها)  شفت(ها چاه يابره گر آنكم شود ميل امش نيزا ر) ها شفت(ها ، چاهتاسه فتر به كار لنژه تواوه ك اج هر اهب رستفه رايند .16

 د. باشه شدي ينب پيش اي اگانهدج
مـل و  حهاي تهيه، بارگيري،   هزينه دشبا هاي خاكبرداري وحفاري كه براي آنها نياز به استفاده از مواد منفجره مي  در بهاي واحد رديف .17

اريه، چاشني و لوازم مورد نياز با رعايت ضوابط مربوط و انجام تشريفات الزم در نظر گرفته شده است. هزينه انجام كليـه  تخليه مواد ن
اميون حمل مواد منفجره و نگهداري در انبارهاي ويژه در نظـر گرفتـه   كتشريفات معمول حمل از قبيل نماينده مخصوص و اسكورت 

هاي مشخص  هاي چالزني و انفجار براي رسيدن به خطوط و شيب هاي ناشي از روش يه هزينهها كل شده است. همچنين در اين رديف
هـاي حفـاري و     هاي مربوط به اضـافه حفـاري ناشـي از روش    گيري منظور شده است. هزينه هاي رگالژ و لق ها و هزينه شده در نقشه

ها قابل پرداخت است به عهده  كه طبق مشخصات و نقشه انفجار و خطاي نيروي انساني و دستگاههاي حفاري وغيره بيش از حدودي
هـا و مشخصـات    حفاريها و احجام اضافه بر آنچه در نقشـه  پيمانكار بوده و هيچگونه وجهي براي انجام عمليات و پركردن محل اضافه

 باشد.  ابالغ شده پيش بيني شده است قابل پرداخت نمي
 انـه آب گجدا لمـ ح هنـ است. هزيه شدر منظو اهبرست فه هاي اين  رديفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مينات هزينه .18

ه كي ترصو رد، م)هفتل فص( تنيي بو كارها) مرهاچ فصلر د هاي تزريق  رديف( زريقت تلياماول)، عل فص( اكيخ ياتلعم ياا برنهت
 ييـات خـاك  ملع صـل فر ه دشـد ي بينش رديف پي ده ازااستف تر بامكيلو 5ر ب زادام فتامس ايرتر باشد، بمكيلو 5ز ا رتبيش لمحه فاصل
ـ  دامـاز  مـل ح اختدپر ايرب يفمصرب و فاصله حمل آ راقد. مشود مي سبهامح و پيمانكـار   اورشـ م نـدس هن مبـي  تر بايـد مكيلـو  5ر ب

 . رفرما برسداصورتجلسه و به تصويب ك
 ترسـ هف اين هاي تقيمر، دشدابشده  اً ذكرتصراح هك ديراوم و آبدار، بجز وبطهاي مر حيطم در ارك دهيزكاهش باه ب بوطرم هزينه .19

ـ ن رااب از آب يشنا حيطس ايهآب وذفنل مقابر د رهااكت حفاظه ب بوطرم هناست. هزي هدش رومنظ اهب ـ  ذوبا ي ن دركـ  كشـ خ رف وب
 است.  هدش نظورا مهمتدر قي، شده دايل از عوامي ناش راك يااجرل مح
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 :ستمالز رفرما نيزاك ويبصت اورشمد تايير ب هوعال ريزد روام در .20
  ،1 فصل ي درگيرسنغ و يگسن نيزم صدرد تعيين -
 زمين در حفاري زيرزميني، عنو تعيين -
 تر،مكيلو 5ر ب داماز ملح سبهابراي محب آ قدارم برآورد  -
 ،ها اريفح اضافه -
 محل دپوي مصالح حاصل از حفاري و فواصل حمل مصالح.  -
 لها كه بايد به تصويب كارفرما برسد. صفه مقدمو ت لياك شده در ركذ دموارديگر  -

هاي اين فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پيش بيني شده است، در مواردي كـه برداشـت مصـالح مشـمول پرداخـت        در رديف .21
 باشد.  باشد، پرداخت اين هزينه به عهده پيمانكار مي جهزينه ارزش قبل از استخرا

ط به فضاي بسته در اين فهرست بها در صورتي كه فاصله محل اجراي عمليات از نزديكترين دهانه هاي اجراي كارهاي مربو در رديف .22
هـاي مربـوط    بابـت انجـام كـار در فواصـل بيشـتر، از رديـف       بها اضافهمتر بوده و  150دسترسي تعيين نشده باشد، اين فاصله حداكثر 

 شود.  پرداخت مي
 نمايد. ها را مشخص مي واع مالتجدول زير مقدار سيمان مورد استفاده در ان .23

 
 

 ها بر حسب كيلوگرم در مترمكعب مالت جدول مقدار سيمان در مالت
 

مالت ماسه سيمان  شرح
1:6 

مالت ماسه سيمان 
1:5 

مالت ماسه سيمان 
1:4 

مالت ماسه سيمان 
1:3 

مقدار 
سيما
 ن

200 225 285 360 

 
 

 تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط . 25

هاي اجرايي، مشخصات فني عمـومي،   بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان،25-1
 مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:

 مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه،نام كارفرما،  -
 ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
 ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
 عمليات. متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام -
. صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس نـاظر مقـيم، مهنـدس مشـاور و كارفرمـا (در مـوارد تعيـين شـده) برسـد. تمـامي           25-2

صورتجلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كـار و جـدول خالصـه مقـادير     
باشد. ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما بـه منظـور مسـتند     الغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نميابالغ شود. صورتجلسات فاقد اب

 كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي سازي مدارك و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئوليت
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و ابالغ صرفاً با مسووليت و تاييـد بـاالترين    ته باشد. تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داش25-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي

شده قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز ) در ارتباط با موضوع صورتجلسه( . هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام25-4
 باشد. نمي

 

ها  هاي مربوط به ساخت و نصب سگمنت ، رديفTBMهاي حفاري با دستگاه حفار  به حفاري مكانيزه (رديفهاي مربوط  مبلغ رديف. 26
 شود: به شرح زير پرداخت مي هاي مرتبط) در صورت كاركردهاي موقت با اعمال ضريب  و ساير رديف

 

0 85 0 15  
 كه در آن:

 برابر است با جمع كل طولي از تونل كه حفاري شده است.   
 اعمال خواهد شد برابر است با طول كل تونل كه بايد حفاري و احداث شود و در خاتمه يا پايان موضوع پيمان در رابطه فوق  

 شود. محاسبه و اعمال مي بر اساس  جمع كل طولي از تونل كه حفاري شده، وليكن چنانچه پيمان فسخ شود ضريب 
 

 . است  شده  ، محاسبه1392  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين. 27



 ملیات خاک و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

٨  
 

 

 خاک و تخریبملیات . عل اولفص
 مقدمه

 

 اسب بخار عملي باشد.  300هايي هستند كه ا نجام عمليات درآنها، به وسيله بولدوزر به قدرت تا  هاي  غير سنگي زمين زمين .1
فاده از ماشـين آالت سـنگين ماننـد    تهايي هستند كه براي كندن آن مصرف مواد ناريـه ضـروري بـوده و يـا اسـ      هاي  سنگي زمين زمين .2

 باشد. اسب بخار و استفاده از ريپر الزامي  300قدرت بيش ا ز  بولدوزر با

 هايي  هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام عمليات به سهولت مقدور نباشد.  هاي  لجني زمين زمين .3
امل در محل عمليات بعلت كم بودن اصطكاك الزم و روان گرايي باال كهايي  هستند كه عامل كار با استقرار هاي  ماسه بادي زمين زمين .4

 قادر به انجام عمليات نبوده و به اجبار از بيل مكانيكي بازو بلند استفاده شود. 
د نظور از خاكبرداري كندن انواع زمين در هر عمق اعم از گودبرداري، پي كني و كانال كني به طريق ماشيني يا دستي، جمع آوري مـوا م .5

 باشد.  نها در كنار يا فاصله مناسبي(به تشخيص پيمانكار) از محل كنده شده جهت بارگيري و حمل ميآحاصله و توده كردن 
شود. درصورتيكه  پرداخت مي 011001ها در هر نوع زمين (خارج از قصور پيمانكار) از رديف  هزينه ريزش برداري ناشي از خاكبرداري .6

باشـد،   مترمكعب) وجود داشته باشد و خردكردن آنها اجتناب ناپذير 5/0غيرقابل بارگيري (بزرگتر از در مصالح ريزشي قطعات سنگي 
شـود و از رديـف    باشـد، خـاكبرداري در زمـين سـنگي محسـوب مـي       حجم قطعاتي از سنگ كه خرد كردن آنهـا اجتنـاب ناپـذير مـي    

 شود.  برداري پرداخت نمي ريزش

و غيره با رعايت كليـه الزامـات    رريزي با انواع مصالح شن و ماسه، خاك، سنگ، خرده سنگ، فيلتمنظور از خاكريزي كليه كارهاي خاك .7
 باشد.  مربوط مي

غييـر حجـم   تحجم عمليات خاكي، براساس كار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات فني، دستور كارها و صورتمجلسها محاسبه شـده و   .8
 ها منظور شده است.  متناشي از كوبيدن، نشست، تورم يا افت مصالح، در قي

تمام مواد حاصل از خاكبرداري در انواع زمين كه قابل مصرف در خاكريز است، به تشخيص مهنـدس مشـاور بايـد مسـتقيماً از محـل       .9
مواد قابل مصرف مازاد، بايد به محلهاي انباشت مواد زايد كه  خاكبرداري به محل خاكريزي حمل و تخليه شود. مواد غيرقابل مصرف يا

 شود، حمل، تخليه، پخش و تسطيح شوند.  سوي مهندس مشاور تعيين مي از

اي يا مصالح سنگي حاصل از معدن سنگ، شـامل عمليـات كنـدن زمـين در      هاي تهيه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه  رديف .10
د حاصله در كنار محل كنـده شـده يـا    اوهاي درشت، سرند كردن و تنطيم دانه بندي، توده كردن م فضاي باز، شكستن و جدا كردن دانه

متر، باراندازي، پخش، تنظيم دانه بندي، تسـطيح، رطوبـت زنـي و متـراكم      500فاصله مناسبي از آن، اختالط، بارگيري، حمل تا فاصله 
ده بـراي  هاي پيش بينـي شـ    متر بيشتر شود، هزينه حمل مازاد طبق رديف 500كردن آن طبق مشخصات فني است، اگر فاصله حمل از 

هاي ياد شده هزينه خاكريزي خاك جايگزين به واسطه كوبيدن بستر درنظر گرفته شـده    شود. در رديف حمل در اين فصل پرداخت مي
 شود. بار پرداخت مي هاي تهيه مصالح و اجراي پوسته، تنها يك هاي بارگيري، حمل و باراندازي براي رديف است. بهاي رديف

مل عمليات كندن زمين در فضاي باز با هر وسيله، توده كردن مواد حاصل دركنار محل كنده شده يـا فاصـله   هاي خاكبرداري، شا  رديف .11
متـر، تخليـه و تسـطيح     500رگيري و حمل و تخليه در محل انباشت مواد زايد شامل بارگيري و حمل تا اهاي ب  مناسبي از آن، و رديف

هاي پيش بيني شده براي حمل در اين فصـل پرداخـت     هزينه حمل مازاد طبق رديفمتر بيشتر شود،  500باشد. اگر فاصله حمل از  مي
 شود.  مي

محيطـي و انجـام    هاي مربوط بـه رعايـت ضـوابط ايمنـي و زيسـت      هاي  سنگي، هزينه در بهاي مربوط به عمليات خاكبرداري در زمين .12
ري در زمـين سـنگي بـا مصـرف مـواد منفجـره، اگـر        انفجارهاي آرام و كنترل شده معمول، منظور شده است. بهـاي رديـف خـاكبردا   

) تنها در مواردي قابل پرداخت است كه به تشخيص مهندس مشاور و 010701خاكبرداري به روش كنترل شده ويژه انجام شود (رديف 
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باشـد.   شرايط) الزامـي  تاييد كارفرما بكارگيري انفجار كنترل شده ويژه به علل وجود شرايط كنترل شده ويژه غير معمول (ايمني يا ديگر
اي كه در آن استفاده از روش كنترل شده ويژه الزامي است بايد قبالً به تاييد مهندس مشاور و كارفرما برسـد و   براي اين منظور محدوده

شـاور  پس از انجام عمليات نيز نتيجه كيفي مورد نظر بايستي به تاييد مهندس مشاور برسد و مقدار عمليات انجـام شـده بـا مهنـدس م    
 صورتمجلس شود. 

هاي  سنگي كه عرض  هاي خاكبرداري بدون استفاده از مواد منفجره در درزها و شكافها در زمين  اي، هزينه در رديف خاكبرداري دندانه .13
رده وام با هواي فشتمتر است، به انضمام تميز كردن فضاي داخل درزها و شكافها به كمك آب  5/0آنها قبل از شروع عمليات كمتر از 

 اي در هر مورد بامهندس مشاور است.  و با هر وسيله ديگر منظور شده است. تشخيص ضرورت انجام خاكبرداري دندانه
هاي  سنگي با استفاده از مواد منفجره و به روش پيش شكافتن اجرا شود، عمليات انجام  در مواردي كه عمليات خاك برداري در زمين .14

 شود.  ود و بهاي آن براساس صورتمجلس كار اجرا شده با مهندس مشاور، پرداخت ميش بريده محاسبه مي حشده برابر سط
منظور از پروفيله كردن، برداشتن قشرهايي از خاك يا سنگ، بدون استفاده از مواد منفجره، براي تطبيق دادن شكل محل خاكبرداري بـا   .15

ه شود، طبق مشخصات فني يا دستور كار مهندس مشـاور  كبرداري كه بايد پروفيلانقشه و مشخصات فني است. ضرورت سطوحي از خ
اي شده اسـت، تعلـق    شود و بايد به تصويب كارفرما برسد. رديف پروفيله كردن به سطوحي كه خاكبرداري به صورت دندانه تعيين مي

 هاي خاكبرداري ديده شده است.  گيرد. پروفيله كردن سطوح در بهاي رديف نمي
شود. به عبـارت   يف خاكبرداري در زمين غيرسنگي محاسبه و پرداخت ميدها، طبق ر  ها و ريشه  توام با بوتههزينه برداشتن خاك نباتي  .16

 گيرد.  اي صورت نمي ها پرداخت جداگانه  ديگر، بابت كندن بوته و ريشه
صـورت نيـاز بـه     شـود و در  هاي اين فصل پرداخت مي بهاي اجراي خاكريزهاي حفاظتي، موقت و آزمايشي، حسب مورد طبق رديف .17

 شود.  هاي  غيرسنگي پرداخت مي خاكبرداري در زمين فبرداشتن خاكريزهاي ياد شده، بهاي آن از ردي
هاي اين فصل، صعوبت وكاهش بازده كار در ارتباط با نصب دستگاههاي كنترل و اندازه گيـري (ابـزار دقيـق) و      در بهاي واحد رديف .18

 هاي مربوط به حفاظت و نگهداري ابزار دقيق در زمان خاكريزي منظور شده است.  هزينه
طوح خاكبرداري، در سجاد شكلهاي مختلف مانند: ايجاد پله در هاي مربوط به صعوبت عمليات خاكي در عمق، ارتفاع، شيب و اي  هزينه .19

 هاي خاكبرداري منظور گرديده است.   رديف
اي بـين سـطوح سـازه بـا سـطوح       هـا و مشخصـات فنـي فاصـله      هاي بتني، در نقشه  چنانچه براي قالب بندي و عايقكاري سطوح سازه .20

د خـاكبرداري در محلهـاي   ار كار مهندس مشـاور، ميـزان مناسـبي بـه ابعـ     خاكبرداريها منظور نشده باشد، در آن صورت براساس دستو
شود. اين اضافه فاصله بايد بعد از اتمام عمليات توسط پيمانكار با مصالح و روش مـورد تائيـد مهنـدس مشـاور پـر       پيشگفته اضافه مي

 ت شود. هاي مربوط در اين فهرست بها محاسبه و پرداخ  شده، كوبيده شود و بهاي آن طبق رديف
ها، مشخصات فني و دستور كارها انجام شود، عالوه بر عدم پرداخـت هزينـه     هاي درج شده در نقشه  هزچنانچه خاكبرداري بيش از اندا .21

خاكبرداري اضافي به پيمانكار، پركردن مجدد قسمتهاي اضافي طبق مشخصات فني و دستور كار مهنـدس مشـاور بـه هزينـه پيمانكـار      
شود. درصورتي كه ضمن عمليات خاكبرداري، اضافه خاكبرداري پيش آيد كه ناشي از شـرايط   وجهي پرداخت نمياست واز اين بابت 

هـاي    زمين باشد، مراتب بايد بي درنگ به اطالع مهندس مشاور برسد. مهندس مشاور با تائيد كارفرما، دستور كار و نحوه جبران هزينـه 
بصورت ريزش برداري قابل هاي عمليات خاكي مربوط،   زينههكند و  ه پيمانكار ابالغ ميهاي اين فهرست بها ب مربوط را براساس رديف

 پرداخت است. 
هاي محـل خـاك بـرداري      شود، حجم مصالح حمل شده، طبق اندازه در مواردي كه مصالح حاصل ازخاك برداري به خاكريز حمل مي .22

پـس از كوبيـده شـدن)، درنظـر     (شود، برابر حجم محل خاكريز  ميشود. حجم مصالحي كه از محل قرضه به خاكريز حمل  محاسبه مي
 شود.  گرفته مي

هـاي كنتـرل    هاي مختلف بدنه سد خاكي پيش بيني شده است، شامل حفر چاهـك   هايي كه به صورت تهيه مصالح و اجراي اليه  رديف .23
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متر و باراندازي و تسطيح خـاك   500تا فاصله  و حمل متر سانتي 15مصالح معدن و برداشت خاك نامناسب رويه معدن قرضه به ميزان 
الح و انباشت آن در محل معدن، رطوبت زني يا رطوبت زدائي (برحسب مورد)، بارگيري و حمل تا فاصله صنامناسب رويه، استخراج م

ت. در متر و باراندازي در محل مصرف، پخش، تسطيح، رطوبت زني (برحسب مورد) و متراكم كردن طبـق مشخصـات فنـي اسـ     500
مورد مصالحي كه طبق مشخصات فني بايد دانه بندي، شكسته و شستشـو شـود، هزينـه سـرندكردن، اصـالح دانـه بنـدي، شكسـتن و         

هاي مربـوط منظـور     شستشو، انجام آزمايشهاي الزم براي انطباق دانه بندي با مشخصات فني، بارگيري و باراندازي مجدد نيز در رديف
هـاي حمـل     متر شود، هزينه حمل مازاد طبق رديف 500الح از محل استخراج تا محل مصرف بيشتر از شده است. اگر فاصله حمل مص

 پرداخت شود. 
هاي مربوط به بازگرداندن مصالح دورريز به معدن يا منبع قرضه و آرايش و ساماندهي محل منبع قرضـه   هاي اين فصل هزينه  در رديف .24

 ني منظور شده است. يا معدن پس از اتمام كار مطابق مشخصات ف

رويـه بـرداري درنظـر گرفتـه شـده       متر سانتي 15شود،  هاي اين فصل، براي خاكها و مصالحي كه از معدن (قرضه) تامين مي  ر رديفد .25
باشـد، هزينـه برداشـت     متر سانتي 15است. در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور، ضخامت خاك نامناسب رويه معدن بيشتر از 

 شود.  ، طبق رديف خاكبرداري در زمين غيرسنگي، حمل و تخليه در محل انباشت مواد زايد، پرداخت ميمتر انتيس 15مازاد بر 
هاي مربوط، براسـاس حجـم محـل      مخلوط كردن دو يا چند نوع مصالح بايد طبق دستور كار مهندس مشاور انجام شود و بهاي رديف .26

ز سوي مهندس مشاور پرداخـت شـود، هزينـه بـارگيري و بارانـدازي مجـدد بـراي        امصرف (پس از كوبيدن) و پس از تائيد انجام آن 
 شود.  پرداخت مي 010902مخلوط كردن مصالح از رديف 

 ندازه گيري براي پرداخت هزينه حمل ا .27
حفـاظتي)   ها يا خاكبرداري خاكريزهاي موقت و خاكريزهاي . در مواردي كه مواد حاصل از خاكبرداري ( خاكبرداري انواع زمين27-1

هـاي مصـوب و دسـتور كارهـا       مربوط كه طبق نقشه گردند، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل خاكبرداري به محل دپو حمل مي
هاي حمل مندرج در اين فهرست بها ازدياد حجـم ناشـي از     اجرا گرديده، در نظر گرفته ميشود. به عبارت ديگر در بهاي واحد رديف

 اي صورت نخواهد گرفت.  داري در نظر گرفته شده و از اين بابت پرداخت جداگانهتورم مواد حاصل از خاكبر
 ، مالك محاسبه هزينه حمل نيز خواهد بود. 22ر مورد هر نوع عمليات خاكريزي حجم محاسبه شده مطابق بند د. 27-2

 از نظر نوع مـواد، كوتـاهترين راه بـين    . در مورد خاكهاي مصرفي در خاكريزها از محل خاكبرداري يا پي كني در شرايط يكسان27-3
 داري، مالك محاسبه پرداخت بهاي حمل خواهد بود. رمركز ثقل خاكريز و خاكب 
 شـود. در مـواردي كـه بنـا     هاي بارگيري و حمل براي مـواد حاصـل از خـاكبرداري تنهـا يـك بـار پرداخـت مـي          . بهاي رديف27-4
 مواد حاصل از خاكبرداري در محلي دپو شده و سپس به محـل انباشـت مـواد    به ضرورت كار طبق دستور مهندس مشاور، الزمست 
 شود.  هاي بارگيري و حمل پرداخت مي  زايد يا دورريز بارگيري يا حمل شود بهاي عمليات انجام شده از رديف 
 دس مشـاور و كارفرمـا   هاي حمل، فاصله واقعي حمل بين مبدا و مقصد در مسيرهاي مـورد تاييـد مهنـ     فاصله حمل در رديف .27-5
باشد،  هاي جديدي  دستور مهندس مشاور و تاييد كارفرما نياز به احداث راه باشد. ممكن است براي كوتاهتر كردن فاصله حمل به مي 

 ، تجهيز و برچيدن كارگاه پرداخت خواهد شد. 4هاي سرويس و ارتباطي در پيوست  هاي احداث راه ها از رديف هزينه احداث آن
هـاي   متر تنها براي آن بخش از مصالح سنگي كه از معدن سنگ يا محـل  500رديف حمل مصالح سنگي براي مسافت مازاد بر  .27-6

گردد، پرداخت خواهـد شـد و    حفاري در زمين سنگي برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو يا تاسيسات توليد مصالح حمل مي
ي بدنه سد، فيلتر و زهكش، رس و مصالح سنگي بتن (پس از توليد) و مصالح حاصل ا در ساير موارد از جمله مصالح پوسته رودخانه

متـر پرداخـت صـورت خواهـد      500هاي  غيرسنگي، از رديف حمل مصالح غير سنگي، براي مسافت مـازاد بـر    از حفاري در زمين
  گرفت.
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٩,٠٠٠    ٠١٠١٠١ خاکبرداری در زمین غیر سنگ و توده کردن مواد حاصله. مترم

عب ٣٠٠,٢۵    ٠١٠٢٠١ بادی و توده کردن مواد حاصله.خاکبرداری در زمین ماسه  مترم

عب ۴٩,٨٠٠    مترم
خاکبرداری در زمین سنگ بدون مصرف مواد منفجره و

 توده کردن مواد حاصله.
٠١٠٣٠١ 

عب ٩١,٢٠٠    مترم
خاکبرداری در زمین سنگ با مصرف مواد منفجره و  توده

 کردن مواد حاصله.
٠١٠٣٠٢ 

  
عب   مترم

سنگ در صورت که مصرف مواد های خاکبرداری در زمین
توده کردن مواد شیمیایی غیر انفجاری الزام باشد و 

 حاصله.

٠١٠٣٠٣ 

عب ۵٠٠,۶٠    مترم
، حمل و  توده کردن مواد خاکبرداری در زمین لجن

 حاصله.
٠١٠۴٠١ 

  
عب   مترم

های سنگ با های خاکبرداری در زمین ردیف بها به  اضافه
مصرف مواد منفجره، در صورت که برای خرج گذاری

 یا کیسه پالستی الزام باشد. P.V.Cاستفاده از لوله 

٠١٠۵٠١ 

  

عب ۵٠٠,١٢  مترم

های خاکبرداری در هر نوع زمین (بجز بها به ردیف اضافه
) درصورت که خاکبرداری  پایین تر از رقوم آب زیرلجن

زمین یا زیر سطح اجرا شود و آب موجود به صورت
 ثقل یا به وسیله پمپ تخلیه گردد.

٠١٠۶٠١ 

عب ١۵٨,٠٠٠    مترم
خاکبرداری در زمین سنگ با مصرف مواد منفجره اگر

 خاکبرداری به روش انفجار کنترل شده ویژه انجام شود.
٠١٠٧٠١ 

عب ١١۵,۵٠٠    مترم
برداری در زمین سنگ بدون مصرف مواد منفجره اگر خاک
 ای انجام شود. برداری به صورت دندانه خاک

٠١٠٨٠١ 

  
عب ١٢,٠٠٠  مترم

های لجن و برداری در زمین بارگیری مصالح حاصل از خاک
متر، ریختن و تسطیح در محل ۵٠٠ای، حمل تا  ماسه

 انباشت.

٠١٠٩٠١ 

عب ١۵,۴٠٠    مترم
های غیر برداری در زمین مصالح حاصل از خاکبارگیری 

متر، ریختن و تسطیح در محل انباشت. ۵٠٠سنگ حمل تا 
٠١٠٩٠٢ 

عب ۵٠٠,١٧    مترم
، برداری در زمین بارگیری مصالح حاصل از خاک های سنگ

 متر، ریختن و تسطیح در محل انباشت. ۵٠٠حمل تا 
٠١٠٩٠٣ 

عب ۵٠٠,١۵٨    مترم
های بارگیری و بار اندازی هرگاه استفاده ردیفبها به  اضافه

 از تاور کرین یا جرثقیل و باکت برای بارگیری الزام باشد.
٠١٠٩٠۴ 



 ملیات خاک و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

١٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ٢٠٠,١۶  مترم

ها در هر نوع زمین برداری ریزش برداری ناش از خاک
متر، ریختن ۵٠٠خارج از قصور پیمانکار، بارگیری، حمل تا 

 و تسطیح در محل انباشت.

٠١١٠٠١ 

اف در زمین مترمربع ۵٠٠,٢٠٧   افتن. ایجاد ش  ٠١١١٠١ های سنگ به روش پیش ش

 مترمربع ٩٠٠,١۴  
برداری شده در پروفیله کردن و آماده سازی سطوح خاک

 ریزی. های غیرسنگ برای خاک زمین
٠١١٢٠١ 

 مترمربع ٣٠,٠٠٠  
برداری شده در پروفیله کردن و آماده سازی سطوح خاک

 ریزی. های سنگ برای خاک زمین
٠١١٢٠٢ 

  ٢,٩۶٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، برای مسافت حمل مصالح غیرسنگ و ماسه ای و لجن
 متر. ۵٠٠مازاد بر 

٠١١٣٠١ 

  ٣,٩٩٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، برای مسافت مازاد بر   متر. ۵٠٠حمل مصالح سنگ
٠١١٣٠٢ 

 مترمربع ٢۴٠,۴  
، تسطیح  ، آبپاش و کو بیدن بستر غیرسنگشخم زن

 خاکریزها.
٠١١۴٠١ 

عب ۶٠,١٠٠    ٠١١۵٠١ ای. تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترم

عب -١٩,٩٠٠    مترم
در صورت که از مصالح حا صل ٠١١۵٠١کسربها به ردیف 
 برداری استفاده شود. از حفاری یا خاک

٠١١۵٠٢ 

عب ۵٠٠,١۶٩    مترم
تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگ حاصل از

 .(ROCK FILL)معدن سنگ 
٠١١۶٠١ 

عب -٨٧,٨٠٠    مترم
در صورت که از مصالح حاصل ٠١١۶٠١کسربها به ردیف 

 از حفاری استفاده شود.
٠١١۶٠٢ 

عب ٢٠٠,٨۶    مترم
مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار  تهیه

(Blanket sloppy) .در تماس با بستر سنگ سد 
٠١١٧٠١ 

عب ٣٠٠,٩۶    مترم
تهیه مصالح و اجرای رس تماس در تماس با بستر سنگ

 سد.
٠١١٧٠٢ 

عب ٧٢,٣٠٠    ٠١١٧٠٣ رس و بالنکت افق سد.  مصالح و اجرای هسته  تهیه مترم

عب ٧,٠۵٠    ٠١١٧٠۴ کرت بندی و سایر تمهیدات الزم  برای عمل آوری رس. مترم

  
عب ٢,٣۴٠  مترم

در صورت که ٠١١٧٠٣تا  ٠١١٧٠١های  بها به ردیف اضافه
برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت

 اسب بخار باشد. ٢۵٠بیش از 

٠١١٧٠۵ 

عب ١۵١,٠٠٠    مترم
مصالح و اجرای صاف (فیلتر) ریز دانه از مصالح  تهیه

 .متر میل ١۵ای، با حد اکثر اندازه دانه  رودخانه
٠١١٨٠١ 



 ملیات خاک و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

١٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٣٣,٠٠٠    مترم
مصالح و اجرای صاف (فیلتر) درشت دانه از مصالح  تهیه

 .متر میل ٢۵ای، با حد اکثر اندازه دانه  رودخانه
٠١١٨٠٢ 

عب ٠٠٠,١٢۶    مترم
(Transition zone)انتقال   مصالح و اجرای ناحیه  تهیه

ش قائم) از مصالح رودخانه  ای. (زه
٠١١٨٠٣ 

عب ۵٠٠,١١٠    مترم
ش  تهیه ش زیر پوسته سد (زه مصالح و اجرای فرش زه

) از مصالح رودخانه  ای. افق
٠١١٨٠۴ 

  
عب   مترم

شرایطبها به تهیه مصالح و اجرای صاف (فیلتر) در  اضافه
 که در مجاورت هسته آسفالت به طور همزمان اجرا شود.

٠١١٨٠۵ 

  

عب -۵٠٠,۴٢  مترم

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز کسربها به ردیف
ش زیر دانه و درشت دانه، ناحیه انتقال و یا فرش زه

در صورت که از مصالح حاصل از حفاری یا پوسته سد 
 خاکبرداری استفاده شود.

٠١١٨٠۶ 

  
عب ۴٨,٧٠٠  مترم

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای بها به ردیف اضافه
ش زیر ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقال و یا فرش زه

 اگر مصالح از سنگ کوه تهیه شود.  پوسته سد

٠١١٨٠٧ 

عب ۵٠٠,١۵٩    مترم
ش تهیه مصالح از مخلوط رودخانه ای و اجرای پوسته زه

ه چین   .(RIP-RAP)زیر پوشش خش
٠١١٩٠١ 

عب ٢٠۶,۵٠٠    مترم
ش زیر تهیه مصالح از سنگ کوه و اجرای پوسته زه

ه چین   .(RIP-RAP)پوشش خش
٠١١٩٠٢ 

عب ٣٢٠,٠٠٠    مترم
ه چین تهیه مصالح از سنـ کوه و اجرای پوشش خش

(RIP-RAP). 
٠١١٩٠٣ 

  
عب ۶٩,٩٠٠  مترم

متری، ۵٠٠تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله 
، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه های بتن آب پاش

BACK FILL. 

٠١٢٠٠١ 

عب ١١,١٠٠    مترم
مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح در محل قرضه یا

 انباشت.
٠١٢١٠١ 

عب ۴٠٠,١٧    ٠١٢٢٠١ کردن دو یا چند نوع مصالح روی بستر خاکریز.مخلوط  مترم

  
عب ٩,٢۵٠  مترم

های بها به ردیف های تهیه مصالح و اجرای الیه اضافه
مختلف سد خاک هرگاه برداشت مصالح از داخل آب

 رودخانه که جریان آب در آن برقرار است الزام باشد.

٠١٢٣٠١ 



 ملیات خاک و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

١۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 اصله ۴,۵۴٠

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

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

 خارج محل عملیات.

٠١٢۴٠١ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

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

٠١٢۴٠٢ 

  
 اصله ٢۶,۴٠٠

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

٠١٢۴٠٣ 

  
 اصله ۴١,٨٠٠

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

٠١٢۴٠۴ 

  
 اصله ۵,۶۴٠

که به متر سانت ١٠، به ازای هر ٠١٢۴٠۴بها به ردیف  اضافه
، به تناسبمتر سانت ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 محاسبه میشود).

٠١٢۴٠۵ 

  
 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 بیش

 باشد. متر سانت ٣٠تا  ١۵از 

٠١٢۵٠١ 

  
 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 بیش

 باشد. متر سانت ۶٠تا  ٣٠از 

٠١٢۵٠٢ 

  
 اصله ۵٠٠,١٢٢

ها و حمل ریشه به خارج از محل ریشه کن کردن درخت
٩٠تا  ۶٠عملیات در صورت که محیط تنه درخت بیش از 

 باشد. متر سانت

٠١٢۵٠٣ 

  
 اصله ٧٠٠,١۴

که به متر سانت ١٠، به ازای هر ٠١٢۵٠٣بها به ردیف  اضافه
، به تناسبمتر سانت ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 محاسبه میشود.).

٠١٢۵٠۴ 

  

 اصله ٣١٠,۴

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

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

٠١٢۶٠١ 



 ملیات خاک و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

١۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 اصله ۴٠٠,٢١

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

 باشد. متر سانت

٠١٢۶٠٢ 

  
 اصله ٧٠,٨٠٠

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

 باشد. متر سانت

٠١٢۶٠٣ 

  
 اصله ۵٠٠,١١٣

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

 باشد. متر سانت

٠١٢۶٠۴ 

  
 اصله ١٣,٢٠٠

که به متر سانت ١٠، به ازای هر ٠١٢۶٠۴بها به ردیف  اضافه
، بهمتر سانت ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 محاسبه میشود).تناسـب 

٠١٢۶٠۵ 

عب ٠٠٠,٨٧۶    ٠١٢٧٠١ تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. مترم

عب ١,١٣٩,٠٠٠    ٠١٢٧٠٢ گردها. تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل مترم

عب ١۴۶,۵٠٠    مترم
بها به ردیفهای تخریب بتن غیر مسلح برای کاردر اضافه

 فضای بسته.
٠١٢٧٠٣ 

عب ١٩٠,٠٠٠   بها به تخریب انواع بتن مسلح برای کاردر فضای بسته. اضافه مترم ٠١٢٧٠۴ 

  
عب   مترم

بها به تخریب انواع بتن مسلح با مواد شیمیایی اضافه
 بارگیری و حمل مواد حاصل به هر فاصله.

٠١٢٧٠۵ 

  ٣,٢٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

 کیلومتر. ۵حمل آب مازاد بر 
٠١٢٨٠١ 

عب    . مترم  ٠١٢٩٠١ تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالت



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

١۶  
 

 

 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 مقدمه 

 
هاي اين فصل، كندن انواع زمين به هر روش اعم از دستي يا ماشـيني بـه منظـور ايجـاد تونـل،        در رديف در فضاي بسته منظور از حفاري .1

گالري، چاه (شفت) و اطاق شير، مغار و مانند آنها در زير زمين (فضاي بسته)، به هر عمق به انضمام بارگيري مـواد حاصـله از حفـاري و    
سترسـي بـه   د متري از نزديكترين دهانه 500شده در فضاي باز و تخليه آنها و تسطيح دپو در فاصله  حمل آنها به خارج از فضاي حفاري

شـود جـزء    انجـام مـي   (Open-Cut)مقطع حفاري است. عمليات حفاري مربوط به ورودي و خروجي تونلها و گالريها كه در فضاي روباز
 شود.  ي پرداخت ميعمليات خاكي به شمار آمده و بهاي آنها از فصل عمليات خاك

فاصله مقطع حفاري از نزديكترين دهانه دسترسي (عمق تونل) با توجه به روش اجراي مصوب پيمانكار كه در آن مسير حمل مصـالح   بصره:ت
 شود بايد به تاييد مهندس مشاور برسد.  به خارج از تونل تعيين مي

هاي حفاري تونل در هر نوع زمين و به هر مقطع هزينه سختي كار در تونلهاي شيب دار درصـورتيكه زاويـه محـور      در بهاي واحد رديف .2
درجه رو به پايين يا رو به باال باشد اعمال گرديده است و بـراي تونلهـاي بـا شـيبهاي بيشـتر طبـق        5تونل نسبت به افق بيش از صفر تا 

 ل خواهد شد. هاي مربوط عم  رديف
 تعاريف .3

 ). Aبارتست از مساحت محاط در خط پروژه (ع: طح مقطع حفاريس

شود كه براي انجام عمليات حفاري در آن نيازي به نگهداري و پايدار سازي موقت نبـوده و   : زمين پايدار به زميني اطالق مي زمين پايدار
 عمليات حفاري بدون وقفه كاري، ناشي از اجراي عمليات نگهداري و پايدار سازي موقت، ادامه يابد. 

شود كه عمليات حفاري در آن به علت اجراي عمليات نگهداري و پايـدار سـازي    مي: زمين نيمه پايدار به زميني اطالق  زمين نيمه پايدار
 موقت با وقفه انجام شود. 

شود كه پيشروي عمليات حفاري در آن بدون اجراي تمهيدات خـاص از جملـه اجـراي     : زمين ناپايدار به زميني اطالق مي زمين ناپايدار
 يژه ديگري از اين قبيل عملي نباشد. عمليات پيش تزريق يا پيش مهاري يا تمهيدات و

) منوط به انجام همزمـان عمليـات   020801هاي  نيمه پايدار (رديف  ي پيش بيني شده براي زمينبها اضافه: پرداخت كامل رديف 1تبصره 
ز عمليـات فـوق   باشد. درصورت انجام هـر يـك ا   پاشي، نصب شبكه فوالدي، اجراي هر نوع ميل مهاري و اجراي قاب نگه دارنده مي بتن

شود كه اين درصد براي هر يك از عمليات فوق به شرح زير آمده است. درصـورت انجـام    درصدي از بهاي واحد اين رديف پرداخت مي
 تركيبي از عمليات، مجموع درصدهاي مربوط به آن عمليات قابل پرداخت است.

 020801درصد از رديف  25پاشي  درصورت انجام عمليات بتن -
 020801درصد از رديف  20جام عمليات اجراي شبكه فوالدي (وايرمش) درصورت ان  -

 020801درصد از رديف  25درصورت انجام عمليات اجراي هر نوع ميل مهاري  -

 020801درصد از رديف  30درصورت انجام عمليات اجراي هر نوع قاب نگه دارنده  -
اشد كه در حد فاصل محلهاي حفاري و تحكيم اجراي عمليات نگهداري و اي ب : چنانچه جبهه كاري در زمين نيمه پايدار به گونه2تبصره 

يي بابت زمين نيمه پايدار تعلق نخواهد بها اضافهپايدار سازي موقت تداخلي با عمليات حفاري تونل نداشته باشد، به اين حجم از حفاريها 
هـاي  نيمـه پايـدار تنهـا بـه آن حجـم از        فاري در زمـين ي حبها اضافهگرفت و زمين مذكور به عنوان زمين پايدار محسوب خواهد شد و 

 ها تعلق خواهد گرفت كه عمليات حفاري در آن به علت اجراي عمليات نگهداري و پايدار سازي موقت با وقفه انجام شود.  حفاري
ز قطعـاتي كـه جزئـي از    اي بجـ  ها نشان دهنده مرزي است كه در داخل آن نبايـد هيچگونـه زايـده     ين خط در نقشها: )Aط پروژه(خط خ
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 مي است، قرار گرفته باشد. يپوشش دا

ها و پر كردن براساس مشخصـات   ها نشان دهنده حدي است كه جهت متره و پرداخت حفاري  ين خط در نقشها: )B(خط  ط پرداختخ
گيرد. بنابراين فاصله بين خط پروژه و خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاري كه از  فني، به پيمانكار مورد استفاده قرار مي

 ها، مشخصات فني و دستور كارها.   كيمات مورد نياز مطابق نقشهآيد به اضافه ضخامت تح بدست مي 4جدول بند 
 باشد: حداكثر اضافه حفاري قابل پرداخت به پيمانكار طبق جدول زير مي .4

 )متر سانتي(اعداد بر حسب                                                                     

 ناپايدار نيمه پايدار ايدارپ
 نوع زمين                                     

 وش حفارير

 چال و انفجار و چكشهاي هيدروليكي و بادي 20 15 10

 كله گاوي 15 10 5
 

هـاي    هـاي حفـاري و مـازاد بـر آن از رديـف       از رديـف  متـر  سـانتي  10الذكر در صورت تاييد مهنـدس مشـاور تـا     هاي فوق حفاري  اضافه
الـذكر و پـر كـردن آن     هاي ناشي از اضافه حفاري بيش از مقادير حداكثر تعيين شده در جدول فوق  زينههشود.  برداري پرداخت مي ريزش

 فضا با بتن يا مواد ديگر طبق مشخصات فني يا دستور كار مهندس مشاور به عهده پيمانكار است. 

 هاي حفاري پيش بيني شده است.   بهاي لق گيري سنگ و صاف كردن قسمتهاي برآمده و رگالژ در رديف .5

، پيمانكـار  )Geological Break( هرگاه ضمن اجراي كار، ريزشي مازاد بر اضافه حفاري مجاز به وجود آيد كه ناشي از شرايط زمين باشد .6
اند. مهندس مشاور پس از رسيدگي، دستور كار مقتضي براي جلوگيري از گسترش بايد موضوع را بي درنگ به اطالع مهندس مشاور برس

هاي ريـزش بـرداري و پركـردن فضـاهاي       كند. هزينه ريزش و چگونگي پركردن فضاهاي خالي و جبران هزينه آن را به پيمانكار ابالغ مي
اشي از شرايط غير قابـل پـيش بينـي زمـين بـوده و بـا       خالي تنها در صورتي به پيمانكار پرداخت ميشود كه به تشخيص مهندس مشاور ن

 رغم رعايت مشخصات فني و دستورالعملهاي ابالغي قابل پيشگيري نبوده باشد.  اطالعات موجود و علي
 متـر  سـانتي  10بهاي اضافه حفاري در كف تونل و پر كردن جاي آن به دليل شرايط زمين طبق تشخيص مهندس مشاور به ميزان حـداكثر   .7

پرداخت است. در صورتيكه اضافه حفاري ناشي از عمق بيش از حد چالهاي حفاري شده و يا خرجگذاري مـازاد باشـد، هيچگونـه    قابل 
 پرداختي جهت اضافه حفاري و پركردن جاي آن صورت نخواهد گرفت. 

سـتن سـنگهاي درشـت بـه هـر      در بهاي واحد رديف بارگيري هر نوع  مصالح ناشي از ريزش، در هر نوع زمين، هزينه خرد كردن و شك .8
 500روش، جمع آوري و بارگيري مصالح ريزشي در هر فاصله از مقطع حفاري و حمل و تخليه و تسطيح دپو در فضاي بـاز تـا فاصـله    

 شود.  متري از نزديكترين دهانه تونل منظور شده است و براساس دستور كار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام كار پرداخت مي

در رديـف   …هـا، تغييـر مقطـع و      ت حفاريهاي ناشي از اجراي شكلهاي هندسي ويژه مانند محلهاي تقاطع حفاريهـا، زانـوئي  هزينه صعوب .9
 ، منظور شده است. 020701

ها كه به تشخيص مهندس مشاور قابل مصرف در خاكريز و يا تهيه بتن هستند، بايد به محل خـاكريز   مواد حاصل از حفاري در انواع زمين .10
مواد غير قابل مصرف يا مواد مازاد، بايد به محلهاي انباشت مواد زايد كه از سوي مهندس مشـاور  . دپوي مصالح حمل و تخليه شوندو يا 

متر در فضاي باز، طبق فصـل عمليـات    500شود، حمل، تخليه و پخش و تسطيح شوند. چگونگي پرداخت هزينه حمل مازاد بر  تعيين مي
 باشد.  خاكي مي

ل مواد حاصل از حفاري به خاكريزها يا به محل انباشت (اعم از انباشت ذخيره يا انباشت مواد زايد)، حجم خاكي كـه حمـل   در مورد حم .11
 شود.  شود، برابر با حجم محل حفاري مطابق خط پرداخت محاسبه مي مي
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 منظور شده است. ها  شود همچنين تغيير حجم ناشي از تورم، در قيمت حجم حفاري، براساس خط پرداخت محاسبه مي .12
هاي صورتمجلس شده بـا    شود، طبق اندازه هايي كه طبق دستور كار مهندس مشاور، براي برداشتن قسمتهاي سست انجام مي اضافه حفاري .13

شود. هزينه پركردن اين محلها طبق نقشه، مشخصـات فنـي يـا دسـتور كـار       هاي حفاري پرداخت مي  مهندس مشاور و با استفاده از رديف
 شود.  هاي اين فهرست بها پرداخت مي  مشاور بر اساس رديفمهندس 

هاي  آب دار، هزينه ناشي از دشواري كار در زمين آب دار و بكـارگيري روشـهاي ويـژه بـا يـا       ي حفاري در زمينبها اضافههاي   در رديف .14
 بدون استفاده از مواد منفجره در نظر گرفته شده است. 

ا و آبهاي مصرفي در عمليات حفاري در صورت نياز به استفاده از پمپ به تشخيص مهنـدس مشـاور،   هزينه پمپاژ آبهاي جاري، نشت آبه .15
 اي صورت نخواهد گرفت.  شود. و براي تخليه ثقلي آب پرداخت جداگانه به صورت جداگانه از رديف فصل متفرقه پرداخت مي

هاي مربوط به احداث كانال، جمع آوري و هدايت آبهـاي    هزينه )020501ي حفاري زير تراز  آبهاي زيرزميني (رديف بها اضافهدر رديف  .16
سطحي و خشك نگه داشتن محدوده مورد نياز در طول مسير منظورگرديده است. چنانچه آبهاي نفوذي بواسطه شيب تونل بصورت ثقلي 

ه اسـت. همچنـين در ايـن رديـف     تخليه نگردند، هزينه هدايت آبهاي سطحي تا محل استقرار پمپ در بهاي واحد اين رديف منظور شـد 
هزينه كاهش راندمان عوامل اجراي كار و تجهيزات مربوط ناشي از برخورد با نشتاب يا آبهاي نفوذي جاري و غيرجاري و عمليـات زيـر   

 تراز آب منظور شده است و پرداخت ديگري از اين بابت صورت نخواهد گرفت. 
 شود.  يا تزريق مقطعي جداگانه از ساير فصول پرداخت مي) (Fore Polingهزينه عمليات پيش تحكيمي نظير شمع كوبي  .17
(تجهيـز و برچيـدن    3هـاي پيوسـت     برداري و نگهداري از سيستمهاي تهويه و روشـنايي از رديـف   هاي مربوط به تهيه، نصب، بهره هزينه .18

 شود.  كارگاه) پرداخت مي

كه نصب آن در دوره احداث ضروري و در حين پيشروي عمليات حفاري  ابزار دقيق پيش بيني شده در اين فصل شامل ابزار دقيقي است .19
هاي نصب ابزار دقيق اين فصل، هزينه تهيه ابزار دقيق ديـده نشـده و بـه عهـده كارفرمـا        باشد. در بهاي واحد رديف در فضاي بسته الزامي

 ه پيمانكار است.هاي مربوط به  انتقال به كارگاه، نصب، قرائت و نگهداري به عهد است ولي هزينه
 هاي ذيل نيز ديده شده است :  هاي نصب ابزار دقيق هزينه . در بهاي واحد رديفالف

 چال زني در محلهاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاويه و در هر نوع زمين - 
 انجام آزمايش نفوذ پذيري و تزريق اوليه و ثانويه - 
 هاي مورد نياز جهت نصب  آماده سازي ابزار و وسايل و مهاري - 
 تعبيه و جاگذاري و تثبيت در محل - 
 هاي مورد نياز  انجام كابل كشي - 
 ساخت و نصب وسايل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهيزات ابزار دقيق در تمام دوره احداث تونل، تهيه مصالح - 
 ر دقيق به همراه گزارشهاي مربوط. اي ابزا قرائت دوره - 

 هاي حفاري تونل ديده شده است.   . هزينه تاخيرات كار ناشي از عمليات نصب ابزار دقيق در بهاي رديفب
 شود.  . هزينه نصب ابزار دقيقي كه در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه پرداخت ميپ

باشـد.   هـاي ايـن فصـل قابـل پرداخـت مـي       به احداث پذيرگاه يا پاركينگ در صورت تاييد مهندس مشاور از رديف حفاري مربوط  هزينه .20
هاي مربوط در ساير فصول قابل پرداخت   هاي مربوط به پر كردن فضاي حاصل از احداث پذيرگاه يا پاركينگ نيز از رديف  همچنين هزينه

متـر   250بوده و در صورتي كه پذيرگاهها و فضاهايي براي اجـراي كـار در فواصـل كمتـر از     متر  250باشد. حداقل فاصله پذيرگاهها  مي
 احداث شود از بابت احداث و پركردن اين محلها مبلغي پرداخت نخواهد شد. 

شد كه نياز بيني شده با تجهيزات مربوط به حفاري تونل بايستي با مشخصات مربوط به فضاي بسته متناسب بوده و به نحوي پيش  تبصره:
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به احداث پذيرگاه را در عمليات حفاري به حداقل ممكن كاهش دهد. چنانچه در مشخصات فني و شرايط خصوصي پيمـان بـه روش و   
تجهيزات خاصي براي حفاري تونل اشاره شده باشد، كه بنا به تشخيص مهندس مشـاور در صـورت اسـتفاده از آن تجهيـزات، نيـاز بـه       

 آن صورت هيچگونه پرداختي بابت حفاري پذيرگاه و پر كردن فضاي آن پرداخت نخواهد شد.  احداث پذيرگاه نباشد، در
هاي حفاري تونل به هر روش(اعم از انفجـاري، انفجـاري آرام و چكشـهاي هيـدروليكي و بـادي) در        هاي حفاري تونل، هزينه  در رديف .21

بيني شـده پرداخـت    ي مربوط از رديف پيشبها اضافهگاوي  هاي واحد منظور گرديده است و فقط در صورت استفاده از دستگاه كله قيمت
 متر محاسبه گرديده است.  150هاي حفاري براي تا عمق   ديفخواهد شد. همچنين بهاي ر

هـاي اصـلي حفـاري و      اي خواهـد بـود كـه فقـط بـه رديـف       ي عمق در حفاري غيرمكانيزه شيب و ناپايدار بودن و . . . به گونهبها اضافه .22
 ) اعمال خواهد شد.020201و  020104 تا 020101برداري ( ريزش

 هاي زير: هاي مترتب از جمله هزينه تمامي هزينه ،020106و  020105هاي  در رديف .23
 ، TBM. تامين دستگاه 23-1

 . حمل تا محل كار و استقرار آن،23-2
 هاي مربوط به تعمير و نگهداري در هر شرايط، . هزينه23-3
 هاي تامين برق دستگاه، . هزينه23-4
 هاي برچيدن دستگاه در پايان كار، . هزينه23-5
 تهيه و تعويض هر نوع قطعه مصرفي در هر شرايط كاري،هاي  . هزينه23-6
 هاي تهيه تمام اقالم مصرفي مانند انواع گريس، فوم، انواع روغن و ...، . هزينه23-7

 گيرد. لحاظ شده و پرداخت ديگري صورت نمي
 

فصـل نهـم هزينـه تخليـه آب     ، 090801  دار انجام شود، حسب مورد بر اسـاس رديـف   هاي آب در زمين  TBMچنانچه حفاري با دستگاه .24
 شود و هرگونه پرداخت ديگري مجاز نيست. پرداخت مي

، بـا اعمـال   020106يـا   020105هـاي   شود، بسته به شرايط از رديف ، اجرا ميT.B.Mهايي كه با دستگاه حفار  هزينه عمليات حفاري تونل .25
شود. به عنوان مثال براي محاسبه  محاسبه مي 020304يف ي عمق ردبها اضافهو  020303يا كسر بهاي رديف  020302ي رديف بها اضافه

بـا مقـدار    020105كيلـومتر، رديـف شـماره     10مترمربع در زمـين غيرسـنگي و بـه طـول      25هزينه حفاري تونلي با سطح مقطع حفاري 
بـا  احداث نشده باشد) (چنانچه تونل دسترسي  020304و رديف شماره  000،000،500،982،6با مقدار  020302، رديف شماره 250،000

  .شود ريال مي 000،500،922،695منظور شده و در نتيجه هزينه حفاري تونل برابر با  000،500،687،040،9مقدار 



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

٢٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١,١۴٩,٠٠٠    مترم
متر تر مربع، در زمین ٧حفاری در فضای بسته به مقطع تا 

 پایدار.
٠٢٠١٠١ 

عب ٠٠٠,۶١۴    مترم
متر ٢٠و تا  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 زمین پایدار. مربع، در
٠٢٠١٠٢ 

عب ٠٠٠,۴۵۴    مترم
متر ۵٠و تا  ٢٠حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 مربع، در زمین پایدار.
٠٢٠١٠٣ 

عب ٢٩٩,٠٠٠    مترم
متر مربع، در ۵٠بسته به مقطع بیش از  در فضای  حفاری

 زمین پایدار.
٠٢٠١٠۴ 

عب ١,٨۶٢,٠٠٠    مترم
مترمربع، در ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

، با استفاده از هر نوع دستگاه   .TBMزمین غیرسنگ
٠٢٠١٠۵ 

عب ۵٠٠,۴۵٣,١    مترم
مترمربع، در ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

، با استفاده از هر نوع دستگاه   .TBMزمین سنگ
٠٢٠١٠۶ 

  
عب ۵٠٠,٢٩  مترم

مصالح ناش از ریزش در هر نوع زمین دربارگیری هر نوع 
فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا

ترین دهانه ورودی. ۵٠٠  متر از نزدی

٠٢٠٢٠١ 

  

 درصد ٧

برداری در فضای بها به ردیفهای حفاری و ریزش اضافه
ترین دهانه بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدی

متر. برای ٢۵٠باشد، به ازای هر متر  ١۵٠دسترس بیش از 
بار،  ٢۵٠ متر دوم دو بار، و به همین ترتیب ٢۵٠متر اول ی

 های بیشتر. برای طول

٠٢٠٣٠١ 

 درصد ٢  
به ازای هر ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های   بها به ردیف اضافه

 متر مربع. ۴٠متر مربع کمتر از 
٠٢٠٣٠٢ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های   کسربها به ردیف

 متر مربع. ۴٠تر از  مربع بیش
٠٢٠٣٠٣ 

  

 درصد ١

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه بها به ردیف اضافه
) در عمق٢٠١٠۶و  ٢٠١٠۵های  (ردیف TBMحفار 

٢۵٠متر اول ی بار، برای  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠بیشتر از 
 های بیشتر. متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

٠٢٠٣٠۴ 

عب ۵٠٠,٢٣٩    مترم
های حفاری در فضای بسته، هرگاه بها به کلیه ردیف اضافه

استفاده شود. (Road Header)از دستگاه حفار کله گاوی 
٠٢٠۴٠١ 

  
عب ١٣,٣٠٠  مترم

های حفاری در فضای بسته هرگاه بها به ردیف اضافه
های زیر زمین انجام شود و آب حفاری زیر تراز آب

 موجود به صورت ثقل یا پمپاژ تخلیه گردد.

٠٢٠۵٠١ 



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ١۶,۴٠٠

(برای حفاری در فضای بسته با P.V.Cتهیه و نصب لوله 
ها استفاده از مواد ناریه) چنانچه در حین چالزن از چال

P.V.Cگذاری از لوله  آب خارج شده و جهت خرج
نصب P.V.Cاستفاده گردد، (به ازای هر متر طول لوله 

 شده).

٠٢٠۵٠٢ 

  

 درصد ١

های حفاری در فضای بسته به هر مقطع بها به ردیف اضافه
٢٠و تا   ۵طول از فضای بسته که دارای بیش از برای 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت باال
درجه ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب ی بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠١ 

  

 درصد ٢

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیف اضافه
٢٠و تا  ۵از  برای طول از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین
درجه ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب ی بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠٢ 

  

 درصد ۴٠

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیف اضافه
۵٠و تا   ٢٠برای طول از فضای بسته که دارای بیش از 

به افق  باشد و پیشروی به سمت باالدرجه شیب نسبت 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠٣ 

  

 درصد ۵۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیف اضافه
۵٠و تا   ٢٠برای طول از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت پایین
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۴ 

  

 درصد ٣۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع ردیف بها به اضافه
٩٠و تا  ۵٠برای طول از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت باال
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۵ 

  

 درصد ۴۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیف اضافه
٩٠و تا  ۵٠از برای طول از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۶ 

  

عب ٢١,٣٠٠  مترم

بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طول از اضافه
ل هندس خاص باشد (مانند فضای بسته که دارای ش

ای که ها و محدوده ها، درافت تیوب ها، ترانزیشن دوراه
 کند). تونل تغییر م ابعاد مقطع

٠٢٠٧٠١ 



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ٧٠٠,۶۶    مترم
چنانچه ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.
٠٢٠٨٠١ 

عب ۶٠٠,٨١    مترم
چنانچه ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 شود. عملیات حفاری در هر نوع زمین ناپایدار انجام
٠٢٠٨٠٢ 

  
عب   مترم

بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش اضافه
مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ ۵٠از 

مرحله الزام باشد. ٣بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 

٠٢٠٩٠١ 

  

عب ۴٠٠,١١  مترم

بنا بهبها به ردیف حفاری در فضای بسته  چنانچه   اضافه
شرایط خاص اجرایی و نزدی به محدوده های بتن ریزی

ال حفاری با خرج انی گذاری یا نصب تجهیزات هیدرو م
 محدود و ویژه و مالحظات خاص انجام گیرد.

٠٢١٠٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٧۴٠

راسنج انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق هم
(Convergence Meter) ای در فضای بسته در سه نقطه

 حین عملیات حفاری.

٠٢١١٠١ 

 عدد ۵٠٠,١۶١  
به ازای نصب هر نقطه ٠٢١١٠١بها به ردیف  اضافه

رایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.  هم
٠٢١١٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧۴۵

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب هر نوع ابزار دقیق
در هر نوع فضای بسته و (Extenso Meter)واگرا سنج 

 متر. ۵در حین عملیات حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠٣ 

 مترطول ١٠٠,٩۴  
به ازای هر متر افزایش طول ٠٢١١٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۴ 

  
 عدد ۴٧٠,٠٠٠

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق بارسنج
(Load Cell) در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠۵ 

 مترطول ٧۵,۶٠٠  
، به ازای هر متر افزایش طول٠٢١١٠۵بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٣٣١

انجام کلیه عملیات الزم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج
(Pressure Cell) در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 حفاری.

٠٢١١٠٧ 



 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 

  مقدمه
 
 

 ارد زير در نظر گرفته شده است:موز بجهاي مربوط به تهيه كليه مصالح مورد نياز اجراي كار   هاي اين فصل، كليه هزينه  رديف رد .1
هـاري بـا   ) و ميـل م Split Set، مهره، واشر، صفحه زيرسري يا باربر، پوسته باز شونده، گوه، ميل مهاري با پوسته شكاف دار (ردلگمي .1-1

 هاي اجراي ميل مهار تنيده و ناتنيده اين فصل.   كليه رديف يبرا) Swellexونده (ش سطنبپوسته م
 و شاتكريت.  هاي اجراي ميل مهار و كابل مهاركننده  براي براي رديف انيمس .1-2
 ). Wire Meshهاي اجراي شبكه فوالدي (  والدي براي رديفف هكبش .1-3
 و كابل مهاركننده و شاتكريت. ميل مهارها راي هاي اج  افزودني شيميايي تزريق در رديف دموا .1-4
 ها.   لح فوالدي الزم و ساخت نگهدارندهاصميه ته .1-5
 ه كابل مهاركننده سنگ و قطعات اتصالي مربوط تهي .1-6

، مهره، واشر، صفحه زيرسري يا بـاربر، پوسـته بـاز شـونده.     ردلگميهاي اجراي شبكه فوالدي و   هزينه تهيه شبكه فوالدي براي رديف: 1هصرتب
انواع ميل مهـاري و مصـالح فـوالدي     يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته م) و ميل مSplit Setسته شكاف دار (وپ ري باهاگوه، ميل م

ميـل مهـار و كابـل     يجرااهاي   اده براي تزريق در رديفتفاسد پنجم و هزينه سيمان مورفصل هاي مربوط در   ها از رديف  الزم براي نگهدارنده
 هاي فصل هفتم و هزينه تهيه و مصرف مواد افزودني شيميايي از فصل چهارم پرداخت خواهد شد.   از رديف هدر كننهام

:در صورتي كه در نظر باشد تهيه كابل مهار كننده سنگ و قطعات اتصالي مربوط، به عهده پيمانكار گذاشـته شـود رديـف تهيـه آنهـا      2ره تبص
 شود.  مي بصورت جداگانه پيش بيني و در فصل پنجم درج

تـا  حمل كليه مصالح از محل تهيه تا كارگاه (ماسـه و مصـالح سـنگي شـاتكريت      و يارگيرب هاي مربوط به  هاي اين فصل هزينه  رديف در .2
صله) نگهـداري در كارگـاه و بـارگيري و    ار فهتر، آب و ديگر مصالح به وميلك 30 متر، بنتونيت، سيمان و آهن آالت تا فاصله 500اصله ف

 است.  هدفته شگرمحل نگهداري تا محل ساخت و مصرف و باراندازي در نظر حمل از 
هاي مربوط در فصل عمليـات خـاكي و هزينـه      ز رديفيت امتر ماسه و مصالح سنگي (شن و ماسه) شاتكر 500حمل مازاد بر  هنيزه: 1هصرتب

 شود.  وط در فصل حمل محاسبه ميبمر هاي  رديفز ا كيلومتر بنتونيت، سيمان و فوالد با استفاده 30 رب دازحمل ما
 25/1اجـرا شـده،   ريت متر مصالح سنگي شاتكريت بازاي هـر يـك متـر مكعـب شـاتك      500مل مازاد بر ح ههزين بهبه منظور محاس: 2ه صرتب

ـ      مترمكعب مصالح سنگي در نظر گرفته مي متـر   500ر شود. اتالف مصالح نيز در اين مقدار منظور شده است. همچنـين هزينـه حمـل مـازاد ب
 شود.  متر بتن در فصل هفتم پرداخت مي 500شاتكريت از رديف حمل مازاد بر 

فصـل   4 نـد اب اضافه حفاري استخراج شده از جـدول ب با احتس طوح عمليات انجام شده در تونلها و گالريها خط پروژهس بهاسحناي ممب .3
 د. ودوم و ضخامت تحكيمات خواهد ب

 ظر گرفته شده است :ندر  هاي ناشي از موارد زير نيز  سازي سطوح، هزينهف تميز كاري و آماده يدر رد .4
ني، غور درسوبات، موا، ل، گهدخاكبرداري يا حفاري شده از خرده سنگها و سنگهاي نامتراكم، مالتهاي خشك ش حوطردن سز ك. تمي4-1

 پوششهاي قبلي، خار و خاشاك و ساير اجسام زايد
 و مرطوب نگهداشتن سطوح تميز شده  اافهكبا آب توام با هواي فشرده، خارج كردن آب داخل درزها و ش شوي. شست4-2

دي اجتنـاب  بعميزكاري و انجام عمليات تين بشود. در صورتي كه فاصله زماني  آماده سازي سطوح فقط يك بار پرداخت مي يفاي ردبه .5
هنـدس مشـاور تميزكـاري و    يـد م د تنها با تايشاب هتشه تميز كاري مجدد ضرورت داذير و خارج از قصورپيمانكار بوده و چنان باشد كپان

 پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت. 
 



 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 
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)  بتن پاشي في(به جز رد ردير زميني در آنها جريان دازو  يي هر گونه سختي كار و توقف عمليات در سطوحي كه آبهاي سطحبها اضافه .6
يي كـه آب زيـر   هـا   هددوحات بتن پاشي در ميلمع هبي مربوط بها اضافهدر بهاي واحد رديف مربوط به عمليات اجرايي منظور شده است. 

 شود. .  پرداخت مي 030501زميني يا سطحي جاري باشد از رديف 
بـه  باتوجـه   (overlap)اب همپوشاني ستحب شده با اوالدي نصف هاي س وزن تئوريك شبكه، براسا(Wire Mesh)هاي فوالدي   وزن شبكه .7

 شود.  يم هبساحها و مشخصات فني ويا دستور كار مربوط م  نقشه
 شود : ميهاي ناشي از موارد زير را نيز شامل   ، هزينه(Wire Mesh)هاي فوالدي   جراي شبكهديف ار .8

هر نوع مالت سيماني و سيمهاي انتظار و يا ميخهاي فوالدي كه بـه   سنجاقي واز (ين دهاي مور  هاركنندهصب مآماده سازي و نهيه، . ت8-1
 شود).  كمك تفنگ بادي نصب مي

 هاي مورد نياز  منطبق كردن شبكه فوالدي با سطوح حفاري شده توسط مهار كننده و كردن، نصب و تثبيت خمدن، يبر .8-2
 تهاي فوالدي نياز به اجراي ميـل مهـاري و متعلقـا     شبكه ت اجرايي جهت تثبيتورمهندس مشاور و بنا به ضرخيص ا به تشبن راگ. 8-3

 هد شد. اوخهاي اجراي ميل مهارهاي ناتنيده پرداخت   باشد هزينه آن از رديف مربوط
اجراي قطعات بتن پاشـي آزمايشـي،   ينه زههاي بتن پاشي هزينه تهيه كليه مصالح (بجز سيمان)، ساخت، حمل، اجرا و همچنين   در رديف .9

 نگهداري، عمل آوري و پرداخت سطوح نهائي منظور شده است. 
باشد بنـابراين ضـخامت بـتن پاشـيده در هـيچ يـك از        هاي بتن پاشي، حد اقل ضخامت بتن پاشيده شده مي ظور از ضخامت در رديفنم .10

و دستور كارها كمتر باشد. هزينه بتن پاشيده شـده اضـافي بـراي     ها و مشخصات فني  قسمتها نبايستي از ضخامت خواسته شده طبق نقشه
قل ضخامت مورد نياز و همچنين هزينه بتن اتالفي و تميز كـردن محـيط كـار از بـتن اتالفـي و      داپركردن ناهمواريهاي سطحي و تامين ح

 نه اضافه پرداختي صورت نخواهد گرفت. هاي بتن پاشي منظور گرديده و از اين بابت هيچگو خارج كردن آن مواد در بهاي واحد رديف
ناشـي از   انهاي مربوط به استهالك اضافي دستگاه بابت كاهش راندم  ر رديف تهيه مصالح و مصرف فيبرهاي فلزي و پليمري كليه هزينهد .11

 استفاده از اين مواد منظور شده است. 
ايشهاي مورد نياز، در صورتي كه طبق نظر مهنـدس مشـاور   زه گيري از بتن پاششي جهت تعيين ضخامت، چسبندگي و انجام آزمبهاي مغ .12

 ميشود. ت اخردربوط در فصل چهارم پم فيدر ) ضروري باشد ازCoreانجام كرگيري (
 اي منظور شده است.  شي و اجراي وايرمش، هزينه اجراي عمليات در سطوح با هر زاويهان پتب هاي  رديفواحد  در بهاي .13
 : تساهاي ناشي از موارد زير نيز در نظر گرفته شده   تنيده و ناتنيده سنگ هزينه ارمهل مياجراي  هاي  در رديف .14
 مهار ميل اجرايقاط مورد نظر و پياده كردن و برداشت ن دهداري محدونقشه بر .14-1
 ل به قطر و طول الزم، و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فر چاح .14-2
وسته بـاز شـونده، واشـر،    پ، هرد نياز ميل مهاري (شامل صفحه زير سري يا بار بر، گوهمراه كليه ملحقات موه ب اركردن ميل مهماده آ .14-3

 ب) براي نص…ره، رابط و مه
 گ تزريق، قبل يا پس از جاگذاري ميل مهاري در چالنشيل نصب وتهيه  .14-4
 )Spacer( رنصب فاصله نگهدا هيه وت .14-5
وه گـ  و يا با پوسـته بـاز شـونده و    رگپركننده سيماني يا مواد دير با متعلقات الزم و تحكيم آن درچال به كمك مالت هام ليصب من .14-6

  زندهطبق مشخصات فني و دستورالعمل سا
 صالح و اجراي بالشتك بتني (مالت ماسه و سيمان) جهت صفحه زير سريهيه مت .14-7
 ني يا دستور كار) براي مالت تزريق شده و بالشتك بتنيف اتخصگيرش سيمان (مطابق مشنتظارا .14-8
 كردن مهره م ر سري و واشر و بستن و محكيز فحهادن صرار دق .14-9
 و ابزار مورد نياز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فني  تيزاهميل مهار با تجادن ش قرار دحت كشت .14-10
 تزريقات تكميلي موردنياز مانجا .14-11
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 يده مطابق مشخصات فنش هآزمايش كشش ميل مهار با تجهيزات و ابزار مورد نياز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
 031401چنانچه عالوه بر مشخصات فني و طبق نظر مهندس مشاور نياز به انجام آزمايش كشش اضافي باشـد بهـاي آن از رديـف     .14-13

 شود.  پرداخت مي
هـا، مشخصـات فنـي،      نقشـه  بـا ق طبچال مورد نياز من لوط ساسهاي اجراي انواع ميل مهارهاي تنيده يا ناتنيده، اندازه گيري، برا  رديف در .15

 شود. كارها و با توجه به صورتمجلسهاي مربوط انجام ميدستور 
 متر لحاظ شده است.  3هاي اجراي ميل مهار، هزينه اجراي ميل مهار تا طول  در رديف تبصره:

 . ميشود داختميل مهار از نوع مربوط پر هاي  رديفاجراي هر نوع ميل مهار آزمايشي، طبق زينه ه .16
صفحه باربركابل مهاري، در هر نوع زمين از رديف حفاري كنترل شده در فصـل اول و هزينـه تهيـه    سنگبرداري و حفاري محدوده زينه ه .17

 شود اي در فصل هفتم پرداخت مي لشتك بتني) از رديف بتن سازهاي (بنربر بته بابتن و اجراي صفح
 نظر گرفته شده است.  ردزير نيز  يها  نهر كننده سنگ، هزياهم لبااجراي ك هاي  ر رديفد .18

 رداري محدوده مورد نظر و پياده كردن و برداشت نقاط اجراي كابلهاي مهارينقشه ب. 18-1
 ي چال با آب توام با هواي فشرده شستشو و زمعمق ال طر و) به قDown The Holeاي از جمله ( هاي ضربه ل با انواع  روشفر چا. ح18-2
 و تعيين انحراف چالنترل . ك18-3
 زريق)اوليه (پيش ت قير. تز18-4
 مجدد، تخليه و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فاري . ح18-5
 با مشخصات و طول تعيين شده  قات مربوطملح كابل مهار كنند سنگ و گيره انتهايي باعبيه . ت18-6
 ن يزر اي هر نوع دوغاب يا مالت سيمانا ب ولمرحله ازريق . ت18-7
 جهت گيرش سيمان نتظار. ا18-8
 ها  هاي نگهدارنده رشته  ربر، واشر و گوهباصفحه عبيه . ت18-9
 زار مورد نياز تا تناژ خواسته شده و به دفعات الزم. بو ا جهيزاتبا تاي  اي يا دسته ش قرار دادن كابل به صورت رشتهحت كش. ت18-10
 يق مرحله دوم)رزتيمان يا رزين (س تمالهاي تكميلي هر نوع دوغاب يا زريق. ت18-11
هـاي    اي از رديـف  در صورت نياز به استفاده از روش دوراني به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهاي روش حفاري دورانـي و ضـربه   :1 تبصره

 فصل چهارم پرداخت خواهد شد. 
 شود.  هاي فصل چهارم پرداخت مي  هاي مربوط از رديف  : در صورت نياز به آزمايش نفوذپذيري هزينه2تبصره 

ه نقشه برداري و انجام هرنوع تمهيدات مورد نياز جهت نصـب در  ب وطربي) كليه عمليات مزلف باقزي (فلهاي   واحد نگهدارنده در بهاي .19
آهن آالت، اتصاالت داخلي هر قاب فلزي و اتصاالت بين قابهاي مجـاور، بـتن ريـزي     عنو ري از هفلز هر شرايط شامل آماده سازي قاب
طباق آن با مقطع تونل، حمل داخل كارگـاه و تثبيـت آن در محـل توسـط پـيچ و مهـره،       انهاي اجرايي و   پاي قاب، جاگذاري مطابق نقشه

 هاي مجاور دركف، ديوار و سقف تونل منظور شده است.   دارندههگناتصال آن با ر و جوش و ميل مها
امكان  كه تسكويي اسيا  رسيدست طه از راهقن نزديكترينراز متوسط ، ت،  مبناي تعيين ارتفاع032003و  032002، 032001 هاي  در رديف .20

ترسـي  سد لياسـ استقرار ماشين آالت چرخ زنجيري و چرخ الستيكي از جمله بيل مكانيكي، لودر چرخ الستيكي و يا جرثقيل (به عنوان و
عمليـات پايـدار سـازي و     رايجـ مكان ااكه ابل پرداخت است ق هاي فوق تنها زماني  ي رديفبها اضافهجود داشته باشد. و آندربه ارتفاع) 

جرايـي قـادر بـه    ا لنسرپر به نحوي باشد كه تجهيزات اصلي و اك تحكيم و خاكبرداري به صورت همزمان وجود نداشته و شرايط اجراي
 تناسب با پيشروي عمليات خاكبرداري در ارتفاع نباشند. م ييجاجاب

اي اين فصل مطابق مقدمه فصل چهارم براي پرداخت مواد افزودنـي تزريـق پرداخـت    بهاي مربوط به مواد افزودني مورد استفاده در كاره .21
  خواهد شد.
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کل بهای 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩۵٠,۵  
تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن

.  پاش
٠٣٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٩٨٠,۵

رد ساده ه فوالدی در فضای باز از هر نوع میل اجرای شب
با هر نوع اتصاالت و مهارهای مربوط برای حفاظت

 سطوح.

٠٣٠٢٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۴  
در متر سانت ۵اجرای الیه اول بتن پاش به ضخامت تا 

 ضخامت. متر سانتفضای باز  به ازای هر 
٠٣٠٣٠١ 

 مترمربع ٢١,١٠٠  
های بعدی بتن پاش در فضای باز  به ازای هر اجرای الیه

 ضخامت. متر سانت
٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٢۴٠,۵

های اجرای بتن پاش در فضای بسته در بها به ردیف اضافه
تر از  متر مربع باشد ۵صورت که مقطع فضای بسته کوچ

 ضخامت بتن پاشیده شده). متر سانت(برای هر 

٠٣٠۴٠١ 

  

 مترمربع ٣٨٠,۶

بهای بتن پاش در فضای بسته به هر ضخامت برای اضافه
در محدوده بتنمحدوده ای که آبهای زیر زمین و سطح 

بها مستقل از ضخامت پاش جاری باشد (این اضافه
بار پرداخت میشود). بتن پاش بوده و برای سطوح آبدار ی

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۵٢٠

های اجرای بتن پاش چنانچه در بتن از بها به ردیف اضافه
سته و دانه بندی شده کوه استفاده گردد (برای مصالح ش

 ضخامت بتن پاشیده شده). متر سانتهر 

٠٣٠۶٠١ 

. کیلوگرم     ٠٣٠٧٠١ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاش

. کیلوگرم     ٠٣٠٧٠٢ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاش

و کمتر. متر میل ٢۵سنگ، به قطر   اجرای میل مهار نا تنیده مترطول ١۴٣,٠٠٠   ٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ١۵٠,٠٠٠  
متر میل ٢۵جرای میل مهار ناتنیده سنگ، به قطر بیش از ١

 .متر میل ٣٠و تا 
٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ١٩٨,٠٠٠  
و متر میل ٣٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 .متر میل ۴٠تا 
٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٢٠٢  
و متر میل ۴٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 .متر میل ۶۵تا 
٠٣٠٨٠۴ 

 درصد -٣۵  
کسربها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل

 باشد. (Swellex)مهاری از نوع جداره منبسط شونده 
٠٣١٠٠١ 

 درصد -۴۵  
کسربها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل

اف دار   باشد. (Split Set)مهاری از نوع جداره ش
٠٣١٠٠٢ 
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کل بهای 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ١٧١,٠٠٠  
و کمتر و متر میل ٢۵سنگ، به قطر   جرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵با اعمال کشش اولیه تا 
٠٣١١٠١ 

 مترطول ١٨٣,٠٠٠  
و متر میل ٢۵سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵و با اعمال کشش اولیه تا  متر میل ٣٠تا 
٠٣١١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢١  
و متر میل ٣٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵و با اعمال کشش اولیه تا  متر میل ۴٠تا 
٠٣١١٠٣ 

 مترطول ٢٢۵,۵٠٠  
و متر میل ۴٠جرای میل مهار تنیده سنگ، به قطر بیش از 

 تن. ٢۵و با اعمال کشش اولیه تا  متر میل ۶۵تا 
٠٣١١٠۴ 

  
 درصد ۴

تا ٠٣١١٠١و  ٠٣٠٨٠۴تا  ٠٣٠٨٠١های  ردیفبها به  اضافه
متر، به ازای هر متر مازاد ٣، برای طول مازاد بر ٠٣١١٠۴

بار. ٣بر   متر ی

٠٣١٢٠١ 

  

 مترطول ١۵,۶٠٠

بهای اجرای میل مهاری  تنیده و ناتنیده سنگ، اضافه
درجه نسبت به شاقول ١٨٠چنانچه  عملیات در امتداد 

١٨٠های کمتر از  عملیات با زاویهانجام شود، برای اجرای 
 درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه پرداخت میشود.

٠٣١٣٠١ 

  
 دفعه ۵٠,٩٠٠

تن به میل مهارهای تنیده به ازای ٢۵اعمال کشش مازاد بر 
بار (کسر  ١٠هر  تن در ١٠تن معادل  ١٠تن کشش مازاد ی

 نظر گرفته شود).

٠٣١۴٠١ 

 ٠٣١۵٠١ ای و کمتر در هر نوع زمین. مهاری سه رشتهاجرای کابل  مترطول   

 ٠٣١۵٠٢ رشته در هر نوع زمین. ۵یا  ۴ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 ٠٣١۵٠٣ رشته در هر نوع زمین. ٧یا  ۶ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 درصد ٨  
، برای طول٠٣١۵٠٣تا  ٠٣١۵٠١های  بها به ردیف اضافه

بار.١٠ازای هر متر مازاد بر متر، به ١٠مازاد بر   متر ی
٠٣١۶٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٧٧

بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ  چنانچه  عملیات اضافه
درجه نسبت به شاقول انجام شود، برای ١٨٠در امتداد 

درجه نسبت به ١٨٠های کمتر از  اجرای عملیات با زاویه
 شاقول، به تناسب پرداخت میشود.

٠٣١٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های این فصل در صورت که بها به کلیه ردیف اضافه

 عملیات در هر نوع فضای بسته انجام گیرد.
٠٣١٨٠١ 
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کل بهای 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 درصد ۶

، بها به ردیف اضافه ه فوالدی، بتن پاش های اجرای شب
میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، هرگاه عملیات

ترینمتر از  ١۵٠در فضای بسته و در فاصله  بیش از  نزدی
٢۵٠متر برای  ٢۵٠دهانه دسترس انجام شود. به ازای هر 

بار،  متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای ٢۵٠متر اول ی
 های بیشتر. طول

٠٣١٨٠٢ 

 کیلوگرم ٧,٨۴٠  
اجرای نگهدارنده فلزی (قاب فلزی) با کلیه ملحقات و

 اتصاالت و مهاریهای مربوط در فضای بسته.
٠٣١٩٠١ 

  

 درصد ۵

، بها به ردیف اضافه ه فوالدی، بتن پاش های اجرای شب
ای که اجرای میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز ۵متر و تا  ٢کار در ارتفاع بیش از 
وی دسترس انجام شود. ترین نقطه راه  یا  س  نزدی

٠٣٢٠٠١ 

  

 درصد ١۵

ه بها به ردیف اضافه ، های اجرای شب فوالدی، بتن پاش
ای که اجرای میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز ١٠متر و تا  ۵کار در ارتفاع بیش از  
وی دسترس انجام شود. ترین نقطه راه  یا  س  نزدی

٠٣٢٠٠٢ 

  

 درصد ٢۵

، بها به ردیف اضافه ه فوالدی، بتن پاش های اجرای شب
ای که اجرای کابل مهاری و قاب فلزی محدودهمیل مهاری، 

متر نسبت به تراز ٢۵متر و تا  ١٠کار در ارتفاع بیش از 
وی دسترس انجام میشود. ترین نقطه راه  یا س  نزدی

٠٣٢٠٠٣ 
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 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزن. هارمچصل ف
  مهقدم
 
كليات و ديگر  19متر، آب طبق بند  500كيلومتر، ماسه تا  30اين فصل، هزينه بارگيري مصالح، حمل (سيمان و بنتونيت تا  هاي  رديفدر  .1

سـب  برح شود، بهـاي حمـل مـازاد،     ريشتبهاي منظور شده   مصالح به هر فاصله) و باراندازي منظور شده است. اگر مسافت حمل از اندازه
شود. هزينـه نگهـداري، بـارگيري، بارانـدازي وحمـل كليـه        فصل حمل وفصل عمليات خاكي پرداخت ميهاي حمل از   مورد طبق رديف

مصالح (از جمله سيمان، مواد افزودني و ساير) از محل دپو در كارگاه تا محل تهيه دوغاب و يا محل حوضچه بنتونيت و يا محل اجـراي  
 هاي اين فصل منظور شده است.   ه در بهاي واحد رديفهاي مصالح در داخل كارگا  بطور كلي كليه جابجايي ور كا

 هاي حفاري و تزريق هزينه تخليه پساب و مصالح حاصل از حفاري و تميزكاري محيط كار منظور شده است.   در كليه رديف .2

 شود.  هاي زير را نيز شامل مي  استقرار دستگاه چال زني درمحل چال هزينه ديفر .3
 چال (به استثناي تهيه و بستن و بازكردن داربست) حلمدر  ه كردن سكوي كارادآم -
 تقرار و آماده كردن آن سا، تقل كردن دستگاه چال زنيمن -
 م لوله كشي، انشعابها و ديگر اقدامهاي الزم و ايجاد آمادگي براي شروع چال زني جاان -
 يگر لوازم كار پس از خاتمه عمليات. دآوري مواد زايد در محل سكوي چال و ع جم -

واردي كه بدون انتقال دستگاه چـالزني، عمـالً از يـك بـار اسـتقرار دسـتگاه       م شود. در بار پرداخت مي استقرار براي هر گمانه يك رديف .4
گمانه در امتدادهاي مختلف (زواياي مختلف) استفاده شود، رديـف اسـتقرار دسـتگاه چـال زنـي بـراي آن        دنچ يچالزني بايد براي چالزن

 شود. مي ها يك بار پرداخت  گمانه
جـز  (ب هـا در يكـديگر ضـرب نخواهـد شـد      هاي مبنا اعمال شده ودرصدهاي آن ي مندرج در اين فصل فقط به رديفبها اضافههاي  رديف .5

ه و به همراه نمونـه گيـري   يوااي با ز راي مثال چنانچه گمانه. بشود) اعمال مي ها  ي مربوط به فضاي بسته كه به همه رديفبها اضافهرديف 
 د ضرايب مربوط به نمونه گيري و زاويه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد. چالزني شو

الزني چـ هاي  سنگي، قشرهايي از آبرفت تا ضخامت يك متر، بتن و مانند آن باشـد،   ه در قسمتهايي از مسير چالزني در زمينك يورتص در .6
خامت قشرهاي نامبرده (آبرفـت و بـتن) بـيش از يـك متـر      شود. در صورتيكه ض گرفته مي رنظ رزني در زمين سنگي دلچا در اين قشرها، 

هاي چـالزني    چالزني در بتن غيرمسلح، طبق رديف هايبهاي متناظر با نوع زمين آن قشر پرداخت خواهد شد.   باشد، طول مربوط از رديف
 مربوط پرداخت خواهد شد.  رديف طبق شود. بهاي چالزني در بتن مسلح (با هر سطح مقطع آرماتور)،  در زمين سنگي پرداخت مي

 باشد.  ، قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فني ميصلهاي اين ف  ظور از قطر در رديفمن .7

 هاي ناشي از موارد زير :  براي جبران هزينه .8
 )041201: حفاري در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ (موضوع رديف شماره الف
مانند گابرو، ديوريت، موريونيت، كوارتزيت و داراي اجزاي سيليسـي و. . . . (موضـوع رديـف شـماره     : حفاري در سنگهاي سخت آذرين، ب

041202( 
 )041203: حفاري در سنگهاي با خردشدگي زياد (موضوع رديف شماره ج

ها را مهندس مشاور يا واحـد بـرآورد     با واحد درصد پيش بيني شده است. درصد مربوط به هريك از اين رديف بها اضافههايي بصورت   رديف
هـا و    كننده در زمان برآورد بر اساس اطالعات اخذ شده از مطالعات طرح بـه نسـبت وزنـي هريـك از مـوارد فـوق نسـبت بـه كـل حفـاري          

بها درج خواهد نمود. بنابر اين درصد قيد شده ثابت بوده و در حين كار تغيير نخواهد كرد و هاي متناظر برآورد و در فهرست مقادير و  چالزني
 هاي متناظر فارغ از نوع و جنس زمين اعمال خواهد شد.   ها و چالزني  به كل حفاري بها اضافههاي   هريك از اين رديف

ه گيري به مقدار الزم و به طور پيوسته و مداوم، تهيه گزارش مغز ، ريگه ي مربوط به نمونه گيري، شامل به كارگيري مغزبها اضافههاي   رديف  .9
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ها تـا    هاي مخصوص با ديوار جدا كننده، حمل نمونه  بهعر جدها   هغزها، تهيه عكسهاي رنگي و شماره گذاري و بسته بندي م  پيمايش گمانه
 باشد.  محل انبار و نگهداري تا زمان تحويل موقت و درپوش نيز مي

هـاي چـالزني بـا      ، طبق رديـف Top Hammerو  DTHهاي  فشار هوا و دستگاه دوراني و تخليه چال با -اي  دستگاه ضربه اي بنچالز ايهب .10
 شود.  اي محاسبه مي دستگاه ضربه

صات فني كه مطابق با مشخ  غالف گذاري، هزينه خارج كردن غالف پس از اتمام عمليات پيش بيني شده است. در صورتي هاي  رديف در .11
شـود، همچنـين    پرداخـت مـي    041404ي رديف بها اضافهباشد  و بنا به تشخيص مهندس مشاور باقي ماندن غالف فوالدي در كار الزامي

اي  منظور شده است ودر صورت باقي ماندن غالف پي وي سي در كار، پرداخت اضـافه  041405هزينه تهيه لوله پي. وي. سي در رديف 
 گيرد. صورت نمي

ورتي كه عمليات تزريق گمانه پيش از حصول حد دوغاب ناخوري استاندارد، به علت عدم ايجاد شرايط براي تـداوم كـار ناشـي از    در ص .12
 ر كردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شد. پقصور پيمانكار، متوقف شود، بهاي چالزني و تزريق و 

هاي تعبيه شده مسدود شوند، پيمانكار بايد به هزينه خود نسبت بـه رفـع     هلول ده ياش ورتي كه به علت قصور پيمانكار، چالهاي حفرص در .13
 . دها و حفر مجدد چالها اقدام كن  انسداد لوله

 شود.  هر قطعه ازچال كه طول آن طبق مشخصات تعيين ميشود، تنها يك بار پرداخت مي يذيري، براذپهاي آزمايش نفو  رديف .14
ها، آماده كردن و شستشو چال بـراي   ، مسدود كردن قطعه مورد نظر با استفاده از مسدود كنندهنفوذپذيري شيهاي نصب وسايل آزما  هينهز .15

 هاي آزمايش نفوذپذيري منظور شده است.   ايل در رديفسآزمايش و برچيدن و
 شود.  ر ده دقيقه، ده دقيقه در نظر گرفته ميس، كيذپذيرفوبراي آزمايش ن بها اضافه هاي  رديف در .16

 هاي مربوط به آزمايشهاي نفوذپذيري منظور شده است.   هاي رديف زمان اشباع در هر پله فشار در قيمت .17
هاي تجهيز و برچيـدن كارگـاه پـيش بينـي       ق در هزينهيرزه احداث پي و سكو و استقرار تاسيسات مركزي براي آماده سازي مصالح تينهز .18

 . است هشد
 باشد.  هاي زير نيز مي  هزينهشامل و هر زاويه و هر عمق در نظر گرفته شده است  آماده كردن چال براي تزريق براي يفرد .19
 ال تجهيزات و لوازم و مستقر كردن آنها در محل چال تقنا -
 زمالها و انشعابهاي   م لوله كشيجاان -

هاي تزريق بـراي   نيست، ولي براي گمانه شود قابل پرداخت آماده كردن چال براي تزريق در مورد چالهايي كه با مالت پركننده پر مي  رديف   
 . هر گمانه يك بار پرداخت خواهد شد

رتي كـه بعـد از شستشـوي چـال     صـو ر دبهاي واحد رديف شستشوي چال براي انجام آن در هر عمق و زاويه در نظر گرفته شده اسـت.   .20
 دوباره چال را شستشو كند. بيش از حد مجاز (مطابق مشخصات) انجام شود، پيمانكار بايد به هزينه خود  تاخيري

 هاي زير نيز پيش بيني شده است ها با مواد پر كننده، هزينه هاي تزريق و پركردن چال در رديف .21
 ساخت و آماده كردن دوغاب تزريق -

 زه گيري فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزريقداان  -
 فشار تزريق روي نمودارهاي مربوط در تزريق  يريگزه اندا -
  يلم و نشت بندي محل سوراخها در تزريق تحكيمي و اتصاميرت -

 شود.  تبصره : عدم نياز به انجام عمليات هر يك از اين بند، موجب كاهش در بهاي واحد مربوط به تزريق و پركردن چالها نمي
يـن هزينـه جداگانـه از رديـف     هـاي تزريـق منظـور نشـده اسـت، ا       وششهاي بتني در رديفپهاي پي وي سي در   تهيه و نصب لوله هينزه .22

 شود.  پرداخت مي  043701
ساعت انجام شود، به ازاي هر يك ساعت تـاخير مـازاد    4مواردي كه تخليه گمانه با تاخير بيش از در  به پائين،  زريق به روش از باالت در .23
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 شود.  پرداخت مي 042701ساعت هزينه توقف از رديف  4بر 

 شود.  ، يك سوم زمان الزم براي گيرش سيمان در ساعات تعطيل كارگاه محاسبه مي 042701در محاسبه زمان موضوع رديف  -
 . درته اسـ مـد ك مقطع و انجام آزمايش نفوذپذيري در مقطع بعدي كه در مشخصات فني آيه توقف عمليات در فاصله زماني تزريق ينهز .24

 ر شده است. رديف تزريق از پائين به باال، منظو
اي نفوذپذيري و عمليات تزريق و تهيـه گزارشـهاي مربـوط برحسـب     هشيهاي ثبت آمار و اطالعات مربوط به عمليات چالزني، آزما  هينهز .25

 . اين فصل پيش بيني شده است هاي  مورد در بهاي واحد رديف
هاي تزريق و ايجـاد ديـوار آب     صالح تزريق مطابق مشخصات فني در بهاي واحد رديفمو  بدوغات ه انجام آزمايشهاي كنترل كيفيينهز .26

 بند پيش بيني شده است. 
 رساس مقدار مصالحي كه عمالً تزريق شده است با محاسبه مصـالح دوغـاب تلـف شـده د    اربهاي تهيه مصالح   هاي تزريق و رديف  رديف .27

گيرد.  مي رقرا ختمهندس مشاور صورتمجلس شده و پس از تاييد كارفرما مالك پردا مخزن دستگاه همزن و مسير خط لوله تا سرچال، با
ي از نشـت  ريگها و اتصاالت يا عدم اقـدام سـريع و مـوثر بـراي جلـو       بابت تلف شدن مخلوط تزريق به علت عدم مهاربندي درست لوله

 گيرد.  ت نميورصمخلوط يا مخلوط خارج از مشخصات رد شده از سوي مهندس مشاور، پرداختي 

هاي الزم از سوي واحد برآورد كننده در ايـن فصـل     د نياز، رديف يا رديفرمو يت فنصاتهيه مواد افزودني تزريق، با توجه به مشخ ايبر .28
ارد وهزينه قطعي تهيه مواد ياد شـده، پـس از اسـتعالم قيمـت حـداقل از سـه       د دهاي پيش بيني شده جنبه برآور  شود رديف پيش بيني مي

درصد آن به عنوان هزينـه   14اضافه  هب دسر مي ن محصوالت طبق اسناد خريد وحمل كه به تائيد مهندس مشاور و كارفرمايه كننده اعرض
شـود. كيفيـت    هاي پيمان و تعديل آحاد بها نميبيرشود. مشمول ض شود. اقالمي كه بدين گونه هزينه آن پرداخت مي باالسري پرداخت مي

 يد به تائيد مهندس مشاور برسد. محصول و ميزان مصرف با
د رل مـو محـ و اتصاالت روي آن، قراردادن مسدود كننـده در   ردن راد چالزني، نصب مسدود كنندهكاري مسدود كننده شامل خارج گذجا .29

 باشد.  ر و آب بندي آن و بيرون آوردن مسدود كننده از چال ميظن
ردن لوله در سنگ، تعبيه در پوش فلزي همراه با فشار سـنج و متعلقـات مربـوط    ك رهاي مها  نههزي ديف تعبيه در پوش چال زهكشي، ر در .30

 . ظور شده استنم
مانند. دربهاي واحد ايـن   گيرد كه در كار باقي مي ها و اتصاالتي تعلق مي  لهوه لبفقط ، هاي فوالدي تزريق و تخليه هوا  جاگذاري لوله يفرد .31

نظر  رها و در پوشها و اتصاالت نيز د  ن، ايجاد شيار يا سوراخ، نصب و تثبيت لولهدركديده هاي ناشي از بريدن، خم كردن، ح  رديف هزينه
 . گرفته شده است

هـاي   تهيه مصالح زهكشي منظور نشده است، اين هزينـه جداگانـه از رديـف    ينهزي، هكشديف پركردن چالهاي زهكشي با مصالح زهر در .32
 شود.  پرداخت مي 043602و  043601

 هاي زير نيز در نظر گرفته شده است :  هنييه و جاگذاري دريچه يا شير تزريق، هزديف تهر در .33
 تهيه دريچه يا شير تزريق -
 دريچه يا شير تزريق ب نص -
 و تنظيم دريچه طبق مشخصات  يشماآز -
 بتن ريزي  گامندر هق ظت و مراقبت از دريچه يا شير تزريفمحا -

 هاي زير نيز در نظر گرفته شده است:  زينهديف تزريق درزهاي بين بلوكهاي بتني سد، هر در .34
 كشي و انشعابهاي الزم به انضمام پمپهاي الزم  هلم لوجاان -
 آنها  وي درزها و تخليه هوايتششس -
 ه ساختن دوغاب مخصوص تزريق به هر غلظت ادآم -
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 ريق زب تادوغ باق درزها ريتز -
 ها و تجهيزات در پايان هر مرحله تزريق   وي لولهتششس -
 ده ش دها و مجاري مسدو  كردن گالريها و بازكردن لوله يزتم -
 . البر، جرثقيل و سكوي كار به طور موقتاكردن سطوح نمايان پاي آب و سرآب سد منجمله ايجاد و به كارگيري ب يزتم -
 نماي سرآب و پاياب سد  در ويها لربندي درزها در داخل گات نش -
 گزارش عمليات انجام شده  يهته -
 شود.  داخل بتن نيز براساس اين رديف محاسبه و پرداخت مي يلاهاي خ  هاي سردكننده بتن و پركردن حفره  پركردن لوله نهزيه -
مسدود شوند، و بازكردن مجـاري مسـدود    قزريتي ها  ههاي شستشو و يا لول  هاي هوا، لوله  ه علت عدم مراقبت پيمانكار، لولهب: چنانچه  رهبصت

گري كه به تاييد مهندس مشاور رسـيده، اقـدام بـه تزريـق     يد مقدور نباشد، در آن صورت پيمانكار بايد به روش قابل قبولشده براي پيمانكار 
 . اين عمليات به عهده پيمانكار است درزها كند. هزينه

شود، از اين رو، بابت  مي ها و مشخصات فني اندازه گيري  هشر نقد حفاري محل ديوار آب بند و اجراي آن، بر طبق ابعاد تعيين شدهم حج .35
شود، ولـي هزينـه تهيـه بنتونيـت      اي پرداخت نمي غاب، هزينه جداگانهود اضافه حفاري و پركردن آن با دوغاب جايگزين براي افت سطح

عيـار دوغـاب    سااسـ ربكه ن واقعي مصرف شده براي حفاري و اجراي ديوار آب بند و هزينه تهيه سيما براي تهيه گل حفاري طبق مقدار
 شود.  ها كه به تائيد مهندس مشاور ميرسد، جداگانه پرداخت مي  براي حجم ديوار طبق نقشه

هـاي مربـوط طبـق نظـر       رغم به كارگيري تمهيدات ويژه، اضافه حفاري ناشي از عدم قصور پيمانكار بوجود آيد هزينه در صورتي كه علي
 مهندس مشاور پرداخت خواهد شد. 

 شود.  له محاسبه ميوسب سطح خارجي لحبر)، Stop End(هاي فوالدي بين قطعات ديوار آب بند   لولهي راذجاگ يفرد .36
هاي متنـاظر    براي ايجاد ديوار آب بند، حسب مورد از رديف )Guide Wall(هادي   يكهارديواو هزينه مربوط به تهيه مصالح و ايجاد سكو  .37

 در فصول اين فهرست بها پرداخت خواهد شد. 
در  شـود،   مـي  اجرا شده قطعات ديوار آب بند كه ضمن حفاري هر پانل، از بـين دو پانـل، برداشـته    كيته ريختن و برداشتن بتن پالسينهز .38

هزينه اندازه گيريهاي حين حفـاري، تهيـه گزارشـهاي     بند آب ايديواره هاي  رديفدر . هاي اجراي بتن پالستيك منظور شده است  رديف
 . نظور شده استحفاري و بتن ريزي نيز م

فصـل عمليـات   از  ، رمتر، طبق دستور كار مهندس مشاو 500حاصل از حفاري ديوار آب بند اضافه بر  داوو تخليه م حمل ه بارگيري، ينهز .39
 شود.  خاكي پرداخت مي

ه تهيـه سـيمان،   نهزي. است هاي تهيه سيمان و بنتونيت پيش بيني نشده  ر آب بند و ايجاد آن، هزينهاديو محلي تزريق، حفار هاي  رديف در .40
هاي تزريق هزينه تهيه و مصـرف   شود همچنين در رديف هاي اين فصل پرداخت مي  رديفاز  ي و هزينه تهيه بنتونيت، نتباز فصل كارهاي 

 شود.  ماسه پيش بيني نشده است و هزينه آن جداگانه پرداخت مي

 ه تهيه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فنـي منظـور شـده اسـت.    نبراي تهيه مصالح و اجراي بتن پالستيك،  هزي 043301 رديف در .41
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 شماره شرح واحد

 ۰۴۰۱۰۱ استقرار دستگاه چالزنی در محل چال. دفعه ۶۳۶,۰۰۰  

  

 درصد ۱۰

هرگاه شیب محل استقرار۰۴۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
۱۰درجه اضافه بر  ۱۰درجه باشد، به ازای هر  ۱۰بیش از 

ده درجه، ده درجه منظوردرجه اول، یکبار، (کسر 
 میشود).

۰۴۰۱۰۲ 

  

 درصد ۱۰

برای جبران کاهش راندمان۰۴۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
نیروهای انسانی در  گمانه هایی که به علت شیب زیاد
محل چال برای استقرار دستگاه از داربست استفاده می
شود.  (هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و تمهیدات الزم و

 و باز کردن داربست در تجهیز کارگاه).بستن 

۰۴۰۱۰۳ 

 مترطول ۱۸۲,۵۰۰  
۷۶ای به قطر تاچالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ۱۰و عمق تا  متر میلی
۰۴۰۲۰۱ 

 مترطول ۲۰۸,۰۰۰  
۷۶ای به قطر تاچالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ۲۵متر و تا عمق  ۱۰ برای عمق مازاد بر  متر میلی
۰۴۰۲۰۲ 

 مترطول ۲۶۳,۵۰۰  
۷۶ای به قطر تاچالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 عمق متر. ۵۰متر و تا  ۲۵برای عمق مازاد بر   متر میلی
۰۴۰۲۰۳ 

 مترطول ۳۳۲,۵۰۰  
۷۶ای به قطر تاچالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ۷۵متر و تا عمق  ۵۰برای عمق مازاد بر   متر میلی
۰۴۰۲۰۴ 

 مترطول ۴۸۵,۰۰۰  
۷۶ای به قطر تاچالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ۱۰۰متر و تاعمق  ۷۵و عمق مازاد بر   متر میلی
۰۴۰۲۰۵ 

 مترطول ۲۵۷,۵۰۰  
۷۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 متر.۱۰و عمق  تا  متر میلی
۰۴۰۳۰۱ 

 مترطول ۳۲۳,۵۰۰  
۷۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا

 متر. ۲۵متر  تا عمق   ۱۰برای عمق  مازاد بر متر میلی
۰۴۰۳۰۲ 

 مترطول ۳۹۹,۵۰۰  
۷۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ۵۰متر و تا عمق  ۲۵برای عمق مازاد بر  متر میلی
۰۴۰۳۰۳ 

 مترطول ۵۲۷,۵۰۰  
۷۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ۷۵متر و تا عمق   ۵۰برای عمق مازاد بر  متر میلی
۰۴۰۳۰۴ 

 مترطول ۶۷۲,۵۰۰  
۷۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 متر.۱۰۰متر و تاعمق  ۷۵برای عمق مازاد بر   متر میلی
۰۴۰۳۰۵ 

 مترطول ۹۸۸,۵۰۰  
۷۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ۱۵۰متر و تاعمق ۱۰۰برای عمق مازاد بر   متر میلی
۰۴۰۳۰۶ 
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 شماره شرح واحد

 مترطول ١,٩۵۶,۵٠٠  
٧۶چالزن در زمین آبرفت به روش دوران به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠برای عمق مازاد بر   متر میل
٠۴٠٣٠٧ 

 مترطول ١۴۶,۵٠٠  
۵۶ای به قطر تا  چالزن در زمین سنگ به روش ضربه

 متر. ١٠و عمق  تا  متر میل
٠۴٠۴٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١٧١  
۵۶ای به قطر تا  چالزن در زمین سنگ به روش ضربه

 متر. ٢۵متر و تاعمق  ١٠برای عمق  مازاد بر  متر میل
٠۴٠۴٠٢ 

 مترطول ٢٠۴,۵٠٠  
۵۶ای به قطر تا  چالزن در زمین سنگ به روش ضربه

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵برای عمق  مازاد بر  متر میل
٠۴٠۴٠٣ 

 مترطول ٢١٠,٠٠٠  
۵۶ای به قطر تا  چالزن در زمین سنگ به روش ضربه

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۴٠۴ 

 مترطول ٢٢٣,٠٠٠  
۵۶ای به قطر تا  چالزن در زمین سنگ به روش ضربه

 متر.١٠٠متر و تا عمق  ٧۵برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۴٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٣۵١  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا 

 متر. ١٠و عمق تا  متر میل
٠۴٠۵٠١ 

 مترطول ۴۵٩,٠٠٠  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ۵٧۵,۵٠٠  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر. ۵٠متر  و تا عمق  ٢۵برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠٣ 

 مترطول ٧٨٣,٠٠٠  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر. ٧۵متر  و تا عمق  ۵٠برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٩٩٣  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر.١٠٠متر  و تا عمق  ٧۵برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠۵ 

 مترطول ١,٣٠٣,٠٠٠  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر.١۵٠متر و تا عمق  ١٠٠برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠۶ 

 مترطول ۶٨٠,٠٠٠,١  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠٧ 

 مترطول ٢,١۵٠,٠٠٠  
۵۶چالزن در زمین سنگ به روش دوران به قطر تا  

 متر. ٢٠٠برای عمق مازاد بر  متر میل
٠۴٠۵٠٨ 

 ٠۴٠۶٠١ به هر عمق. متر میل ۵۶چالزن در بتن مسلح به قطر تا   مترطول ١,٢۶٠,٠٠٠  

 مترطول ٢۴٣,٠٠٠  
ش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر چالزن با چ

 و زاویه.
٠۴٠٧٠١ 
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 شماره شرح واحد

 درصد ٠٫۵  
، به ازای هر٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 که به قطر حفاری اضافه شود. متر میلی 

٠۴٠٨٠١ 

  
 درصد ٠٫٨

، در صورت که٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١بها به ردیفهای  اضافه
١٨٠و تا  ۵زاویه حفاری چال نسبت به شاقول بیش از 

 درجه. ۵درجه باشد به ازای هر درجه مازاد بر 

٠۴٠٩٠١ 

  
 درصد ۴٠

تا ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طول از چال که در آن با استفاده از مغزه٠۴٠۶٠١

 گیر دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠١ 

  

 درصد ٢۵

تا ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
چال که در آن نمونه گیری با، برای طول از ٠۴٠۶٠١

استفاده از مغزه گیر ی جداره و غیر از دو جداره نمونه
 گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠٢ 

  
 درصد 

های چالزن  به هر روش، چنانچه گمانه بها به ردیف اضافه
 ای الزم باشد. آرتزین بوده و برای چالزن تمهیدات ویژه

٠۴١١٠١ 

  
 درصد 

های آبرفت های چالزن در زمین ردیفبها نسبت به  اضافه
چنانچه زمین آبرفت از جنس آبرفت درشت دانه مانند

 قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد.

٠۴١٢٠١ 

  

 درصد 

های چالزن در سنگ چنانچه بها نسبت به ردیف اضافه
جنس زمین از جنس  آذرین سخت مانند گابرو، دیوریت،

با اجزایدیوریت  و همراه -موریونیت، کوارتزیت
 سیلیس بوده و یا جنس سنگ رسوبی یا دگرگون باشد.

٠۴١٢٠٢ 

  
 درصد 

های چالزن در سنگ چنانچه بها نسبت به ردیف اضافه
 سنگ، خرد شدگ زیاد داشته باشد.

٠۴١٢٠٣ 

  
 مترطول 

حفاری چاه پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر نوع
 زمین و بتن مسلح و غیر مسلح.

٠۴١٣٠١ 

 مترطول ٢١۴,۵٠٠  
فوالدی هم زمان با حفاری در هر  غالف گذاری با لوله

 عمق.
٠۴١۴٠١ 

  
 درصد ١

بها به ردیف غالف گذاری با لوله فوالدی همزمان با اضافه
به ازای هر ی متر میل ١۵٢حفاری برای قطرهای تا 

 اضافه قطر. متر میل

٠۴١۴٠٢ 

 ٠۴١۴٠٣ فوالدی بعد از حفاری در هر عمق.  غالف گذاری با لوله مترطول ١۶۴,۵٠٠  

  
 مترطول ٠٠٠,١۵۶

ی فوالدی با هر بها به ردیف غالف گذاری با لوله اضافه
قطر و در هر عمق، هرگاه لوله مطابق دستور کار در گمانه

 باق بماند.

٠۴١۴٠۴ 



 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزن. هارمچصل ف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار
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 مترطول ۵٠٠,١۴١  
بعد از (P.V.C)پی وی س  ی  غالف گذاری با لوله

 حفاری در هر عمق و به هر قطر.
٠۴١۴٠۵ 

 ٠۴١۵٠١ تهیه کلیه تجهیزات و لوازم و انجام شستشوی چال. مترطول   

  
 دفعه ۵٠٠,٢٩٩

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از باال به
ساده، برای (Packer)پایین با استفاده از مسدود کننده 

 فشار به مدت الزم طبق مشخصات.  نخستین پله

٠۴١۶٠١ 

  
 دفعه ٢۴۴,۵٠٠

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از پایین به
 باال با استفاده از مسدود کننده ساده، برای نخستین پله

 فشار به مدت الزم طبق مشخصات.

٠۴١۶٠٢ 

  
 دفعه ۴٢۵,۵٠٠

فشار ثابت در هر قطعه با استفاده آزمایش نفوذ پذیری با
از مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله فشار به مدت

 الزم طبق مشخصات.

٠۴١٧٠١ 

  

 دفعه ۶٠٠,٧٩

های آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت بها به ردیف اضافه
دقیقه و یا به ازای ١٠به ازای هر پله فشار باالتر به مدت 

بار گذاری در همان فشار (غیردقیقه افزایش مدت  ١٠هر 
 از پله فشار نخست).

٠۴١٨٠١ 

  
 قطعه ۴٠٩,٠٠٠

های نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر (لوفران) برای هر آزمایش
دقیقه برای هر مرحله ١٠قطعه از باال به پایین به مدت تا 

 بارگذاری.

٠۴١٩٠١ 

 قطعه ٨٠,٣٠٠  
ارتفاع متغیربها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری با  اضافه

 دقیقه افزایش مدت بارگذاری. ١٠برای هر 
٠۴٢٠٠١ 

 ٠۴٢١٠١ های گوناگون برای تزریق. آماده سازی چال با عمق چال ۵٠٠,٣۴١  

 ٠۴٢٢٠١ جا گذاری مسدود کننده ساده، برای تزریق سیمان. دفعه ۵٠٠,١٠٧  

 ٠۴٢٢٠٢ جا گذاری مسدود کننده دوتایی، برای تزریق سیمان. دفعه ٣۴۴,۵٠٠  

  

 دفعه ۵٠٠,٣٨

های جاگذاری مسدود کننده ها اگر بها به ردیف اضافه
متر اضافه ١٠متر باشد به ازای هر ۵٠عمق آنها بیشتر از 

بار،  ١٠متر اول، برای  ۵٠بر  متر دوم دوبار ١٠متر اول ی
 و به همین ترتیب.

٠۴٢٣٠١ 

  

 درصد ١

ها کنندههای جاگذاری مسدود  بها نسبت به ردیف اضافه
ه زاویه چال نسبت به شاقول از  ١٨٠تا  ۵در صورتی

درجه باشد، به ازای هر ی درجه افزایش  نسبت به
 شاقول.

٠۴٢٣٠٢ 

 ساعت ۵٠٠,۴۵١  
های تزریق هر قطعه چال به روش از پایین  به باال در عمق

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠١ 



 ار آب بنددیو یق، تزر ، چالزنی.هارمچصلف
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  

 
 

۳۷   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ساعت ۴۸۸,۰۰۰  
هایتزریق هر قطعه چال به روش از باال به پایین در عمق

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
۰۴۲۴۰۲ 

  
 مترطول 

در هر نوع زمین(Jet Grouting)تزریق با فشار باال 
 آبرفتی و به هر زاویه و عمق.

۰۴۲۴۰۳ 

  
 مترطول 

در هر(Manchiet Tube)تزریق به روش لوله گذاری
 نوع زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق.

۰۴۲۴۰۴ 

 کیلوگرم ۷,۳۸۰  
نگهداری، اختالط و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق

 .)به جز بنتونیت(
۰۴۲۵۰۱ 

  
 مترطول ۳۴۶,۵۰۰

هرگاهگمانه به هر ترتیب در تزریق از باال به پایین،  تخلیه
۴۰زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار ساعت باشد، تا عمق 

 متر.

۰۴۲۶۰۱ 

  

 درصد ۱۵

متر۴۰های بیش ازبرای عمق۰۴۲۶۰۱بها به ردیف  اضافه
متر اول یک بار، ۲۰متر اضافه عمق، برای  ۲۰به ازای هر 

های متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای عمق ۲۰
 بیشتر.

۰۴۲۶۰۲ 

 ساعت ۲۸۰,۰۰۰  
۴توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر

 ساعت در هر قطعه.
۰۴۲۷۰۱ 

  ۵۷۳,۰۰۰ 
مترمکعـب 
 مالت

 پر کردن چال با مالت در هر عمق و با هر زاویه.
۰۴۲۸۰۱ 

 ۰۴۲۸۰۲ های زهکشی با مصالح زهکشی. پر کردن چال مترمکعب ۲۳۸,۵۰۰  

 ۰۴۲۹۰۱ درپوش چال زهکش.  و تعبیهتهیه مصالح  عدد ۱۸۵,۰۰۰  

 کیلوگرم ۲۵,۹۰۰  
های فوالدی تزریق و تخلیه هوا در تهیه و جاگذاری لوله

 سد.  بتن بدنه
۰۴۳۰۰۱ 

 عدد ۲۷۹,۰۰۰  
تهیه و جا گذاری دریچه (کالپه) یا شیر تزریق روی

 های فوالدی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد. لوله
۰۴۳۰۰۲ 

 ساعت ۵۳۷,۰۰۰  
تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان

 کارکرد پمپ تزریق.
۰۴۳۱۰۱ 

  
 مترمکعب ۱,۳۳۰,۵۰۰

حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای با
متر و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰متر تا  ۷عمق بیش از 

 متر. ۵۰۰

۰۴۳۲۰۱ 



 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزن. هارمچصل ف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ٢٣۵,۵٠٠  مترم

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر عمق اضافه
متر مازاد بر ۵متر باشد ، به ازای هر  ٢٠حفاری بیش از 

بار،  ۵متر اول، برای  ٢٠ متر دوم دوبار و به ۵متر اول ی
 همین ترتیب.

٠۴٣٢٠٢ 

  
عب ۵٢١,٠٠٠  مترم

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای آن اضافه
قسمت از محل حفاری که استفاده از وزنه (ترپان) ناگزیر

 شود.

٠۴٣٢٠٣ 

  

عب ١٧۵,۵٠٠  مترم

ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر مصرفبها به  اضافه
گل حفاری، سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر باشد. این
ردیف برای جبران کاهش راندمان  و تهیه مصالح و

 تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی میباشد.

٠۴٣٢٠۴ 

عب ۵٠٠,١٧٧    مترم
حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای به

 متر. ۵٠٠متر و حمل مواد حاصله تا فاصله  ٧ عمق
٠۴٣٢٠۵ 

عب ۵٠٠,۵۴٨    ٠۴٣٣٠١ تهیه مصالح و اجرای بتن پالستی دیوار آب بند. مترم

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٢١

لوله در درزهای میان قطعات گوناگون دیوار  تهیه و تعبیه
آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی. (بر اساس

 لوله).سطح خارج 

٠۴٣۴٠١ 

 تن ١,٧٩٧,٠٠٠  
تهیه، نگهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیت، (برحسب

.(  وزن بنتونیت خش
٠۴٣۵٠١ 

 تن ٠٠٠,١٨۵  
تهیه و مصرف مصالح سنگ (شن و ماسه) برای تزریق یا

 پر کردن چال.
٠۴٣۶٠١ 

  
 تن 

٢ها  به  چنانچه اندازه دانه ٠۴٣۶٠١بها به ردیف  اضافه
 محدود شود. متر میل

٠۴٣۶٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٨  
تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی س در داخل بتن

 قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر.
٠۴٣٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های انجام عملیات این فصل برای بها به ردیف اضافه

 عملیات که در فضای بسته انجام میشود.
٠۴٣٨٠١ 

  

 درصد ۵

های انجام عملیات این فصل برای کار ردیفبها به  اضافه
در فضای بسته و برای عملیات که در فاصله مازاد بر

ترین ورودی انجام میشود، به ازای هر١۵٠ متر از نزدی
بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠ متر دوم دو بار و ٢۵٠متر اول ی

 های بیشتر. به همین ترتیب برای فاصله

٠۴٣٨٠٢ 



  الدیوف رهایکا. جمنپ لفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

٣٩  
 

 

  الدیوف رهای. کاجمنپ لفص
  دمهقم
 

ـ  بوطرم تانداردسا ولهايدج خذامه بو  رتجلساتوو ص رهااك تورسي، دنف خصاتش، مها  شهقنر د هدش جرد عادبا قبرفي، طصم الدوف نزو .1 ا ي
 . شود مي اسبهحم زندهاس رخانهاك ولهايدج

شكاري، جوشكاري، رو ب رههو م چيو پ چركترود، پلماتوربندي، ارآ ميس نندام زمال الحصم يههت ايهرد، بوم حسبرل، بصف نيا هاي  رديفدر  .2
 . تسا هدش نييب شيپ ماتوربنديرآ ميس تنسو ب شيارزني و خم كردنن، رزوه نمودن، دز گنچكاري، سرره، پهو م چيپ تنسراخكاري، بوس

بهاي واحد رديفهاي اين فصل با استفاده از الكترودهاي توليد داخل است. چنانچه طبق مشخصات فني استفاده از الكتـرود خـارجي الزامـي     .3
 الكترود خارجي در رديفهاي اين فصل پيش بيني شود. ي استفاده ازبها اضافهباشد، هنگام تهيه برآورد بايد رديف ستاره داري با عنوان 

ـ م مي قياب نتبر و د دور مي راكه ب لگردهايم بيتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ايربه ك هدارندهگن لگردهاييو م كهارخ بصو ن يههت ينههز .4 د، ان
 . شود مي داختررف، پصم رتجلسهوو ص اس نقشه كارگاهي مورد تاييد مهندس مشاورسار ب

 . تسا هدش ظورنم لصف نيا هاي  رديفر د قتوم ارهايهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ينههز .5
 . گيرد اي صورت نمي هاي اين فصل در نظر گرفته شده است و از اين بابت پرداخت جداگانه در ريف الدوف اييدز گنو ز يزكاريمت هزينه .6
 ديگر يها  لصفر د لياتمع رايجا ينهزت، هسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم يههت به صورت شرح آنها هك لصف نياز ا هايي  رديفدر  .7

 ت. سا هدش نييب شيپ

باشد، قطعـات در كارگـاه تحويـل     در صورتي قابل پرداخت است كه تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پيمانكار مي 050401رديف  .8
 شود.  پيمانكار مي

 در نظر گرفته شده است. ST37هاي فوالدي از نوع  و پروفيل و ورق AIIIو  AIIنوع ميلگردهاي مصرفي در اين فصل از  .9

هاي اين فصل  رديفبراساس   TBMهاي حفاري شده با دستگاه  ساخته بتني (سگمنت) براي نصب در تونل قطعات پيش هزينه آرماتوربندي .10
  شود و هرگونه پرداخت ديگري از اين بابت مجاز نيست. پرداخت مي



  الدیوف رهای. کاجمنپ لفص
 ١٣٩٣رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

۴٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

رد  کیلوگرم ٢٣,٧٠٠    ٠۵٠١٠١ ساده.تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میل

 کیلوگرم ٢١,٢٠٠  
رد آجدار از تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میل

 .AIIIنوع 
٠۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢١,١٠٠  
رد آجدار از تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میل

 .AIIنوع 
٠۵٠١٠٣ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٣۴

رد تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع میل
واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و گیره انتهایی به هربا 

ل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهای الزم قبل از بتن ش
 ریزی.

٠۵٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٣١,١٠٠

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فوالدی مدفون در
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع آهن آالت بتن، دریچه

 یراق آالت، همراه با رنگ ضد زنگ.با جا سازی و نصب 

٠۵٠٣٠١ 

 ٠۵٠۴٠١ نصب قطعات فوالدی مدفون در بتن. کیلوگرم ١۵٠,۴  

. کیلوگرم ٢٠٠,٣۴    ٠۵٠۵٠١ تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدن

 درصد ١٠  
، عملیات در٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١بها به ردیف های  اضافه

 هر نوع فضای بسته انجام شود.
٠۵٠۶٠١ 

  

 درصد ۴

، هرگاه عملیات٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از

ترین دهانه دسترس بیش از  متر باشد، به ازای ١۵٠نزدی
بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر  متر دوم دو بار ٢۵٠متر اول ی

 های بیشتر.  و به همین ترتیب برای فاصله

٠۵٠۶٠٢ 

  

 درصد ٢

، هرگاه محل٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
درجه شیب ١٠اجرای عملیات شیب دار باشد، به ازای هر 

درجه اول برای فضای باز و ٣محل نسبت به افق مازاد بر 
ها لحاظ شده درجه در ردیف ٣بهای شیب تا  بسته (اضافه

 است).

٠۵٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٩١٠

، در صورت٠۵٠۵٠١تا   ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
که عملیات در زیر تراز آب انجام شود وتخلیه آب از

های اجرای عملیات به روش ثقل یا پمپاژ انجام محل
 شود.

٠۵٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩  
(قاب) فلزی (تیر مشب  تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده

رد یا پروفیل).  از میل
٠۵٠٨٠١ 

 کیلوگرم ۶٠٠,١٨  
تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده مربوط

 به فصل سوم از هر نوع.
٠۵٠٩٠١ 



  الدیوف رهای. کاجمنپ لفص
 ١٣٩٣رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

۴١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

ه کیلوگرم ۴٠٠,٢١   رد در کارخانه. تهیه شب  ٠۵١٠٠١ های فوالدی از هر نوع میل

ه کیلوگرم ۴٠٠,٢٠   رد در کارگاه. تهیه شب  ٠۵١٠٠٢ های فوالدی از هر نوع میل

 کیلوگرم ١,١٨٠  
ه بها به ردیف اضافه ه های تهیه شب های فوالدی در صورتی

ه کمتر از  رد شب  باشد. متر میل ۶قطر میل
٠۵١١٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٨

تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه
منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد مشابه

ه های جهت نصب میل مهاری های تنیده و ناتنیده و شب
 فوالدی فصل سوم.

٠۵١٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٣,٩٠٠

تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر اندازه
های تنیده و ناتنیده و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری

ه  های فوالدی فصل سوم. و شب

٠۵١٢٠٢ 



 ی بند بقال. ششم فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

۴٢  
 

 

 ی بند بقال. ششم فصل
 

  هممقد
  

ا ي وي فلزب الق يا يجخاره د الينچ ود نراه ختت شده از هتساخي چوبب قال عانوا زا كي هر، اين فصل هاي  رديف عوموض هاي بقال .1
ـ لي، لغزومعمـ  هايبقالت ورص هب است كه فلز وب وچ از بييركت ـ  ال، بـا (Slip Form) دهن ـ  و (Climbing Form) هدرون ا ي، اجـر لنوت

 د. ونش مي
 است.  بهسمحاك گيرد، مال مير قراب الق باس مات رها د  هبق نقشط بتن كهح ها، سطويبندب قالي گير دازهاندر  .2
ك، رمتحـ  هـاي بقالن تسـ ب ون دادت حركي برام الز لياسوو  جك نيتام، چوب بست، ي پشت بندها  هنهزي، اين فصلهاي   رديفدر  .3

 شده است.  هتظر گرفن كار درل كام يارجاو  آنن تسب ون دادت ركح ياب قال ردنكباز
گر و قطعات نصب شـده در بـتن بـراي قالـب     يكدي از هابقال هلفاص ارندهدنگه ليب وساصن وه تهي هن، هزييبندب قالهاي   رديف در .4

 شده است.  منظور تعبيه سوراخبندي و 
بـتن  ر شـا ف با لهبمقاي راب كه، استه رهم ور واشه زور رس دوه ليم و تيكيسالپ ياي ي فلزها  هرها، لولايود در اردنگه هلاصف از رومنظ .5

 . گيرد مير قرا ادهفاستد مور
 شده است.  رومنظها  قيمت ، دريلزف ياي چوبب قالن كردز يمت وي چوبب قالن كرده رند هنهزي .6
 هـا بقال عاانـو ي ، بـرا دورمـ  بهه ستب كهم الزه رهم پيچ و، ميخ، ميس) و آن دننام و ينروغ( ازسرهاه مادي بها، اين فصلهاي   رديف در .7

 شده است.  رومنظها  قيمت د، درنيرگ مير قرا ادهفاستد مور
 شده است.  رواين فصل منظ يها قيمت ها، دربقاله وشگ رد پخ داجاي  نههزي .8
 شود.  كسر نميي بندب طح قالس ، ازعتر مربم 5/0 تا خا، سطح سوريبندب قال بهسحام در .9

 شود.  مي ختادرپ، 060401ف رديي بها اضافه. دنبماي ار باقك درب ر، قالومشا سدكار مهن روستد ياه بق نقشط كه ارديودرم .10

شـده   هتظر گرفن درا آنهي براف دير نآ است كه فيلمختي ها  هسازي بندب قالي بها طس، متويبندب قالهاي   رديف زا كي هري بها .11
 است. 

 خـت اشـود پرد  مـي  داايجـ ي برشـ د ليك نآ رد كه يرط سطح مؤثقفب، روي قالي برشد كلي يارجا و حلمصاه تهي 060201ف ديردر  .12
 . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه شود و مي

بـا پرداخـت بهـاي    . گيـرد  نميق تر تعلم 40 بيش از اهايي به شعاعننحه اب 060502 و 060501 هاي  رديف دري بندب قالي بها اضافه .13
 پرداخت نخواهد شد.  060501، بهاي رديف 060502رديف 

 بندي شده به لحاظ كيفيت سطح بتن  طبقه بندي سطوح قالب .14
هـا و    نماهاي خاص، كه در نقشـه شود. به جز براي بتن با  طبقه بندي مي F4 ،F3 ،F2 ،F1البها به لحاظ كيفيت سطح بتن به طبقات ق

هر طبقه فقط كارهاي پرداختـي تعيـين    مشخصات فني خصوصي قيد شده باشد، براي تأمين ويژگيهاي تعيين شده براي سطح بتن در
و طبـق   مشـاور  مهنـدس شده براي آن طبقه مجاز است. در صورت وجود معايب جزيي در گستره محدودي از سطح بتن با موافقت 
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باشـد. نـوع    مـي  مهندس مشـاور شود. تشخيص جزيي بودن معايب با  تأييد و به هزينه پيمانكار آن گستره تعمير مي مشخصات مورد
 هاي اجرايي باشد.   سطح نماي بتن براي كارهاي مختلف بايد مطابق با مشخصات فني و نقشه

 

 F1. طبقه 14-1
ر ندارد، مانند سطوحي كه پشت آنهـا خـاكريزي يـابتن ريـزي     ين طبقه از كيفيت سطح بتن براي سطوحي است كه در معرض ديد قراا

شود. رويه قالب براي اين طبقه از كيفيـت سـطح بـتن     ها پوشيده مينشود يا سطوح درزهاي انبساط و انقباض يا سطوحي كه روي آ مي
قرار داده شـده نبايـد شـيره بـتن در     هاي كنار هم   تواند از چوب، ورق فوالد يا هر مصالح مناسب ديگري باشد. از درزهاي بين تخته مي

ود بالفاصله پس از برداشتن قالب، سطح بتن شر صورتيكه قرار است روي سطح بتن اندود و يا كاشي دهنگام لرزانيدن آن خارج شود. 
ضـخامت  بايد زخمي و زبر شود. براي تأمين اتصال بين سطح بتن و اندود يا كاشي كاري برآمدگيهاي سطح بتن بايـد كمتـر از نصـف    

ير خواهد شد. متعمهندس مشاور رصورتيكه سطح بتن كرمو بوده يا صدمه ديده باشد مطابق نظر داندود يا زيرسازي كاشي كاري باشد. 
سـازد و يـا خـواص مثبـت      اي كارها را خدشه دار مـي  ها فقط براي حالتهاي تورفتگي و يا فقط آنهائي كه خواص سازه  اصالح نامنظمي

 متـر  ميلي 15هاي ناگهاني و بيش از   براي نامنظمي متر ميلي 10هاي سطوح نبايد بيش از   باشد. نامنظمي دهد الزم مي ميها را كاهش   سازه
 هاي تدريجي باشد.   براي نامنظمي

 

 F2بقه ط. 14-2
شود. مصالح رويه قالب براي ايـن طبقـه از كيفيـت     براي سطوحي است كه در معرض ديد واقع مي "معموال F2يفيت سطح بتن طبقه ك

ه نمـاي بدسـت   كـ شـود   سطح بتن، تخته كام و زبانه شده يا تخته چنداليي يا صفحه فلزي است. صفحات كنار هم طوري قرار داده مي
سـازد،   باشد كه سطح ظاهري نما را خدشه دار مي و عاري از معايبي مي آمده داراي يك الگوي يكدست مورد تأييد مهندس مشاور بوده

هـاي    براي نـامنظمي  متر ميلي 5هاي سطوح نبايد بيش از   امنظمينباشد. اين كيفيت سطح نما نبايد نياز به پركردن تورفتگيها داشته باشد. 
 هاي تدريجي باشد.   براي نامنظمي متر ميلي 8بيش از  وناگهاني 

 

 F3. طبقه 14-3
براي سطوحي است كه يـا نمـاي آنهـا اهميـت خـاص داشـته و يـا صـافي سـطح آنهـا از نظـر             "ين طبقه از كيفيت سطح بتن معموالا

به ابعاد بـزرگ يـا ورقهـاي فلـزي بـزرگ       هيدروليكي اهميت دارد. براي دستيابي به اين سطح از كيفيت رويه قالب بايد از تخته چندال
باشد. ورقهاي تخته چندال يا فلزي بايد مطابق الگويي مورد تأييد مهندس مشاور كنار هم قرار داده شود. در صورت امكان درزهـا بايـد   

 بيشتر باشد.  متر ميلي 5فقط افقي و قائم باشد. درز و اختالف سطح دو صفحه كنار هم نبايد به ترتيب از 
هـاي    نـامنظمي  "بـراي   متـر  ميلـي  6و از  "هـاي ناگهـاني    نامنظمي "براي  متر ميلي 3هاي سطوح در جهت جريان آب نبايد از   نظميمان

در امتـداد   20عمود بـر امتـداد جريـان بـه      1هاي ناگهاني عمود بر جهت جريان آب بايد با شيب ماليم   امنظمينبيشتر باشد.  "تدريجي
افقي بـا سـاييدن تـرميم شـود.      10قائم به  1ي ناگهاني در جهت جريان آب بايد با شيب ماليم ها  شود. نامنظمي جريان با ساييدن ترميم

متر را دارا باشد و شيارها نبايد نسبت به خطوط تئوري  5/1در  متر ميلي 3ها نبايد اختالف شيب بيش از   سطوح مجاور شيارهاي دريچه
 تفاوت داشته باشد.
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 F4. طبقه 14-4
بتن براي سطوحي است كه در تماس با جريان آزاد آب بوده صـافي سـطح بـتن بيشـترين اهميـت را از نظـر        ين طبقه از كيفيت سطحا

هيدروليكي داراست و سطح بتن بايد در مقابل قدرت مخرب جريان آب مقاومت نمايد. اين طبقه از كيفيت سـطح بـتن بايـد الزامـات     
ني سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جريـان آب بايـد تارسـيدن بـه شـيب          اهاي ناگهـ   برآن نامنظميرا برآورده نمايد. عالوه  F3طبقه 

 در امتداد جريان سائيده شود.  50عمودبرامتداد جريان به 1
 سائيده شود.  F3در جهت جريان آب نيز بايستي تا رسيدن به شيبهاي تعيين شده براي طبقه  متر ميلي 3هاي بزرگتر از   امنظمين
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠۶٠١٠١ .١Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ۵٠٠,٢٠٩  

 ٠۶٠١٠٢ .٢Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٠٠٠,٢١۵  

 ٠۶٠١٠٣ .٣Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ۵٠٠,٢٧٣  

 ٠۶٠١٠۴ .۴Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٢٨٠,٠٠٠  

 مترمربع ٠٠٠,١۵۵  
مصالح و اجرای کلید برش روی قالب برای سطح  تهیه

.  کلید برش
٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ٣٨,١٠٠  
بندی برای عایق کاری روی های قالب بها به ردیف اضافه
 قالب.

٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٧٢,١٠٠  
بندی، اگر قالب ناگزیر در کار های قالب بها به ردیف اضافه
 بماند.باق 

٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ٩٩,٩٠٠  
بندی، اگر سطح قالب در ی های قالب بها به ردیف اضافه

 محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٢١  
بندی، اگر سطح قالب در بیش های قالب بها به ردیف اضافه

 از ی محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ١٢٠,٠٠٠

بندی در صورت که برای اجرای بها به ردیفهای قالب اضافه
لهای خاص ( مانند ترانزیشن سازه ها، دیوارهای هایی با ش

یر و ....) استفاده از قالب میان سرریز، برج های های آب
الزام متر سانت ١٠چوبی با قطعات با عرض کمتر از 

 باشد.

٠۶٠۶٠١ 

 درصد ١۵  
بندی بندی در صورت که قالب های قالب ردیفبها به  اضافه

 در فضای بسته انجام شود.
٠۶٠٧٠١ 

  

 درصد ۵

بندی بندی در صورت که قالب بها به ردیفهای قالب اضافه
در فضای بسته انجام شده و فاصله محل انجام عملیات از

ترین دهانه دسترس بیش از  متر باشد به ازای ١۵٠نزدی
متر دوم دو ٢۵٠متر اول ی بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠۶٠٧٠٢ 

  

 درصد ٣

بندی در صورت که محل های قالب بها به ردیف اضافه
درجه ١٠دار باشد، به ازای هر  بندی شیب اجرای قالب

درجه اول برای فضای ٣شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای واحد ٣بهای شیب تا  (اضافهباز و بسته 

 ها لحاظ شده است). ردیف

٠۶٠٨٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٧٠٠,١۴

بندی بندی در صورت که قالب های قالب بها به ردیف اضافه
بندی تر از رقوم آب زیرزمین اجرا شود و برای قالب پایین

نیاز به هدایت آب به خارج از محدوده به صورت ثقل یا
 استفاده از پمپ باشد.با 

٠۶٠٩٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣۴

در درزهای ١Fبندی از نوع  بها به ردیف قالب اضافه
ساختمان در صورت که آرماتورهای طول از داخل قالب

 عبور داده شود.

٠۶١٠٠١ 
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 ن بتارهای . کل هفتمفص
 قدمه م

متر از مركز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و  500هاي اين فصل، تهيه مصالح سنگي، بارگيري، و حمل تا فاصله   ر رديفد .1
ي ها  متر بيشتر شود، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد طبق رديف 500از  باراندازي منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگي

 حجم مصالح براي محاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. شود.  مي تز فصل عمليات خاكي پرداخحمل ا
هاي تهيه سيمان منظور شده است   در رديف هارگاكر دكيلومتر، باراندازي و نگهداري سيمان  30گيري و حمل تا فاصله ارزينه به .2

 شود.  هاي مربوطه از فصل حمل پرداخت مي  كيلومتر طبق رديف 30وهزينه مازاد بر 
ن از نوع مصالح قابل برداشت از رودخانه است. هزينه برداشت مصالح تب هاي تهيه و اجراي  شده در رديففته ي در نظر گرنگصالح سم .3

ريزي منظور شده است. در  هاي بتن  بندي و شستشو در بهاي واحد رديف متر، شكستن، دانه 500 اتمل و ح ياز محل قرضه، بارگير
ي مصرف سنگ كوهي يا بها اضافه، ح سنگي كوهي به كار برده شودمصالكه طبق مشخصات فني يا دستور كار مهندس مشاور،  صورتي

ي مذكور قابل بها اضافهها به عنوان مصالح سنگي بتن استفاده شود،   گردد. چنانچه از مصالح حاصل از حفاري قرضه سنگي پرداخت مي
 پرداخت نيست. 

هيه سيمان منظور نشده است، هزينه سيمان مصرفي بر مبناي وزن سيمان بدست آمده مطابق زينه ته، نتهاي تهيه و اجراي ب  ر رديفد .4
شود، پيمانكار بايد قبل از  تهيه سيمان پرداخت ميي ها  طبق رديفريز محاسبه و  دور درصد بابت افت و 6اين فصل به اضافه  6با بند 

اختالط مواد تشكيل دهنده بتن را تعيين و به مهندس  ياهتبشروع بتن ريزي، با تهيه مخلوط آزمايشي و انجام آزمايشهاي الزم، نس
 رد ربوط و تعيين نسبت اختالطاي مزمايشهمشاور پيشنهاد كند تا پس از تصويب مهندس مشاور مالك عمل قرار گيرد. هزينه انجام آ

 . ها منظور شده است قيمت
 ها و مشخصات فني به شرح جدول زير است:  نقشه رد هدشن ييي در نظر گرفته شده براي پرداخت بر اساس مشخصات تعها  هدر .5

fc بر حسب مگا پاسكال در سن مقرر در  متر سانتي 30×15اي  هاي استوانه  عبارتست از مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمونه
 مشخصات فني خصوصي. 

 

پرداختي ه در
 بتن

fc يا  بزرگتر
 مساوي

 رثكادح
 )cmاسالمپ(

نسبت آب حداكثر 
 به سيمان(درصد)

 MSA 
سيمان  قلداح *ردربكا ازمواردي  )متر ميلي( ات

پرداختي 
سيمان  رثكادح

 پرداختي (كيلوگرم)
I 30 10 0.45 38 10 رريز و حوضچه آرامشس يهروfc+50 10fc+100 

II 25 5 0.5 76 
يم رويه باالدست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30 پايين دست بدنه سد

III 25 10 0.5 38 10 هاي سازه اي  نبتfc+10 10fc+60 

IV 20 5 0.6 150 9 م بدنه سد و سرريزيحج نبتfc 9fc+35 

V 25 13 0.5 38 10 شش تونلهاپون بتfc+20 10fc+70 

VI 20 8 0.55 38 10 كنندهپرن بتfc+10 10fc+60 

VII 12 - 0.6 38 10 فتنظا بتنfc+30 10fc+80 

VIII 25 8 0.45 38 10 ش ساختهپين بتfc 10fc+50 

IX 12 - 0.7 76 10 غلتكي مغزه بدنه سد بتنfc+30 10fc+60 

X 20 - 0.55 76 10 غلتكي رويه بدنه سد بتنfc-20 10fc+30 

 ها است.  جنبه راهنمايي داشته و مالك طبقه بندي بتن، مشخصات فني و نقشه» مواردي از كاربرد«ستون  *
MSA  متر ميليعبارتست از قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن بر حسب . 
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از حـداكثر سـيمان              به تاييد مهندس مشاور برسد و در صورتي كه وزن سيمان بدست آمده از طرح اخـتالط   يستيختالط بتن باا رحط  .6
ر صورتي كه وزن سيمان بدسـت آمـده از   دو  دتعيين شده در جدول فوق بيشتر باشد هزينه سيمان مازاد به عهده پيمانكار خواهد بو

 شد. ل تعيين شده به پيمانكار پرداخت خواهد اقحدر اشد مقداول بدار حداقل تعيين شده در جدقز ما طرح اختالط كمتر
ه: منظور از وزن سيمان در طرح اختالط مجموع وزن مواد سيماني به كار رفته در بـتن ( بـه عنـوان مثـال سـيمان و پـوزوالن)       تبصر
 باشد، در صورت مصرف دوده سيليسي مقدار مواد سيماني برابر است با مجموع وزن سيمان به عالوه دو برابر وزن دوده سيليسي.  مي

فـوق  ، يـر زودگو مصرف مواد افزودني هواساز، روان كننده (كاهنده آب)، ديرگيـر،   لمحنه تهيه، يزهي تهيه و اجراي بتن ها  رديف در  .7
 هـاي   روان كننده يا تركيبي از اين در نظر گرفته شده است. هزينه مواد افزودني ديگر به غير از موارد فوق بـراي رسـيدن بـه كيفيـت    

 شود.  به صورت جداگانه پرداخت ميدست نش قليايي و مواردي از اين كاوگري از قبيل مقاومت در برابر يد
خصات فني يا دستور كار مهنـدس  ه طبق مشدر صورتي ك است ولي ري بتن پيش بيني شدهداهاي نگه  اين فصل هزينه هاي  ر رديف.  د8

 شود.  پرداخت ميه اناگآن جدود، هزينه ش ستفادها (Curing Compound) مشاور براي نگهداري از ماده عمل آورنده
اسـت از   ترمكعـب م 05/0 ازوي يا كمتـر  ساها و فضاهاي خالي تعبيه شده در داخل بتن كه حجم آنها م  ن، حفرهتبجم ر محاسبه حد .10

 شود.  نمي بتن كسر حجم
يـن  اهـاي    ، در رديـف آن در محل مصرف هيلخت ور با هر وسيله تم 500حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا و ارگيريب .11

ازاد، از رديـف حمـل بـتن پرداخـت     مـ  حمـل  هزينهر شود، تمتر بيش 500 شده است. هرگاه فاصله حمل بتن از رفتهفصل در نظر گ
 شود.  مي

ح آن خنك يـا  كه مصال ا شدهرجان تمت از بسنك كردن يا گرم كردن مصالح بتن پيش از ساخت، بر حسب حجم آن قهاي خ  رديف .12
شود. هزينه تمام تمهيدات الزم اعم از سرد كردن مصالح به هر روش، يا افزودن آب سرد و يخ به بـتن،   پرداخت ميگرم شده است 

 جهت رساندن دماي بتن به حد مجاز تعيين شده در مشخصات فني در بهاي واحد اين رديف ملحوظ گرديده است. 

 شود.  نمي خت سطوح بتني شامل سطوحي كه قالب بندي شده استداپر هاي  رديف .13
 نظور شده است. تن مهاي تهيه و اجراي ب  در قيمت رديف هندب هاي  عش كردن بتن با ويبره يا بوسيله لرزانندهرتزينه مه .14
 شود.  باشد كه جهت پي سازي استفاده مي ه با سيمان و آب ميبندي نشد نهداي سنگ ط مصالحولمخخاك و سيمان، تهيه  ازمنظور  .15
 بندي نشده  قالب طوحساخت ردپ .16

بـه طـور   هـا    شود. به جـز حـاالتي كـه نقشـه     يم ميتقس U3و  U1 ،U2 اتقالب بندي نشده به لحاظ كيفيت سطح بتن به طبق سطوح
شده بايد مطابق مشخصات تعيين شده بـراي هـر طبقـه    ن يكيفيت ديگري را تعيين كرده باشد، كيفيت سطوح بتن قالب بندمشخص 

 باشد. 
 اي) ه(شمش U1 ه. طبق16-1
شود. همچنين كيفيت مرحله اول كار بـراي   كيفيت سطح بتن براي سطوحي است كه توسط بتن يا مصالح ديگر روي آن پوشيده مياين 

. براي رسيدن به اين كيفيت از سطح بتن قالب بندي نشده، سطح بتن بايد تسطيح شـده و  باشد مي U1ه طبق U3و  U2سطوح با كيفيت 
 U2يد. اين سطح (به جز موارديكه بعدا با بتن با كيفيـت  آ اي به وجود دندانه يك سطح يكنواخت ساده ياا ود تبه نحوي شمشه كشي ش

طول مدت گيرش نهايي آسيب ببيند. خمير سيمان اضـافي بالفاصـله    ردشود) به هيچ وجه نبايد بعد از گيرش اوليه و  يده ميپوش U3يا 
ر مواردي كـه قـرار اسـت بـتن اتصـالي      دبتن برداشته شود.  حد از روي سط) باي(Finishingريبعد از متراكم شدن و قبل از پرداخت كا

هاي مصالح سنگي كه خـوب بـه بـتن      انهد وروي اين طبقه از سطح بتن ريخته شود، بايد هنگامي كه هنوز بتن نگرفته است، شيره بتن 
 . نچسبيده است از روي سطح بتن با وسيله مناسب برداشته شود
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 اي) ه ماله(تخت  U2 ه. طبق16-2
ـ  زنيـ را  U3شود، ولي مشخصات طبقه  كه در معرض ديد واقع مي است  طبقه از كيفيت براي سطوح بتن قالب بندي نشده اياين  دارد. ن

 ندارنـد، مثـل تونلهـاي زهكـش و تونلهـاي     را  U3اين طبقه از كيفيت سطح بتن براي كف تونلهايي كه نياز به تأمين مشخصات طبقـه  
 شود.  وي كانالهاي برق، ديوارها، روي پلها و دالهاي ورودي در فضاي خارج از ساختمانها استفاده ميررسي، سطوح آبروها، دست
رود. بـراي رسـيدن بـه ايـن كيفيـت معمـوال از روش        كار ميبه  3Uوان مرحله دوم پرداخت كاري براي طبقه نع طبقه از كيفيت به اين

شناور كردن ممكن است از وسايل دستي يا ماشيني (تخته ماله دسـتي يـا ماشـيني) اسـتفاده     راي شود. ب تفاده مياس) Floating( شناوري
شود. كار تخته ماله كشي (شناور سازي) بالفاصله بعد از اينكه سطح شمشه كشي شده بتن به اندازه كافي سفت شده باشد، بايد شـروع  

ر شمشه كشي عاري شده و سطحي با بافت يكنواخت به دست ثاسطح بتن از آت كه سشده و اين عمليات فقط به ميزان حداقلي الزم ا
شي بايد آنقدر ادامه يابد تا مقـدار كمـي مـالت بـدون آب     ك هد تخته مالباش U3آيد. اگر قرار است سطح نهايي داراي مشخصات طبقه 

ها بعد از تخته مالـه كشـي بايـد بـه       هپلافقي سطح به اشد. باضافي به سطح بتن باال آمده باشد، به نحوي كه آماده براي ماله كشي نهايي 
 ها گرد شود.   ها بافت جارويي داده شود و بعد از آن لبه پله  موازات طول پله

 )اي ماله( U3ه طبق. 16-3
ها پوشش ديگري   آنكه قرار نيست روي  رود طبقه از كيفيت جهت سطح بتن قالب بندي نشده براي كف سازي فضاهايي به كار مياين 
رود، كـه دقـت در    مـي  ين اين طبقه از كيفيت سطح بتن براي سطوحي به كارنبيل موزائيك، كاشي و ساير كفپوشها اجرا شود. همچاز ق

را  U3بقـه  طصافي سطح و يا مقاومت در برابر اثر تخريبي جريان آب مهم باشد. پس از تخته ماله كاري سطوحي كه بايد رويـه كـاري   
 زاي سفت شده باشد كـه مـواد ريـز دانـه اضـافي ا      ن شد بعد از اينكه بتن به اندازهبيا U2مربوط به طبقه  بند د طبق آنچه كه دردارا باش

اي تختـه   طح خارج نشود بايد با ماله فوالدي ماله كشي شود. ماله بايد روي سطح بتن محكم و به نحوي فشار داده شود تا بافت ماسهس
 ها فراهم شود.   نواخت و عاري از آثار ماله و ساير ناصافيم يكيك سطح متراك  و هدصاف ش "اي كامال ماله
ريزي،  بندي از جمله تامين تمامي مصالح بتن، ساخت بتن، بتن هاي مربوط به ساخت، نصب و آب نهتمامي هزي 073001  در رديف .17
ها  تهيه مصالح و اجراي تزريقات سطحي پشت سگمنت، لهبه هر فاص  TBMآوري بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه  بندي، عمل لباق

اي  هاي فوالدي متصل كننده قطعات لحاظ شده و پرداخت جداگانه و نصب آن با بولت گراول و دوغاب سيمان) هاي مختلف، پي (مالت
  .گيرد صورت نمي
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,٧۶٢    ٠٧٠١٠١ . Iمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترم

عب ۵٧۵,۵٠٠    ٠٧٠٢٠١ .IIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترم

عب ٠٠٠,۶۴۵    ٠٧٠٣٠١ .IIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترم

عب ۵١۶,۵٠٠    ٠٧٠۴٠١ .IVمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترم

عب ٧۴٧,٠٠٠    ٠٧٠۵٠١ .Vمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترم

عب ۵٠٠,٣۵٣    ٠٧٠۶٠١ . VIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترم

عب ۵٠٠,٢٩٠    ٠٧٠٧٠١ . VIIتهیه مصالح و اجرای بتن رده  مترم

عب ١,٠٨١,٠٠٠    مترم
(بتن پیش ساخته با VIIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه

 قالب). 
٠٧٠٨٠١ 

عب ٣۶٧,٠٠٠    ٠٧٠٩٠١ .IXرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترم

عب ۴۴٣,٠٠٠    ٠٧٠٩٠٢ .Xرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترم

عب ١٧٩,٠٠٠    ٠٧١٠٠١ ).soil cementتهیه مصالح و اجرای خاک و سیمان ( مترم

عب     ٠٧١١٠١ خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترم

عب     ٠٧١١٠٢ گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترم

 ٠٧١٢٠١ های فوالدی خنک کننده در بتن. لوله  و تعبیه  تهیه کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

. مترمربع     ٠٧١٢٠٢ تهیه مصالح و ایجاد درزهای انقباض در بتن غلتک

عب ۵٠,٢٠٠    ٠٧١٣٠١ سد بتن به مدت الزم.  خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه مترم

  
عب ۶٠٠,١٢  مترم

های تهیه و اجرای بتن در صورت که از بها به ردیف اضافه
سته و یا مصالح حاصل  شن و ماسه رودخانه ازای ش

سته استفاده شود.  حفاری به صورت ش

٠٧١۴٠١ 

عب ٧٠,٣٠٠    مترم
بها به ردیفهای اجرای انواع بتن اگر مصالح سنگ اضافه

ستن سنگ کوه تهیه شود.  بتن از ش
٠٧١۴٠٢ 

  
عب ٢٨,٣٠٠  مترم

های تهیه و اجرای بتن برای مصرف بها به ردیف اضافه
. (تهیه و مصرف مواد  افزودن اضاف ناشدوده سیلیس

 از به کار گیری دوده سیلیس لحاظ شده است).

٠٧١۵٠١ 

عب ١۴,۴٠٠    مترم
بها به ردیفهای تهیه و اجرای بتن برای مصرف اضافه

 پوزوالن و خاکستر بادی.
٠٧١۵٠٢ 

  
عب ۶٢٠,٩  مترم

های تهیه و اجرای بتن برای استفاده از بها به ردیف اضافه
ساز به ماسه به صورت مجزا در بتنرده شن و  ٣بیش از 

بار.  ازای هر رده اضاف ی

٠٧١۶٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ١٩,٢٠٠  مترم

های تهیه و اجرای بتن در صورت که بها به ردیف اضافه
MSA  باشد برای  متر میل ٣٨بزرگتر ازMSA  ٧۶تا

بار، تا متر میل ٣ متر میل ١۵٠بار و تا  ٢ متر میل ١٢٠ ی
 بار.

٠٧١٧٠١ 

  
عب   مترم

های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و بها به ردیف اضافه
تر از ال نمره  در ١٠٠مصرف فیلر به اندازه کوچ

 صورت که برای تولید آن نیاز به خط تولید مجزایی باشد.

٠٧١٨٠١ 

 درصد ١۵  
های تهیه و اجرای بتن در صورت که بها به ردیف اضافه

 بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد. 
٠٧١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های تهیه و اجرای بتن در صورت که بها به ردیف اضافه
بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای

ترین دهانه دسترس بیش از  متر ١۵٠عملیات از نزدی
متر ٢۵٠متر اول ی بار،  ٢۵٠متر،  ٢۵٠باشد، به ازای هر

 های بیشتر. دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠٧١٩٠٢ 

  

 درصد ٣

های تهیه و اجرای بتن در صورت که بها به ردیف اضافه
١٠دار باشد، به ازای هر  محل اجرای بتن ریزی شیب

درجه اول، برای ٣درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای ٣بهای شیب تا  فضای باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). واحد ردیف

٠٧٢٠٠١ 

  
٨,٠١٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای
هر ی کیلومتر بعد از پانصد متر اول (کسر کیلومتر به

 تناسب محاسبه میشود).

٠٧٢١٠١ 

عب ٩٠٠,١۴    مترم
های تهیه و اجرای بتن در صورت بها به ردیف اضافه

 مصرف بتن در بتن مسلح.
٠٧٢٢٠١ 

  
عب ٠٠٠,٨۴  مترم

های تهیه و اجرای بتن در صورت بها به ردیف اضافه
هایی که ها، برای تیرها و ستون استفاده در تیرها و ستون

عب باشد. ٢ها تا  جمع واحد طول آن  متر م

٠٧٢٣٠١ 

  
عب ٨٠٠,۴۶  مترم

های تهیه و اجرای بتن در صورت بها به ردیف اضافه
۵٠های تا ضخامت  ها، برای سقف استفاده در سقف

 بتن (بجز تونل). متر سانت

٠٧٢٣٠٢ 

عب ٠٠٠,١٢۶    مترم
های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با بها به ردیف اضافه
 پمپ.

٠٧٢۴٠١ 

  
عب   مترم

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با بها به ردیف اضافه
.  جرثقیل برج

٠٧٢۴٠٢ 
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۵۲   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با بها به ردیف اضافه
 جرثقیل کابلی.

۰۷۲۴۰۳ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با بها به ردیف اضافه
 .مپپ

۰۷۲۴۰۴ 

  

 مترمکعب ۱۹,۵۰۰

های تهیه و اجرای بتن درصورتی که بتن بها به ردیف اضافه
ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا
شود و هدایت آب به خارج از محدوده بتن ریزی به

 صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام شود.

۰۷۲۵۰۱ 

 ۰۷۲۶۰۱ تهیه سیمان نوع یک. تن ۸۸۸,۵۰۰  

 ۰۷۲۶۰۲ تهیه سیمان نوع دو. تن ۹۱۸,۵۰۰  

 ۰۷۲۶۰۳ تهیه سیمان نوع پنج. تن ۹۳۸,۵۰۰  

 ۰۷۲۶۰۴ ).۴۰۰۰تهیه سیمان ریز دانه. (با بلین بیش از تن ۱,۶۹۸,۵۰۰  

 ۰۷۲۶۰۵ درصد پوزوالن).۱۵تهیه سیمان پوزوالنی (تا تن ۹۱۸,۵۰۰  

 ۰۷۲۶۰۶ پوزوالن).درصد۱۵تهیه سیمان پوزوالنی ویژه (بیش از تن   

 ۱U. ۰۷۲۷۰۱پرداخت سطوح بتنی از نوع مترمربع ۱۳,۵۰۰  

 ۲U. ۰۷۲۷۰۲پرداخت سطوح بتنی از نوع مترمربع ۱۷,۷۰۰  

 ۳U. ۰۷۲۷۰۳پرداخت سطوح بتنی از نوع مترمربع ۴۶,۹۰۰  

 مترمربع ۱۰,۴۰۰  
تمیز کردن و آماده سازی سطوح حفاری شده برای بتن

 ریزی.
۰۷۲۸۰۱ 

 ۰۷۲۹۰۱ تهیه و حمل دوده سیلیسی. کیلوگرم   

 ۰۷۲۹۰۲ تهیه و حمل خاکستر بادی. کیلوگرم   

 ۰۷۲۹۰۳ تهیه و حمل پوزوالن. تن   

 مترمکعب ۳,۱۸۲,۰۰۰  
ساخته بتنی (سگمنت) برایتهیه و نصب قطعات پیش

 .TBMهای حفاری شده با دستگاه  نصب در تونل
۰۷۳۰۰۱ 



 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

۵٣  
 

 

 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 قدمه م
 

  يك  فاصله تا  وحمل  بارگيري و  ، آب ، سيمان ، ماسه ، مانند سنگ مصالح  تمام  تهيه  ، هزينه فصل  اين  هاي  واحد رديف  هاي قيمت در .1
،  در مورد سيمان  ، ولي است  ها منظور شده ، در قيمت باراندازي و  مصرف  محل تا  برداشت  ثقل مركز ) از سيمان  حمل  استثناي كيلومتر (به

  حمل  كيلومتر تجاوز كند، هزينه  يكاز   ياد شده  مصالح  حمل  فاصله  . هرگاه است  كيلومتر منظور شده 30تا   تهيه  از محل  حمل  هزينه
 30مازاد بر   حمل  شود. هزينه مي  كيلومتر پرداخت  متر مكعب  ازاي ، به دهنده  تشكيل  از اجزاي  هر يك  براي، 011302   از رديف  اضافي

 شود.  مي  و پرداخت  محاسبه  لحم  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  يبها 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
 گردد.  مي  پرداخت  مورد جداگانه  نيز، بر حسب  سنگي  نماسازي  يبها اضافه

  حجم  در تمام  كه  است  تراش و تمام  تراش ، نيم سرتراش  سنگ به  بوطمر  ترتيب  ، به080503و  080502، 080501  هاي  رديف  بهاي .4
 نخواهد شد.   موارد پرداخت  در اين  نماسازي  يبها اضافه،  ياد شده  هاي  رديف  هاي قيمت  شود. با پرداخت  انجام  بنايي

 شود.  مي  در نظر گرفته  ماسه  متر مكعب 3/0،  بنايي  عمليات  متر مكعب  ، در هر يك كيلومتر ماسه  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  براي .5
يني و براي خشكه چ  الشه  سنگ  متر مكعب 3/1،  بنايي  عمليات  متر مكعب  در يك  كيلومتر سنگ  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  براي .6

 شود. متر مكعب سنگ در نظر گرفته مي 15/1معادل 
 شود.  مي  درز محاسبه  وجه  يك  مقطع  سطح  ، بر حسب081101  رديف  بهاي .7
 شود.  نمي  پرداخت 080701  ، رديف080601  رديف  با پرداخت .8
 .  است  نشده  بيني پيش  منحني  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  ، هزينة080601  در ديف  .9

به   1:5  مالت  مثال  . براي است  ها تقريبي آن حجمي  نسبت  ،و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي مالت هاي شرح رديف در نامبرده  هاي سبتن .10
هاي كارهاي بنايي  اما در هرحال مالك تعيين مقدار سيمان مصرفي در مالت، است  ماسه  حجم 5  در مقابل  سيمان  حجم  يك  عنيم

 .بها است در كليات فهرست جدول مربوطه

 



 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

۵۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,١٣٣   ه چین با قلوه سنـ (درناژ). مترم  ٠٨٠١٠١ تهیه مصالح و خش

عب ۵٠٠,٢۶١   ه چین با سنـ الشه (درناژ). مترم  ٠٨٠١٠٢ تهیه مصالح و خش

عب ۵٧٠,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـ (گابیون) با تور سیم

.  گالوانیزه و قلوه سنـ
٠٨٠١٠٣ 

عب ٧٣٠,٠٠٠    مترم
نصـب تور سنـ (گابیون) با تور سیمتهیه، ساخـت و 

 گالوانیزه و سنـ الشه.
٠٨٠١٠۴ 

عب ۵٨۵,۵٠٠    ٠٨٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنـ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ٠٠٠,۶٠۵    ٠٨٠٢٠٢ در پی. ١:۴بنایی با سنـ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٣٠,٠٠٠    ٠٨٠٢٠٣ در پی. ١:٣مالت ماسه سیمان بنایی با سنـ الشه و  مترم

عب ۵٠٠,١۵٣    مترم
های بنایی با سنـ الشه در پی، برای بها به ردیف اضافه

 بنایی در دیوار.
٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٩٨,٣٠٠

های بنایی با سنـ الشه، بابـت بها به ردیف اضافه
نماسازی با سنـ الشه موزایی همراه با بند کش با

 سیمان.مالت ماسه 

٠٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٨۵

های بنایی با سنـ الشه، بابـت بها به ردیف اضافه
، با ارتفاع مساوی در هر رگ همراه نماسازی با سنـ بادبر

 با بند کش با مالت ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٢۶٢,٠٠٠

های بنایی با سنـ الشه، بابـت بها به ردیف اضافه
سر تراش همراه با بند کش با مالت نماسازی با سنـ

 ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٣ 

عب ٠٠٠,١,٣٣۶    مترم
همراه با ١:٣بنایی باسنـ سر تراش و مالت ماسه سیمان 

 بند کش با مالت ماسه سیمان.
٠٨٠۵٠١ 

عب ۵٠٠,۴١٨,١    مترم
همراه ١:٣بنایی با سنـ نیم تراش و مالت ماسه سیمان 

 سیمان. با بند کش با مالت ماسه
٠٨٠۵٠٢ 

عب ٠٠٠,١,٧٠۶    مترم
همراه ١:٣بنایی با سنـ تمام تراش و مالت ماسه سیمان 

 با بند کش با مالت ماسه سیمان.
٠٨٠۵٠٣ 

  
عب ٩۴,۶٠٠  مترم

ل (این بها برای بنایی در طاق پل اضافه های قوس ش
١٠بها شامل بهای چوب بست پلهای قوس تا دهانه  اضافه

 متر است). ١٠متر و خود 

٠٨٠۶٠١ 

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

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠٨٠٧٠١ 



 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

۵۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ۵٠٠,٧٩  مترم

۵بها برای هر نوع بنایی سنگ که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای متر از تراز زمین طبیع انجام شود. این اضافه

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

 های بیشتر پرداخت میشود. برای ارتفاع

٠٨٠٨٠١ 

عب ٢٨,١٠٠    مترم
، هر گاه عملیات بنایی پایین تر اضافه بها به بناییهای سنگ

 از تراز آب زیرزمین انجام شود.
٠٨٠٩٠١ 

  
عب -١٠٠,٨۴  مترم

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

 مسیر استفاده شود.

٠٨١٠٠١ 

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

ل.  و به هر ش
٠٨١١٠١ 

 درصد ١۵  
های این فصل برای اجرای کار در به ردیف بها اضافه

 فضای بسته.
٠٨١٢٠١ 

  

 درصد ۴

های این فصل، هرگاه فاصله محل بها به ردیف اضافه
متر ١۵٠ترین دهانه دسترس بیش از   اجرای کار تا نزدی

متر اول ی بار، ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر 
های برای فاصلهمتر دوم دو بار و به همین ترتیب  ٢۵٠

 بیشتر پرداخت میشود.

٠٨١٢٠٢ 



 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

۵۶  
 

 

 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 قدمه م
 
 هاي اين فصل، هزينه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است.   در رديف .1
 تهيه مواد آب بندي و پركردن درز انبساط بايد طبق نقشه و مشخصات يا دستور كار مهندس مشاور انجام شود.  .2
هـاي    ظ زيـر و روي ورقـه  هاي مربوط به اجراي قشـرهاي محـاف    در رديف پوشش ژئوتكستايل، هزينه همپوشاني منظور شده است. هزينه .3

 شود.  هاي فصل عمليات خاكي پرداخت مي  ژئوتكستايل، برحسب مورد، طبق رديف
رديف تخليه آب بوسيله پمپ براي آبكشي از محل اجراي كارهايي كه زير تراز آبهاي زيرزميني واقع شـده و تخليـه آن بـه روش پمپـاژ      .4

ام عمليات مربوط به فصلهاي مختلف اين فهرست بها در نظر گرفته شـده اسـت. ايـن    شود. اين رديف براي تم باشد، برآورد مي الزامي مي
رديف، با توجه به طرح آبكشي بوسيله پمپ (مشخصات پمپها، نحوه استقرار و قدرت مؤثر آنها) كه به تائيد مهنـدس مشـاور و كارفرمـا    

شـود و مبنـاي    ار، مهنـدس مشـاور و كارفرمـا صورتجلسـه مـي     رسيده باشد و عملكرد دستگاههاي پمپاژ، اندازه گيري و با امضاي پيمانك
ها، تـامين   تواند با انجام آزمايشهاي الزم قدرت مؤثر را تعيين كند. هزينه مصرف برق، لوله كشي گيرد. مهندس مشاور مي پرداخت قرار مي

رد نيـاز و نيـروي انسـاني الزم در    هاي مو پمپ، حفر كانال و گودال براي هدايت آب و آماده سازي محل نصب پمپ و ساخت حوضچه
 بهاي واحد منظور شده است. 

هاي مربوط به حفاري و احداث سكو، تعبيه انكـر بولـت،     هاي مربوط به تهيه مصالح و اجراي پيالرهاي نقشه برداري كليه هزينه  در رديف .5
 است.  ها در نظر گرفته شده  تهيه مصالح و اجراي فونداسيون و. . . . تا رنگ آميزي لوله

 ها چنانچه عمليات خاكي مورد نياز باشد هزينه آن از فصل عمليات خاكي قابل پرداخت است.  هاي مربوط به زهكش  در رديف .6

كـه   ييهـا  تونـل  ساختمان دوران براي دستگاه برچيدن و تونل تهويه تأمين ،موتوري تهويه دستگاه نصب و تهيه شامل ،091001 رديف  بهاي .7
 پرداخـت  ،تونـل  كامـل  اتمـام  تا تدريج به و كار پيشرفت نسبت بار و به تنها يك شود و ، اجرا ميT.B.Mصرفا با استفاده از دستگاه حفار 

  شود. مي
متـر   70باشد. به طور مثال چنانچه تونلي با مقطع تمام شـده   ، فضاي تمام شده داخل تونل مي091001منظور از مترمكعب در بهاي رديف  .8

مترمكعب خواهد  700000متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد، مقدار لحاظ شده در اين رديف بعد از اتمام عمليات اجرايي  10000ربع و م
 بود.



 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 
 

 

۵٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ١٩١,٠٠٠  
تهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع تخت دندانه دار

(Flat Ribbed)  متر سانت ٢٢به عرض. 
٠٩٠١٠١ 

  
 مترطول 

دمبلتهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع 
(Dumb Bell)  متر سانت ٢٢به عرض. 

٠٩٠١٠٢ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع سه پری
(Retro Fit)  متر سانت ٢٢به عرض. 

٠٩٠١٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع تخت دندانه دار
٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 .متر سانت

٠٩٠١٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع تخت دندانه دار،
اف دار  ٢٢به عرض  (Split Rib)حفره دار و ش

 .متر سانت

٠٩٠١٠۵ 

  
 مترطول 

اف دار تهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع دمبل ش
(Split Dumbbell)  متر سانت ٢٢به عرض. 

٠٩٠١٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند الستی از نوع دمبل حفره دار
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض

 .متر سانت

٠٩٠١٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,١۵٧  
تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع تخت دندانه دار

(Flat Ribbed)  متر سانت ٢٢به عرض. 
٠٩٠٢٠١ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع دمبل
(Dumbbell)  متر سانت ٢٢به عرض. 

٠٩٠٢٠٢ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع سه پری
(Retro Fit)  متر سانت ٢٢به عرض. 

٠٩٠٢٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع تخت دندانه دار
٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 .متر سانت

٠٩٠٢٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع تخت دندانه
اف دار  ٢٢به عرض  (Split Rib)دار، حفره دار و ش

 .متر سانت

٠٩٠٢٠۵ 

  
 مترطول 

اف تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع دمبل ش
 .متر سانت ٢٢به عرض  (Split Dumbbell)دار 

٠٩٠٢٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پالستی از نوع دمبل حفره دار
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض

 .متر سانت

٠٩٠٢٠٧ 



  ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 درصد ۴  
،  برای هر یک۰۹۰۲۰۷تا۰۹۰۱۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 عرض اضافی. متر سانتی

۰۹۰۲۱۱ 

 ۰۹۰۳۰۱ تهیه و نصب انواع آب بند مسی. کیلوگرم ۱۷۸,۵۰۰  

 مترطول ۴۵,۴۰۰  
۲۰۰مشبک به قطر تاP.V.Cتهیه و اجرای زهکش با لوله

 .متر میلی
۰۹۰۴۰۱ 

 مترطول ۱۹,۵۰۰  
تهیه و اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر تا

 .متر میلی ۲۰۰
۰۹۰۴۰۲ 

 مترمکعب ۱۲۳,۵۰۰  
هایمصالح سنگی (فیلتر) و پوشش اطراف لوله  تهیه

 زهکش با آن.
۰۹۰۴۰۳ 

دسیمتر مکعب ۸,۷۵۰  
مصالح، آب بندی و پرکردن درزهای بتن با ماسه  تهیه

 آسفالت.
۰۹۰۵۰۱ 

مکعب دسیمتر ۱۰۸,۰۰۰  
مصالح، آببندی و پرکردن درزهای بتن با آیروالستیک  تهیه

 ها. و الستیک متراکم شونده و یا مشابه آن
۰۹۰۵۰۲ 

دسیمتر مکعب ۱۶,۴۰۰  
مصالح، اندود پرایمر و پرکردن درزهای بتن با  تهیه

 آیروالستیک و مواد پر کننده مانند پالستوفوم.
۰۹۰۵۰۳ 

 کیلوگرم ۳۶,۳۰۰  
مواد قیری و اندود درزهای انقطاع، ساختمانی و  تهیه

 کنترلی.
۰۹۰۶۰۱ 

  
 مترمربع 

انواع ژئوتکستایل و پوشش سطوح مختلف به هر  تهیه
 شکل.

۰۹۰۷۰۱ 

  ۴,۹۹۰ 
کیلو وات 
 ساعت

انواع پمپ با هرهای اجرای کار به وسیله آب از محل  تخلیه
 توان.

۰۹۰۸۰۱ 

 ۰۹۰۹۰۱ نقشه برداری.تهیه مصالح و اجرای پیالر عدد   

 مترمکعب ۲۴,۵۰۰  
های حفاری شدهتهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل

 ، برای دوره ساختمان.TBMبا دستگاه حفار 
۰۹۱۰۰۱ 

  

 رصدد ۷

، هرگاه فاصله از نزدیکترین۰۹۱۰۰۱بها به ردیف  اضافه
متر. ۲۵۰متر باشد، به ازای هر ۲۵۰دهانه دسترسی بیش از 

متر سوم دوبار، و به همین ۲۵۰متر دوم یکبار،  ۲۵۰ برای
 های بیشتر. ترتیب برای طول

۰۹۱۱۰۱ 



 . حمل دهمل صف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 
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 . حمل دهمل صف
 مهمقد

  
مصـالح سـنگي و    ومتر،كيلـ  30 لهفاصـ  تا دوالف و انسيم ونيت،(بنت گاهكار ارانب تا يلمحل تحو از لحمصا اندازيارب حمل و گيري،بار نههزي .1

 رسـاي  فهـاي ردي تقيمـ  در ف،محـل مصـر   تا گاهكار ارانب زا ) ولهفاص هر به لحمصا رايس و اتكلي 19طبق بند  آب و متر 500 لهفاص تا خاك
ايـن   فهـاي ردي ساسبرا دمور سببرح دوالف و انسيم ونيت،بنت يبرا اتنه اد،حمل ماز نهشده است. هزي تهنظر گرف بها در ستاين فهر هايفصل

ـ   لح،مصـا  رساي يراب شود و مي اختپرد يخاك ياتفصل عمل در وطمرب فهايآب  طبق ردي و مصالح سنگي و خاك فصل و  نـه هزي ههـيچ گون
 .دگرد نمي اختپرد اي گانهحمل جدا

 ديرمقـا  .شود مي ينشرح زير تعي به د،گير مي رقرا فادهاست دمور اد،حمل ماز نههزي سبهمحا در اين فصل كه وعموض لحمصا از يك هر ديرمقا .2
 .تنيس ردموا رساي يا لحمصا ديرمقا سبهمحا يبرا ناداست لابق هاي حمل است و نههزي سبهمحا يبرا اشده تنه ينتعي
  انمسي .2-1
 ) :ستيكبند (بتن پال آب ارتن ديوب و ها هبتن ساز ايجرا و هتهي يبرا انمسي .2-1-1

 شود. ورمنظ انسيم فاتال يبرا ددرص 6 فهاضا به ،بتن در انسيم رعيا ساسبرا ان،سيم ارمقد
 :يبتن پاش يبرا انسيم  .2-1-2

 شود ورمنظ انسيم فاتال يبرا ددرص 25 فهاضا هب ،يبتن پاش در انسيم رعيا ساسبرا ان،سيم ارمقد
  يقتزر يبرا انمسي .2-1-3

 شود. درصد براي اتالف درنظر گرفته مي 10ف و حداكثر مصر هجلس تطبق صور يق،تزر يبرا انسيم ارمقد
 : يسنگ ييبنا هايكار تمال هتهي يبرا انمسي .2-1-4

درصـد   30شده و حجم مالت در كارهاي بنايي  سبهمحا ان،سيم فاتال يبرا ددرص 6 فهاضا به الت،درم انسيم رعيا به وجهبات ان،سيم ارمقد
 شود. حجم كل كارهاي بنايي منظور مي

 بند: آب اريود و يقتزر يبرا ونيتتبن .2-2
 شود. درصد براي اتالف محاسبه مي 10به عالوه  تجلسهطبق صور ونيتبنت ارمقد

 دالفو .2-3
ـ  ي،سـپر  ي،نبشـ  داني،نـاو  آهن،تير اعانو ندمان اول،متد فيلهايروپ و گردميل از في،مصر دفوال ساسا بر دفوال اردقم  و يتيتقـو  هـاي رقو و هلول
 شود. ورمنظ دفوال فاتال يبرا ددرص 3 فهاضا شود به مي صمشخ اييهاي اجر هقشن فني و صاتمشخ ساسبرا كه اليتصا

 شود: مي ينشرح زير تعي به ،حمل نههزي اختپرد يبرا ان،حمل سيم امبد .3
محل  تاين حال در .است وطمرب خانهمحل كار ،حمل امبد ،شود داريخري ليهاي داخ خانهكار از به طور مستقيم انسيم كه ورتيدرص .3-1

 .دبرس فرماكار يبصوت و ورمشا دسمهن يدتائ به قبالً دباي دخري
 كـه  لـي داخ انسـيم  خانـه كار يكتـرين محل نزد ،حمل امبد د،نشو داريخري ليهاي داخ خانهكار از به طور مستقيم انسيم تيكهصوردر  .3-2

 .دباش مي ،كند مي يدتول دخري نزما در نظر را دمور انسيم
 شود. مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل .4
توليد كنندگان خريد از   ايبر  شود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخلي  توليد كنندگاناز  به طور مستقيم، فوالد  كه  در صورتي .1ـ4

  تأييد مهندس به از قبلبايد   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   داخليتوليد كنندگان از  به طور مستقيمفوالد   كه  در صورتي .2ـ4
  شوند. هاي نورد نيز جزو توليدكنندگان محسوب مي كارخانه كند. كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي
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   رچـه دفت در كـه  ييهـا راه وردرمـ د است و شهرسازي راه و رتوزا فتمسا رچهدفت ينراه طبق آخر يكتريننزد ،حمل فتمسا ينتعي ايمبن .5
 .ودميش ينتعي اآنه لهفاص ور،مشا دسطبق نظر مهن لهفاص اهترينكوت تننظر گرف در با ،است هنشد ينتعي اآنه يبرا فتيياد شده مسا

 اخـت پرد د،درصـ  30 فهاضـا  اين فصل به فهايردي يبها د،مور سببرح ،شود امني انجش و يخاك هايراه در لححمل مصا كه تيصور در .6
  شود. مي
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

کیلومتر  -تن  ١,٣٢٠    ١٠٠١٠١ کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠حمل سیمان فله مازاد بر 

کیلومتر  -تن  ٨٩٠   کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵حمل سیمان فله مازاد بر  ١٠٠١٠٢ 

کیلومتر  -تن  ۵۶٠  
٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠حمل سیمان فله مازاد بر 

 کیلومتر.
١٠٠١٠٣ 

کیلومتر  -تن  ۴۶٠  
۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠حمل سیمان فله مازاد بر 

 کیلومتر.
١٠٠١٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٣٩۵  
٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠حمل سیمان فله مازاد بر 

 کیلومتر.
١٠٠١٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٣٣٠    ١٠٠١٠۶ کیلومتر. ٧۵٠حمل سیمان فله مازاد بر 

کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
٣٠حمل سیمان و بنتونیت پاکت و آهن آالت مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 
١٠٠٢٠١ 

کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
٧۵حمل سیمان و بنتونیت پاکت و آهن آالت مازاد بر  

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 
١٠٠٢٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
١۵٠حمل سیمان و بنتونیت پاکت و آهن آالت مازاد بر 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
١٠٠٢٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣١٠  
٣٠٠حمل سیمان و بنتونیت پاکت و آهن آالت مازاد بر 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله 
١٠٠٢٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
۴۵٠حمل سیمان و بنتونیت پاکت و آهن آالت مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
١٠٠٢٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
٧۵٠پاکت و آهن آالت مازاد بر حمل سیمان و بنتونیت 

 کیلومتر.
١٠٠٢٠۶ 
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 

  مهمقد
 
طبق ، كار اياجر يبند نزمابه برنامه  وجهت اب ود، باش زنيا دموران، پيم وعموض اياجر يبرا شود كه مي قاطال لحيمصا به، پاي كار لحمصا. 1

 لحمصا دورو ام. هنگدباش رششما يا يگير ازهاند لقاب شود كه ارانب يشكل به بطور مرت به گاهكار رد و هتهي انكارپيم طتوس، فني صاتمشخ
 شود.  يمتنظ ورمشا دسمهن ضورباح، شده است صمشخ دورو ريختا و ارمقد، آن، نوع در كه دورو هجلس تصورد، باي گاهكار به
 فردي رتبصوورد، برآ هتهي امهنگ، شود ورپاي كار منظ لحاست جزو مصا مزال است و هدرج نشد ستپيو ستفهر در انام آنه كه لحيا. مص2

 شود.  مي فهياد شده اضا ستفهر دار به رهستا
ـ  هايفصـل هـاي    رديف مهمقد شده در يپيش بين لهفاص حمل تاگيري، بار نههزيمه، ضمي ستهاي فهر  رديف تقيم در. 3  انـدازي ارب و وطمرب

 درج شـده در  ردمـوا  ثناياسـت  بـه لح، مصـا  ادحمل ماز يبرا اختيپرد گونهيچه شده است و تهنظر گرف درم، منظ تصور به گاهكار در لحمصا
 شود.  نمي امانجها،  فصل مهمقد
 لحمصـا  يبها ددرص 70انكار، پيم يمال هبني يتتقو يراب شود و مي يگير ازهنداپاي كار،  لحمصا ارمقدت، موق يتوضع تصور هتهي امگ. هن4

و   باالسـري   و بـا احتسـاب ضـريب    )دشـون  مـي  ادحمل ماز نههزي ولمشم كه لحيمصا ي(برا 7/0بدون اعمال ضريب حمل  نهزيه پاي كار و
 شود. ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي

 گـاه كار طهمحو از را اآنه نكرد جخار حق انكاريمپ و فرماستكار به لقمتعيت، وضع تصور شدن در ورمنظ از پس، پاي كار لحمصا ما. تم5
 در نچه(چنا يتوضع تصور از كسر آن از پست، صور ا ين دركه . دباش شتهندا رتيضرو انپيم وعموض اياجر يبرا كه لحيمگر مصارد، ندا

 كند.  جخار گاهكار از را اآنهفرما، كار فقتوام و ورمشا دسمهن نهادپيش با ندتوا مي انكاريمپ)، دشده باش ورمنظ يتوضع تصور
 بـل مقا در كـه  سـبي محل منا در را اآنه دباي انكاريمپ است و انكارپيم هعهد بهان، مدت پيم در، پاي كار لحمصا داريگهن حفظ و وليتمسئ. 6
 كند.  ارانبد، باش نمصو ملعوا رايس جوي و ملعوا
شـده   تـه نظـر گرف  در تموقـ  يتهايوضع تصور پاي كار در لحمصا يبها سبهمحا يپاي كار برا لحمصا ستفهر شده در ينتعي لحنرخ مصا. 7

 . است
شـود.   ورپاي كـار منظـ   لحهيچ نوع مصا يدنباي، قطع يتوضع تصور نينمچه وت، موق يلتحو از پس تموق يتوضع تصور خرينآ. در8

 شود.  جخار گاهكار از انكارپيم طتوس دباي، است انكارپيم به لقتعم و دهمان يباق ارگاهدرك كه فمصر بر ادماز لحمصا
كار، بنا مقتضيات پروژه و توافق پيمانكار و مهندس  ) قابل پرداخت در مصالح پاي411001حداكثر حجم سگمنت بتني (رديف شماره  .9

  شود. تعيين ميمشاور 
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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     ۴١٠٢٠١ ای. مصالح پوسته از مخلوط رودخانه مترم

عب    . مترم  ۴١٠٢٠٢ مصالح پوسته از سنگ کوه

عب ٩۵,۶٠٠    مترم
ش و انتقال تولید شده از مخلوط مصالح فیلتر، زه

 ای. رودخانه
۴١٠٢٠٣ 

عب ۵٠٠,١۴٣   ش و  مترم .مصالح فیلتر، زه انتقال تولید شده  از سنگ کوه ۴١٠٢٠۴ 

عب ۵٠٠,٢٢١    ۴١٠٣٠١ سنگ بادبر. مترم

عب ۵٠٠,۵٢٨    ۴١٠٣٠٢ سنگ سر تراش. مترم

عب ۵٨۴,۵٠٠    ۴١٠٣٠٣ سنگ نیم تراش. مترم

عب ۵٠٠,٧۶٩    ۴١٠٣٠۴ سنگ تما م تراش. مترم

. تن ٨٨١,٠٠٠    ۴١٠۴٠١ سیمان پر تلند نوع ی

 ۴١٠۴٠٢ سیمان پرتلند نوع دو. تن ٩١١,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٣ سیمان پرتلند نوع پنج. تن ٩٣١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ مواد منفجره. کیلوگرم ۴٠٠,۵٩  

 ۴١٠۵٠٢ انواع فتیله. مترطول ٩۶٠,۴  

. عدد ٢١,٢٠٠    ۴١٠۵٠٣ انواع چاشن

 ۴١٠۵٠۴ آنفو. کیلوگرم   

 ۴١٠۶٠١ انواع تیر آهن. کیلوگرم ۶٠٠,١٩  

. کیلوگرم ٢١,٠٠٠    ۴١٠۶٠٢ انواع ناودان

. کیلوگرم ۵٠٠,١٨    ۴١٠۶٠٣ انواع نبش

 ۴١٠۶٠۴ انواع تسمه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠۵ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

رد ساده. کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١٠٧٠١ انواع میل

رد آجدار. کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١٠٧٠٢ انواع میل

 ۴١٠٧٠٣ های فوالدی. لولهانواع  کیلوگرم   

ترود. کیلوگرم ٣٠٠,٣۵    ۴١٠٨٠١ انواع ال

 ۴١٠٩٠١ بنتونیت. تن ۵٠٠,۵٢٣,١  
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,٢,٣٨٩    مترم
منت بتن برای نصب در تونل های حفاری شده با س

TBM. 
۴١١٠٠١ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 

 شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  نوعاز   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  انضمام كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  يها بيمه  هزينه .2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  ينههز .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
 . مركزيدفتر   و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
 ها. در مناقصه  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  نگهداري  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 مشخصي را به  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  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  . هزينه2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  . هزينه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  . هزينه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  . هزينه2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  . هزينه3ـ2ـ2
 . ماليات  . هزينه3ـ2
 . سود پيمانكار.4ـ2
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 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي . هزينه5ـ2
  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  . هزينه1ـ5ـ2

 . 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  . هزينه2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  . هزينه3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  . هزينه4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  . هزينه5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  . هزينه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي . هزينه7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  . هزينه8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  . هزينه9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  . هزينه10ـ5ـ2
 .كار  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي . هزينه6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي . هزينه1ـ6ـ2
 ، در حد نياز كار.)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  . هزينه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  . هزينه3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي . هزينه4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي . هزينه5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي . هزينه6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  ) هزينه1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ينهدر هز  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي ) در طرح2 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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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
 

 عاريف ت . 1
جهيز كارگاه، عبارت از اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تـا آغـاز و انجـام دادن عمليـات     ت. 1-1

 موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود. 
گيرنـد، ماننـد    مـورد بهـره بـرداري قـرار مـي     شود كه براي پشتيباني عمليات اجرايـي،   اختمانهاي پشتيباني، به ساختمانهايي اطالق ميس. 1-2

كارگاههاي سر پوشيده، شامل كارگاههاي تاسيساتي، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي، باطري سازي، صافكاري، نقاشي، سـاخت قطعـات پـيش    
انسـفورماتورها ومولـدهاي   ن آالت، انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانكار، اطـاق محـل تر  يساخته و مانند آن، تعميرگاههاي سرپوشيده ماش

 . برق
شود كه براي افراد مستقر در كارگاه و سرويس دادن به آنها، مورد اسـتفاده قـرار گيـرد،     اختمانهاي عمومي، به ساختمانهايي اطالق ميس. 1-3

ه، درمانگـاه، رختشـويخانه،   انه، مهمانسراي پيمانكار، ساختمانهاي مسـكوني، غـذاخوري، آشـپزخانه، نـانوايي، فروشـگا     خمانند دفاتر كار، نماز
 سرويسهاي بهداشتي، تلفنخانه، پاركينگهاي سرپوشيده 

حوطه سازي، شامل خيابان بندي، سيستم جمع آوري و دفـع آبهـاي سـطحي و فاضـالب، ايجـاد خـاكريز و كانالهـاي هـدايت آب و         م. 1-4
هـاي    در برابر سـيل)، فضـاي سـبز، انبارهـاي روبـاز، زمـين      هاي اصلي   اظت كارگاه در مقابل سيل (بجز حفاظت سازهفتمهيدات ديگر براي ح

 ورزشي، پاركينگهاي روباز، حصار كشي، تامين روشنايي محوطه، تامين تجهيزات ايمني و حفاظت و كارهاي مشابه است. 
جراي كـار، از سـوي كارفرمـا    ر آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز ادنظور از ورودي كارگاه، محل يامحلهايي از كارگاه است كه م. 1-5

 شود.  اسناد و مدارك پيمان تعيين مي شود. مشخصات ورودي كارگاه براي تامين هر يك از نيازهاي پيشگفته، در تامين و تحويل پيمانكار مي
اظت مصالح و تجهيـزات  نمايي تجهيز كارگاه، براي نگهداري و حفانبار كارگاه، محل يا محلهايي از كارگاه است كه با توجه به طرح جا. 1-6

 شود.  با رعايت دستورالعملهاي مربوط، از آنها استفاده مي
اه دسترسي، راهي است كه يكي از راههاي موجود كشور را به كارگاه متصل كند. پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهاي پايه راه و ر. 1-7

 شود.  باند فرودگاه انجام مي
 شود.  ، احداث ميتهاي اجراي عمليا ند كه براي دسترسي به محل يا محلاههاي سرويس، راههايي هستر. 1-8
اههاي ارتباطي، راههايي است كه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد سوزا و مانند آن را، به طـور مسـتقيم يـا بـا واسـطه      ر. 1-9

 كند.  يهاي اجراي عمليات متصل م راههاي ديگر، به راههاي ديگر يا محل يا محل
شد، امـا بـه علـت انجـام عمليـات       قبالً از مسير موجود انجام مي اه انحرافي، راهي است، كه براي تامين تردد وسايل نقليه عمومي كهر. 1-10

 موضوع پيمان قطع شده است، احداث شود. 
سيسـات و ماشـين آالت بـه روش احـداث يـا      هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، فراهم كردن ساختمانها، تا  نظور از تامين در شرح رديفم. 1-11

بهـره   انات موجود درمحل، به صورت خريد خدمت يا اجاره و اقدامهاي مربوط به نگهداري وكنصب در كارگاه يا در اختيار گرفتن آنها از ام
 برداري ازآنهاست. 

ردن مصالح، تجهيزات و ماشين آالت، و ديگـر  رچيدن كارگاه، عبارت از جمع آوري مصالح، تاسيسات و ساختمانهاي موقت، خارج كب. 1-12
ها و محلهـاي تحـويلي كارفرمـا، طبـق نظـر كارفرماسـت. در        ز كردن و به شكل اول برگرداندن زمينيتداركات پيمانكار از كارگاه، تسطيح، تم

بـه پاكسـازي از زوايـد و تسـطيح      صورتي كه توپوگرافي زمين به علت نياز در زمان تجهيز تغيير يافته است، به شكل اول برگرداندن محـدود 
 باشد و الزم نيست توپوگرافي عينا به شكل اول برگردانده شود.  نسبي زمين مي
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 وش تهيه برآوردر. 2
هندس مشاور يا واحد تهيه كننده فهرست بها، بايد باتوجه به شرايط و نياز هر كار و همچنين، روش انتخـاب شـده بـراي اجـراي آن،     م. 2-1

هاي پيش بينـي شـده در فهرسـت تجهيـز و       هاي مربوط را طبق رديف  جهيز كارگاه تعيين و بر مبناي آن، هزينهتاقتصادي ترين روش را براي 
بـه صـورت مقطـوع (بـه جـز        باالسـري   هـاي  هزينه  و با منظور نمودن هاي محل اجراي عمليات پيوست، بر حسب قيمت برچيدن كارگاه اين

اي براي تجهيز و برچيـدن كارگـاه    هاي مورد نظر، درج نمايد و چنانچه مشخصات ويژه  هاي غير مقطوع) برآورد كرده و در برابر رديف  رديف
شود، ارزش مصالح بازيافتي، از هزينه احداث كسر  ه و پيمان، پيش بيني كند. براي ساختمانهايي كه احداث ميالزم باشد، آن را در اسناد مناقص

شود. در مورد ساختمانهاي پيش ساخته، مانند كاروانها و قطعات پيش ساخته سـاختمانها، ماننـد    شده وحاصل، به عنوان برآورد آنها منظور مي
ستهالك و سرمايه گذاري آنها، در طول اجراي كار محاسبه شده و جزو برآورد هزينـه تجهيـز و برچيـدن    قابهاي فلزي، هزينه حمل و نصب، ا

شود، تنها يك فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه براي كـل   شود. در پيمانهايي كه از چند رشته فهرست بهاي واحد استفاده مي كارگاه، منظور مي
 . شود ميكار تهيه 

شود، به صورت موقت و براي دوره اجرا در  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور مي  ت و راههايي كه در برآورد هزينهاختمانها، تاسيساس. 2-2
هاي تجهيز كارگاه، بايد با اولويت دادن به اجراي تاسيسات جنبي يا زيربنايي كه درطـرح بـراي دوره     شود. به منظور تقليل هزينه نظر گرفته مي

شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود، از تاسيسات ياد شده به عنوان تجهيز كارگاه اسـتفاده شـود و ايـن     بهره برداري پيش بيني
شـود.   موضوع در اسناد و مدارك پيمان درج شود. در اين حالت، هزينه احداث به صورت جداگانه در فهرست بهاي پايه مربـوط منظـور مـي   

مخابرات و راههاي كارگاه يا تامين ساختمانهاي مسـكوني، اداري، پشـتيباني وعمـومي يـا سـاير مـوارد، از        چنانچه براي تامين آب، برق، گاز،
شود استفاده شود، باتوجه به اينكه هزينه آنها به صورت جداگانه  تاسيسات جنبي يا زيربنايي كه براي دوران بهره برداري از طرح پيش بيني مي

شـود و صـرفاً هزينـه نگهـداري و بهـره       ايجاد تاسيسات ياد شده در تجهيز و برچيدن كارگاه منظور نمـي اي براي  پيش بيني شده است، هزينه
 شود.  برداري آنها در دوران اجرا، در هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه، منظور مي

شود. چنانچه براي انتقال آب، بـرق،   آب، برق، گاز ومخابرات كارگاه در دوره اجرا، بايد در اسناد و مدارك پيمان، مشخص نحوه تامين. 2-3
شد، گاز و برقراري ارتباط مخابراتي، از شبكه سراسري يا محلي تا ورودي كارگاه، لوله كشي، كانال كشي و كابل كشي، براي دوره اجرا الزم با

 بايد چگونگي انجام دادن آن در اسناد و مدارك پيمان، پيش بيني شود. 
ارد تدارك برق رساني تا ورودي كارگاه را به عهده بگيـرد، كـه كارهـاي آن، شـامل نصـب ترانسـفورماتور و       نانچه كارفرما در نظر دچ. 2-4

هـاي انشـعاب و     بت برق (ديمانـد) و هزينـه  اهاي ث  متعلقات آن، نصب تيرهاي برق، كابل كشي از برق شبكه تا ورودي كارگاه، پرداخت تعرفه
اي از  شود و هزينـه  دات كارفرما در اين زمينه، به طور مشخص در اسناد و مدارك پيمان درج مياشتراك برق و ساير كارهاي مشابه است، تعه

شود. چنانچه تدارك برق تا ورودي كارگاه به عهده كارفرما نباشد، هزينه آن برآورد و پس از  اين بابت در تجهيز و برچيدن كارگاه، منظور نمي
 شود.  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه و در رديف متناظر اين فصل پيش بيني مي  باقيمانده جزو هزينههاي قابل برگشت در پايان كار،   كسر هزينه

از شـبكه   ر صورتيكه كارفرما در نظر دارد تدارك آب رساني تا ورودي كارگاه يا احداث چاه آب را به عهده بگيرد، در حالت اسـتفاده د. 2-5
هـاي اشـتراك و انشـعاب آب و سـاير       نتقال آب از شبكه تا ورودي كارگاه، پرداخـت هزينـه  لوله كشي آب كه كارهاي آن، شامل اجراي خط ا

هاي برداشت آب، تعهدات كارفرما در اين زمينه، در اسـناد و مـدارك     كارهاي مشابه است، با احداث چاه عميق يا نيمه عميق و پرداخت هزينه
نانچه تدارك آب رساني تا ورودي كارگاه يا احـداث  . چشود رچيدن كارگاه منظور نمياي از اين بابت درتجهيز و ب شود. و هزينه پيمان درج مي

هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، منظـور    هاي قابل برگشت در پايان كار، جزو هزينه  چاه آب، به عهده كارفرما نباشد، هزينه آن پس از كسر هزينه
 شود.  مي
تامين زمين براي تجهيز كارگاه به عهده كارفرماست، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد، تمام ا وجود اين كه در شرايط عمومي پيمان، ب. 2-6

يـد.  يا قسمتي از زمين تجهيزكارگاه توسط پيمانكار تامين شود، بايد تامين زمين از سوي پيمانكار را در اسناد و مدارك پيمـان، پـيش بينـي نما   
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را انجـام   برچيدن كارگاه منظور نمايد. در صورت نياز براي خريد زمين، پيمانكـار اقـدامات الزم   هزينه خريد يا اجاره آن را در فصل تجهيز و
هاي  خريداري  شود، مالكيت تمام زمين نمايد. با توجه به اينكه بهاي خريد زمين در اين فصل پيش بيني مي داده و اقدام به خريداري زمين مي
 شده از ابتدا با كارفرما خواهد بود. 

ه استثناي تعهداتي كه در اين فهرست بها و شرايط عمومي پيمان در مورد تجهيز كارگاه به عهده كارفرما گذاشته شده اسـت، هـر نـوع    ب. 2-7
 اختيار پيمانكار قرار دهد، بايد در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شود.  رتسهيالت ديگري كه كارفرما در نظر دارد براي تجهيزكارگاه د

ه سرمايه گذاري، استهالك، بهره برداري و نگهداري تجهيـزات مـورد نيـاز در كارگاههـايي ماننـد تاسيسـات، آهنگـري، نجـاري،         زينه. 2-8
هـاي    هاي فصلهاي مربوط، گنجانده شده اسـت و از ايـن بابـت، در رديـف      آرماتوربندي و ساخت قطعات پيش ساخته، در بهاي واحد رديف

 شود.  ي منظور نميا چيدن كارگاه، هزينهرتجهيز و ب
هاي فصلهاي مربوط در نظر گرفته شده است و از ايـن    زينه تجهيز تعميرگاههاي ماشين آالت در هزينه ساعتي ماشين آالت، در رديفه. 2-9

 شود.  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور نمي  اي در رديف بابت، هزينه
اي  ها در فصلهاي مربوط، محاسبه شده است و از اين بابت، هزينه  بهاي واحد رديفزينه آب و برق مصرفي براي اجراي عمليات، در ه. 2-10

 شود  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، منظور نمي  در رديف
مسـتمر    هـاي  (هزينـه   باالسـري   در هزينـه  هاي مستمركارگاه  زينه غذاي كاركنان و كارگران پيمانكار در كارگاه، حسب مورد در هزينهه. 2-11

كه الزم است پيمانكار تسهيالتي براي تامين غذاي كـارگران   يركارهاي. دها پيش بيني شده است و هزينه نيروي انساني در بهاي رديف  ) گاهكار
 شود.  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور مي  كند فراهم نمايد، اين هزينه جزو هزينه بيش از آنچه مقررات و قانون الزام مي

ركارهايي كه تامين غذاي كارمندان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، در كارگاه ضروري است شمار استفاده كننده از غذا در اسناد د. 2-12
 شود.  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور مي گردد و جزء هزينه شود و هزينه آن به طور مقطوع برآورد مي و مدارك پيمان تعيين مي

كـار مجـاز    هزينه تامين وسيله نقليه مورد نياز كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه توسط پيمانكار، در برآورد هزينه اجراييش بيني پ. 2-13
 نيست. 

، 420607، 420502، 420204، 420203) شـامل:  هـاي عالمـت دار (    هـاي تجهيـز و برچيـدن كارگـاه، بجـز رديـف        مع هزينـه ج. 2-14
نبايد از ده درصد مبلغ برآورد هزينه اجـراي كـار    421501و  421401، 421301، 421201، 421101، 421003، 420702، 420701، 420608

درصد مبلغ برآورد هزينه اجراي كار بيشتر شود در صـورتي كـه در مـوارد اسـتثنايي، ايـن       8نيز نبايستي از  فوقهاي  بيشتر شود، جمع رديف
جهيز و برچيدن كارگاه، بايد قبل از انجام مناقصه يا ارجاع كار به صورت ترك مناقصـه، بـه دبيـر    هزينه از حد تعيين شده، بيشتر باشد، هزينه ت

 خانه شوراي عالي فني براي تصويب ارسال شود. 
 ييف مربوط به تامين و تجهيز انبار ناريه شامل احداث ساختمان انبار مواد ناريه به انضمام محوطه سازي، فنس كشي و ساختمانهارد. 2-15

باشد، حفاظت از مواد ناريه و وسايط نقليه مورد نياز و ساير عوامل به عهـده پيمانكـار بـوده و ايـن امـر تحـت        جنبي مثل نگهباني و غيره مي
 نظارت عوامل حراست كارفرما و نيروي انتظامي خواهد بود. 

ز يك پمپ بنزين استاندارد بـا حـداقل دو پمـپ    . رديف تامين سوخت رساني داخل كارگاه شامل احداث و نگهداري و بهره برداري ا2-16
رسـد. در   شامل پمپ بنزين، پمپ گازوئيل، سوله، ساختمان كنترل، تجهيزات اطفاي حريق و مخازن با ظرفيتي كه به تاييد مهندس مشاور مـي 

ري مبلغ برآورد متناسبا كاهش صورتي كه به علت كوچك بودن طرح نياز به همه اين تجهيزات نباشد، در رديف مربوط با ذكر تجهيزات ضرو
 شود.  داده مي

 هاي سرويس و ارتباطي: . احداث و نگهداري راه2-17
به هر مقدار در كارگـاه منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـي        سرويس و ارتباطيبا توجه به راههاي موجود در كارگاه، احداث هرگونه راه . 2-17-1

 باشد.  كارفرما مي تصويبازمهندس مشاور و 



 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
 ١٣٩٣بهای واحد پایه رشته سد سازی سال فهرست 

  

 
 

 

٧٠  
 

 

موقت كارگاه را با شرح جزئيات  يراهها اين : پيمانكار موظف است طرح تفصيلي و ارتباطي هاي سرويس طراحي و ساختمان راه .2-17-2
 و درنظر گرفتن موارد زير تهيه و بعد از تائيد مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نمايد. 

الت و چگونگي ترافيك مورد نظر و منـتج از برنامـه كارگـاه بـوده و در     مشخصات هندسي اين راهها بايد متناسب با نوع ماشين آ. 2-17-3
)  86حداقل مشخصات بايد با معيارهاي طرح هندسي راههاي روستايي (دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه نشريه شماره 

 تطبيق نمايد. 
 زمين و تائيد مهندس مشاور باشد.  ها و خاكريزيها بايد متناسب با جنس  شيب خاكبرداري. 2-17-4

ها و آبروها بايد متناسب با وضع جوي و آبهاي منطقه و به لحاظ كميت و كيفيت در حـدي باشـد كـه      هاي كنار ترانشه  طرح كانال. 2-17-5
 نشود.  اي در برنامه زماني طرح به لحاظ احتمال تخريب و قطع راه ناشي از سيل و بارانهاي شديد ايجاد هيچگونه وقفه

هـاي نگهـداري     بايد متناسب با سنگيني يا سبكي و مقدار ترافيك، در حد بهينه در رابطه با هزينـه  به انتخاب پيمانكار نوع روسازي. 2-17-6
 رويه شني داشته باشد.  متر سانتي 20حداقل بايد راه و استهالك ماشين آالت باشد. در هر صورت، 

تعداد و انواع عالئم راهنمايي و رانندگي وسايل ايمني راهها (مثل گارد ريل و جان پناه) در نقاط الزم طبـق نظـر مهنـدس مشـاور     . 2-17-7
 خواهد بود. 

و كاهش خطر پذيري  معيارهادوين تامور فني، دفتر  101به لحاظ عمليات اجرايي، مشخصات فني و عمومي راهها ( نشريه شماره . 2-17-8
 بايد رعايت شود.   )ريزي كشوربرنامه مديريت و سازمان زلزله ناشي از 

اي در برنامـه   در حدي كه هيچگونـه وقفـه   دسترسي، انحرافي و ارتباطي پيمانكار موظف به نگهداري راههاي سرويس -نگهداري . 2-17-9
و آمد عوامل كارفرما و مهندس مشاور و پيمانكـار   باشد. هيچنين اين نگهداري بايد در حدي باشد كه ايمني رفت كاري طرح ايجاد ننمايد، مي

 را در راههاي مورد نظر تامين نمايد. 
 باشد : مي( ولي نه محدود به آنها) نگهداري راهها شامل كارهاي زير 

هـاي صـدمه     و يا تعـويض سـازه   ترميم ناهمواريهاي سطحي راه ناشي از ترافيك و تجمع آب و يا عبور آب و ساير عوامل. ترميم و اصالح -
 ديده ناشي از ترافيك و اوضاع جوي. 

 اي راه براي بهبود شرايط ترافيك.  شكل دادن و پروفيله كردن مرتب و دوره -
 ها و يا ترميم شيب خاكريزيها.   ريزش برداري شيب ترانشه -
 . ها  رف بر ترانشهها و كانالهاي زهكشي مش  اليروبي آبروها و تميز كردن و شكل دادن كانالهاي كنار ترانشه -
 ترميم پوشش كانالهاي پوشش شده و تميز كردن آنها.  -
 تعويض يا تعمير و يا تكميل عالئم رانندگي و وسايل ايمني راهها.  -
 چاره جويي و اجراي كارهاي الزم براي جلوگيري و يا كنترل گرد و خاك ناشي از ترافيك.  -

ر با ارائه مصوبه كتبي كارفرما از پيمانكار بخواهد قسمتهاي مشخصي از راههاي سرويس موقـت  تواند در خاتمه كا تبصره : مهندس مشاور مي
هاي ناشي از ايـن دسـتور طبـق      ايد تا به عنوان راههاي زمان بهره برداري مورد استفاده قرار گيرد. در اين صورت هزينهنمايجاد شده را مرمت 

 با رعايت ساير ضوابط پيمان پرداخت خواهد شد.  ريزي كشوربرنامه  ت ومديري هاي فهرست بهاي راه و باند سازمان قيمت
  بينـي  پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  چنانچه .2-18

تجهيـز و    در رديفهـاي   بابـت   از ايـن   اي كارفرما باشد، هزينـه   عهده به  دسترسي  راه  اثاحد  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  شود. در صورتي
  رشـته   واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه  برچيدن
 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه
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 رايط كلي ش. 3
تهيه كرده و پس از تائيـد   1000/1مانكار موظف است حداكثر طي يك ماه پس از ابالغ پيمان طرح جانمايي تجهيز كارگاه را با مقياس پي. 3-1

ه مهندس مشاور، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد. پيمانكار موظف است قبل از آغاز اجراي ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه نقشه كليـ 
و تاسيسات مورد نياز را با مقياسهاي مناسب مورد تاييد مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندي و بر اساس مشخصات فني عمـومي  ساختمانها 

و با رعايت مقررات بهداشـت   معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور)  امور نظام فني  55  شماره  (نشريهكارهاي ساختماني 
ايران تهيه و به تاييـد مهنـدس مشـاور برسـاند.      2800شرايط عمومي پيمان و رعايت آيين نامه زلزله  23محيط زيست و محيط كار برابر ماده 

 اجراي عمليات منوط به تاييد مهندس مشاور خواهد بود. 
رك پيمان، براي تامين آب، برق، گاز و مخـابرات، پيمانكـار را بـه دسـتگاههاي     ارفرما با توجه به روش پيش بيني شده در اسناد و مداك. 3-2

هاي دولتي براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و يا گرفتن مجوز احداث چاه عميق يا نيمه عميق و موارد مشابه، براي ناجرايي و سازما
 نمايد.  استفاده موقت در دوره ساختمان معرفي مي

رايط منطقه، در حد متعارف شموظف است، عمليات تجهيز كارگاه را، در مدت زمان تعيين شده براي تجهيز كارگاه و همچنين  يمانكارپ. 3-3
به انجام برساند. در مواردي كه مشخصات فني اجرايي ويژه اي، براي عمليات تجهيز و برچيدن كارگـاه در اسـناد ومـدارك پيمـان درج شـده      

 ايت آن است. باشد، پيمانكار ملزم به رع
شـود، تجهيـز    مدارك پيمان پيش بيني شده اسـت، انجـام مـي    . تعهدات كارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن كارگاه، درحدي كه دراسناد و3-4

ابـت، انجـام   باشد و پرداخت اضافي از ايـن ب  مازاد بر موارد يا مبالغ پيش بيني شده درپيمان كه مورد نياز انجام كار است، به هزينه پيمانكار مي
كنـد و   هاي مقطوع تجهيز و برچيدن كارگـاه تغييـر نمـي     شود و در صورتي كه طبق شرايط عمومي پيمان مبلغ پيمان تغيير كند مبالغ رديف نمي

 ) قابل پرداخت است.4پيوست  2هزينه تجهيز اضافي تنها براي قيمت جديد (تبصره بند 
موكـول بـه تـامين     ي مقطوع ها  پرداخت كامل بهاي كل رديف تغيير بوده وو غيرقابل  عپيش بيني شده بصورت مقطوهاي   بهاي رديف. 3-5

 باشد. .  كامل نيازهاي كار به تشخيص مهندس مشاور مي

كند، در برابـر حـوادث اتفـاقي، ماننـد آتـش       ختمانهاي كارگاه را كه براي تجهيز كارگاه احداث ميايمانكار موظف است كليه ابنيه و سپ. 3-6
 هاي مترتبه از رديف مربوط پرداخت خواهد شد.   و سيل، بيمه كند. هزينه سوزي

، تاسيسات و مصـالح بازيـافتي   تاختمانها، تاسيسات و تجهيزات مربوط به تجهيز كارگاه، بايد پس از انجام كار برچيده شود. تجهيزاس. 3-7
پيمانكار اسـت. بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـيش سـاخته، چنانچـه          تجهيز كارگاه (به استثناي تجهيز انجام شده توسط كارفرما)، متعلق به

هـا،  ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه كه توسط پيمانكار در زمين كارفرما اجرا شده است، موردنياز كارفرما باشد، بهاي مصـالح بازيـافتي آن  
نكار، مالكيت ساختمانها و تاسيسات ياد شده، به كارفرما منتقل براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيما

 شود.  مي
توانـد تمـام يـا قسـمتي از سـاختمانهاي       يمان خاتمه داده شده يا فسخ شود، كارفرما ميپ ر صورتي كه براساس شرايط عمومي پيمان،د. 3-8

رد نياز است، در اختيار گرفته و ارزش آنها را براساس قيمـت تعيـين شـده    تجهيز كارگاه و لوازم و اثاثيه مربوط به آنها را كه براي ادامه كار مو
ر منظور نمايد. اس از كسر وجوه پرداخت شده به پيمانكار بابت تجهيز كارگاه، به حساب مطالبات پيمانكپ توسط كارشناس منتخب دو طرف،

، بايد تنها ارزش مصالح بازيافتي آنها را ارزيابي كنند. هزينـه  در مورد تاسيسات و ساختمانهاي موقت احداث شده در محلهاي تحويلي كارفرما
 شود.  برچيدن آن قسمت از كارگاه كه برچيده نشده است، به پيمانكار پرداخت نمي

 حوه پرداخت ن. 4
 رداخت خواهد بودها، به شرح زير قابل محاسبه و پ  هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، با انجام هريك از رديف  يك از رديف رزينه هه. 4-1

 شوند كه در شرح رديف نوع آن رديف درج شده است.  تقسيم مي 3و  2و  1از نظر نحوه پرداخت به سه نوع  پيوستهاي اين   رديف. 4-2
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هـا    شود. بهاي اين رديـف  انجام مي برداري يا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پيمان كه جنبه نگهداري و بهرهباشند ميهائي   رديف. نوع اول 
شود. منظور از كارهاي اصلي كليه كارهاي موضوع پيمـان بـه اسـتثناي كارهـاي      متناسب با پيشرفت كارهاي اصلي موضوع پيمان پرداخت مي

 اشد. ب موضوع فصل تجهيز و برچيدن كارگاه مي
 باشد.  كه پرداخت آنها به شرط انجام كار مياست هائي   رديف. نوع دوم 
بـه   ءمجزا تشكيل شده باشد به نحوي كه هـر جـز   ءشود. در صورتيكه رديف از چند جز ها پس از انجام آن كار پرداخت مي  بهاي اين رديف 

بهـاي رديـف    ءقابل پرداخت است سهم مربوط به هر جـز  ءربوط به آن جزطور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر يك از آن اجزا مبلغ م
 شود.  توسط مهندس مشاور تعيين مي

هـا    درصد از بهاي اين رديف 70برداري دارد  هائي كه هم مستلزم ساخت و نصب تاسيسات بوده و هم جنبه نگهداري و بهره  رديف. نوع سوم
بـرداري آن   هـاي نگهـداري و بهـره    درصد باقيمانده به منظور جبـران هزينـه   30اخت شده و متناسب با پيشرفت عمليات احداث يا نصب پرد

 شود.  ها يا تاسيسات متناسب با پيشرفت كارهاي اصلي موضوع پيمان پرداخت مي ساختمان

از كـار باشـد، بـه تناسـب      شود، چنانچه مربوط بـه بخشـي   هايي كه تامين آنها به صورت خريد خدمت يا اجاره انجام مي  صره) هزينه رديفتب
، محاسـبه و  نشود و در صورتي كه به كل كار مربوط شود، به تناسـب پيشـرفت عمليـات موضـوع پيمـا      پيشرفت آن بخش از كار محاسبه مي

 شود.  پرداخت مي
 شود.  تها منظور ميوضعي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 3ـ4
 شود.  زينه برچيدن كارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن كارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت ميه. 4-4
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 هاي تجهيز و برچيدن كارگاه  رديف دولج
 شماره شرح واحد (ريال)مبلغ 

 مقطوع  

تامين وتجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار 
 . سوم)(نوع 

 420101 

 420102  . تامين وتجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار (نوع سوم) مقطوع  
. (نوع سوم) اداري و دفاتر كار پيمانكار هاي ساختمانتامين و تجهيز  مقطوع    420103 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور اداري و دفاتر كار هاي ساختمانتامين و تجهيز 

 . (نوع سوم)و آزمايشگاه 
420201 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور و كارمسكوني  هاي ساختمانتامين و تجهيز 

 . (نوع سوم)آزمايشگاه 
420202 

 مقطوع  
دوره بهره برداري كه در دوره ساخت مورد  هاي ساختمانتجهيز 

 . گيرند (نوع سوم) استفاده كارفرما، مشاور و آزمايشگاه قرار مي
 420203 

 مقطوع  

دوره بهره برداري كه  هاي ساختمانبهره برداري، تعمير و نگهداري  
در دوره ساخت مورد استفاده كارفرما، مشاور و آزمايشگاه قرار 

 . نوع اول)( گيرند مي

 420204 

 مقطوع  
غذاي كارگران مازاد بر ضوابط و مقررات  تامينتسهيالت الزم براي 

 . (نوع اول) و قانون كار
 420301 

 420302  . تامين لباس كار، كفش وكاله حفاظتي كارگران (نوع اول) قطوعم  

 مقطوع 
) و HSEهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست (

 هاي مندرج در اسناد پيمان. حفاظت كار، براساس دستورالعمل
420303 

 مقطوع  
تامين غذاي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه (نوع 

 . دوم)
 420401 

 مقطوع 
تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر 

 .(نوع دوم) سرعت
 420402 

 مقطوع 
هاي مدار بسته با قابليت انتقال  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون

 .(نوع دوم) تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما
 420403 

 420501  پشتيباني (نوع سوم).  هاي ساختمانتامين و تجهيز  مقطوع  
 420502  تامين وتجهيز انبار مواد منفجره (نوع دوم).  مقطوع  

 مقطوع  
مسكوني،  هاي ساختمانبجز عمومي  هاي ساختمانتامين وتجهيز 

 (نوع سوم). اداري و دفاتر كار 
 420503 

 420504  محوطه سازي(نوع سوم).  مقطوع  
 420601  احداث چاه عميق يا نيمه عميق (نوع دوم).  مقطوع  
 420602  تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
 420603  تامين برق كارگاه وشبكه برق رساني داخل كارگاه(نوع سوم).  مقطوع  
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 شماره شرح واحد (ريال)مبلغ 

 420604  تامين سيستمهاي مخابراتي داخل كارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
 420605  تامين سيستم گازرساني داخل كارگاه. ، (نوع سوم) مقطوع  
 420606  تامين سيستم سوخت رساني داخل كارگاه (نوع سوم).  مقطوع  

 مقطوع  

هزينه انتقال برق از نزديكترين پست برق كه اداره برق مشخص 
هاي الزم، تامين كليه لوازم و   نمايد، شامل انجام كليه طراحي مي

تجهيزات و نصب آنها و انجام كابل كشي تا كارگاه و نصب تابلوي 
 (نوع دوم). برق و آماده نمودن برق براي مصرف

 420607

420608  (نوع دوم). زمين براي انجام تجهيز كارگاه خريدهزينه  مقطوع  
 420609 (نوع اول). زمين براي انجام تجهيز كارگاه اجارههزينه  مقطوع 
 420701  هاي سرويس (نوع سوم).   تامين راه مقطوع  
 420702  هاي ارتباطي (نوع سوم).   تامين راه مقطوع  
 420703  (نوع اول). هاي كارگاه  راهاز كليه بهره برداري ونگهداري  مقطوع  
 420801  تامين اياب وذهاب كارگاه و آمبوالنس(نوع اول).  مقطوع  

 مقطوع  
تامين پي وسكو براي نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد 

 هاي برق ومانند آنها (نوع دوم).   مصالح، سيستم توليد بتن، مولد
 420901 

 مقطوع  
ز راه نصب ماشين آالت و تجهيزات وراه اندازي آنها، يا تامين آنها ا

 خريد خدمت يا خريد مصالح (نوع دوم). 
 420902 

 مقطوع  
بارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه (نوع 

 دوم). 
 420903 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سيستم  تهيه و تامين كليه تجهيزات، نصب، بهره

 روشنايي تونل(نوع سوم). 
 420904 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سيستم  تهيه و تامين كليه تجهيزات، نصب، بهره

 تهويه تونل(نوع سوم). 
 420905 

 مقطوع  
هاي زراعي موجود در محدوده كارگاه   حفظ يا انحراف موقت نهر

 (نوع سوم). 
 421001 

 مقطوع  
تامين كليه تجهيزات و لوازم و انجام كليه تمهيدات و بستن و باز 

 (نوع دوم).  داربست در محلهاي مورد نيازكردن 
 421002 

 مقطوع  

تامين پي و سكو و انجام كليه تمهيدات مورد نياز شامل كارهاي 
حفاري، بتن ريزي و تحكيم و. . . . و آماده نمودن محل براي نصب 
و نصب جرثقيل كابلي يا جرثقيل خاص برجي و يا سيستم انتقال 

 دوم). (نوع  بتن بصورت تسمه نقاله

 421003 

 مقطوع 

تامين كادر فني كارگاه شامل دفتر فني، پرسنل فني اجرا و تيم فني 
 (نوع اول). برداري نقشه

421101 
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 شماره شرح واحد (ريال)مبلغ 

 مقطوع 

تامين نيروي انساني خدماتي كه در اختيار كارفرما مشاور و 
 (نوع اول). گيرد آزمايشگاه قرار مي

421201 

 مقطوع 

هزينه تامين آزمايشگاه پيمانكار (تجهيزات آزمايشگاهي و پرسنل) و 
انجام كليه آزمايشهاي كنترل كيفيت كار كه در مشخصات فني به 
عهده پيمانكار گذاشته شده است و هزينه استقرار سيستم كنترل 

 (نوع اول).كيفيت 

421301 

 421401 (نوع اول). ريزي و كنترل پروژه هزينه استقرار سيستم برنامه مقطوع 
 421501 (نوع اول). تامين ايمني و بهداشت كارگاه مقطوع 
 421601  بيمه تجهيز كارگاه (نوع دوم).  مقطوع  
 421701 . (نوع دوم) برچيدن كارگاه مقطوع  

 جمع هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مقطوع 
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 . 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 

  
 

   :سدسازيتدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته و كارشناسيكارگروه 
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    )فني نظام امور معاون( فر قانع جواد سيد   
     هوشنگ نوايي  

        شريعتي سهيال  

     الهي طاهر فتح  

     امير جهانشاهي  
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