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  کاربرد دستورالعمل
 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیدهآبیاری تحت فشار   بهای اختصار فهرست  به  که آبیاری تحت فشار   رشته  واحد پایه  بهای فهرست. 1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)1  پیوست
 .اند منعقد شدهبها  نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست )2  پیوست
 .  نمونه نقشه )3  پیوست

   و بهای شرح.  است   شده  در نظر گرفته    مصرف  نقاطخانه تا تلمبهاستخر ذخیره و از محل  آبیاری تحت فشار  کارهای   بها برای  فهرست این
   کارهای  شامل  طور کلی بهتجهیزات آبیاری، و   عملیات تخریب، خاکی، تاسیساتیعالوه بر ، بها  فهرست  در این  شده  درج واحد ردیفهای

 از زیر یا  ، عبور لوله  بزرگ  و نهرهای  از رودخانه  مانند عبور لوله ای  ویژه  کارهای  و انجام  بوده  ترانشه  در داخل  مربوط  و عملیات گذاری لوله
 . است  بها منظور نشده  فهرست ، در این  با خاکریز یا پایه  زمین  در روی گذاری له لو و  یا بزرگراه  یا آزادراه آهن  از زیر راه کنار پلها، عبور لوله

با تشخیص مشاور و تایید (برای انتقال آب تا مزرعه ) G.R.P(های فوالدی و فایبرگالس  درصورت انجام عملیات لوله گذاری با لوله: تبصره
 .شود  این دستورالعمل استفاده می4ل آب بر اساس بند های مربوط در فهرست بهای خطوط انتقا از ردیف) کارفرما

 . هکتار به باال باشد60شود که دارای یک آبگیر مستقل بوده و مساحت آن از  ای گفته می مزرعه به محدوده: تعریف مزرعه
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2
در .  دهد پوشش  را  آبیاری تحت فشار   شبکه  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی ا، بهبه  فهرست  این  ردیفهای شرح. 1ـ2

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

   جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه
 .شود می
  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج شرو  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای. 2ـ2
 .شوند  می  محسوبدار  ستاره ردیفهای نیز   اقالم شود، و این می
  ، باید هنگام2ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح. 3ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب کار، به   اجرای  برآورد هزینه بررسی
  های  برآورد ردیف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  های  برآورد ردیف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طریق مناقصه واگذار می   که در کارهایی .4ـ2

  دستگاه الزم است درصد باشد، )20 (بیست بیشتر از ،  شته راین در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه(  بها  فهرست
به ،   مربوط  قیمت  با تجزیه همراهپس از تصویب،  را،   رشته  در آن دار هستار  های ردیفتمامی  واحد   و بهای ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرایی
   شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالهبردی رییس جمهور و نظارت راریزی برنامهمعاونت  در،   فنی  عالی  شورایدبیرخانه

 . خواهد بوددرصد) 10(ده شود، سقف یاد شده   در کارهایی که از طریق ترک مناقصه واگذار می. قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی عالی
 دیگر،  روشبه ، یا   یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  به آن  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای. 5ـ2

   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین
 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم ینا.  شود  درج  یاد شده  ردیف شود، در مقابل  می محاسبه
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بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها مالک عمل  بها پیش) یا کسر( برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه هچنانچ
 .خواهد بود

گروهها   آنها، به ماهیت  به  با توجه  هر فصل ، ردیفهای د جدی  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به. 6ـ2
،   چپ  از سمت ترتیب  به  که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه یازیرفصلهای

   داده ، اختصاص  یا زیر فصل  در هر گروه  ردیف شماره  آخر به ، و دو رقم ل یا زیرفص  گروه شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل شماره  به  اول دو رقم
 .  است شده

   شده  تعیین  روش  زیر، طبق های  هزینه آن   به  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام. 7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2در بند 

 .1   پیوست  دستورالعمل ، طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 1ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب تعیین،   فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن اقالم هر کار، مقادیر   اجرای  برآورد هزینه برای. 8ـ2

  بهای کل واحد، مقدار و  ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود  می ، تهیه هاست ردیف
  ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای بهای کل  از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف بهای کل،   فهرست در این
   اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن آید و هزینه  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست مبلغ این  جمع لها، فص  مبالغ ، و از جمع فصل
،   شده ضمیمهبها  این فهرست 3 و 2، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمه ، کلیات  یادشده مدارک به.  کار خواهدبود  اجرای ه، برآورد هزین شود؛ نتیجه می

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیر کار، یا برآورد هزینه  فهرست ،   شده  تهیه عهمجمو
   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .3

   و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت هی ارا  پیمانکار برای  است  و الزم ثر بودهو م  ازنظر قیمت آنها را، که
کننده برآورد مشخص کند که اقالم کار ساخت   این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه"منبع تهیه" منظور از . کند  درج  پیمان خصوصی فنی

 .ست و عالوه بر آن تعدادی از تولیدکنندگان را مشخص کندداخل یا خارج کشور ا
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی. 4

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

ساختمان واحد پایه رسته  بهای هایخانه و سایر موارد از فهرست د اجرای استخر، ساختمان تلمبه مانن،رای برآورد هزینه کارهای عمومیب. 5
  .شود استفاده می

االمکان در سمت  برای سهولت مشاهده تغییرات عمده به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال قبل، سعی شده است حتی .6
 .باشد ان ذکر است که این موضوع به هیچ عنوان رافع مسوولیت استفاده کنندگان نمیراست موارد اصالحی، عالمت گذاری شود، شای
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمه مفاد کلیات. 1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات ده کنن  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات مه در مقد  شده  درج  ردیفها و شرح شرح. 2

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

  کارگیری  و به تامین  های  هزینه  و شامل  بوده آبیاری تحت فشار  رشته  به  مربوط رهای کا  اجرای  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای. 3
   که  و تجهیزاتی  مصالح  استثنای  به، مورد نیاز مصالح) تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی( تامین   و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی نیروی
  هزینه.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتالف  در کارگاه  مصالح جایی ، جابه  کارفرما است  عهده  آنها به تامین 33 بند  طبق

 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  این  واحد ردیفهای ، در بهای) مورد بر حسب (  و تنظیماندازی  و راه آزمایش
پراکندگی کار،    بابت بهایی   اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4

 کار را   اجرای  و موارد دیگر که ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم های ، دهانه  یا ارتفاع  یا عمق جنس، تغییر  زمین سختی
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به ، جز آنچه کند مشکلتر یا مخصوص

 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینههچنانچ،   کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مربوط مبلغ. 5
 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  فصلهای  از مقایسه  گیری نتیجهبا . 6

 . ت نیس  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 7
 و مشخصات فنی مشخصات فنی عمومی کارهای آبیاری تحت فشار و کارهای ساختمانی بها،   فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات. 8

معاونت نظارت   اجراییفنینظام دفتر  303و  55 ،261های شماره  به ترتیب نشریه (عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضالب شهری
   نمونه های  و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان خصوصی  فنی مشخصاتو برحسب مورد، ) راهبردی
 .  است  سازندگان  کارها و دستورالعملهای و دستور پیوست

 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی. 9
 یا میلگرد   لوله ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه  آنها بعداً میسر نیست  کامل شود و بازرسی  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی. 10

  ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های  آنها با نقشه ، باید مطابقت  لوله  خط و آزمایش
 . شود  جلسه مشاور صورت

  33استثنای مصالح و تجهیزاتی که طبق بند   به(   مصالح ) حسب مورد( و ریسه کردن  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری هزینه. 11
 .  است  شده بینی بها پیش   فهرست  این های  ردیف در قیمت، )ها به عهده کارفرما و یا به صراحت تعیین شده است تامین آن

 . مشاور برسد  مهندستایید  به  از سفارش بل، ق  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق ، و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه. 12
   برای  الزم بهای ، اضافه  است  و ریزشی  سنگی غیر از زمینهای  به  زمین  از هر نوع ، عبارت گذاری  لوله  فصلهای  مورد نظر در ردیفهای زمین. 13

 تایید مشاور و   پیشنهاد مهندس ، بنا به  زمین  نوع  تشخیص.ست ا  شده بینی  پیشگذاری  مربوط به لوله   خاکی  عملیات  مزبور در فصل زمینهای
 .کارفرما خواهد بود

  ، مانند بولدوزر با قدرت  سنگین آالت  یا ماشین ، مواد منفجره  سنگبری  از چکشهای  استفاده  آن  کندن  برای  که  است ، زمینی  سنگی زمین. 14
 .  باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از  بیش
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   و برای  مقدور نبوده آسانی  یا گود، به  ترانشه  اطراف  خاک  ریزش  علت ، به  نقشه  طبق  آن  کندن شود که  می  اطالق  زمینی  به  ریزشی زمین. 15
   کلی  از ریزش  شود که  کنده  مناسبی  شیب با چنانیا گود    گیرد و یا ترانشه  انجام ر آند   بست  مانند چوب  خاصی ، یا باید تمهیدهای  آن کندن
 .  شود  ممانعت خاک

 و دستور تایید موارد با   متر باشد، این5 حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به  برخورد شود که  با شرایطی گذاری  مسیر لوله  در طول چنانچه. 16
   با اعمال مربوطلوله گذاری    واحد ردیفهای ، بهای  صعوبت از  ناشی های  هزینه  جبران  و برای  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس کار جداگانه

 فصل پنجم این فهرست بها، قابل پرداخت 050104 تا 050101های   در این حالت، اضافه بهای موضوع ردیف.شود  می  پرداخت20/1  ضرایب
 نیست

   زمین  سطح  رقوم و متوسط)   زیربسترسازی (  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع ، اختالف گذاری  لوله  فصلهای  در ردیفهای  ترانشه منظور از عمق. 17
   مسیر برای سازی منظور آماده  به  که در مواردی.   است  شده  مشخص  اجرایی های  و نقشه43101   نمونه  در نقشه کهاست    ترانشه  دو طرف طبیعی

 از   پس  ترانشه  دو طرف  زمین  سطح  و رقوم  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع ، اختالف شه تران  شود، عمق  انجام  خاکبرداری ، عملیات حفر ترانشه
 .  است خاکبرداری

 . است  شده ، مشخص  اجرایی های ، و نقشه43101   نمونه  در نقشه ، که  است  ترانشه  کف ، عرض  ترانشه منظور از عرض. 18
ها یا   یا جوی  بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع ، تخلیه  حوضچه  و گودهای رانشه ت  داخل  سطحی منظور از پمپاژ آبهای. 19

در موارد .   است  شده بینی  پیش  مربوط  کار، در ردیفهای  این هزینه.  یا گود شود ، وارد ترانشه)  زیرزمینی  آبهای استثنای به( مجاور  نهرهای
 و بر   شده  تلقی  زیرزمینی  گود شود، مانند آبهای داخل  به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به ، که  یا دریا و مانند آن انه گود با رودخ مجاورت
 . خواهد شد  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای  بهای  اضافه  مورد از ردیفهای حسب

بست و  ندارند، مانند   دیگری دهند و نقش  می  اتصال هم  را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی منظور از اتصالیها، وسایل. 20
 . نخواهد شد  یاد شده  اتصالیهای  شامل متعلقات  به  مربوط  بهای اضافه. آنها  به  مربوط های  و مهره ، گلند، واشرها و پیچ مانشونقالب، 

 مسیر  کند یا در تغییر قطر و یا زاویه  می متصلها یا سایر اجزای سیستم شیر  را به  لوله  خطوط  که  است لوازمی و  ، وسایل منظور از متعلقات. 21
در مورد .   فلنج  و ساکت  فلنج اسپیکاتوپلینگ، ککمربند، ،  ، تبدیل ، زانویی  یا چهارراه راه  سه شود، مانند انواع  می گذاریها بکار گرفته لوله

 . خواهد بود  محاسبه  قطر مبنای ، بزرگترین  قطر است  از یک  بیش  دارای ، که مانند تبدیل  متعلقاتی
  ، که  استNominal Diameter  ، قطر نامی است  شده کار برده  و شیرها به  لوله ها، متعلقات  لوله  بها برای  فهرست  در این منظور از قطر که. 22

 . است  شده  درج المللی  بین ردهای و استاندا  سازندگان در جدولهای
   منضم  اجرایی های  اجرا، نقشه  بها، مالک  فهرست این  به  منضم  نمونه   و نقشه پیمان  به  منضم  اجرایی های  نقشه  بین  مغایرت در صورت. 23
 . خواهد شد  بها استفاده  فهرست  واحد این  از قیمتهای ، ولی  است پیمان به

،   مجلسها است ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها بر اساس گیری اندازه. 24
،   است  شده یبین  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که  درمواردی.گیرد  می  فصلها، صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به باتوجه
 .شود  می انجام  شده  تعیین روش  به گیری اندازه
 متر   و شیرها، بر حسب ، اتصالیها، متعلقات  لوله ، شامل  شده  نصب  خط ، طول گذاری  لوله  فصلهای ردیفهای  به  مقادیر مربوط گیری در اندازه. 25
شود، مانند   می  مشخص  و اسناد پیمان  اجرایی های  و حدود آنها در نقشه  شرح  که  و تنها کارهایی  است  مالک گذاری  در محور مسیر لوله طول

 .شود  مسیر، کسر می ، از طول  یا بزرگراه ، آزاد راه آهن  و زیر راه ، کانال  از رودخانه عبور لوله
   قبل  قطرهای بهای  به ، با توجه  واحد آن  بها باشد، بهای رست فه  این  در ردیفهای  شده  درج  دو قطر متوالی  مورد نیاز، بین قطر لوله هچنانچ. 26

 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی روش  و به و بعد آن
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،   با آن  مرتبط  و سایر عملیات  الزم  اضافی  و خاکریزی  خاکبرداری  بابت  اضافی های گذاری، هزینه  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای دربهای. 27
 ترانشه، منظور   درون  عملیات  اجرای  برای  الزم  و نیز ایجاد فضای  لوله  هیدرولیکی  آزمایش  بندهای ، پشت  اتصالیها، متعلقات ل مح برای
 . است شده
   از تورم  ناشی جم با تغییر ح  مرتبط  اضافی های ، هزینه گذاری مربوط به لوله   خاکی  و عملیات گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای. 28

 .  است  منظور شده  خاک و نشست
  ، از خاک  سرندی  با خاک  لوله  و روی  زیر، اطراف  خاکریزی ، هزینه43101   نمونه  نقشه ، طبق گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای دربهای. 29

   خاک جای  به  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت دستور مهندس  یا به  فنی  مشخصات طبق هچنانچ.   است ، منظور شده  از حفر ترانشه حاصل
، از   مربوط  ردیفهای ، طبق  مصالح  این  و حمل  تهیه  بهای  شود، اضافه  استفاده  دیگری  مناسب مصالحخاک مناسب خارج کارگاه یا  از  سرندی
 .شود  می ، محاسبه)  است  کسر شده  سرندی  خاک  به  مربوط ایه  ردیفها هزینه  در این که(گذاری  مربوط به لوله   خاکی  عملیات فصل
 کردن آن در امتداد مسیر  ماهی دهترانشه، و یا گرحفر گذاری، هزینه پخش خاک اضافی حاصل از  در بهای واحد ردیفهای فصلهای لوله. 30

 به دستور مهندس "ی و حمل شود، این کار منحصراآور  الزم باشد خاک اضافی یا مواد زاید جمعهچنانچ. بینی شده است خط لوله، پیش
ری، بارگیری، حمل و باراندازی آن در نقاط تعیین شده، طبق ردیف مربوط، از فصل عملیات خاکی وآ های جمع د و هزینهوش  مشاور انجام می
 .شود گذاری، محاسبه می مربوط به لوله

  تشخیص  به  که در محلهایی.  است  شده  بینی ، پیش  مکانیکی  با وسایل  حفر ترانشه ه، هزین گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای. 31
، با   با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی بهای  شود، اضافه  انجام  کار با دست  مقدور نباشد و این  مکانیکی  با وسایل  مشاور، حفر ترانشه مهندس
 .شود  می ، محاسبهگذاری مربوط به لوله   خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  از ردیفهای استفاده

   آزمایش  که  لوله  از خط  قسمتی  سر و ته بستن (  هیدرولیکی  آزمایش  بندهای  پشت  برای  الزم  کارهای  و دستمزد کلیه  مصالح تامین  هزینه. 32
 .  است  منظورشده گذاری  لوله  فصلهای ، در ردیفهای برداری  نقشه و فرعی   اصلی  میخهای  و تثبیت  کوبیدن و نیز برای) شود  می  هیدرولیکی

 به) های اول تا چهارم و ششم تا دهم فصل(مصالح تاسیسات و تجهیزات  شیرها، ، ها، متعلقات ها، اتصالی  لوله  بها، تامین  فهرست در این. 33
 .شود در پای کار به پیمانکار تحویل می، و   کارفرما است عهده 

 در  شده  داده  از کار، از درصدهای  هر قسمت  کامل  از انجام ، قبل  موقت  کارکردهای  صورت  پرداخت گذاری، برای  لوله در فصلهای. 34
  و هر گونه  است  شده  تهیه  موقت  پرداختهای  و منحصراًبرای  است ، تقریبی  یادشده جدولهای. شود  می  فصلها استفاده  این  مقدمه جدولهای
 . ، مجاز نیست  شده  تعیین  آنچه ، سوای آن  یا استناد به  از آن استفاده

  ، ولی است  منظور شده  لوله  خط  مقطعی  هیدرولیکی  آزمایش  مورد نیاز برای  آب  تهیه ، هزینه گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای. 35
 . است   منظور نشده برداری منظور بهره  به  لوله  خط  سراسری  و شستشوی  آزمایش  برای  الزم  آب  تهیه هزینه
 .  نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد برای ، برحسب  است  شده  بینی  در جا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی شرایط .36
   کار در محیط  پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش زمینی زیر  کار زیر تراز آب  اجرای بهای  اضافه  صورت  به  که ردیفهایی. 37

   مهندستایید بهیا وسیله مشابه آن،    موتوری هب از تلم  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت ، و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب آبدار و تخلیه
   شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت آن ، به  یاد شده ردیفهای.  شود  مجلس  کار صورت  از انجام مشاور برسد و پس

 .گیرد می
های آّبیاری   و شبکه  مخابرات  خطوط،، گاز ، برق  مانند آب  زیربنایی تاسیسات به   مربوط ها و اطالعات  مجوزها و دستورالعمل گرفتن. 38

 .  کارفرماست عهده ، به یات عمل  اجرای برایموجود، 
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   دستی  کار با وسایل  از اجرای  ناشی  صعوبتهای منظور جبران کند، به  برخورد می  زیربنایی تاسیسات با   گذاری  لوله  عملیات  که در مواردی. 39
   مسیر که  از طول  قسمت آنهر متر از   ، برای ط مربو گذاری  لوله  واحد ردیف  برابر بهای  بهایی ، اضافه گذاری  لوله  عملیات  بازدهی و کاهش

   هر مورد برخورد عملیات بها برای  اضافه این. شود  می  خواهد شد، محاسبه  مشاور تعیین  و با نظر مهندس الذکر است  فوق  صعوبت دارای
 در .  است  پرداخت  مشاور قابل  مهندستایید، با  و مناسبنح  به  موجود و عبور از زیر آن  زیربنایی تاسیسات با  آبیاری تحت فشار   گذاری لوله

 باشد، تنها   برخورد داشته  گذاری  لوله  و با عملیات  قرار گرفته  و مجاور هم  نزدیک  موجود در فاصله  زیربنایی تاسیسات چند مورد از   که حالتی
 فصل پنجم این فهرست بها در رابطه 050104 تا 050101های  وع ردیف اضافه بهای موض. خواهد شد  مورد برخورد در نظر گرفته  یک معادل

 .شود الذکر بوده و جداگانه محاسبه می شود، مستقل از اضافه بهای فوق با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می
 مانند   خاصی  مشاور، تمهیدات  مهندستایید با  ) عملیات  در حین اره دیو  از ریزش جلوگیری(یا گود    ترانشه  دیواره  حفاظت ، برای چنانچه. 40

 . خواهد شد  پرداخت ، جداگانه  مربوط  باشد، هزینه  الزم  بست چوب
 . کارفرما است  عهده  نیز به  مربوط های ، هزینه  است  کارفرما واگذار شده عهده  به  کارهایی  و یا انجام  مصالحی  تهیه که  مواردی در تمامی. 41
 :در تنظیم صورتجلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد. 42

های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دسـتور             صورتجلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه         . 42-1
 :کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند

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

تمامی صورتجلسات  . برسد) در موارد تعیین شده   (مضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما          صورتجلسات باید به ا   . 42-2
صورتجلسات . باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ابالغ شود                    

ابالغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتجلسات بـوده             . باشد  ناد نمی فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل است       
 .کاهد های مهندس مشاور و پیمانکار نمی و از تعهدات و مسئولیت

سـه مـاه از   تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت و سپری شـدن            . 42-3
 .زمان اجرای کار، صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود

 . باشد هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی. 42-4
 .  است  شده  محاسبه1387   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این. 43
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  سیمان  آزبست های  بالوله  گذاری  لوله  عملیات.  اول فصل
 

   مقدمه
 
 از هر کالس بهتحت فشار   سیمان  آزبست های  بالوله گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح010113 تا 010101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1
 : ت زیر اس شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  و عملیات است، Dاستثنای کالس  

 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام  گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردنکنی،  بوته. 1ـ1
 در کنار   کردن  و ریسه  و باراندازیمحل نصب مورد، تا   به ، بسته)پای کار ( از کارفرما  تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  وحمل بارگیری. 2ـ1

 در   کردن  و ریسه  و باراندازیمحل نصب آنها تا   مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت محلهای، و یا تا  ترانشه
 . کنار ترانشه

 .  در کنار ترانشه حاصلریختن خاکو ورد نظر،  م  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه ف ک  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
 . آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  وروی اف اطر خاکریزی. 6ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پرکردن  شامل طبق مشخصات فنی و،  لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 7ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
،  بدون کوبیدگی،  زمین  تا سطح  ترانشه   ، پرکردن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم ا تراکم ت  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 8ـ1

 .  الزم  تکمیلی و سایر عملیات، پخش خاکهای اضافی ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل با خاک
  ، ساکت  فلنج ، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه  سه واع، مانند ان  تحت فشارسیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه اجرای. 2

 :  زیر است  عملیات  ژیبو، شامل  و ژوئن ، کمربندفلنج
کنار  در  ، و باراندازیمحل نصب تا )پای کار ( از کارفرما  تحویل ، از محل  مربوط های  و مهره ، واشر و پیچ  متعلقات  و حمل  بارگیریـ

 .ترانشه
 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری جام انـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات25 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه تیقسم
 هر   زیر، به شرح ، به ربوط م ه لول  متر طول  یک  واحد  از بهای  درصدی ه انداز  به  بهایی ، اضافه قطر لوله  به ، با توجه سیمان  آزبست های  لوله چدنی
 :گیرد  می  تعلق  چدنی  از متعلقات قطعه

 . درصد105 میلیمتر، 250 تا 60قطر   به سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 1ـ2
 . درصد195میلیمتر،  500 تا 300قطر   به سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 2ـ2
 . درصد215 میلیمتر، 800 تا 600قطر   به سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 3ـ2
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  بهای ه بیشتر ب  متر عمق  هریک ازای  درصد به21 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله هچنانچ. 3
 دو متر بیشتر باشد   درصد، اگر عمق21 متر بیشتر باشد،   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  این واحد ردیفهای

 .شود  می  محاسبه تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب همین  درصد و به42=2× 21
، 3 بند   به  درصد مربوط  از اعمال ، پس  فصل  این  ردیفهای بهای  درصد به7 شود،   انجامD   کالس سیمان  آزبست  لوله با گذاری  لوله چنانچه. 4

 .شود  می  مورد، اضافه بر حسب
 1  ، در جدول  عملیات کل  به ، نسبت1 بند  شرح ، به سیمان  آزبست های  با لوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 5

 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است  شده درج
 
 

 .  مختلف  باقطرهای  سیمان  آزبست های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل ، درصد پرداخت.1  جدول
 

 شماره 60-250 300-500 600-800 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 5/9 5 5/2  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری
  مقدمه2-1، طبق بند باراندازی

2 5/1 1 

 20 5/15 5/14 حفر ترانشه 3
 5/14 5/11 5/8  ترانشه  کف  کردن  و آماده یحتسط 4
 5/6 5/13 5/16  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 10 5/10 5/10  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 15 5/18 5/23  لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش 7
 5/23 24 24  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی رندی س  خاک وکوبیدن پخش 8

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

 
 

 مترطول 27،300
 80 یا 60قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010101 

 
 

 مترطول 27،600
 میلیمتر 100قطر  لوله آزبست سیمان، بهلوله گذاری با 

 . متر5/1و عمق ترانشه تا 
 010102 

 
 

 مترطول 29،900
 میلیمتر 150قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر5/1و عمق ترانشه تا 
 010103 

 
 

 مترطول 36،800
 میلیمتر 200قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر75/1و عمق ترانشه تا 
 010104 

 
 

 مترطول 40،200
 250قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010105 

 
 

 مترطول 50،100
 میلیمتر 300قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر75/1و عمق ترانشه تا 
 010106 

 
 

 مترطول 57،200
 350قطر   آزبست سیمان، بهلوله گذاری با لوله

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010107 

 
 

 مترطول 67،000
 میلیمتر 400قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر2و عمق ترانشه تا 
 010108 

 
 

 مترطول 75،000
 450قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010109 

 
 

 مترطول 81،700
 میلیمتر 500قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر2و عمق ترانشه تا 
 010110 

 
 

 مترطول 105،500
 میلیمتر 600قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر2و عمق ترانشه تا 
 010111 

 
 

 مترطول 118،000
 میلیمتر 700قطر  ، بهلوله گذاری با لوله آزبست سیمان

 . متر25/2و عمق ترانشه تا 
 010112 

 
 

 مترطول 138،500
 میلیمتر 800قطر  لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به

 . متر25/2و عمق ترانشه تا 
 010113 
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   اتیلن  پلی های  بالوله گذاری  لوله عملیات.  مدو  فصل
 

  مقدمه
 
با هر  DIN٨٠٧٤ طبق استاندارد اتیلن  پلی های  با لوله گذاری  لوله  ازعملیات  مختصری ، شرح020117 تا 020101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1

 :  زیر است شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات  است نوع فشار
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1ـ1
، و   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  و باراندازیمحل نصب مورد، تا   به ، بسته)پای کار(  از کارفرما  تحویل ها، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 2ـ1

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  و باراندازیمحل نصب آنها تا   مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت یا تا محلهای
 .  در کنار ترانشه حاصلریختن خاکو  مورد نظر،   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم رتصو
  ها و انجام  سر لوله ، تنظیم)  لزوم در صورت (  سر لوله سازی  و آماده ، برش  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1

 .  طور کامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  که  جوشکاری عملیات
 شود،   انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  که  جوشکاری  عملیات ها و انجام  سر لوله ، تنظیم  ترانشه درونها   لوله قرار دادن. 6ـ1

 .ها  لوله ، و نصب  مربوط  اضافی  با حفاری  مرتبط  عملیات  با کلیه همراه
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 7ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پر کردن شامل طبق مشخصات فنی و،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 8ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
، با بدون کوبیدگی،   زمین  تا سطح ه ترانش ، پرکردن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 9ـ1

 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات، پخش خاکهای اضافی) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل خاک
 :   زیر است ت عملیا ، شامل  و تبدیل، کمربند ، زانویی راه  سه  اتیلن، مانند انواع  پلی های لولهیا چدنی   اتیلنی  پلی  از متعلقات  هر قطعه اجرای. 2
 .کنار ترانشه در  ، و باراندازیمحل نصب تا )پای کار(  از کارفرما  تحویل ، از محل  مربوط  و اجزای  متعلقات  و حمل  بارگیریـ
 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 . ت متعلقا  نصب  برای  سرلوله  کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 و   الزم های  جوشکاری  آنها، انجام ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

 .  الزم  تکمیلی سایر عملیات
   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران برایشود، و   می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات25 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه قسمتی

  ه لول  متر طول  واحد یک درصد بهای 235یا  140  هانداز  به  بهایی اضافهترتیب  به،  قطر لوله  به ، با توجه  اتیلن  پلی های لولهیا چدنی   اتیلنی پلی
 .ردگی  می تعلقیا چدنی   اتیلنی پلی  از متعلقات  هر قطعه ، به مربوط

 بیشتر،   متر عمق  هر یک ازای  درصد به32 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله هچنانچ. 3
 دو متر  اگر عمق درصد، 32 متر بیشتر باشد،   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب  فصل  این  واحد ردیفهای بهای به

 .شود  می  محاسبه تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب همین  درصد و به64=2× 32بیشتر باشد 
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ز  ا چنانچه.   است  شده  محاسبه  کالفی  صورت  به  اتیلن  پلی های  از لوله  استفاده  حالت  میلیمتر برای110 تا 16   در قطرهای  فصل  این قیمتهای. 4
   به  درصد مربوط  از اعمال ، پس  مربوط  ردیفهای  بهای  درصد به10 شود،   استفاده  یاد شده  در قطرهای ای  شاخه  صورت  به  اتیلن  پلی های لوله
 .شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب3بند 
   درج2  ، در جدول  عملیات  کل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  اتیلن ی پل های  با لوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 5

 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است شده
 

 .  مختلف قطرهای   با  اتیلن  پلی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت.2  جدول
 

 هشمار 16-90 110-180 200-280 315-400 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 5/11 10 5/8 7  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری
 قدمه م2-1، طبق بند باراندازی

5/1 5/1 1 1 

 17 23 25 25 حفر ترانشه 3
 5/14 5/11 5/8 5/7  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 5/9 11 5/14 5/18  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 13 11 5/9 9  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 9 9 5/9 11  لوله  خط هیدرولیکی  آزمایش 7
 5/24 5/23 23 5/20  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

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

 
 

 مترطول 14،100
 میلیمتر 50 تا 16قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر75/0 عمق ترانشه تا و
 020101  

 
 

 مترطول 14،500
 میلیمتر و 63قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر75/0عمق ترانشه تا 
 020102  

 
 

 مترطول 14،900
 میلیمتر و 75قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر75/0عمق ترانشه تا 
 020103  

 
 

 مترطول 16،200
 میلیمتر و عمق 90قطر  اتیلن، به گذاری با لوله پلیلوله 

 . متر1 ترانشه تا
 020104  

 
 

 مترطول 17،400
 میلیمتر و 110قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر1عمق ترانشه تا 
 020105  

 
 

 مترطول 21،900
 میلیمتر و 125قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر25/1عمق ترانشه تا 
 020106  

 
 

 مترطول 24،100
 میلیمتر و 140قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر25/1عمق ترانشه تا 
 020107  

 
 

 مترطول 25،400
 میلیمتر و 160قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر25/1عمق ترانشه تا 
 020108  

 
 

 مترطول 26،000
 میلیمتر و 180قطر  اتیلن، به پلیلوله گذاری با لوله 

 . متر25/1عمق ترانشه تا 
 020109  

 
 

 مترطول 27،200
 میلیمتر و 200قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر5/1عمق ترانشه تا 
 020110  

 
 

 مترطول 29،300
 میلیمتر و 225قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر5/1عمق ترانشه تا 
 020111  

 
 

 مترطول 32،000
 میلیمتر و 250قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر5/1عمق ترانشه تا 
 020112  

 
 

 مترطول 36،400
 میلیمتر و 280قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر5/1عمق ترانشه تا 
 020113  

 
 

 مترطول 40،200
 میلیمتر و 315قطر  بهاتیلن،  لوله گذاری با لوله پلی

 . متر5/1عمق ترانشه تا 
 020114  

 
 

 مترطول 44،600
 355 یا 350قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی
 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 

 020115  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 52،300
 میلیمتر و 400قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر75/1عمق ترانشه تا 
 020116  

 
 

 مترطول 65،200
 میلیمتر و 500قطر  اتیلن، به لوله گذاری با لوله پلی

 . متر75/1عمق ترانشه تا 
020117  
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     سی  پی وی های  با لوله گذاری  لوله عملیات.   سوم فصل
 

   مقدمه
 
، و  استبا هر نوع فشاری    سی وی   پی های  با لوله ریگذا  لوله  از عملیات مختصری 030114 تا 030101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1 

 :   زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی عملیات
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1-1 
،   در کنار ترانشه کردن  و ریسه  و باراندازیمحل نصب مورد، تا   به بسته، )پای کار ( از کارفرما  تحویل ها، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 1-2 

 در کنار   کردن  و ریسه  و باراندازیمحل نصب تا آنها   مجدد و حمل  با بارگیری  درآنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت های ویا تا محل
 . ترانشه

 .  در کنار ترانشه حاصلریختن خاک موردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 1-3 
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 1-4 

 ).  لزوم صورت
 و   ترانشه ها درون  لوله ، قراردادن)  لزوم در صورت (  سرلوله  سازی  و آماده ، برش ی مواد خارج  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 1-5 

 . آنها نصب
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 1-6
 خط لوله عاری از هرگونه طوری که پس از تخلیه، شامل پرکردن و تخلیه، به طبق مشخصات فنی وآزمایش هیدرولیکی خط لوله، . 1-7

 .رسوب و مواد زاید باشد
 ،بدون کوبیدگی،   زمین  تا سطح  ترانشه پرکردنپخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، . 1-8

 . زم ال  تکمیلی و سایر عملیات، پخش خاکهای اضافی  ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل با خاک
 زیر   عملیات ، شامل  و تبدیل، کمربند ، زانویی راه  سه ، مانند انواعسی وی پی  های لولهسی یا چدنی  وی پی   از متعلقات  هر قطعه اجرای. 2

 :  است
 .نار ترانشهک در  ، و باراندازیمحل نصب تا )پای کار(  از کارفرما  تحویل ، از محل  مربوط  و اجزای  متعلقات  و حمل  بارگیریـ
 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله  کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم تکمیلی  و سایر عملیات  آنها ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات25 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه قسمتی
   متر طول  واحد یک درصد بهای 255یا  140  هانداز  به  بهایی اضافهترتیب  به،  قطر لوله  به ، با توجه سی وی پی  های لولهیا چدنی   سی وی پی
 .گیرد  می تعلقیا چدنی    سی وی  پی  از متعلقات  هر قطعه ، به  مربوط هلول
   بیشتر، به  متر عمق  هریک  ازای  درصد به37 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  درعمقهای گذاری لوله هچنانچ. 3

 دومتر بیشتر   درصد، اگر عمق37 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود می   مورد، اضافه ، برحسب  فصل  این فهای واحد ردی بهای
 .شود  می  محاسبه  تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب  همین  درصد و به74=2×37باشد 
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   درج3  ، درجدول  عملیات  کل  به ، نسبت1 بند  شرح  به    پی وی سی های  با لوله گذاری  کار لوله حل از مرا  هریک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 4
 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است شده

 
 .  مختلف  باقطرهای  سی وی   پی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 3  جدول 

 
 شماره 75-160 200-315 355-500 )میلیمتر(قطر لوله 

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف
 5/11 9 5/7  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری

  مقدمه1-2، طبق بند اندازیبار
5/1 5/1 1 

 5/21 5/26 27 حفر ترانشه 3
 9 9 8  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 8 5/8 13  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 13 10 5/9  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 5/10 11 5/11  لوله  خط درولیکی هی آزمایش 7
 5/25 5/24 22  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

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

( 
 شماره شرح واحد

 

 
 

 مترطول 14،000
 75قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر75/0ه تا میلیمتر و عمق ترانش
 030101  

 
 

 مترطول 15،200
 90قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030102  

 
 

 مترطول 16،400
 110قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030103  

 
 

 مترطول 18،700
 125قطر خارجی   با لوله پی وی سی، بهلوله گذاری

 . متر25/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030104  

 
 

 مترطول 21،800
 160قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر25/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030105  

 
 

 مترطول 23،300
 200قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر5/1و عمق ترانشه تا میلیمتر 
 030106  

 
 

 مترطول 25،100
 225قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030107  

 
 

 مترطول 27،900
 250قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030108  

 
 

 رطولمت 31،200
 280قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030109  

 
 

 مترطول 34،400
 315قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030110  

 
 

 مترطول 38،200
 350 قطر خارجی لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر75/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355 یا
 030111  

 
 

 مترطول 44،800
 400قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030112  

 
 

 مترطول 58،000
 450قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 .متر 75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030113  

 
 

 مترطول 64،400
 500قطر خارجی  لوله گذاری با لوله پی وی سی، به

 .متر 75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030114  
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  شیرها نصب.  چهارم  فصل
 
 

  مقدمه
 
 ردیفهـا،     ایـن    تفصیلی  لیات، و عم     است   شیرها     و نصب   حمل  از عملیات    مختصری  ، شرح   040504 تا   040101ی   در ردیفها    شده  مفاد درج  .1
 :  زیر است شرح به
 : ، شامل  حوضچه  یا داخل ، در زیر خاک  و در هر عمق  از هر کالس ها شیر  و نصب حمل .1ـ1
   تحویـل  ، از محل)  مدفون   بازدید در مورد شیرهای      و دریچه   ، قاب   ای   چکمه  و روکش  (  مربوط  های   و مهره    شیر، واشر و پیچ      و حمل    بارگیری ـ

 جا، همراه با  های انباشت فرعی و باراندازی در آن  و باراندازی در کنار ترانشه، و یا تا محل  نصب محلبسته به مورد تا  ،)پای کار (از کارفرما
 .ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب بارگیری مجدد و حمل آن

 ).  مدفون در مورد شیرهای (  و کوبیدن پاشی ، آب  ترانشه  کف  و تسطیح بندی ، شیب  الزم  اضافی  خاکی  عملیات  انجامـ
 ).  لزوم در صورت (  یا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  تلمبهـ
 با  همراه( آنها  و نصب وضچه یا ح  ترانشه ها درون  و مهره  شیر، واشر و پیچ ، قراردادن  مواد خارجی   شیر از ورود هر گونه       داخل   کامل   حفاظت ـ

 ).  مدفون  بازدید در مورد شیرهای  و دریچه ، قاب ای  چکمه  روکش نصب
 ).  مدفون در مورد شیرهای (  مورد لزوم ، تا تراکم  دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندی ، با خاک  ترانشه  شیر درون  و روی  اطراف  خاکریزیـ
  در مـورد شـیرهای   (   اضـافی   خاکهـای  ، پخـش ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری   حاصل  ، با خاک     کوبیدگی  بدون   زمین   تا سطح    ترانشه   پرکردن ـ

 .  الزم  تکمیلی و سایر عملیات)  مدفون
 .  است  یا غیر مدفون  مدفون صورت  به  نصب  هر دو حالت  برای  کشویی  شیرهای  و نصب  حمل ردیفهای .2
 .شود  می  استفاده ای شیر پروانه  به  مربوط ، از ردیفهای  و سایر موارد مشابه  جریان گیری  اندازه ، دستگاه یکطرفه شیر  برای .3
  ای  شیر پروانه  به  مربوط  ردیفهای  درصد قیمت70، برابر )Dismantling Joint( شیر  کردن  باز و بسته  مخصوص  قطعه  و نصب  حمل بهای .4

 .شود  می در نظر گرفته
   فصـل    ایـن    ردیفهـای    در قیمت    هزینه  شود، و مابقی     می   بها محاسبه    فهرست   این   کلیات 25 بند     شیرها طبق    و نصب    حمل   از هزینه   قسمتی .5

 .  است منظور شده
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 040101  . میلیمتر100 تا 65قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به عدد 69،000  

 
 

 عدد 92،500
 250 تا 150قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به

 .میلیمتر
 040102 

 
 

 عدد 174،500
 400 تا 300قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به

 .میلیمتر
 040103 

 
 

 عدد 247،500
 600 تا 450 به قطر،حمل و نصب شیر کشویی

 .میلیمتر
 040104 

 
 

 عدد 126،500
 250 تا125  به قطر،ای  نصب شیر پروانهحمل و
 .میلیمتر

 040201 

 
 

 عدد 168،500
 400 تا300 به قطر،ای حمل و نصب شیر پروانه

 .میلیمتر
 040202 

 
 

 عدد 295،500
 600 تا450 به قطر،ای حمل و نصب شیر پروانه

 .میلیمتر
 040203 

 040301  . میلیمتر100 تا 50 به قطر،حمل و نصب شیر هوا عدد 95،000  
 040302  . میلیمتر200 تا 150 به قطر،حمل و نصب شیرهوا عدد 132،000  
 040401  . میلیمتر100 تا 65 به قطر،حمل و نصب دریچه تخلیه عدد 59،200  

 
 

 عدد 79،300
 250 تا150 به قطر،حمل و نصب دریچه تخلیه

 .میلیمتر
 040402 

 
 

 عدد 78،900
 100 تا 65 قطر به،حمل و نصب شیر فشارشکن

 .میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم
 040501 

 
 

 عدد 105،500
 250 تا150 به قطر،حمل و نصب شیر فشارشکن

 .میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم
 040502 

 
 

 عدد 199،500
 400 تا300 به قطر،حمل و نصب شیرفشارشکن

 . ها و سایر اجزای الزممیلیمتر، همراه با مانومتر
 040503 

 
 

 عدد 280،500
 600 تا450 به قطر،حمل و نصب شیرفشارشکن

 .میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم
 040504 
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 گذاری مربوط به لوله   خاکی عملیات. پنجم  فصل 
 

  مقدمه
 
   محل  حجم ، بر حسب ، و خاکریزی  مناسب خاکمصالح یا    تهیه یفهای و رد  حفاری  محل  حجم ، بر حسب حفاری  به  مربوط ردیفهای. 1

 .شود  می گیری خاکریز اندازه
 .شود  می گیری  اندازه جا شده  جابه  خاک  تناسب  به  حفاری  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل آوری  جمع ردیفهای. 2
 و مواد زاید باشد،  خاک  به مربوط هچنانچ خاکریز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب خاک متر اگر در مورد 500 از   بیش  حمل ردیف. 3

که برای انجام عملیات خاکی ) از جمله توونان( منظور از خاک مناسب هر نوع خاکی است .شود  می گیری  اندازه  حفاری  محل  حجم برحسب
 .طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد

 مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات  به،050102  و050101   شماره  ردیفهای  اجرای  ضمن  که در مواردی. 4
های  از ردیف   سنگی شوند، حفاری  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن برداشت
 .شود منظور می به مورد  بسته050104 و 050103
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 6،870

 برای هچنانچردیفهای فصلهای لوله گذاری،  اضافه بها به 
حفر ترانشه در زمینهای نرم وخاکریزی، استفاده از وسایل 
مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدورنباشد و عملیات 

، بر  متر انجام شود2دست و حداکثر تا عمق خاکی با 
 .حسب حجم محل حفاری

 050101  

 

 

 مترمکعب 22،200

 برای هچنانچاضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، 
حفرترانشه در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از 
وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدورنباشد و 

،  متر انجام شود2کثرتا عمق  و حداعملیات خاکی با دست
 .بر حسب حجم محل حفاری

 050102  

 

 مترمکعب 68،100

 حفاری  هچنانچردیفهای فصلهای لوله گذاری،       اضافه بها به  
 متـر   2 سنگی با هر وسیله و حداکثر تا عمـق           های  در زمین 

 .انجام شود

 050103  

 

 

 مترمکعب 9،000

هرگاه عمق ، 050103 تا 050101اضافه بها به ردیفهای 
 4 تا 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2ترانشه بیش از 

 متردوبار و به 6 تا4متر یک بار و برای حجم واقع بین 
 .همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر

 050104  

 
 

 مترمکعب 4،160
خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، 

 .به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب
 050201  

 

 

 مترمکعب 55،000

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از 

 .خاک سرند شده محلی

 050301  

 

 

 مترمکعب 66،800

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
 19تا حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 

 .میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی

 050302  

 

 

 مترمکعب 91،800

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند 

 .شده محلی

 050304  

 

 

 مترمکعب 68،300

ی تهیه، اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برا
به جای استفاده از ) کفی(حمل و پخش ماسه خاکدار 

 .خاک سرند شده محلی

 050305  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 50،800

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

 .شده محلی

 050306  

 

 

 مترمکعب 7،120

صلهای لوله گذاری، برای تهیه اضافه بها به ردیفهای ف
 از خارج کارگاه، حمل )سرند شده یا نشده (خاک مناسب

 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر 500آن تا 
 که خاک کنده شده برای  هایی های سنگی و یا محل ترانشه

 .استفاده مناسب نباشد

 050401  

 
 

 مترمکعب 6،830
ری، حمل تا فاصله جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگی

 . متری و باراندازی آن500
 050402  

 

 

1،280 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مـواد زایـد درهـر نـوع راه،               
موضـوع ردیفهـای    ( متـر    500ه فاصله حمل بیش از    چنانچ

ازای هـر یـک        کیلومتر باشد، به   10تا) 050402 و 050401
تناسب محاسـبه     تر، به کسر کیلوم .  متر 500کیلومتر اضافه بر  

 .شود می

050501  

 

 

1،160 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یاخاک و مـواد زایـد در هـر نـوع راه،               
 کیلومتر باشد،   30 کیلومتر تا  10ه فاصله حمل بیش از    چنانچ

کسـر کیلـومتر،    .  کیلومتر 10ازای هریک کیلومتر اضافه بر      به
 .شود تناسب محاسبه می به

050502  

 

 

1،040 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خـاک و مـواد زایـد در هرنـوع راه،               
ازای    کیلـومتر باشـد، بـه      30 فاصله حمـل بـیش از      چنانچه

کیلــومتر، کســر ( کیلــومتر 30هریــک کیلــومتر اضــافه بــر
 ).شود تناسب محاسبه می به

050503  

 
 

  کیلومتر-تن 365
ــر   ــازاد ب ــل م ــنگی موضــوع  30حم ــومتر مصــالح س  کیل

 . کیلومتر75، تا فاصله 050306 تا 050301های  ردیف
050521  

 
 

  کیلومتر-تن 245
 کیلـومتر تـا     75حمل مصالح سنگی، نسبت بـه مـازاد بـر           

 . کیلومتر150فاصله 
050522  

 
 

 مترمکعب 121،500
بـدون اسـتفاده از      (تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لولـه      

 .)کاتر
050601  

  050602 . پوشش بتنی در مسیر لولهتخریب مترمکعب 263،000  

 
 

 مترمکعب 91،200
استثنای پوشش آسفالت و بـتن        تخریب هر نوع پوشش، به    

 .در مسیر لوله
050603  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 4،110
گیری بـر     اندازه( سانتیمتر   7عمق تا     برش آسفالت با کاتر به    

 ).حسب طول هر خط برش
050604  

 

 

 مترطول 735

  اضـافه  ازای هر  سـانتیمتر       به 050604ردیف     اضافه بها به  
گیری برحسب طـول هـر        اندازه( سانتیمتر   7مازاد بر   عمق  

 ).خط برش

050605  

 
 

 مترمکعب 72،800
تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر 

 .در مسیر لوله
050606  
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  تاسیسات برقیاجرای. فصل ششم

 
 مقدمه

 
آالت و  کارگیری نیروی انسانی، ماشین ه و بتامینهای  زینه اجرای کارهای تاسیسات برقی بوده و شامل هزینه قیمتهای این فصل، متوسط ه.1

که (و تحویل گرفتن مصالح و تجهیزات مورد نصب ) پالک رول  و پیچ رول بولت،گچ،مانند ( مصالح مصرفی موردنیاز تامینابزار و همچنین 
، )شود را نیز شامل می ، زغال و نمک المپ،قوطی، گلندست، و مواردی مانند  اعهده کارفرما ها بهآن نتامیبها   کلیات این فهرست33طبق بند 

طور کلی اجرای کامل کار  در پای کار، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در محل نصب، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح؛ و به
 .بینی شده است ، در بهای واحد ردیفهای این فصل پیش)حسب موردبر(اندازی و تنظیم  هزینه آزمایش و راه. است

بها، همراه با مشخصات فنی عمومی و اجرایی   کلیات این فهرست8 برای اجرای کارهای تاسیسات برقی، مشخصات فنی مندرج در بند .2
 .، باید مالک عمل قرار گیرد) راهبردی معاونت نظارت  اجراییفنینظام  دفتر 110 شماره  نشریه(تاسیسات برقی کارهای ساختمانی 

ها، نصب چراغ و اتصال  عملیات اجرایی شامل آماده کردن چراغ برای نصب، زدن رول بولت  در ردیفهای مربوط به نصب چراغها،.3
 .های مربوط است  محل های الزم به سیم

اندازی، انداختن کابل، محکم  ورد نیاز، حمل کابل به محل کابلکشی شامل باز کردن کابل از قرقره، بریدن کابل در اندازه م عملیات کابل .4
 اتصال کابل به ،های کابل، پرس کابلشو های کابل، زدن کابلشو به رشته کردن کابل به تابلو باگلند یا کلمپ کابل، لخت کردن کابل و رشته

 .ها است ترمینالها و مرتب کردن کابل
 .عهده پیمانکار است ، به) مسیهبرای نصب شین(، تهیه پیچ و رول پالک )ل زمینتصاا (060510 الی 060501 در ردیفهای .5
 .وطی و اتصال سیم برق به کلید و پریز استق نصب ، نصب کلیدها و پریزها شامل تهیه و حمل گچ.6
و کلمپ الت و متعلقات پالک و نصب اتصا ها در اندازه مناسب، تهیه و نصب رول های فوالدی شامل بریدن لوله  عملیات نصب لوله.7

 .استنگهدارنده لوله 
 .نصب تابلوها شامل تهیه رول بولت فلزی و محکم کردن تابلو در محل با استفاده از رول بولت است .8
 ، اجرای کار شامل نصب جعبه تقسیم پایه، نصب فیوز ردیف ترمینال، انداختن کابل داخل پایه بین چراغ و060902 و 060901در ردیفهای  .9

 .ها است جعبه تقسیم، انجام اتصالهای الزم به جعبه تقسیم و ردیف ترمینال
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 عدد 21،700

نصب چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده یا  
 . وات40رفلکتوری  با دو یا سه عدد المپ فلورسنت 

 060101 

 

 عدد 12،900

اغ سقفی یا دیواری روکار با حباب شیشه  نصب چر
 100 یا 60ای کروی یا چهار گوش با یک عدد المپ 

 .وات

 060102 

 
 عدد 45،200

 نصب چراغ صنعتی رفلکتوری با یک عدد المپ 
 . وات در هر ارتفاع400 یا 250

 060103 

 

 عدد 18،600

  نصب چراغ خیابانی با بدنه آلومینیوم، رفلکتوری و 
 شیشه ای یا پالستیکی ضد حرارت از نوع با حباب

 .الک پشتی با یک عدد المپ روی پایه فلزی یا بتنی

 060104 

 

 مترطول 810

 انداختن سیم مسی با روکش پالستیکی از نوع 
NYA و یا NYNF 6 و یا 4، 5/2، 5/1 با مقطع 

 .های فوالدی یا پی وی سی میلیمتر مربع در لوله

 060201 

 

 مترطول 6،500

، 1×65، 1×70، )8تا19(×5/2 کابل کشی با کابل 
 میلیمتر مربع با روکش ترمو 4×10 و 4×6، 4×4

 .NYYپالستیک از نوع 

 060301 

 

 مترطول 8،400

، 27×5/2، 21×5/2 کابل کشی با کابل های 
5/2×30 ،150×1 ،185×1 ،240×1 ،300×1 ،16×4 ،

 میلیمتر مربع با روکش 3×35+16 و 4×25
 .NYYک از نوع ترموپالستی

 060302 

 
 مترطول 5،640

 3×4 و 7×5/2، 3×5/2، 2×5/2 کابل کشی با کابل 
 .NYYمیلیمتر مربع با روکش ترموپالستیک از نوع 

 060303 

 

 مترطول 9،870

، 3×70+35، 3×50+25 کابل کشی با کابل 
 میلیمتر مربع با روکش ترموپالستیک از 3×50+95

 .NYYنوع 

 060304 

 

 مترطول 11،500

 و 3×150+70، 3×120+70 کابل کشی با کابل 
 میلیمتر مربع با روکش پالستیکی از نوع 3×95+185

NYY. 

 060305 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 مترطول 34،100

با رول بولت ) براکت( نصب نگهدارنده سینی کابل 
 به دیوار ترانشه و نصب سینی کابل با 12×60فلزی 

 تا 40 پیچ و مهره به براکت برای سینی کابل با عرض
 . سانتیمتر60

 060401 

 
 مترطول 2،890

 یا 50، 35 سیم اندازی کابل اتصال زمین با مقطع 
 . میلیمتر مربع در ترانشه95

 060501 

 

 عدد 15،500

 جوش مسی دو راهی یا سه راهی یا جوش سیم 
 وMould با 95اتصال زمین برای سیم   مسی به

 Cad Weldمناسب . 

 060502 

 

 عدد  

 50 و 35رس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع  پ
میلیمتر و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه 

 .مسی

 060503 

 

 عدد  

 میلیمتر 95 پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع 
مربع و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه 

 .مسی

 060504 

 
 عدد 62،300

 میلیمتر مربع 250سطح مقطع تا  نصب شینه مسی با 
 .روی دیوارترانشه یا روی دیوار با رول پالک) 50×5(

 060505 

 
 عدد 92،400

 میلیمتر  20 کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر  
 .در زمین معمولی)  اینچ75/0(

 060506 

 
 عدد 129،000

 میلیمتر  20 کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر  
 .در زمین دج)  اینچ75/0(

 060507 

 
 عدد 183،000

 میلیمتر  20 کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر  
 .در زمین سنگی)  اینچ75/0(

 060508 

 

 حلقه 509،500

 متر و طول و 3عمق   حفاری چاه اتصال زمین به
 متر در زمینهای نرم، نصب صفحه مسی، 1عرض 

، ریختن زغال و صفحه مسی به95جوش سیم مسی 
نمک روی صفحه و پر کردن چاه با خاک و متراکم 

 .نمودن آن

 060509 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 حلقه 778،500

 متر و طول و 3عمق   حفاری چاه اتصال زمین به
 متر در زمینهای سخت، نصب صفحه مسی، 1عرض 

صفحه مسی، ریختن زغال و  به95جوش سیم مسی 
م نمک روی صفحه و پر کردن چاه با خاک و متراک

 .نمودن آن

 060510 

 
 عدد 3،820

 نصب کلید یک پل ، دو پل ، تبدیل ، دکمه فشاری 
 . ولت250فاز و نول پریز یک فاز با ولتاژ 

 060601 

 MK.  060602) کلید( نصب پریز سه فاز و پریز  عدد 9،150 
 pg.  060701 16 یا pg 5/13 لوله کشی روکار با لوله فوالدی  مترطول 56،200 
 pg.  060702 29 یا pg 21 لوله کشی روکار با لوله فوالدی  مترطول 56،900 

 

 عدد 84،300

تابلوهای ( کیلوگرم 50 نصب تابلوی دیواری تا وزن 
روی تکیه گاه فلزی و یا روی ) محلی و روشنایی

 .دیوار

 060801 

 
 عدد 425،000

 نصب تابلوی کنترل پمپ، تابلوی ورودی یا تابلوی 
 . کیلوگرم300 از نوع ایستاده تا وزن خازن

 060802 

 
 عدد 507،000

 نصب تابلوی کنترل پمپ یا تابلوی خازن از نوع 
 . کیلوگرم300ایستاده با وزن بیش از 

 060803 

 

 عدد 57،500

 میلیمتر مربع، 25 تا 6 نصب یک ردیف ترمینال 
همراه با نصب فیوز روی پایه های فلزی روشنایی با 

 وات، سیم کشی الزم بین 400 یا 250غ یک چرا
 و 3×4 و یا 3×5/2چراغ و جعبه ترمینال با کابل 

اتصال کابل به چراغ و ترمینالها برای پایه های 
 .روشنایی یک طرفه

 060901 

 

 عدد 74،600

 میلیمتر مربع همراه 25 تا 6 نصب یک ردیف ترمینال 
با نصب فیوز روی پایه های فلزی روشنایی با یک 

 وات، سیم کشی الزم بین چراغ و 400 یا 250چراغ 
 و اتصال کابل 3×4 و یا 3×5/2جعبه ترمینال با کابل 

 .به چراغ و ترمینالها برای پایه های روشنایی دو طرفه

 060902 
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  اجرای تاسیسات مکانیکی. فصل هفتم
 

 مقدمه
آالت  کارگیری نیروی انسانی، ماشین ه و بتامینهای  بوده و شامل هزینهقیمتهای این فصل، متوسط هزینه اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی  .1

 طبق بند هک(و تحویل گرفتن مصالح و تجهیزات مورد نصب ) نف و الکترودکمانند خمیر و ( مصالح مصرفی موردنیاز تامینو ابزار و همچنین 
بندی و پیچ و  نند شاسی، کوپلینگ، فلنجهای متقابل اضافی، واشر آبست، و مواردی ما اعهده کارفرما ها بهآن تامینبها   کلیات این فهرست33

، در پای کار، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در محل نصب، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح؛ و )شود مهره را نیز شامل می
بینی شده  ای واحد ردیفهای این فصل پیشه، در ب)وردبرحسب م(اندازی و تنظیم  هزینه آزمایش و راه. طور کلی اجرای کامل کار است به

 .است
بها، همراه با مشخصات فنی عمومی تاسیسات   کلیات این فهرست8برای اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی، مشخصات فنی مندرج در بند  .2

 . باید مالک عمل قرار گیرد،)  فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردینظام  دفتر 128های شماره  نشریه(ساختمانها مکانیکی 
 .و کلکتور، شامل تحویل رنگ ضد زنگ از کارفرما و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ استسیاه های فوالدی  ردیفهای لوله .3
 گیر، مفصل انبساط، سوپاپ مکش و سایر موارد مشابه، از ردیفهای مربوط به شیرفلکه برای شیر فلکه کف فلزی، شیر یکطرفه، صافی، لرزه .4

 .شود کشویی استفاده می
 . دور در دقیقه هستند1500ی خط و مجهز به الکتروموتور با حدود و، از نوع ر9الکتروپمپهای گریز از مرکز، موضوع ردیفهای گروه  .5
و ، (Mechanical Seal)بند مکانیکی   یا بدون آب، با، نوع اتانرم افقی10پمپهای گریز از مرکز زمینی، موضوع ردیفهای گروه  .6

 . سیکل در ثانیه هستند50 دور در دقیقه و 3000 یا 1500فاز،  ، یک فاز یا سه11الکتروموتورهای موضوع ردیفهای گروه 
 منظور شده 11 و 10کوپله کردن، در بهای واحد ردیفهای گروههای های مربوط به استقرار پمپ و الکتروموتور مربوط روی شاسی و  هزینه .7

 .است
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )لریا(کل بهای

  070101  .)یک اینچ( میلیمتر 25لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر تا  مترطول 21،400 
 

 مترطول 27،900
یک و ( میلیمتر 50 تا 32لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر 

 ).یک چهارم تا دو اینچ
 070102  

 
 مترطول 38،500

دو و ( میلیمتر 100 تا 65اه، به قطر  لوله کشی فوالدی سی
 ).یک دوم تا چهار اینچ

 070103  

 
 مترطول 63،100

پنج ( میلیمتر 150 یا 125لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر 
 ).یا شش اینچ

 070104  

  070105  . میلیمتر1/219لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر  مترطول 69،600 
  070106  . میلیمتر273والدی سیاه، به قطر لوله کشی ف مترطول 77،100 
  070107  . میلیمتر9/323لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر  مترطول 85،200 
 

 مترطول 23،100
یک ( میلیمتر 25لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر تا 

 ).اینچ
 070201  

 
 مترطول 29،100

یک (میلیمتر  50 تا 32لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر 
 ).و یک چهارم تا دو اینچ

 070202  

 
 مترطول 40،400

 میلیمتر 100 تا 65لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر  
 ).دو و یک دوم تا چهار اینچ(

 070203  

 
 مترطول 59،400

 میلیمتر 150 یا 125لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر 
 ).پنج یا شش اینچ(

 070204  

 

 کیلوگرم 13،300

ساخت کلکتور از لوله فوالدی سیاه با کلیه اتصالیها و 
متعلقات نوع جوشی، همراه با مصالح مصرفی الزم برای 

 .ساخت

 070301  

 
 عدد 13،600

تا ( میلیمتر 25ای، به قطر تا  نصب شیر فلکه کشویی دنده
 ).یک اینچ

 070401  

 
 عدد 21،200

 میلیمتر 50 تا 32 قطر ای، به نصب شیر فلکه کشویی دنده
 ).یک و یک چهارم تا دو اینچ(

 070402  

 
 عدد 38،000

 100 تا 65ای، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی دنده
 ).دو و یک دوم تا چهار اینچ(میلیمتر 

 070403  

 
 عدد 46،900

 65دار، به قطر تا  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج
 ).دو و یک دوم اینچ(میلیمتر 

 070501  

 
 عدد 79،100

 100 یا  80دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج
 ).سه یا چهار اینچ(میلیمتر 

 070502  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )لریا(کل بهای

 
 عدد 119،500

 یا  125دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج
 ).پنج یا شش اینچ( میلیمتر 150

 070503  

 
 عدد 241،000

 تا  200ر، به قطر دا نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج
 ).هشت تا دوازده اینچ( میلیمتر 300

 070504  

 
 دستگاه 20،400

 کیلوگرم بر 30ای از صفر تا  نصب مانومتر با صفحه دایره
 .سانتیمتر مربع، با شیر سماوری

 070601  

  070701  . سانتیمتر25 تا 15ای، به قطر  نصب هواکش پنجره دستگاه 28،100 
  070801  . سانتیمتر50 تا 30نصب هوا کش دیواری، به قطر  اهدستگ 83،900 
 

 دستگاه 211،500
نصب الکترو پمپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم 

 .تا سه چهارم اسب بخار
 070901  

  071001  .50-250 تا 32-125نصب پمپ در اندازه  دستگاه 340،000 
  071002  .100-400تا  65-125نصب پمپ در اندازه  دستگاه 512،500 
  071003  .150-400 تا 125-250نصب پمپ در اندازه  دستگاه 1،033،000 
  071101  . اسب بخار5نصب الکترو موتور، به قدرت سه چهارم تا  دستگاه 125،000 
  071102  . اسب بخار50 تا 5/7نصب الکترو موتور، به قدرت  دستگاه 374،500 
  071201  .ها نواع منابع، مخازن و صافینصب ا کیلوگرم   
 

 دستگاه 

 20تا ظرفیت ) فیلتراسیون(نصب ایستگاه کنترل مرکزی 
 .متر مکعب در ساعت

071301  

 
 دستگاه 

  تا 21با ظرفیت ) فیلتراسیون(نصب ایستگاه کنترل مرکزی 
 . متر مکعب در ساعت50

071302  

 
 دستگاه  

  تا 51با ظرفیت ) لتراسیونفی(نصب ایستگاه کنترل مرکزی 
 . متر مکعب در ساعت100

071303  

 
 دستگاه  

  101با ظرفیت ) فیلتراسیون(نصب ایستگاه کنترل مرکزی 
 . متر مکعب در ساعت200تا 

071304  
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 نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک. فصل هشتم
 

 مقدمه
 
لیات نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک است، و عملیات تفصیلی این  مفاد درج شده در ردیفهای این فصل، شرح مختصری از عم.1

 :ردیفها، به شرح زیر است
 .برداری الزم  تمیز کردن و آماده کردن محل نصب و انجام کارهای نقشه.1-1
 .های الزم تا محل نصب و باراندازی همراه با جابجایی) پای کار(و حمل تجهیزات از محل تحویل از کارفرما   بارگیری.1-2
 . نصب تجهیزات، آزمایش هیدرولیکی و سایر عملیات تکمیلی الزم.1-3
، )اعم از آبگیردار یا ساده( متری با یک کوپلینگ جوش داده شده در کارخانه 6های آلومینیومی   مربوط به لوله080104 تا 080101 ردیفهای .2

 15 متری 9های  بها نسبت به این ردیفها برای شاخه اضافه. راهی و تبدیل است سهو شامل هزینه نصب انواع متعلقات آلومینیومی مانند زانو، 
 .درصد ردیف مربوط است

 :شود صورت زیر پرداخت می بهاضافی  در صورت لزوم اتصال کوپلینگ به لوله در محل نصب، هزینه .3
 .رصد ردیف مربوط د5بهای کوپلینگ دو طرفه، که نیاز به یک بست و قالب اضافی است،   اضافه.3-1
 . درصد ردیف مربوط10ای،  بهای اتصال پیچ و مهره  اضافه.3-2
، براساس ردیفهای )شامل هزینه تامین الکترود مورد نیاز( در حالت اتصال جوشی، هزینه جوشکاری کوپلینگ به لوله آلومینیومی .3-3

 .شود  محاسبه می080606 تا 080601
 .شود بهایی پرداخت نمی یچگونه اضافه دار ه های بوشن  برای نصب لوله.4
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 080101  .) اینچ3 تا 2( میلیمتر 80 تا 50 متری به قطر 6لوله  شاخه 2،840 
 

 شاخه 3،530
 5 یا 4( میلیمتر 125 یا 100 متری به قطر 6لوله 
 ).اینچ

 080102 

 080103  ). اینچ6( میلیمتر 150 متری به قطر 6لوله  شاخه 6،130 
 080104  ). اینچ8( میلیمتر 200 متری به قطر 6لوله  شاخه 6،760 
 080201  .ای یا فلنجی، در هر اندازه آبگیر آلومینیمی دنده عدد 8،610 
 080202  . در هر اندازه، آلومینیمی آبگیرباز کننده عدد 2،400 
 080203  .، در هر اندازهتخودکار ثابشیر  عدد 25،300 
 080301  .سه پایه آبپاش عدد 4،000 
 080302  .آبپاش با پایه، در هر نوع عدد 2،400 
 

 عدد 3،150
قطر تا   اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به

 ).  اینچ5تا ( میلیمتر 125
 080401 

 
 عدد 5،930

قطر  ای آلومینیمی، به اتصال فلنجی یا اتصال دنده 
 ).  اینچ8 یا 6( میلیمتر 200 یا 150

 080402 

 080501  . درپوش انتهایی آلومینیمی در هر اندازه عدد 1،640 
 

 سرجوش 1،920
 جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به 

 .، به ازای هر اتصال) اینچ2( میلیمتر 50قطر 
 080601 

 
 سرجوش 3،820

کاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به  جوش
 .، به ازای هر اتصال) اینچ3( میلیمتر 80قطر 

 080602 

 
 سرجوش 5،560

 جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به 
 .، به ازای هر اتصال) اینچ4( میلیمتر 100قطر 

 080603 

 
 سرجوش 7،700

 آلومینیمی به  جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله
 .، به ازای هر اتصال) اینچ5( میلیمتر 125قطر 

 080604 

 
 سرجوش 10،200

 جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به 
 .، به ازای هر اتصال) اینچ6( میلیمتر 150قطر 

 080605 

 
 سرجوش 14،800

 جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به 
 .، به ازای هر اتصال) اینچ8(متر  میلی200قطر 

 080606 
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 های آبده نصب لوله. فصل نهم
 

 مقدمه
 
های آبده است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر   مفاد درج شده در ردیفهای این فصل، شرح مختصری از عملیات نصب لوله.1

 :است
 .برداری الزم شه تمیز کردن و آماده کردن محل نصب و انجام کارهای نق.1-1
های  تا محل نصب و باراندازی، همراه با جابجایی) پای کار( کارفرما های آبده و یا سایر لوازم، از محل تحویل از  بارگیری و حمل لوله.1-2

 .الزم
 . های آبده و یا سایر لوازم، آزمایش هیدرولیکی وسایر عملیات تکمیلی الزم  نصب لوله.1-3
های بدون قطره   شامل لوله سرانداز بین لوله رابط و لوله آبده و سوراخ کردن لوله رابط و بسته به مورد لوله090102 و 090101های   ردیف.2

 .ها در کارخانه نصب شده است ها روی آن هایی هستند که قطره چکان چکان و یا لوله
ود، اعم از این که لوله برای خط، هر گونه آرایش، ایجاد ش  براساس طول لوله آبده مصرفی محاسبه می090102 و 090101 هزینه ردیفهای .3

 .حلقه، انشعاب و غیره مورد استفاده قرار گیرد
فصلهای مربوط صورت جداگانه براساس ردیفهای   چنانچه لوله آبده در زیر خاک نصب شود، هزینه عملیات خاکی، به،090102 در ردیف .4

 . شود بها محاسبه می این فهرستدر 
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  090101  . میلیمتر16 تا 12لوله آبده به قطر   مترطول 41 
  090102  . میلیمتر20 لوله آبده به قطر  مترطول 59 
 

 عدد 100
باالتر از سطح ( گیره برای نگهداری لوله آبده در ارتفاع 

 .، به ازای هر گیره)خاک
 090201  

  090301  . قطره چکان داخل خط از هر نوع عدد 315 
  090302  . قطره چکان روی خط از هر نوع عدد 210 
  090401  . میلیمتر16 بست ابتدایی فشاری به قطر تا  عدد 310 
  090402  . بست ابتدایی تسمه ای عدد 170 
  090403  . بست انتهایی عدد 100 
  090501  . میلیمتر16بط یا تبدیل فشاری به قطر تا  سه راه، را عدد 240 
  090601  . و لوله انشعاب حباب ساز و پایه عدد 825 
 

 عدد 825
 ریز پاش و افشانه، همراه با کالهک ریزپاش و پایه 

 . و لوله انشعابنگهدارنده
 090602  

  090701  .ه، مونتاژ شد)تا دو اینچ( میلیمتر 50 مرکز کنترل تا  عدد 8،150 
  090801  . فشارشکن یک واحدی عدد 5،250 
  090802  . فشار شکن دو واحدی و بیشتر عدد 13،100 



 نصب دستگاههای آبیاری. فصل دهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

 
 

 34

 دستگاههای آبیارینصب . فصل دهم
 

   مقدمه
 
ی این  عملیات تفصیل واری استبیاندازی دستگاههای آّ مفاد درج شده در ردیفهای این فصل، شرح مختصری از عملیات نصب و راه .1

 :ردیفها، به شرح زیر است
 .برداری الزم تمیز کردن و آماده کردن محل نصب و انجام کارهای نقشه .1-1
 همراه با ، و باراندازیمحل نصب آن، از محل تحویل از کارفرما تا  برقی و مکانیکیازم جانبیولاجزا و بارگیری و حمل دستگاه و  .1-2

 . نصبهای الزم و استقرار در محل  جابجایی
نیروی محرکه و آزمایش رولیکی و د، آزمایش هیرسانی های آبرسانی و برق نصب دستگاه و لوازم جانبی آن و اتصال به شبکهمونتاژ و  .1-3

 .اندازی دستگاه، و سایر عملیات تکمیلی الزم تنظیم و راه
 .محاسبه خواهد شد، ی ابنیه مربوط در فهرست بهاهای های فصل  از ردیف هزینه عملیات مربوط به شالوده آبفشان دوار، متناسبا. 2
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 )ریال(بهای کل 

 

 
 مقدار

 
 )ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 100101  . متر252دستگاه آبفشان غلطان، تا طول  دستگاه 1،800،000  
  

 مترطول 5،580
، برای هر متر افزایش 100101اضافه بها به ردیف 

 .طول دستگاه
 100102 

  

 دستگاه 241،000
 میلیمتر، 50ای، با قطر شیلنگ تا  دستگاه آبفشان قرقره

 .با ارابه مربوط
 100201 

  

 دستگاه 301،000
 90 تا 63ای، با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره
 .میلیمتر، با ارابه مربوط

 100202 

  

 دستگاه 361،000
تر  میلیم110ای با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره
 .به باال، با ارابه مربوط

 100203 

  

 دستگاه 2،438،000
، شامل یک دهانه تا )خطی یا دوار(دستگاه آبفشان 

 . متر و یک برج36
 100301 

  

 مترطول 117،000
، برای هر متر افزایش 100301اضافه بها به ردیف 

 .طول دهانه
 100302 

  

 دستگاه 2،287،000
ان خطی کانالی  چرخ دستگاه آبفش4برج مرکزی 

 ).دیزلی(
 100303 

  

 دستگاه 1،326،000
 چرخ دستگاه آبفشان خطی شیلنگی  2برج مرکزی 

 ).برقی(
 100304 

 100305  .برج مرکزی دستگاه آبفشان دوار دستگاه 1،331،000  
  

 دستگاه 299،500
بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول  

 . متر6
 100306 

  

 مترطول 44،900
 برای هر متر افزایش 100306اضافه بها به ردیف 
 .طول بال معلق انتهایی 

 100307 

  

 دستگاه 663،000
بوستر پمپ، با آبپاش تفنگی انتهایی بر روی بال 

 ).خطی یا دوار(معلق دستگاه آبفشان 
 100308 
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 عملیات تخریب. فصل یازدهم
   مقدمه

 
 خاکریز  مصرف  به  حاصله شوند و مصالح  می  کنی  و کانال ، گود برداری کنی ، پی  خاکبرداری  مشمول  که  سطوحی ، به110101   ردیف قیمت .1

 .گیرد  نمی رسد، تعلق نمی
 . ت اس  پرداخت مشاور،قابل بامهندس آن انجام جلسه صورت ازتنظیم وپس مشاوراست دستورکارمهندس  به ، منوط110101  ردیف  موضوع  عملیات .2
   پرداخت  مربوط های  از ردیف  جداگانه  هزینه  و این  است  نشده بینی  پیش  درخت  بریدن  درختها، هزینه  کردن کن  ریشه های در ردیف .3
 .شود می
  ای  جداگانه  کار، قیمت  سختی عنوان  و به  است  و هر وضع هر شکل ، به ، هر عمق  هر ارتفاع ، برای  فصل  در این  تخریب  واحد عملیات بهای .4
 .گیرد  نمی  تعلق آن به
 و مجزا از یکدیگر   تفکیک طور مرتب  مشاور به  مهندس  تشخیص  باید طبق شود، در موارد لزوم  می  حاصل  از تخریب  که  مفیدی مصالح .5

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

   طبق  آن  و باراندازی ، حمل  بارگیری  شود، بهای  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص طبق هچنانچ
 .شود  می  و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل  شده  بارگیری  مصالح  حجم ، براساس  با ماشین  خاکی  عملیات  از فصل حمل  به  مربوط های ردیف

   آنها بر حسب  شوند، بهای  کلی  تخریب  و سنگی ، بلوکی ، آجری ی، گل  خشتی  مشاور، ساختمانهای  دستور مهندس  طبق  که در مواردی .7
  ، مورد استفاده  یاد شده  ساختمانهای  تخریب تواند برای  نمی  تفکیکی شود و قیمتهای  می ، پرداخت110302 و 110301  های  ردیف مورد، طبق
 .قرار گیرد

 .شود  می ، پرداخت  هر طبقه  زیربنای  مترمربع  برحسب مربوط   ردیف  ساختمانها، قیمت  کلی  تخریب های در ردیف .8
 .شود  نمی  انجام ای  جداگانه ، پرداخت  دیوار یا زیر سقف  روی  اندود یا پوششهای  برای طور کلی  دیوارها و سقفها، به در تخریب .9

،   است  متر مربع3/0 از   آنهابیش  مقطع  سطح  که ، سوراخهایی  مالت  با هر نوع  یا بلوکی  آجری  یا دیوارهای  سقف  کاریهای در سوراخ .10
 .شود  می  پرداخت  تخریب های  ردیف ، طبق  تناسب  به  آن  و بهای  شده  تلقی  تخریب عنوان به
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 46

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

 110101 

  

 اصله 1،610

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

 سانتی متر 5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15زمین تا 
 سانتی متر به تناسب محاسبه 5کسر (محیط تنه 

 . آن به خارج محل عملیاتو حمل) شود می

 110102 

  

 اصله 5،340

 محیط تنه درخت در هچنانچبریدن درخت از هر نوع، 
 سانتی متر باشد و حمل 30 تا 15سطح زمین بیش از 

 .آن به خارج محل عملیات

 110103 

  

 اصله 9،390

 محیط تنه درخت در هچنانچبریدن درخت از هر نوع، 
نتی متر باشد و حمل  سا60 تا 30سطح زمین بیش از 

 .آن به خارج محل عملیات

 110104 

  

 اصله 14،800

 محیط تنه درخت در هچنانچبریدن درخت از هر نوع، 
 سانتی متر باشد و حمل 90 تا 60سطح زمین بیش از 

 .آن به خارج محل عملیات

 110105 

  

 اصله 2،000

 سانتی متر 10، به ازای هر 110105اضافه بها به ردیف 
 سانتی 10کسر (ه محیط تنه درخت اضافه شود که ب

 ).شود متر، به تناسـب محاسبه می

 110106 

  

 اصله 9،340

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
 محیط تنه درخت درسطح زمین هچنانچمحل عملیات 

 . سانتی متر باشد30 تا 15بیش از 

 110107 

  

 اصله 25،900

ها به خارج از  ا و حمل ریشهه ریشه کن کردن درخت
 محیط تنه درخت درسطح زمین هچنانچمحل عملیات 

 . سانتی متر باشد60 تا 30بیش از 

 110108 

  

 اصله 43،500

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
 محیط تنه درخت درسطح زمین هچنانچمحل عملیات 

 . سانتی متر باشد90 تا 60بیش از 

 110109 

  

 اصله 5،220

 سانتیمتر 10، به ازای هر 110109اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 .).به تناسـب محاسبه می شود

 110110 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 اصله 1،550

 هچنانچپر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب 
 سانتی متر 15محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5زای هر باشد به ا
 .).سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود

 110111 

  

 اصله 7،670

 هچنانچپر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب 
 30 تا 15محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 .سانتی متر باشد

 110112 

  

 اصله 25،400

 هچنانچاسب پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک من
 60 تا 30محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 .سانتی متر باشد

 110113 

  

 اصله 40،600

 هچنانچپر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب 
 90 تا 60محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 .سانتی متر باشد

 110114 

  

 اصله 4،850

 سانتیمتر 10، به ازای هر 110114اضافه بها به ردیـف 
 10کسر (که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 ).سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود

 110115 

  
 مترطول 32،000

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر 
 . مترمربع005/0سطح مقطع تا  نوع مالت، به

 110201 

  

 مترطول 57،400

یا بلوکی با هر سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری 
 1/0 تا 005/0سطح مقطع بیش از  نوع مالت، به

 .مترمربع

 110202 

  
 مترطول 133،500

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر 
 . مترمربع3/0 تا 1/0سطح مقطع بیش از  نوع مالت، به

 110203 

  

 مترطول 71،700

ح، سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسل
 به انضمام بریدن  مترمربع005/0سطح مقطع تا  به

 .میلگردها

 110204 

  

 مترطول 179،500

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، 
 به  مترمربع05/0 تا 005/0طع بیش از سطح مق به

 .انضمام بریدن میلگردها

 110205 

  
 مترطول 131،000

مترمربع که  05/0، برای هر 110205اضافه بهابه ردیف 
 .سطح مقطع اضافه شود به

 110206 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترطول 5،990

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 
 . سانتیمتر مربع در سطوح بنایی غیربتنی 20

 110207 

  

 مترطول 10،900

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، 
ح بنایی غیر  سانتیمترمربع در سطو40 تا20بیش از

 .بتنی

 110208 

  
 مترطول 335

، به ازای هریک 110208اضافه بها به ردیف 
 .سانتیمترمربع که به سطح اضافه شود

 110209 

  
 مترطول 30،500

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 
 . سانتیمتر مربع در سطوح بتنی20

 110210 

  
 مترطول 40،000

برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، ایجاد شیار، 
 . سانتیمتر مربع در سطوح بتنی40 تا20بیش از

 110211 

  
 مترطول 1،780

، برای هر یک سانتیمتر 110211ردیف  اضافه بها به
 .مربع که به سطح مقطع اضافه شود

 110212 

  
 مترمربع 46،500

ای،  تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه
 .ام عملیات تخریبشامل تم

 110301 

  
 مترمربع 52،600

تخریب کلی ساختمانهای آجری، سنگی و بلوکی با 
 .مالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب

 110302 

 110401  ).چینه باغی(های گلی  تخریب بناییهای خشتی یاچینه مترمکعب 15،600  
  

 مترمکعب 25،600
گی که بامالت تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سن
 .ماسه و سیمان، یا باتارد چیده شده باشد

 110402 

  
 مترمکعب 22،100

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

 110403 

  
 مترمکعب 17،300

تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، 
 .های مربوط  تیرآهنهرضخامت، با برداشتن به

 110404 

 110405  .تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان مترمکعب 262،000  
 110406  .گرد تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل مترمکعب 341،000  
 110407  .تخریب شفته با هرعیار مترمکعب 48،000  
  

 کیلوگرم 405

زی ساختمان، برج آب برچیدن هرنوع اسکلت فل
فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، 
لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه 

 .اتصال

 110705 



  عملیات خاکی با دست. دوازدهمفصل 
 1388 سال آبیاری تحت فشار فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 40

   با دست  خاکی عملیات.  مازده دو فصل
 

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

. شود ، برآورد می  فصل  این  از ردیفهای  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات انجام
 تنها با تأیید کارفرما   فصل  این  با قیمتهای  یافته  مقادیر افزایش  بیشتر شود، پرداخت ه برآورد شد  از میزان  با دست  خاکی  عملیات حجم هچنانچ

 . مجاز است
غیر خودرو  (  دستی  موتوری  یا غلطکها و ویبراتورهای  دستی  با وسایل  که  کوبیدن  شود و عملیات  بر انجام  دج وسیله  به  که  خاکی عملیات .2

 .شود  می  محسوب  دستی  خاکی یز، عملیاتاجرا شود ن)  یا کششی
 تغییر  شود و از بابت  می  مجلسها محاسبه ، دستور کار و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .3

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

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

 .شود  می  کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  با تأیید مهندس  زمین بندی طبقه .5
 . گود خواهد بود شوند، تراز کف  می  گود کنده  داخل  که هایی ، در پی  عمق  محاسبه مالک .6
   برخورد شود که  سنگ  بزرگ قطعات ، به  غیر سنگی  در زمینهای  و حفر چاه  کنی ، کانال ، گودبرداری  کنی ، پی  در خاکبرداری  که واردیدر م .7
شوند،   می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس تشخیص به
 .شود  منظور می  سنگی کبرداریخا
   اجرایی های  در نقشه  که  است  الزم  سازی  و پی کنی  گود یاپی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .8

   اضافه کنی  یا پی ابعاد گودبرداری  و به شاور تعیین م  و تایید مهندس  کار، با تشخیص  درحد نیاز اجرای  فاصله ، این  است  نشده  بینی پیش
  بهای.  شود  کوبیده  لزوم  مشاور پر گردد و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات ، بعد از اتمام  اضافی  فاصلۀ این. شود می

 .شود  می  پرداخت  مربوط  ردیفهای  طبق  یاد شده عملیات
   شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه ، بیش کنی  و کانال ،گودبرداری کنی ، پی ریخاکبردا چنانچه .9

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

   صورت  خاکبرداری  مجاور محل  ساختمانهای  حفاظت  برای  موقت صورت  به  که  مشابه  و عملیات گذاری ، تخته بست  چوب  اجرای هزینه .10
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  و پرداختی  پیمانکار است عهده  کار، به  از اتمام  آنها پس ، برچیدن گیرد و همچنین می
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   و پرداخت  است  استحفاظی  عملیات  و انجام  ایمنی تامینمنظور   به  الزم  اقدام  هرنوع انجام  به ، پیمانکار ملزم  در سنگ  خاکی در عملیات .11
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این اضافی

 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردی برای .12
   اضافه  محاسبه ها، مبنای  تعدد کوره  و در صورت هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانه ، فاصله کنی  چاه  در ردیفهای منظور از عمق .13
 و منظور  ، محاسبه طور جداگانه ها به  از کوره  هر یک  و برای ، است له می  عمق عالوه ها به  از کوره  هر یک  متر، طول20 از   بیش  عمق بهای

 .خواهد شد
 :  زیر است شرح  به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .14
   حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه خارج  به کنی  و کانال ، گودبرداری کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل  خاکهای در مورد حمل .1ـ14
   دیگری  و پرداخت ، در قیمتها منظور شده  یا تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود و هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های  اندازه شود، طبق می

 خاکها در خاکریزها   این ف مصر  شوند، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یادشده  حاصل  خاکهای تمام.  نخواهد آمد عمل  به  بابت از این
 .  است ، اجرایی  مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ، منوط  کارگاه خارج  آنها به یا حمل

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  مصرف برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ14
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های اندازه

 مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال ، گودبرداری کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریز از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ14
 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل  بین  فاصله کوتاهترین

شوند، تنها   جابجا می  کارگاه شوند، یا داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  که  خاکها و مواد زایدی ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل ردیفهای .15
   بر حسب  چنانچه ولی.   نخواهد گرفت  صورت پرداختی مجدد،  و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای  عبارت به. شود  بار منظور می یک

   دستور کار و صورت  مشاور طبق  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و بارگیری  ناپذیر باشد، حمل  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت ضرورت
 .  است  پرداخت  قابل  مربوط  باشد، از ردیفهای تأیید کارفرما رسیده  به  که ای جلسه

 .  نیست  پرداخت  متر قابل100 از  ، بیش  دستی  با وسایل  حمل بهای .16
 .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذی  فاضالب  چاه ، برای  حفر چاه ردیفهای .17
   تراکم جای  به توان ، می نباشد  پروکتور استاندارد فراهم روش  به  آزمایش  انجام  برای  الزم  تجهیزات ، هرگاه120602 و 120601  در ردیفهای .18
 .کار برد  به  آشتو اصالحی روش  درصد به90   پروکتور استاندارد، تراکم روش  درصد به95
   با ماشین  و حمل  بارگیری  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  با دست برداری  از خاک  و مواد حاصل  خاک  بارگیری چنانچه .19

 .شود ی م پرداخت
 .بینی شده است ها پیش بهای تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی در قیمت .20
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 24،300

لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، 
 . متری و تخلیه آنها50تا فاصله 

 120101 

  

 مترمکعب 10،500

 برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در خاک
 متر و ریختن خاکهای کنده 2زمینهای نرم، تا عمق 

 .کنار محلهای مربوط شده به

 120102 

  

 مترمکعب 25،800

خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در 
 متر و ریختن خاکهای کنده 2زمینهای سخت، تا عمق 

 .کنارمحلهای مربوط شده به

 120103 

  

 مترمکعب 262،000

خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در 
 متر و ریختن مواد کنده 2زمینهای سنگی، تا عمق 
 .شده به کنار محلهای مربوط

 120104 

  

 مترمکعب 9،020

، هرگاه 120104 تا 120102های  اضافه بها، به ردیف
 متر 2ز عمق، پی کنی، گود برداری و کانال کنی بیش ا

 متر، یک بار و برای 4 تا 2باشد، برای حجم واقع بین 
 متر، دو بار و به همین ترتیب 6 تا 4حجم واقع بین 

 .برای عمقهای بیشتر

 120201 

  

 مترمکعب 26،000

، هچنانچ، 120104 تا 120102های  اضافه بها، به ردیف
عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد 

 حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری و برای آبکشی
 .ضروری باشد

 120202 

  

 مترمکعب 118،000

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

 .متری دهانه چاه

 120301 

  

 کعبمترم 16،000

، هرگاه عمق چاه 120301اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر اول 5 متر باشد، برای حجم واقع در 20بیش از
 متر 5 متر، یک بار، و برای حجم واقع در 20مازاد بر

 متر سوم، سه بار 5دوم، دو بار، و برای حجم واقع در 
 .و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر

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

  

 مترمکعب 23،800

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

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

 120401 

  

 مترمکعب 16،900

 50، برای 120401 و120101های  اضافه بهابه ردیف
تر به  م50متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسر

 .شود تناسب محاسبه می

 120402 

  
 مترمربع 805

ها،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی
 .گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشد

 120501 

  
 مترمکعب 11،800

سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد 
 .سرند و مصرف شده در محل

 120502 

  
 بمترمکع 93،100

تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک 
 .زراعتی به هرضخامت

 120503 

  

 مترمکعب 6،280

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

 سانتیمتر در هر عمق و پخش و 15قشرهای حداکثر 
 .تسطیح الزم

 120504 

  

 مترمکعب 6،070

پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در 
 سانتیمتر، در هر عمق و ارتفاع 15قشرهای حداکثر 

 .ها، گودها و کانالها غیر از پی به

 120505 

  

 مترمربع 1،430

آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا 
روش   درصد به95سطح زمین طبیعی، با تراکم 

 .پروکتور استاندارد

 120601 

  

 مترمکعب 13،100

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای 
روش   درصد به95 سانتیمتر، با تراکم 15حداکثر 

 .پروکتور استاندارد

 120602 
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   با ماشین  خاکی عملیات.  میزده س فصل
 

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

 . نخواهد آمد عمل  به ای  جداگانه  پرداخت گونه ، هیچ  یا کوبیدن ، تورم نشست
، ) دارد پله  نیاز به  که در مواردی( بستر خاکریز   موجود یا سراشیبهای  خاکریزهای  شیروانی ها روی  پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات حجم .2

 . خواهدشد  و پرداخت  محاسبه  اجرایی های  نقشه  مشاور و تأیید کارفرما، مطابق با پیشنهاد مهندس
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری سازی ، مانند پروفیل بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل  واحد این قیمتهای به .3

 .گیرد  نمی ، تعلق)  است  یاد شده صراحت  به  که  آنچه استثنای به ( خاکی
 :شوند  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینها، به انواع .4
 . مقدور نباشد  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که ، زمینهایی  لجنی زمینهای .1ـ4
 از ریپر   استفاده ، بدون  مشابه  یا وسایل  اسب  قوه150   بولدوزر تا قدرت وسیله  در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  نرم مینهایز .2ـ4

 .  است عملی
 از ریپر  ، با استفاده  مشابه  یا وسایل  اسب  قوه300   بولدوزر تا قدرت وسیله  در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ4

 .  است عملی
، مانند   سنگین آالت  از ماشین  باشد، یا استفاده  ضروری  مواد سوزا و منفجره  آنها، مصرف  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ4

 . باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از   بیش بولدوزر با قدرت
 .شود  می  کارفرما انجام  مشاور و تصویب  با تأیید مهندس  زمین بندی طبقه .5
  ، بر اساس  آن  و هزینه  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  سانتیمتر، طبق10 در حد   نباتی  خاکهای برداشت .6

 .شود  می ، پرداخت  نرم  در زمین  خاکبرداری ردیف
   انتقال ، و صعوبت  ماشین  عملیات  شعاع  محدودیت  علت  شود، به ، در گود انجام  آن  مشابه  با بولدوزر یا وسیله  خاکبرداری  که ردیدر موا .7

 از  س پ شود که  می  اتالق  محلی گود به. شود  می ، پرداخت130402 و 130401   ردیفهای  بهای  گود، اضافه خارج  به  از خاکبرداری مواد حاصل
 . سانتیمتر نباشد60 کمتر از   آن  متوسط  و عمق  قرار گرفته  طبیعی تر از تراز زمین  پایین  جهت ، از همه  نهایی رقوم  به  و رسیدن خاکبرداری

 تا 130501   از ردیفهای  مورد با استفاده  شوند، بر حسب ، کنده  آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی  باید با بیل  که ها، کانالها و گودهایی پی .8
 .شوند ، برآورد می130503

   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  گود یا پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله  و احداث سازی  پی  اجرای  برای  که در مواردی .9
   اضافه کنی  یا پی ابعاد گودبرداری  و به  مشاور تعیین  و تأیید مهندس  کار، با تشخیص  در حد نیاز اجرای  فاصله ، این  است  نشده بینی پیش
   طبق  آن  و بهای  شده  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات ، بعد از اتمام  اضافی  فاصله این.شود می

 . شود  پرداخت  مربوط ردیفهای
 مجدد و در   شود، پر کردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی ی خاکبردار چنانچه .10

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

 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .11
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   حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه خارج  به  کنی  و کانال ، گودبرداری کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل  خاکهای در مورد حمل .1ـ11
   و پرداخت  است ، در قیمتها منظور شده  یا تورم  حجم افزایش  به  مربوط های زینهشود و ه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های  اندازه شود، طبق می

 خاکها در   این  مصرف  شوند، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام.  نخواهد آمد عمل  به  بابت  از این دیگری
 .  است  اجرایی  مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ط، منو  کارگاه خارج  آنها به خاکریزها یا حمل

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ11
های خاکبرداری در این  های ردیف ، هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمتشود می  در نظر گرفتهپس از کوبیدن    مصرف  محل های اندازه

 .شود فصل استفاده می
 مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال ، گودبرداری  کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریز از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11

 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک اکریز و خاکبرداری خ  مرکز ثقل  بین  فاصله کوتاهترین
شود، تنها   جابجا می  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل ردیفهای .12
   چنانچه ولی.   نخواهد گرفت  صورت  مجدد پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپو کردن (  انباشتن  دیگر برای عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک

 کارفرما، بر   مشاور و تصویب  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و حمل  ناپذیر باشد، بارگیری  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت بر حسب
 .شود  می  پرداخت ط مربو ، از ردیفهای  اجرایی  مجلس  صورت اساس

 85   شود، برای  سانتیمتر برداشته15 بستر خاکریز تا   نباتی  خاک  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاک ضخامت .13
 درصد 95  تر و برای سانتیم5،   اشو اصالحی روش  به  درصد کوبیدگی90   سانتیمتر، برای3، برابر   اشو اصالحی روش  به درصد کوبیدگی

،   شده مازاد بر اعداد تعیین. شود  می ، پرداخت  شده  برداشت  بر پروفیلهای  و اضافه  سانتیمتر تعیین7،   اشو اصالحی روش  و بیشتر به کوبیدگی
  های  درصد اندازه60تیمتر باشد،  سان15 از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشته  نباتی اگر خاک. گیرد  نمی  صورت  پرداختی  موردی در هیچ
 .گردد  می  محاسبه پیشگفته

 زیر منظور  شرح  به ، کسر بهایی130904 تا 130901  ردیفهای  به  سانتیمتر باشد، نسبت15 بیشتر از   خاکریزی  قشرهای ضخامت هچنانچ .14
 20 شود،   سانتیمتر تعیین25   خاکریزی  قشرهای ر ضخامت درصد، اگ10 شود،   سانتیمتر تعیین20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت: شود می

 شود،   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت30 شود،   سانتیمتر تعیین30   خاکریزی  قشرهای درصد، اگر ضخامت
 .  مربوط  درصد ردیف40
   انجام  جلسه  صورت  تنظیم  مستلزم  آن  و پرداخت  اجراست  مشاور قابل دس، با دستور کار مهن131005 و 131004، 131002  ردیفهای .15

 .  مشاور است ، با مهندس آن 
 .  است  شده بینی ، در قیمتها پیش  خاکی  عملیات  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای .16
 کارفرما،   تصویب ، در صورت130404 و 130403   ردیفهای  متر، موضوع50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .17

   پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس  یاد شده  از ردیفهای  هر یک بهای شود و اضافه  می  مشاور انجام  دستور کار مهندس بر اساس
 . یست ن  پرداخت ، قابل130404 و 130403  ، ردیفهای130701   ردیف شود با پرداخت می
 مشاور   مهندس  بستر، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع نحوه مورد،  ، بر حسب  لجنی در زمینهای .18

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

   تهیه گیرد، هنگام  می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به هایی ، هزینه  بادی  ماسه  برداشت  برای  که در محلهایی .19
   این بینی  پیش  عدم در صورت. شود  منظور می  یاد شده  هزینه  جبران ، برای131101  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره برآورد، ردیف
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 جدید   پیمانکار، عوارض  پیشنهاد قیمت  ارائه  بعد از تاریخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام131101   بر ردیف  عالوه  پرداختی بها، هیچگونه اضافه
 .شود  می  مشاور و کارفرما پرداخت  از تأیید مهندس  پس  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش ن آ  شود یا میزان وضع

   درصد بهای77 شود،   انجام  آسفالت در راههای هچنانچ درصد و 90 شود،   انجام  شنی  شده  ساخته  در راههای  خاک حمل هچنانچ .20
 .شود  می  پرداخت  حمل ردیفهای

 در   شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم ، از حاصل130201   از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی خاکبرداری  حجم حداکثر .21
 در صورت و  ،آید  می دست   به25/0عدد   به)  باشد  رسیده  ذیربط  مسئوالن امضای   به  که  مصرف  جلسه  صورت طبق (  سنگی های خاکبرداری

 گرم 1800 گرم و 750 گرم، 550 گرم، 300ر آنفو، پودر آذر، اموالیت کارتریجی و بوستر پنتولیتی، به ترتیب معادل استفاده از هرکیلوگرم پود
 که حجم محاسبه شده برای خاکبرداری  ، و درصورتی شود  پرداخت130105    مذکور، باید از ردیف  مازاد بر حجم.شود دینامیت محاسبه می

ه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم با توج) 130201ردیف (سنگی 
 .خاکبرداری سنگی طبق نقشه و پروفیل مالک عمل خواهد بود

 . منظور شده است130504هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی از قبیل بیل مکانیکی در بهای ردیف  .22
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 120

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

 130101 

  

 مترمکعب 9،530

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

 .تخلیه آن

 130102 

  

 مترمکعب 1،510

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

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 130103 

  

 مترمکعب 3،200

خاک برداری در زمینهای سخت با هر وسیله 
ه مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصل

 . متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

 130104 

  

 مترمکعب 15،100

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

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 130105 

  

 مترمکعب 27،600

سیله مکانیکی خاک برداری در زمینهای سنگی با هر و
و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک 

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

 130201 

  
 مترمربع 690

رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف 
 .ها ترانشه

 130301 

  

 مترمکعب 615

، 130201 و 130105 تا 130103های  ردیف بها به اضافه
 خاک برداری در گود انجام شود و نسبت هچنانچ

کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا  ارتفاع متوسط گود به
 . باشد0/01 و بزرگتر یا مساوی عدد 02/0مساوی عدد 

 130401 

  

 مترمکعب 1،020

، 130201 و 130105 تا 130103های  ردیف بها به اضافه
سبت ارتفاع  خاکبرداری در گود انجام شود و نهچنانچ

کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد  متوسط گود به
 . باشد02/0

 130402 

  
 مترمکعب 2،910

، هرگاه فاصله حمل بیش 130102ردیف  اضافه بها به
 . متر باشد50 متر و حداکثر 20از

 130403 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 1،020

، 130201 و 130105 تا 130103های  ردیف بها به اضافه
 متر 50 متر و حداکثر20مل بیش از هرگاه فاصله ح

 .باشد

 130404 

  

 مترمکعب 4،450

پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در 
 متر و ریختن خاک کنده شده 2زمینهای نرم، تا عمق 
 .در کنارمحلهای مربوط

 130501 

  

 مترمکعب 6،950

پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در 
 متر و ریختن خاک کنده 2زمینهای سخت، تاعمق 

 .شده در کنارمحلهای مربوط

 130502 

  

 مترمکعب 13،300

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

 . متر از مرکز ثقل برداشت20کنده شده تا فاصله 

 130503 

  

 عبمترمک 64،100

پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با چکش 
 متر و حمل 2 در زمینهای سنگی تا عمق یهیدرولیک

 متر از مرکز ثقل 20و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 
 .برداشت

130504 

  

 مترمکعب 925

، هرگاه 130504 تا 130501های  ردیف اضافه بها به
حجم  متر باشد، برای 2عمق پی، کانال یا گود بیش از 

 4 تا 3 متر، یک بار 3 تا 2خاک واقع شده در عمق 
همین ترتیب برای   متر، سه بار و به5 تا 4متر، دوبار، 

 .عمقهای بیشتر

 130601 

  

 مترمکعب 7،600

 و 130502 ،130501های  ردیف اضافه بها به
کنی، کانال کنی و گودبرداری زیر   هرگاه پی،130504

آبکشی با تلمبه تراز آب زیرزمینی انجام شود و
 .موتوری الزامی باشد

 130602 

  

 مترمکعب 3،320

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای 
توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله 

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

 130701 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 290

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

.  متر اول100 متر مازاد بر100متر باشد، به ازای هر 
 . متر به تناسب محاسبه می شود100کسر 

 130702 

  

1،400 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 10 متر تا500شده، وقتی که فاصله حمل بیش از
 متر اول، 500کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر

برای راههای ساخته نشده، مانند راههای انحرافی، 
نسبت قیمت یک  کسر کیلومتر به(ارتباطی و سرویس 
 ).شود کیلومتر محاسبه می

 130703 

  

1،280 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده 
 30 کیلومتر تا10شده، وقتی که فاصله حمل بیش از

 کیلومتر، 10کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر
نسبت  کسر کیلومتر، به(برای راههای ساخته نشده 
 ).شود قیمت یک کیلومتر محاسبه می

 130704 

  

1،040 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 کیلومتر باشد، 30وقتی که فاصله حمل بیش ازشده، 

 کیلومتر، برای راههای 30برای هر کیلومترمازاد بر
نسبت قیمت یک  کسر کیلومتر، به(ساخته نشده 

 ).شود کیلومتر محاسبه می

 130705 

 130801  .تسطیح بسترخاکریزها با گریدر مترمربع 89  
  

 مترمربع 340

ا یا کف ترانشه ها آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزه
 درصد 85 سانتیمتر با تراکم 15و مانند آنها، تاعمق 

 .روش آشو اصالحی به

 130802 

  

 مترمربع 430

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها 
 درصد 90 سانتیمتر با تراکم 15و مانند آنها، تا عمق 

 .روش آشو اصالحی به

 130803 

  

 مترمربع 520

و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و آب پاشی 
 درصد 95 سانتیمتر با تراکم 15مانند آنها، تا عمق 

 .روش آشو اصالحی به

 130804 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 750

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و 
 100 سانتیمتر با تراکم 15مانند آنها، تاعمق 

 .روش آشو اصالحی درصدبه

 130805 

  

 مترمکعب 4،020

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

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 130901 

  

 مترمکعب 4،620

گالژ و پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، ر
 درصد 90کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 130902 

  

 مترمکعب 5،230

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
صد  در95کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 130903 

  

 مترمکعب 6،780

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

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15های خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر قشر

 .سانتیمتر باشد

 130904 

  
 مترمکعب 875

ها،  ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پی
 .ها، گودها و کانالها درون پی گودها و کانالها، به

 131001 

  

 مترمکعب 7،540

تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای 
دن، بارگیری و حمل، تا فاصله خاکریزها شامل کن

 . متر و باراندازی درمحل مصرف500

 131002 

  
 مترمکعب 1،190

منظور ساختن بدنه  اختالط دو یاچند نوع مصالح، به
 .راه و سایر کارهای مشابه آن

 131003 

  
 مترمکعب 725

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

 131004 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 515

پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای 
 .تعیین شده با هرضخامت دپو شود

 131005 

  
 مترمکعب 7،640

تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا 
 . متر و باراندازی درمحل مصرف500فاصله 

 131101 

  
 مترمکعب 8،780

دی پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه با
 .برای ساختمان بدنه راه و محوطه

 131102 

  
 مترمکعب 5،960

پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر 
 .راه و محوطه

 131103 
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 1  پیوست
 
، بایـد     هـر رشـته      بـه    مربـوط    رو، در کارهـای     ، از این     است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این 
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن   شود، تـا آغـاز و انجـام         نجام اجرا ا    دوره   برای   موقت  صورت   باید به    که   است  ، اقدامها و تدارکاتی      از عملیات   ، عبارت   تجهیز کارگاه . 1ـ1 

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، ماننـد کارگاههـای       قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
   یا نصـب   احداث روش ، به   تآال   و ماشین    ساختمانها، تاسیسات    کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای   در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

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

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

    تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
   د و چنانچهکن   مورد نظر، درج های  و در برابر ردیف  برآورد کرده  مقطوع  صورت  کار به  اجرای  محل های  قیمت ، بر حسب ست پیو  این کارگاه

  اث احـد   کـه   سـاختمانهایی  بـرای .  کنـد   بینی ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم   کارگاه   تجهیز و برچیدن     برای  ای   ویژه  مشخصات
،   سـاخته    پـیش   در مورد ساختمانهای  . شود   برآورد آنها منظور می     عنوان  ، به    و حاصل    کسر شده    احداث  ، از هزینه     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش   می

 کـار    اجـرای  ، در طول آنها گذاری  و سرمایه ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینه   فلزی   ساختمانها، مانند قابهای     ساخته   پیش  مانند کاروانها و قطعات   
شـود،     می   واحد استفاده   بهای   فهرست   از چند رشته     که  در پیمانهایی . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن     و جزو برآورد هزینه      شده  محاسبه
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست تنها یک
اتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که مشمول خ) تبصره

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

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

   اجـرای    و در برآورد هزینـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهای   از فهرستهای    آنها با استفاده     هزینه   حالت  در این .  شود   درج   پیمان  اسناد و مدارک  
 یا    و عمومی   ، پشتیبانی   ، اداری    مسکونی   ساختمانهای   یا تامین    کارگاه   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب  ن تامی   برای  چنانچه. شود  کار منظور می  

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

   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه     مخابراتی   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق
 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی

 ترانسفورماتور و     نصب  ، شامل    آن   کارهای   بگیرد، که   عهده   را به    کارگاه   تا ورودی    رسانی   برق   باشد تدارک   ته کارفرما در نظر داش     چنانچه. 4ـ2 
 و سـایر      بـرق    و اشـتراک     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه   از برق   کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به    زمینه   کارفرما در این    ، تعهدات    است  مشابه  کارهای

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

   از شـبکه     اسـتفاده    بگیـرد، در حالـت      عهـده    را بـه     آب   چـاه    یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب  کارفرما در نظر دارد تامین     هچنانچ 05ـ2 
 و سـایر     آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب   انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که  ب آ  عـمومی
  مـدارک  سناد و، در ا  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان
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، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های  نه کار، جزو هزی     در پایان    برگشت   قابل  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود می

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

، بانـد      راه   رشته   واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی   کارگاه
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی فرودگاه

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

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

   واحـد ردیفهـای     ، در بهـای     سـاخته    پـیش    قطعـات    و سـاخت    ، آرماتوربندی   ، نجاری   گری، آهن    مانند تاسیسات    تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

   و از ایـن   اسـت   شـده   در نظر گرفته  مربوط  فصلهای  ، در ردیفهای    آالت  ن ماشی   ساعتی   در هزینه   آالت   ماشین   تجهیز تعمیرگاههای   هزینه. 10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

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

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

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

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

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

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

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

 در زیـر      شـده    تعیـین    نباید از میزان   )منظور شود  ها نیز باید به صورت مقطوع       که خود این ردیف   ( ،   کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
 یـا     مناقصـه    از انجام   ، باید قبل     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، بیشتر باشد، هزینه      شده   از حد تعیین     هزینه  ، این   در موارد استثنایی   هچنانچ. بیشتر شود 

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

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

   تجهیـز و برچیـدن       حد مبلـغ    شود، هر گاه     می   بها استفاده    فهرست   رشته   از یک    آنها بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که  کارهاییدر   2-17-3 
  مبلغ  تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط
   هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریال   میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه   آنها، بدون    اجرای   برآورد هزینه    که  در کارهایی . 18ـ2 

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

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

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

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

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

  ، انجـام     بابـت    از ایـن     اضـافی    پیمانکار اسـت و پرداخـت       هزینه  ، به    کار است   ز انجام  مورد نیا    که   در پیمان    شده  بینی   پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ    
،    تجهیز اضـافی    کند و هزینه     تغییر نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن     مقطوع   تغییر کند، مبلغ     پیمان  ، مبلغ    پیمان   عمومی   شرایط   طبق  چنانچه. شود  نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند  ره تبص موضوع( جدید  قیمت  تنها برای
   مبلـغ  ، تـا سـقف   4مفاد بنـد       به  ، با توجه     کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

 .شود  می ، پرداخت  مربوط های در ردیف  شده بینی پیش
 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ــ 4 بنـد    مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک  صورت   آنها به    تجهیز و برچیدن     هزینه   که   در پیمانهایی  ) تبصره

 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش 
  کند، در برابـر حـوادث        می   احداث   تجهیز کارگاه    برای   را که    کارگاه   موقت  یسات خود، ساختمانها و تاس     هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 

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

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

   پرداخت نحوه. 4 
   وضـعیتها درج     و در صورت     شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه  دن تجهیز و برچی     از ردیفهای    هر یک   هزینه. 1ـ4 

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

 .شود می  و پرداخت ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به  شود، مربوط کار  کل  به  هچنانچ و شود  می محاسبه کار  از بخش  آن 
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه ن برچید هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

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

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

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

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

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

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

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تمانتامین و تجهیز ساخ 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

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

 مقطوع .سرعت
 

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

 

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

 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی اختمانتامین و تجهیز س 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .طیهای ارتبا تامین راه 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

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

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

 

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

 

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

 مقطوع . متر باشد3,5
 

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

 

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

 

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

 

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

 قطعات تیر مشبک فلزی بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006
 مقطوع .اه و برعکسبه کارگ) النسمانترپو(

 

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

 

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

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،شته شبکه توزیع آبکارهای ر
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

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

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

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

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوری فاضالب ی رشته شبکه جمعکارها
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه



 دان بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست  های جدید پیمان نحوه عمل برای تعیین قیمت کار. 2پیوست 
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 اند  بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست جدید پیماننحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای . 2پیوست 
 

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

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

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

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

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  برچیدن تجهیز و  مقطوع  درصد مبلغ25حداکثر تا 
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   نمونه  نقشه. 3  پیوست
 

  :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه  نقشه مشخصات. 1
 

  وضوعم قشهن  شماره
   لوله  ترانشه جزییات 43101
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 های نمونه نقشه– 03پیوست 


