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  دستورالعمل كاربرد
واحد رديفها و   و بهاي  فصلها، شرح  ، مقدمه ، كليات)كاربرد  دستورالعمل(  دستورالعمل  ، اين ، شامل هداريرا  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست .1

  : زير است  شرح بها، به  فهرست  هاي پيوست
  .كار پاي  مصالح) 1  پيوست

 پيوست 2) شرح  اقالم  هزينه هاي  باالسري .
  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل) 3  پيوست
  ي جديدكارها) 4  پيوست

  كاربها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  نحوه .2
  كه  در مواردي. قرار دهد  ، را زير پوشش داريراه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  رديفهاي  شرح .1ـ2

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

  مقدمه  انتهاي و به  تهيه  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  هرگاه. شود مي  مورد نظر درج  برابر رديف
  .گردد مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  صلف
  با توجه  هر فصل  ، رديفهاي جديد در آينده  رديفهاي  درج  مورد نياز و امكان  رديفهاي به  دسترسي  منظور سهولت بها، به  فهرست  در اين .2ـ2
  كه  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  رديفهاي  شماره.  است  هشد  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها يا زير فصلهاي آنها، به  ماهيت به
يا زير   در هر گروه  رديف  شماره آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب به

كارفرما   آنها توسط  مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، براي) دستمزدي  كارهاي(  هفتمو   بيست  فصل.  است  شده  داده  اختصاص  فصل
و در   تهيه 1ـ2بند   كار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  ، به)دار ستاره(مورد نظر   دستمزدي  كارهاي  برآورد، رديف  تهيه  هنگام. شود مي  تأمين
  .شود مي  درج  ياد شده  فصل

ديگر،   ، يا روش يا رديفهايي  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي .3ـ2
  شده  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين
  .شوند مي  محسوب  پايه  رديفهاي  اقالم  اين  حالت  در اين. شود  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل مي  اسبهمح
  ، تعيين1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  واحد رديفهايي  بهاي .4ـ2

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

  .برسد  اجرايي  دستگاه  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي
  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمع  به  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي  كه  ارهاييدر ك .6ـ2

  دستگاهالزم است  درصد باشد،) 20(بيست بيشتر از  ،  رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  پايه( بها   فهرست
به ،  مربوط  قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي
  شوراي  توسط  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردي رييس جمهور ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي دبيرخانه

.درصد خواهد بود) 10(شود، سقف ياد شده ده  در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي .قرار گيرد  عمل  ، مالك فني  عالي  
  شده  تعيين  روش  زير، طبق  يها ، هزينه آن  به  مربوط  غير پاية  بها و رديفهاي  فهرست  اين  واحد رديفهاي  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2

  .شود مي  ، اعمال8ـ2در بند 
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براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2
  .شوند براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 

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

  ، تهيه رديفهاست  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  فهرستي. شود مي  يريگ ، اندازه مربوط  غير پايه  بها و رديفهاي  فهرست
  .شود مي

، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  رديفهاي  مبلغ  از جمع.  است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين
،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  و هزينة باالسري ضريب. آيد مي  دست كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  رديفهاي  مبلغ  ا،جمعفصله  مبالغ  از جمع

  ، ضميمه4 و 3، 2، 1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمة ، كليات يادشده  مدارك به. كار خواهدبود  اجراي  ، برآورد هزينة شود، نتيجه مي  اضافه  آن به
  .شود مي  كار، ناميده  اجراي  بها و مقاديركار، يا برآورد هزينة  فهرست  عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعة هشد

  ، با درج)كار  اجراي  برآورد هزينه(بها و مقادير   فهرست  تهيه  ، براي پايه  بهاي  فهرست  از دفترچه  كامل  ، استفادة در موارد ضروري ) تبصره
  . است  ، بالمانع8ـ2بند  روش برآورد به  ، و تهيه در دفترچه  مربوط  در برابر رديفهاي مقادير موردنظر

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .3
. شود مي  تهيه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  طمربو  از كار كه  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
يكديگر  كار، به  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  بخشهاي
  .شود مي  تهيه) ها رشته  تمام(كار   كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  در اين. شوند مي  ملحق

  درباره  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .4
  فني  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن به  نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  آنها را، كه
  .كند  درج  پيمان  خصوصي

5. براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال 1388، سعي شده است حتي االمكان در زير موارد 
اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان 

است.
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  كليات 
  
 .ها، اجزاي غير قابل تفكيك و مكمل يكديگر هستند ها و شرح رديف مفاد كليات، مقدمه فصل. 1

ها و كليات، به تنهايي تعيين كننده مشخصات كامل كار نيست، بلكه بهاي واحد هريـك از   ها و شرح درج شده در مقدمه فصل شرح رديف. 2
و  بهـا قابل پرداخت است كه كار، طبق نقشه و مشخصات فني انجام شود و با مشخصات تعيـين شـده در ايـن فهرسـت      ها در صورتي رديف

  .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر
ي، هاي تأمين و به كارگيري نيروي انسـان  هاي اين فهرست بها، متوسط هزينه اجراي كار مربوط به رشته راهداري بوده و شامل هزينه قيمت. 3

جايي مصالح در كارگاه، اتالف  آالت و تجهيزات و ابزار و همچنين تأمين مصالح مورد نياز شامل تهيه، بارگيري، حمل و باراندازي، جابه ماشين
هـاي ايـن فهرسـت بهـا      در بهـاي واحـد رديـف   ) بر حسب مـورد (اندازي  هزينه آزمايش و راه. مصالح، و به طور كلي، اجراي كامل كار است

 .ني شده استبي پيش

هيچ گونه اضافه بهـايي بابـت سـختي زمـين،     . هاي كاملي براي انجام كار، طبق نقشه و مشخصات است هاي اين فهرست بها، قيمت قيمت. 4
تر و يا مخصوص كند، جز آنچه به صراحت در  عمق يا ارتفاع، تعبيه سوراخ، بارگيري، حمل، باراندازي و موارد ديگر كه اجراي كار را مشكل

  .بيني شده است، قابل پرداخت نيست ين فهرست بها براي آن بها و يا اضافه بها پيشا
5. مبلغ  مربوط  به  ضريب  باالسري و هزينه  تجهيز و برچيدن  كارگاه ، در صورتي  كه  در برآورد هزينه  اجراي  كارمنضم  به  پيمان ، منظور شده  
باشد، قابل  پرداخت  است . به عبارت ديگر در صورت عدم پيش بيني اين ضريب ها يا هزينه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت 

 نمي باشد.
هـاي   هاي ديگر، يا مقايسه آن بـا قيمـت   هاي اين فهرست بها با يكديگر، يا مقايسه اين فهرست بها با فهرست گيري از مقايسه فصل با نتيجه. 6

 .نوع مقايسه ديگر، وجه اضافي به جز آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست روز يا استناد به تجزيه قيمت، يا هر

 .در هر بخش از اين فهرست بها كه دستورالعملي براي نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها براي مرحله برآورد نافذ خواهد بود. 7

و  ريـزي  برنامهمعاونت  نظام فني، امور  280عمومي راهداري، نشريه شماره  منظور از مشخصات فني  در اين فهرست بها، مشخصات فني. 8
است و برحسب مورد، مشخصات فني و عمومي و مشخصات فني خصوصي پيمان، مشخصات تعيين شـده   نظارت راهبردي رياست جموري

 .هاي اجرايي و دستور كارها است در نقشه

در مقدمـه فصـول ايـن    . است كه كارفرما، تهيه و تحويل آنها در محل كارگاه را برعهـده دارد ، مصالحي ”مصالح تحويلي كارفرما“منظور از . 9
 .گردد، مورد اشاره قرار گرفته است هايي كه مصالح آنها به اين صورت تأمين مي فهرست بها، رديف

بر عهده پيمانكار گذاشته شود، قيمـت مصـالح   هايي كه تمام يا بخشي از مصالح تحويلي به عهده كارفرما است؛ اگر تهيه مصالح  در رديف. 10
همچنين اگر حمل اين گونه مصالح تا مركز . پرداخت خواهد شد 14/1تهيه شده بر اساس فاكتور معتبر و مورد تأييد دستگاه نظارت با ضريب 

 .پرداخت خواهد شد 14/1ظارت با ضريب ثقل كارگاه برعهده پيمانكار گذاشته شود، هزينه حمل بر اساس بارنامه معتبر و مورد تأييد دستگاه ن

 .يك خط عبور خودرو است” باند“در اين فهرست بها، منظور از . 11

 .هايي كه نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع يك است در رديف. 12
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انسـاني در محـل انجـام عمليـات راهـداري، در      آالت و ابزار كار و نيروي  جايي ماشين هزينه بارگيري، حمل و بار اندازي مصالح و جابه. 13
هـاي فصـل حمـل و نقـل پرداخـت       آالت از محل راهدارخانه تا محل انجام عمليات از رديـف  هزينه حمل ماشين. ها منظور شده است قيمت
فصل عمليات خـاكي بـا   هاي  ها تعيين شده است، برحسب مورد از رديف هاي حمل، تنها براي مواردي كه در مقدمه فصل ساير هزينه. شود مي

 .شود ماشين يا فصل حمل و نقل پرداخت مي

آالت و ابزار مورد استفاده، بايد از نظر تطبيق با مشخصات فني، قبـل از سـفارش يـا حمـل بـه       نمونه يا كاتالوگ فني مصالح، مواد، ماشين. 14
 .كارگاه به تأييد دستگاه نظارت برسد

ها است  هاي اجرايي، دستور كارها و صورت مجلس كارهاي انجام شده كه طبق ابعاد درج شده در نقشهگيري كارها، بر اساس ابعاد  اندازه. 15
بينـي شـده    گيري در اين فهرست بهـا پـيش   اي براي اندازه در مواردي كه روش ويژه. گيرد ها، صورت مي با توجه به مفاد كليات و مقدمه فصل

 .شود گيري به روش تعيين شده انجام مي شده است، اندازهاست و يا در مشخصات فني و خصوصي پيمان منظور 

كند و امكان بازرسي كامل آنهـا بعـداً ميسـر نيسـت،      رود و يا تغيير مي شود و يا آثار آن از بين مي عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي. 16
با مشخصات فني و يا انجام شدن آنها طبق دستور كـار حـين    بايد مطابقت آنها... كني، نصب ميلگرد، يخ زدايي، عمليات اضطراري و مانند پي

 .ها است ها منوط به تهيه صورت جلسه پرداخت هزينه. اجراي كار و قبل از پوشيده شدن با دستگاه نظارت صورتجلسه شود

 .شود هاي موقت منظور و پرداخت مي در صورت وضعيت 1مصالح پاي كار، طبق پيوست . 17

سـاخته و   يسات و تجهيزات ثابت مانند كارخانه آسفالت، محل مراكز توليد مصالح و مواد و ادوات ساخته شده يـا نيمـه  محل استقرار تأس. 18
ها بايد قبل از هر اقدام اجرايي  هاي موقت و معدن سنگ و قرضه و نظاير آن آالت و كمپ همچنين محل تجهيز كارگاه و استقرار موقت ماشين

 .ه و صورتجلسه شودبه تأييد دستگاه نظارت رسيد

 .منظور از سنگ كوهي، مصالح سنگي است كه براي استخراج آنها به كار بردن مواد منفجره الزم است. 19

شـود كـه وجـود شـرايط      بيني شده است، در صورتي پرداخت مي هايي كه به صورت اضافه بهاي اجراي كار در شرايط خاص پيش رديف. 20
آالت  برسد و كار مورد نظر متفاوت با شرايط متعـارف بـا اسـتفاده از مصـالح، تجهيـزات، ادوات و ماشـين       خاص كتباً به تأييد دستگاه نظارت

شـود   هاي اضافي فقط براي آن قسمت از كار انجام مي پرداخت. مخصوص انجام شود و يا افت راندمان به دليل شرايط خاص محسوس باشد
 .يا ازبين رفتن شرايط خاص پرداخت اضافه بها مجاز نيست با تغيير شرايط. كه در شرايط خاص انجام شده باشد

هـاي مربـوط و    ها به كار در تونل اشاره نشده باشد، با اسـتفاده از رديـف   هزينه عمليات نگهداري در تونل، در صورتي كه در شرح رديف. 21
 .گردد اعمال ضرايب به شرح زير پرداخت مي

 .25/1هاي ايمني ضريب  تهويه و ساير سيستمهاي روشنايي،  عمليات نگهداري سيستم. 21-1

 .15/1ضريب ... ساير عمليات مانند نگهداري رويه، ديواره، سيستم زهكش و. 21-2
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 .نمايد ها را مشخص مي جدول زير مقدار سيمان مورد استفاده در انواع مالت. 22
  

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

  1:3مالت ماسه سيمان   1:4مالت ماسه سيمان   1:5مالت ماسه سيمان   1:6الت ماسه سيمان م  شرح

  360  285  225  200  مقدار سيمان

  شرح
مالت ماسه بادي و 

  1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

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

  110  130  360  285  مقدار سيمان

  شرح
سنگ مالت سيمان پودر 

  1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:4پودر سنگ 

بندكشي سنگ پالك و 
  كاشي سراميك

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:6خاك سنگ 

  بندكشي موزاييك فرنگي

  مالت موزاييك
5/2: 5/2 :1  

  350  225  400  300  مقدار سيمان

  شرح
  مالت موزاييك

 2: 5/1 :1  
  دوغاب سيمان معمولي

  
  430  450  مقدار سيمان

  
  

ها و مشخصات فني شود، هزينه مربـوط   اي با مقاومت مورد نظر در نقشه چنانچه پيمانكار با اتخاذ تدابير مناسب، موفق به توليد بتن سازه. 23
يـار  هـاي متنـاظر بـا ع    براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبيقي زير از رديـف ) و حمل سيمان و ساير مصالح مشمول حمل(  ريزي به بتن

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

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

  . قدار سيمان را فراهم آوردمهندس مشاور امكان كنترل و نظارت در تمام مراحل تهيه و اجراي بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل م

MPafcMPa 3716                                                                          8010  cfw  

fc :پاسكال اي بر حسب مگا هاي استوانه نامه بتن ايران و نمونه مقاومت فشاري مشخصه بتن، براساس آيين)MPa(  
w   )پايه پرداخت(عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن :  
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شود و تهيه و تامين آن  گردد پرداخت نمي در اين صورت هزينه مواد افزودني كه به منظور افزايش مقاومت و رواني در ساخت بتن استفاده مي
  .است و براي بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعيين شده مجوزي براي استفاده از رديفهاي با قيمتهاي باالتر وجود ندارد بر عهده پيمانكار

نامه بتن ايران خواهد بود و رعايت حداقل مقدار سيمان الزم بـراي حصـول پايـايي در     الزم به ذكر است كه ضوابط پذيرش بتن براساس آيين
و شـرح مشخصـات فنـي     مشخصات فنـي عمـومي راه   101نشريه  16-4جدول  ،نامه بتن ايران آيين 3-6ق بخش شرايط محيطي مختلف طب

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

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

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

ت بـوده  ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسا. باشد فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  .كاهد هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي و از تعهدات و مسئوليت

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 24-3
  . باشد هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمي. 24-4
  .محاسبه شده است 1391هاي سه ماه چهارم سال  اين فهرست بها بر مبناي قيمت .25
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  تخريب و برچيدن        . فصل اول
  مقدمه

  
 . گيرد رسد، تعلق نمي شوند و مصالح حاصله به مصرف خاكريز نمي ، به سطوحي كه خاكبرداري مي010101قيمت رديف . 1

مهندس مشاور است و پس از تنظيم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت  ، منوط به دستور كار010101اجراي رديف . 2
 .است

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

فاع، هر عمق، به هر شكل و هر وضع است و بابت سختي كار وجه اضافي پرداخت بهاي واحد عمليات تخريب در اين فصل براي هر ارت. 4
 . مذكور در همين فصل 16و  15نخواهد شد، به استثناي موارد بندهاي 

شود، در موارد لزوم بايد طبق تشخيص مهندس مشاور، به طور مرتب تفكيك و مجزا از يكديگر  مصالح مفيدي كه از تخريب حاصل مي. 5
  .وجه اضافي پرداخت نخواهد شد) به استثناي مواردي كه به صراحت مشخص شده(بندي كردن آنها  د و بابت دستهچيده شو

هاي  ها جز رديف مربوط به همه رديف(آوري، بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب تا محل انباشت موقت و باراندازي  هزينه جمع. 6
ور شده و در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخريبي از محل ها منظ ، در قيمت)010603و  010602، 010501

هاي مربوط به حمل، از فصل عمليات خاكي با ماشين، بر اساس  انباشت موقت خارج شود، بهاي بارگيري، حمل و باراندازي آن طبق رديف
 . شود حجم مصالح بارگيري شده در داخل كاميون، محاسبه و پرداخت مي

و  010602، 010501هاي  آوري، بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب تا محل انباشت موقت و باراندازي مربوط به رديف هزينه جمع. 7
ها منظور شده و در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخريبي از محل انباشت موقت خارج شود،  ، در قيمت010603

 .شود ، از فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت مي200401اراندازي آن طبق رديف بهاي بارگيري، حمل و ب

هاي  غير از ساختمان(، با هر نوع سقف هاي خشتي، گلي، آجري، بلوكي و سنگي در مواردي كه طبق دستور كار مهندس مشاور، ساختمان. 8
هاي  پرداخت شده و قيمت 010202و  010201هاي  د، طبق رديفنها برحسب مور تخريب كلي شوند، بهاي آ ،)با اسكلت كامل بتني يا فلزي

 .هاي يادشده مورد استفاده قرار گيرند تواند براي تخريب ساختمان تفكيكي نمي

شود و شامل تخريب احتمالي فونداسيون نيز  يربنا در هر طبقه پرداخت ميبر اساس متر مربع ز 010202و  010201هاي   بهاي رديف. 9
  .گيرد ها پرداخت ديگري صورت نمي ساختماننوع عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين باشد، به  مي
 . شود ، در صورت دستوركار مهندس مشاور، برحسب حجم ظاهري مصالح چيده شده پرداخت مي010310بهاي رديف . 10

  . شود هاي تخريب آسفالت، شامل عمليات تخريب قسمتي از ضخامت آسفالت نمي رديف. 11
، كندن آسفالت به صورت پراكنده و ناپيوسته است كه به دليل حجم كم كار و 010401منظور از كندن آسفالت براي لكه گيري در رديف . 12

  .تراش با تاييد كارفرما از كمپرسور استفاده شود يا مقدور نبودن استفاده از ماشين مخصوص آسفالت
به بهاي % 20تا يك متر مربع محاسبه شده است و به ازاي هر نيم متر مربع اضافه سطح تابلو، ، براي ابعاد تابلو 010601بهاي واحد رديف . 13

  .شود واحد رديف افزوده مي
 .فقط مربوط به مواردي است كه برچيدن پايه تابلو مستلزم بريدن پايه تابلو با دستگاه هوابرش باشد 010602انجام عمليات رديف . 14

 .ها و نيز رول كردن توري است شامل جداكردن اتصاالت، برچيدن پايه 010603انجام عمليات رديف . 15

 .شود هاي رديف افزوده مي به قيمت%  20هاي اين فصل، برحسب مورد در عرشه پل انجام گيرد  در صورتي كه رديف. 16

  .شود هاي رديف افزوده مي تبه قيم%  15هاي اين فصل، برحسب مورد در زير سطح تراز آب انجام گيرد  در صورتي كه رديف. 17
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  )ريال(بهاي كل 
 

  شماره شرح واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 مترمربع 130

هاي پوشيده شده از بوتـه و خـارج    بوته كني در زمين
 .هاي آن از محل عمليات  كردن ريشه

 010101 

  

  اصله  2,980

كندن و يا بريدن و  در صورت لزوم ريشه كن كـردن  
وع، در صورتي كه محيط تنـه درخـت   درخت از هر ن

 5سانتي متر باشد، بـه ازاي هـر    15در سطح زمين تا 
سـانتي متـر بـه تناسـب      5كسر (سانتي متر محيط تنه 

  .و حمل آن به خارج محل عمليات) شود محاسبه مي

 010102  

  

  اصله  9,900

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كـه محـيط تنـه    
سـانتي متـر    30تـا   15درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010103  

  

  اصله  17,700

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كـه محـيط تنـه    
سـانتي متـر    60تـا   30درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010104  

  

  اصله  28,000

تنـه   بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كـه محـيط  
سـانتي متـر    90تـا   60درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010105  

  

  اصله  3,780

سانتي متر  10، به ازاي هر 010105اضافه بها به رديف 
سـانتي   10كسـر  (كه به محيط تنه درخت اضافه شـود  

  ).شود متر، به تناسـب محاسبه مي

 010106  

  

  اصله  19,300

ها به خارج از  ها و حمل ريشه كن كردن درخت ريشه
محــل عمليــات در صــورتي كــه محــيط تنــه درخــت 

  .سانتي متر باشد 30تا  15درسطح زمين بيش از 

 010107  

  

  اصله  53,600

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
محــل عمليــات در صــورتي كــه محــيط تنــه درخــت 

  .انتي متر باشدس 60تا  30درسطح زمين بيش از 

 010108  

  

  اصله  87,500

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
محــل عمليــات در صــورتي كــه محــيط تنــه درخــت 

  .سانتي متر باشد 90تا  60درسطح زمين بيش از 

 010109  
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  )ريال(بهاي كل 
 

  شماره شرح واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  اصله  10,500

سـانتيمتر   10، به ازاي هر 010109اضافه بها به رديـف 
سانتيمتر،  10كسر(ت اضافه شود كه به محيط تنه درخـ

  .).به تناسـب محاسبه مي شود

 010110  

  

  اصله  3,440

پر كردن و كوبيدن جاي ريشـه بـا خـاك مناسـب در     
 15صورتي كه محيط تنه درخت در سـطح زمـين تـا    

سانتي متـر محـيط تنـه     5سانتي متر باشد به ازاي هر 
  .).سانتيمتر، به تناسـب محاسبه مي شود 5كسر (

 010111  

  

  اصله  17,100

پر كردن و كوبيدن جاي ريشـه بـا خـاك مناسـب در     
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمـين بـيش از   

  .سانتي متر باشد 30تا  15

 010112  

  

  اصله  56,500

پر كردن و كوبيدن جاي ريشـه بـا خـاك مناسـب در     
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمـين بـيش از   

  .شدسانتي متر با 60تا  30

 010113  

  

  اصله  90,300

پر كردن و كوبيدن جاي ريشـه بـا خـاك مناسـب در     
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمـين بـيش از   

  .سانتي متر باشد 90تا  60

 010114  

  

  اصله  10,700

سـانتيمتر   10، به ازاي هر 010114اضافه بها به رديـف 
 10كســر (كــه بــه محــيط تنــه درخـــت اضــافه شــود 

  ).، به تناسـب محاسبه مي شودسانتيمتر

 010115  

  

  مترمربع  86,800
اي،  هاي خشـتي، گلـي و چينـه    تخريب كلي ساختمان

  .شامل تمام عمليات تخريب 
 010201  

  

  مترمربع  97,800
هاي آجري، سنگي و بلوكي بـا   تخريب كلي ساختمان

  .هاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب  مالت
 010202  

  

  عبمترمك  32,700
چينـه  (هـاي گلـي    هاي خشتي يـا چينـه   تخريب بنايي

  ).باغي
 010301  

  

  مترمكعب  50,800
هاي آجري و بلوكي كه با مالت ماسه و  تخريب بنايي

  .سيمان يا با تارد چيده شده باشد 
 010302  

  

  مترمكعب  44,500

هاي آجري و بلوكي كه با مـالت گـل و    تخريب بنايي
و آهـك چيـده شـده    آهك يا گچ و خاك و يا ماسـه  

  .باشد 

 010303  
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  مترمكعب  50,800
هاي سنگي كه با مالت ماسـه و سـيمان    تخريب بنايي

  .يا با تارد چيده شده باشد 
 010304  

  

  مترمكعب  44,500
هاي سنگي كه بـا مـالت گـل آهـك يـا       تخريب بنايي

  .ماسه آهك يا گچ و خاك چيده شده باشد 
 010305  

  

  مترمكعب  113,000
هاي آن سالم از  ب بنايي از سنگ تراش كه سنگتخري

  .كردن آنها كار درآيد و دسته
 010306  

  010307   .تخريب انواع بتن غيرمسلح با هر عيار سيمان   مترمكعب  638,000  
  

  مترمكعب  821,500
تخريــب بــتن مســلح بــا هــر عيــار ســيمان و بريــدن 

  .گردها  ميل
 010308  

  

  مترمربع   
ي كـردن يـا آجـدار كـردن يـا      مضرس كردن يا چكش

  .هاي بتني موجود  راه كردن رويه راه
 010309  

  

  مترمكعب  56,500

هـا،   بنـدي و يـا چيـدن آجرهـا، بلـوك      تفكيك، دسـته 
ها و مصالح مشابه حاصل از تخريـب، برحسـب    سنگ

  .حجم ظاهري مصالح چيده شده

 010310  

  

  تن  83,200
سـي و  سـاخته ماننـد نيوجر   برچيدن قطعات بتني پيش

  .نظاير آن و حمل آن به محل ديگر يا دپو
 010311  

  

  مترمربع  22,800

با  ها و خيابانها براي لكه گيري كندن آسفالـت جاده
سانتيمتر به ازاي سطح  5، به ضخامـت تا كمپرسور
  .كنده شده

 010401  

  

  مترمربع  2,540

، به ازاي هر يـك 010401بها به رديـف  اضافه
سانتيمتر  5مازاد خامـت نسبـت به سانتيمتر اضافه ض

  ).شود كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي(

 010402  

  

  مترطول  18,000

 8شيار انداختن و كندن آسفالـت به عرض تا 
سانتيمتر براي اجراي كارهاي  10سانتيمتر و عمق تا 

  .تاسيساتي با ماشين شيار زن

 010403  

  

  مترطول  1,600

، به ازاي هر سانتيمتر 010403اضافه بها به رديـف 
كسر سانتيمتر به (سانتيمتر  10مازاد بر عمق اضافه 

  ).شود تناسب محاسبه مي

 010404  

  

  مترطول  7,790
اندازه (سانتيمتر  7برش آسفالـت با كاتر به عمق تا  
  ).گيري بر حسب طول هر خط برش

 010405  
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  )ريال(بهاي كل 
 

  شماره شرح واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترطول  965

زاي هر ، به ا010405بها نسبت به رديـف  اضافه
گيري  اندازه(سانتيمتر  7 مازاد بر عمق اضافه سانتيمتر 

كسر سانتيمتر به نسبت  ).بر حسب طول هر خط برش
  .يك سانتيمتر محاسبه مي شود

 010406  

  

  مربعمتر  8,150
هر نوع آسفالت و اساس قيري به ب كلي تخري

  .سانتيمتر 5ضخامت تا 
 010407  

  

  مربعمتر  1,510

، به ازاي هر سانتيمتر 010407يـف اضافه بها به رد
كسر سانتيمتر . (سانتيمتر 5مازاد بر اضافه ضخامت 

  ).شود به تناسب محاسبه مي

 010408  

  

  مترطول  12,100
برش و تخريب آسفالت با دستگاه برش پنيوماتيكي به 

  .متر سانتي 5ضخامت تا 
 010409  

  

  مترطول  3,390

متر  ر يك سانتيبه ازاي ه 010409اضافه بها به رديف 
كسـر سـانتيمتر   (متر  سانتي 5 مازاد براضافه ضخامت 

  ).شود به تناسب محاسبه مي

 010410  

  

 مترمربع  3,890

تخريب آسفالت بين دو خط برش (با فاصله حداكثر 
1/5 متر) با وسايل مكانيكي مانند كمپرسور يا بيل 

.و برداشتن آن سانتيمتر 7ه ضخامت تا مكانيكي، ب  

 010411  

  

 مترمربع  635

متر  به ازاي هر سانتي 010411اضافه بها به رديف 
متر  كسر سانتي(متر  سانتي 7اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود به تناسب محاسبه مي

 010412  

  

  مترمربع  18,200

هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين  تراشيدن
 متر سانتي 5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

  .متر 50حداكثر  و به طول

010413  

  

  مترمربع  3,280

متر  به ازاي هر سانتي 010413اضافه بها به رديف 
متر  كسر سانتي(متر  سانتي 5اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود به تناسب محاسبه مي

010414  

  

  مترمربع  13,000

تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين 
متر  سانتي 5تا مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت 

  .متر 50و به طول بيش از 

010415  
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  )ريال(بهاي كل 
 

  شماره شرح واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترمربع  2,290

متـر   بـه ازاي هـر سـانتي    415010اضافه بها به رديف 
متـر   كسر سانتي(متر  سانتي 5اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود به تناسب محاسبه مي

010416  

  

  كيلوگرم  620
) گيـر  مانند پل و بهمـن (هاي فلزي  برچيدن انواع سازه

  .بندي و تفكيك مصالح فلزي هر نوع اتصال و دسته با
 010501  

  

  مترمكعب  54,500
تخريب و برچيدن هر نوع سازه  ساخته شده بـا تـور   

  .بندي مصالح و دسته) گابيون(سنگ 
 010502  

  010601   .برچيدن انواع صفحه تابلو   عدد  47,500  
  010602   .برچيدن انواع پايه تابلو و نظاير آن   عدد  23,400  
  010603   .هاي توري  برچيدن حفاظ  مترمربع  10,400  
  

  عدد  390
از سـطح  ) اي چشـم گربـه  (هاي ايمني  برچيدن بازتاب

 .راه

 010701  

  

  مترمكعب  6,820

ــف  ــه ردي ــا ب ــافه به ــاي  اض در  010305و  010304ه
مواردي كه عمليات تخريب مستلزم حفظ و جلوگيري 

جاور يا مـرتبط بـا   هاي متصل م ديدگي بخش از آسيب
  .آن باشد

 010801  

  

  مترمكعب  179,000

ــه رديــف  ــا ب در  010308و  010307هــاي   اضــافه به
مواردي كه عمليات تخريب مستلزم حفظ و جلوگيري 

هاي متصل مجاور يا مـرتبط بـا    ديدگي بخش از آسيب
  .آن باشد

 010802  



  عمليات خاكي با دست. فصل دوم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

 
  

13 

  عمليات خاكي با دست. فصل دوم
  مقدمه

  
هــاي خــاص  هــاي محــل اجــرا و يــا مــواردي كــه اعمــال دقــت و ظرافــت كمــي حجــم عمليــات خــاكي، محــدوديت در مــواردي ماننــد. 1

گـردد و در غيـراين صـورت و بـه طـور معمـول عمليـات خـاكي بايـد بـه وسـيله ماشـين              ضروري باشد، عمليات خاكي با دست انجام مـي 
 . انجام شود

اي و موتـوري غيرخـودرو اسـتفاده گـردد، عمليـات خـاكي        هـاي صـفحه   و كوبنـده هـا   بـر، غلتـك   عملياتي كه در آن از وسايلي ماننـد دج . 2
 . گردد با دست محسوب مي

 : گردند  بندي مي ها در اين فصل به صورت زير طبقه انواع زمين. 3

سـهولت   هايي هستند كـه عامـل كـار بـا وزن طبيعـي خـود بـه حـدي در آن فـرو رود كـه انجـام عمليـات بـه              زمين  :هاي لجني  زمين. 3-1
 . مقدور نباشد

 . هايي هستند كه با بيل قابل برداشت باشند زمين: هاي نرم  زمين. 3-2

 . شوند هايي هستند كه با كلنگ يا دج بر كنده مي زمين: هاي سخت  زمين. 3-3

هـايي   زمـين . اشـد بـري يـا مـواد منفجـره نيـاز ب      هـاي بـادي سـنگ    هـا چكـش   هايي هستند كه بـراي كنـدن آن   زمين: هاي سنگي  زمين. 3-4
تـوأم بـا خـاك يـا مخلـوط شـن و ماسـه وجـود         ) جـايي اسـت   هايي كه با وسايل دسـتي قابـل جابـه    سنگ(كه در آن قطعات معمولي سنگ 

 .شوند داشته باشد، زمين سنگي تلقي نمي

  . گردد ها با تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما تعيين و صورت جلسه مي طبقه بندي. 3-5
هـاي سـنگي، خردكـردن قطعـات      هـاي غيرسـنگي  يـا ريـزش     كنـي، كانـال كنـي، حفـر چـاه  در زمـين       ، پـي  كه در خاكبرداريدرمواردي . 4

 . گردد سنگي ضرورت يابد، تنها همان قسمت از عمليات، سنگي تلقي مي

 .در عمليات خاكي در سنگ، بابت تأمين ايمني و عمليات حفاظتي، وجه اضافي پرداخت نخواهد شد. 5

بيني نشده باشد، اضافه  هاي اجرايي پيش ها، تعبيه فاصله اي بين پي سازي و پي كني ضروري باشد و در نقشه كني مواردي كه در پيدر . 6
  :گردد  عرضي معادل شرح زير لحاظ مي

 .متر يسانت 30متر است، از هر طرف  5/1ها تا  كني آن اي كه عمق پي متر و يا ساير ابنيه 2ها به دهانه  براي پل. 6-1

 .متر سانتي 50متر است از هر طرف  5/1ها بيشتر از  متر و يا ساير ابنيه اي كه عمق پي كني آن 15تا  2ها به دهانه  براي پل. 6-2

كني با نظر مهندس مشاور و تصويب  متر، تعريض پي 15هاي به دهانه بيشتر از  هاي ريزشي يا پي كني پل در مورد پي كني در زمين. 6-3
 . گردد تعيين مي كارفرما

و يا با خاك ) در صورت مناسب بودن براي مصرف(كني  كني پس از اتمام بايد با مصالح حاصل از پي در هر حال فاصله اضافي پي. 6-4
  .مناسب، با نظر مهندس مشاور و تأييد كارفرما پر شود

نظـور شـده اسـت و از ايـن بابـت وجـه اضـافي        بـرداري م  هـاي حاصـل از خـاك    هـاي خـاكريزي و تـورم خـاك     ها، افت اليـه  در قيمت. 7
 . باشد بيني شده محل عمليات مي هاي پيش مبناي محاسبه حجم عمليات، اندازه. پرداخت نخواهد شد

هـاي اجرايـي و دسـتوركارها انجـام گيـرد؛ پـر كـردن         هـاي درج شـده در نقشـه    كنـي بـيش از انـدازه    كني و كانال چنانچه خاكبرداري، پي .8
ي اضافي، با مصـالح بـا كيفيـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم كوبيـدن آن، بـه عهـده پيمانكـار اسـت و               ها  مجدد قسمت

 . از اين بابت وجهي پرداخت نخواهد شد



  عمليات خاكي با دست. فصل دوم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

 
  

14 

در عمليات خاكي در سنگ، پيمانكار ملزم بـه انجـام هـر نـوع اقـدام الزم بـه منظـور تـأمين ايمنـي و انجـام عمليـات حفـاظتي اسـت و              . 9
 . اضافي از اين بابت صورت نخواهد گرفت پرداخت

 . هاي دستي يا ساير وسايل دستي استفاده گردد، از اين بابت وجه اضافي پرداخت نخواهد شد ها از تلمبه در مواردي كه در آبكشي. 10

 در ارتباط با فاصله حمل؛. 11

 . گردد گردد، هزينه حمل پرداخت نمي مي هايي كه از خاك حاصل از خاكبرداري در همان محل استفاده در خاكريزي. 11-1

هــايي كــه از خــاك قرضــه و يــا خــاك دپــو شــده حاصــل از خــاكبرداري در محلــي داراي فاصــله بــا محــل خــاكريز    در خــاكريزي. 11-2
 . گردد شود، فاصله حمل معادل كوتاه ترين فاصله محل بارگيري تا مركز ثقل خاكريزي منظور مي استفاده مي

تـرين فاصـله بـين محـل      هايي كه خاك آن بايسـتي بـه خـارج از محـل حمـل گـردد بـراي تعيـين فاصـله حمـل، كوتـاه            برداري خاك.11-3
 .گردد برداري لحاظ مي تخليه و مركز ثقل خاك

متـر مجـاز اسـت و تنهـا در صـورت تأييـد مشـاور و تصـويب كارفرمـا           100هـاي غيرلجنـي حـداكثر تـا فاصـله       حمل دسـتي خـاك  . 11-4
بـديهي اسـت در   . گـردد  و بـه تناسـب فاصـله اسـتفاده مـي      020402در ايـن صـورت از رديـف    . باشـد  ر قابـل پرداخـت مـي   مت 100بيش از 
 . هاي فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده گردد بايستي از رديف) چه بارگيري با دست باشد چه با ماشين (هاي ماشيني  حمل

شود،  ا و مواد زايد كه به محل دفن يا محل بارگيري و حمل توسط ماشين حمل ميه شده در اين فصل، براي خاك هاي حمل درج رديف. 12
 .و بارگيري مجدد، پرداختي صورت نخواهد گرفت) دپو كردن(به عبارت ديگر براي انباشتن . شود تنها يك بار پرداخت مي

ها، مبناي محاسبه  در صورت تعدد كوره. ها است ره، فاصله دهانه چاه تا انتهاي هر يك از كو020301مراد از عمق درج شده در رديف . 13
ها به طور جداگانه محاسبه خواهد  ها به عالوه عمق ميله است و براي هريك از كوره متر، طول هر يك از كوره 20اضافه بهاي عمق بيش از 

 .شد

 .هاي حفاري چاه براي چاه فاضالب نفوذي در نظر گرفته شده است رديف. 14

شيبدار، رقوم زمين طبيعي كنار پي در پائين ترين نقطه، مالك محاسبه حجم عمليات پي كني با دست است و عمليات خاكي  هاي در زمين. 15
  .هاي خاكبرداري با وسايل مكانيكي محاسبه شود باالتر از اين رقوم بايد از رديف

واصل بيشتر از يك كيلومتر از رديف حمل آب در فصل هزينه حمل آب تا فاصله يك كيلومتر منظور گرديده و براي ف 020503در رديف . 16
 .گردد جهت محاسبه ميزان آب مصرفي از جدول زير استفاده مي. گردد استفاده مي) عمليات خاكي با ماشين  (سوم 

  
 ميزان آب  شرح 

 ليتر براي يك متر مكعب خاك كوبيده شده  120  )هاي سنگي  هاي داراي دانه خاك( ها  مخلوط

 ليتر براي يك متر مكعب حجم كوبيده شده  30 هاي سنگي خاكريز

 ليتر براي يك متر مكعب حجم كوبيده شده  400 ماسه بادي خشك 

 ليتر براي يك متر مكعب حجم كوبيده شده  200 ماسه بادي مرطوب 

  
 

  .گردد مي ، سطوحي كه بايد تسطيح و تنظيم شوند، به وسيله مهندس مشاور صورت مجلس020801در رديف . 17
  .شود هزينه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسايل دستي از رديف حفر چاه در اين فصل استفاده مي. 18
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار   شماره شرح واحد

  

 مترمكعب 48,700

لجن برداري، حمل با زنبه يا چرخ دستي يا وسائل 
  .ها آن متري و تخليه 50مشابه آن تا فاصله 

 020101

  

  مترمكعب  21,100

متر  2هاي نرم تا عمق  پي كني و كانال كني در زمين
هاي  هاي كنده شده، به كنار محل وريختن خاك

  .مربوط

 020102  

  

  مترمكعب  52,800

 2هاي سخت تا عمق  پي كني و كانال كني در زمين
هاي  هاي كنده شده، به كنار محل ريختن خاك متر و
  .مربوط

 020103  

  

  مترمكعب  146,500

 2هاي سنگي تا عمق  پي كني و كانال كني در زمين
ها از مواد منفجره استفاده شود،  متر، كه براي كندن آن

  .هاي مربوط و ريختن مواد كنده شده، به كنار محل

 020104  

  

  مترمكعب  17,300

، هرگاه 020104تا  020102هاي  اضافه بها به رديف
متر باشد، براي  2ل كني بيش از كني و كانا عمق پي

متر  6تا  4متر يك بار،  4تا  2 حجم واقع بين عمق
متر سه بار و به همين ترتيب، براي  8تا  6دوبار و 

  .هاي بيشتر عمق

 020201  

  

  مترمكعب  58,100

، در 020104تا  020102هاي  اضافه بها به رديف
هاي  صورتي كه، عمليات پائين تر از سطح آب

ي صورت گرفته باشدوبراي آبكشي ضمن زيرزمين
  .اجراي كار، به كار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

 020202  

  

  مترمكعب  211,000

متر و كوره و مخزن با  2/1 حفر ميله چاه به قطر تا
 20هاي نرم و سخت تا عمق  مقاطع موردنياز در زمين

هاي حاصله تا فاصله  متر از دهانه چاه و حمل خاك
  .از دهانه چاهمتر  10

 020301  

  

  مترمكعب  29,300

، هرگاه عمق چاه بيش از 020301اضافه بها به رديف 
متر  5متر از دهانه چاه باشد، براي حجم واقع در  20

 5متر يك بار، براي حجم واقع در  20اول مازاد بر 
 5متر دوبار، براي حجم واقع در  20متر دوم مازاد بر 

هاي  ن ترتيب براي عمقمتر سوم سه بار و به همي
  .بيشتر

 020302  

  

  مترمكعب  27,400

بارگيري مواد حاصله از هـر نـوع عمليـات خـاكي و     
متر و تخليه آن در  20 حمل با هر نوع وسيله دستي تا

  .مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد

 020401  
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار   شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  19,400

 20، براي 020401و  020101هاي  اضافه بها به رديف
متر به  20 كسر. (متر حمل اضافي با وسايل دستي

  ).شود تناسـب محاسبه مي

 020402  

  

  مترمربع  1,520
هاي كنده شده با  ها وكانال تسطيح و رگالژ كف پي

  .ماشين
 020501  

  

  مترمكعب  11,900

ها  ها يا مصالح سنگي موجود در كنار پي ريختن خاك
ها در قشرهاي  كانال ها و ها، به درون پي و كانال
، تراكم با متر در هرعمق پخـش سانتي 15حداكثر 
  .و تسطيح الزم درصد كوبيدگي 90حداقل 

 020502  

  

  مترمكعب  27,700

هاي پخش شده در قشرهاي  آب پاشي وكوبيدن خاك
درصد به روش  90متر با تراكم  سانتي 15حداكثر 

  .آشتوي اصالحي در هر عمق

 020503  

  020504   .هاي غيرسنگي اصالح و شيب بندي ترانشه  مربعمتر  1,810  
  020505   .ها اصالح و شيب بندي شيرواني  مترمربع  1,740  
  

  مترمربع  135
قطعات سنگي درشت كردن جمع و جداكردن

oversize)( از سطح راه.  
 020601  

  

  مترمربع   
هاي سنگي درزدار و  اصالح و پروفيله كردن ترانشه

  .سست
 020701  

  

  مترمربع  8,020

هاي  تسطيح و تنظيم ورودي و خروجي آبروها و پل
متر براي  8/1متر و ارتفاع كمتر از  3به دهانه تا 

  . تسهيل ورود و خروج آب

 020801  
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  عمليات خاكي با ماشين. فصل سوم
  مقدمه 

  
شود و از بابت تغيير  ها محاسبه مي ورت مجلسحجم عمليات خاكي براساس كار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور كارها، و ص. 1

 . هاي مربوطه، وجه اضافي پرداخت نخواهد شد حجم ناشي از نشست يا تورم يا كوبيدن، با توجه به منظور شدن در رديف

اضافي با  ها باشد، حجم عمليات در صورتي كه خاكريزي روي شيرواني خاكريزهاي موجود و يا سطوح پرشيب مستلزم پلكاني كردن آن. 2
 .هاي اجرا شده محاسبه و پرداخت خواهد شد و تأييد كارفرما مطابق نقشه پيشنهاد مشاور

سازي در خاكبرداري و وجود محدوديت يا صعوبت در عمليات  گونه بها يا اضافه بهايي، مانند پروفيل هاي واحد اين فصل، هيچ  به  قيمت. 3
 .گيرد ، تعلق نمي)به صراحت ياد شده استبه استثناي آن چه كه (ها  خاكي و مانند اين

بيني نشده باشد، اضافه  هاي اجرايي پيش كني ضروري باشد و در نقشه سازي و پي اي بين پي ها، تعبيه فاصله كني در مواردي كه در پي. 4
 : گردد  عرضي معادل شرح زير لحاظ مي

 . متر سانتي 30متر است، از هر طرف   5/1ها تا  كني آن ياي كه عمق پ متر و يا ساير ابنيه 2هاي به دهانه  براي پل. 4-1

 . متر سانتي 50متر است از هر طرف   5/1ها بيشتر از  كني آن اي كه عمق پي متر و يا ساير ابنيه 15تا  2هاي به دهانه  براي پل. 4-2

كني با نظر مهندس مشاور و تصويب  ر، تعريض پيمت 15هاي به دهانه بيشتر از  كني پل هاي ريزشي يا پي كني در زمين در مورد پي. 4-3
  . گردد كارفرما تعيين مي

هـاي اجرايـي و دسـتوركارها انجـام گيـرد؛ پـر كـردن         هـاي درج شـده در نقشـه    كنـي بـيش از انـدازه    كني و كانال چنانچه خاكبرداري، پي. 5
لـزوم كوبيـدن آن، بـه عهـده پيمانكـار اسـت و        هاي اضافي، با مصـالح بـا كيفيـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت          مجدد قسمت

 . از اين بابت وجهي پرداخت نخواهد شد

 . برداري منظور شده و از اين بابت وجه اضافي پرداخت نخواهد شد هاي حاصل از خاك هاي خاكريزي و تورم خاك ها، افت اليه در قيمت. 6

  :د گردن بندي مي ها در اين فصل به صورت زير طبقه انواع زمين. 7

 .هايي هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام عمليات به سهولت مقدور نباشد زمين  :هاي لجني  زمين. 7-1

اده قوه اسب و يا وسايل مشابه بدون استف 150ها به وسيله بولدوزر، تا قدرت  هايي هستند كه انجام عمليات در آن زمين: هاي نرم  زمين. 7-2
 .از ريپر عملي  باشد

قوه اسب و يا وسايل مشابه با استفاده  300ها به وسيله بولدوزر، تا قدرت  هايي هستند كه انجام عمليات در آن زمين: هاي سخت  زمين. 7-3
 .از ريپر عملي باشد

آالت سنگين مانند  باشد و يا استفاده از ماشينها مواد سوزا يا مواد منفجره نياز  هايي هستند كه براي كندن آن زمين: هاي سنگي  زمين. 7-4
 . قوه اسب الزامي باشد 300بولدوزر، با قدرت بيش از 

بندي زمين در ساير عمليات خاكي با تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما انجام  ها با تأييد مهندس مشاور و طبقه بندي زمين پي طبقه. 8
 .شود مي

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

اده از بايد با بيل مكانيكي يا وسيله مشابه آن كنده شوند، برحسب مورد، با استفبه علت محدوديت فضاي كار هايي كه  ها و كانال پي. 10
 .شوند برآورد مي 030801و  030703تا  030701هاي   رديف
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  :نحوه پرداخت هزينه حمل خاك . 11

هاي محل كنده شده  طبق اندازه. شود كني، حجم خاكي كه حمل مي كني و كانال هاي حاصل از خاكبرداري، پي در مورد حمل خاك. 11-1
 . ها منظور شده است و پرداخت ديگري از اين بابت به عمل نخواهد آمد تورم، در قيمت هاي مربوط به ازدياد حجم يا شود، هزينه محاسبه مي

گردد، هزينه حمل خاك پرداخت  كه از خاك حاصل از خاكبرداري در همان محل استفاده مي)  Back Filling( در خاكريزهاي برگشتي . 11-2
 .  گردد پرداخت مي 030901ولي رديف . گردد نمي

پس از هاي محل مصرف   شود، برابر حجم اندازه هاي تهيه شده از محل قرضه براي خاكريزها، حجم خاكي كه حمل مي د خاكدر مور. 11-3
براي برداشتن  .شود هاي خاكبرداري در اين فصل استفاده مي هزينه تهيه خاك از محل قرضه از قيمت رديف .شود مي  در نظر گرفتهكوبيدن 

 .گيرد ورت نميخاك رويه نامناسب پرداختي ص

ترين فاصله بين محل  هايي كه خاك آن بايستي به خارج از محدوده عمليات حمل گردد، براي تعيين فاصله حمل، كوتاه برداري خاك. 11-4
 . گردد تخليه و مركز ثقل خاكبرداري لحاظ مي

ترين فاصله  ر شرايط يكسان از نظر نوع مواد، كوتاهكني د كني يا كانال هاي مصرفي در خاكريزها از محل خاكبرداري، پي در مورد خاك. 11-5
  .بين مركز ثقل خاكريز و خاكبرداري، مالك محاسبه پرداخت بهاي حمل خواهد بود

 85شود، براي  متر برداشت مي سانتي 15ضخامت خاك جانشين در زمين طبيعي كوبيده شده يا در حالتي كه خاك نباتي بستر خاكريز تا . 12
 95متر و براي  سانتي 5درصد كوبيدگي به روش آشتو اصالحي برابر  90متر، براي  سانتي 3ه روش آشتو اصالحي برابر درصد كوبيدگي ب

مازاد بر اعداد تعيين . شود هاي برداشت شده پرداخت مي متر تعيين و اضافه به پروفيل سانتي 7درصد كوبيدگي به روش آشتو اصالحي برابر 
درصد  60متر باشد،  سانتي 15اگر خاك نباتي برداشت شده از بستر خاكريز بيشتر از . ي پرداخت نخواهد شدشده، در هيچ مورد، وجه اضاف

 . گردد هاي پيش گفته، محاسبه مي اندازه

شود،  ها و مواد زايد كه به محل دفن يا محل بارگيري و حمل توسط ماشين حمل مي شده در اين فصل، براي خاك هاي حمل درج رديف. 13
 .و بارگيري مجدد، پرداختي صورت نخواهد گرفت) دپو كردن(به عبارت ديگر براي انباشتن . شود ا يك بار پرداخت ميتنه

متر تعيين  سانتي 20اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي . شود كسر بهايي به شرح زير منظور مي 031104تا  031101هاي  نسبت به رديف. 14
متر تعيين  سانتي 30درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي  20متر تعيين شود،  سانتي 25يزي درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاكر 10شود، 
 .درصد رديف مربوط 40متر تعيين شود،  سانتي 30درصد و اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي بيش از  30شود، 

تا محل مصرف منظور گرديده و براي  ها است، حمل آب تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشت هايي كه آب جزئي از آن رديف رديف. 15
 . گردد جهت محاسبه ميزان آب مصرفي از جدول زير استفاده مي. گردد استفاده مي 030904فواصل بيشتر از يك كيلومتر از رديف 

  

  جدول تعيين ميزان آب مصرفي برحسب مصالح مختلف
 

 ميزان آب  شرح 

 يتر براي يك متر مكعب خاك كوبيده شده ل 120  )هاي سنگي  هاي داراي دانه خاك( ها  مخلوط

 ليتر براي يك متر مكعب حجم كوبيده شده  30 خاكريزهاي سنگي 

 ليتر براي يك متر مكعب حجم كوبيده شده  400 ماسه بادي خشك 

 ليتر براي يك متر مكعب حجم كوبيده شده  200 ماسه بادي مرطوب 
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در هر ماه محاسبه شده است و با تأييد مشاور و كارفرما و تنظيم صورتجلسه اجرايي  تسطيحترميم و براي دو بار  031205بهاي رديف . 16
 . گردد پرداخت مي

، از حاصل تقسيم مقدار كيلوگرم ديناميت مصرف شده در 030201حداكثر حجم خاكبرداري سنگي قابل پرداخت ازرديف . 17
 مازاد بر حجم . آيد به دست مي 25/0به عدد ) ربط رسيده باشد مسئوالن ذيطبق دستور جلسه مصرف كه به امضاي (هاي سنگي  خاكبرداري

و  بوستر پنتوليتي ،در صورت استفاده از هر كيلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امواليت كارتريجي. پرداخت شود 030105مذكور، بايد از رديف 
  .شود ناميت محاسبه ميگرم دي 1500گرم و  750گرم،  550گرم،  300به ترتيب معادل  آنفو -آل
درصد و درصورتي كه در  90شده شني انجام شود،  هاي ساخته در راه 030904تا  030902هاي  در صورتي كه حمل موضوع رديف. 18
 .شود هاي حمل پرداخت مي درصد بهاي رديف 77هاي آسفالتي انجام شود،  راه

  .منظور شده است 030704بيل مكانيكي در بهاي رديف  هزينه وسيله مناسب براي عملكرد چكش هيدروليكي از قبيل .19
هايي كه  شود، اما براي محل هاي نرم محاسبه و پرداخت مي هاي ماسه بادي براساس رديف خاكبرداري در زمين هزينه خاكبرداري در زمين .20

ي بهـا مناسب بـراي تـردد ماشـين آالت باشـد، بـه      ماسه بادي به شكل تپه ماهور متراكم در آمده و براي خاكبرداري در آن نياز به بستر سازي 
هاي حمل واقع در محدوده خاكبرداري در زمين هاي ماسه بادي ضـريب   و به بهاي رديف 25/1خاك نرم ضريب  رديف خاكبرداري در زمين

  .شود اعمال مي 15/1
فجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و در صورتي كه به دليل مجاورت بخشي از عمليات خاكبرداري با تاسيسات خاص، امكان ان .21

درصد به  30انجام شود، براي آن حجم از عمليات ) انفجار آرام(طبق دستور مهندس مشاور و تاييد كارفرما الزم باشد كه انفجار با محدوديت 
  .شود ، اضافه مي030201بهاي رديف 

اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما،  يط به گونهچنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ با وسايل مكانيكي، شرا .22
 نتوان از بولدوزر براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدرولكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از چكش

  .شود محاسبه و پرداخت مي 030202هيدروليكي استفاده شده، بهاي كار از رديف 
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترمربع 245

شخم زدن هرنوع زمين غيرسنگي با وسيله مكـانيكي،  
  .متر سانتي 15به عمق تا 

 030101 

  

  مترمكعب  22,500

هاي لجني با هر وسيله مكانيكي،  برداري در زمين لجن
ز مركز ثقل برداشت و متر ا 20و حمل مواد تا فاصله 

  .تخليه آن

 030102  

  

  مترمكعب  3,460

هاي نرم با هر وسـيله مكـانيكي،    خاكبرداري در زمين
متـر از   20حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصـله  

  . مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

 030103  

  

  مترمكعب  7,430

ــين ــا هــر وســيله   خــاكبرداري در زم هــاي ســخت ب
مواد حاصل از خاكبرداري تـا فاصـله    مكانيكي، حمل

  . متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن 20

 030104  

  

  مترمكعب  41,700

ــين ــيله   خــاكبرداري در زم ــر وس ــا ه ــاي ســنگي ب ه
مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاكبرداري تـا فاصـله   

  . متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن 20

 030105  

  

  مترمكعب  52,200

هاي سنگي با هر وسيله مكانيكي  اكبرداري در زمينخ
و با اسـتفاده از مـواد سـوزا، حمـل مـواد حاصـل از       

متر از مركز ثقـل برداشـت و    20خاكبرداري تا فاصله 
  . توده كردن آن

 030201  

  

  مترمكعب  77,200

هاي سنگي با استفاده از چكش  برداري در زمين خاك
، حمل )مه فصلمقد 22با توجه به بند ( هيدروليكي

متر از مركز  20برداري تا فاصله  مواد حاصل از خاك
  .ثقل، برداشت و توده كردن آن

 030202  

  

  مترمكعب  2,810

ريـزش  (برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمـين  
متـر از مركـز ثقـل     20حمل آن تـا فاصـله    ،)برداري

  .برداشت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن

 030301  
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  24,200

، حمـل  )برداري ريزش(برداشت مواد ناشي از ريزش 
متر از مركز ثقل برداشت و ريختن در  20آن تا فاصله 

خاكريزها يا توده كردن آن، براي آن قسمت از ريزش 
هاي بزرگ غيرقابل حمل باشـد و   كه مربوط به سنگ
هـاي   ها از مـواد منفجـره يـا روش    براي خردكردن آن

  .شود ديگر استفاده

 030401  

  

  مترمكعب  7,560
هاي غيرسنگي براي  خاكبرداري در كناره راه در زمين

  ).بري بغل(تعريض و تأمين ديد 
 030402  

  

  مترمربع  1,780
هـا و   رگالژ و پروفيله كردن سـطح شـيرواني ترانشـه   

  .ها كف ترانشه
 030501  

  030502   .اصالح قنوها و كانيوها  مترطول  29,600  
  

  مترمكعب  6,510
، چنانچـه فاصـله حمـل    030102اضافه بها به رديف 

  . متر باشد 50متر و حداكثر  20بيش از 
 030601  

  

  مترمكعب  2,090

، 030201، 030105تـا   030103اضافه بها به رديـف  
 20، هرگاه فاصله حمل بـيش از  030401و  030301

  . متر باشد 50متر و حداكثر 

 030602  

  

  مترمكعب  12,600

هـاي   كني با وسيله مكـانيكي در زمـين   كني و كانال پي
متر و ريختن خاك كنده شده بـه كنـار    2نرم تا عمق 

  .هاي مربوط محل

 030701  

  

  مترمكعب  19,700

هـاي    كني با وسيله مكـانيكي در زمـين   كني و كانال پي
متر و ريختن خـاك كنـده شـده بـه      2سخت تا عمق 

  .هاي مربوط كنار محل

 030702  

  

  مترمكعب  31,500

هـاي   كني با وسيله مكـانيكي در زمـين   كني و كانال پي
متر و حمل و تخليه مواد كنـده شـده    2لجني تا عمق 

  .متر از مركز ثقل برداشت 50تا فاصله 

 030703  

  

  مترمكعب  179,500

ــش     ــا چك ــودبرداري ب ــي و گ ــال كن ــي، كان ــي كن پ
متر و حمـل   2هيدروليك در زمينهاي سنگي تا عمق 

متر از مركز ثقـل   20يه مواد كنده شده تا فاصله و تخل
  .برداشت

 030704  
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  2,280

هرگـاه   ، 030704تا  030701هاي  اضافه بها به رديف
متـر باشـد ، بـراي     2عمق كانال و پي كنـي بـيش از   
متر يـك بـار ،    3تا  2حجم خاك واقع شده در عمق 

مـين  متر سـه بـار و بـه ه    5تا  4متر دوبار ،  4تا  3
  .هاي بيشتر ترتيب براي عمق

 030801  

  

  مترمكعب  3,860

ــف   ــه ردي ــا ب ــافه به ــاي  اض و  030702، 030701ه
در صورتي كـه عمليـات زيـر سـطح تـراز       030704

هاي زيرزميني انجام شود و براي آبكشـي، ضـمن    آب
  .اجراي كار، به كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد

 030802  

  

  مترمكعب  12,200

هـاي   ي مواد حاصل از عمليات خاكي يا خـاك بارگير
توده شده و حمل آن با كـاميون يـا هـر نـوع وسـيله      

متــري مركــز ثقــل  500مكــانيكي ديگــر، تــا فاصــله 
  .برداشت وتخليه آن

 030901  

  

3,020  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
ههاي سرويس، هاي ساخته نشده، مانند را شده در راه

ارتباطي و انحرافي، در صورتي كه فاصله حمل بـيش  
كيلـومتر باشـد، بـراي هـر كيلـومتر       10متر تا  500از 

كسـر كيلـومتر، بـه تناسـب     . (متـر اول  500اضافه بر 
  .)شود محاسبه مي

 030902  

  

2,750  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
هاي ساخته نشده در صـورتي كـه فاصـله     شده در راه

كسـر كيلـومتر بـه    . (كيلـومتر باشـد   10حمل بيش از 
  .)شود تناسب محاسبه مي

 030903  

  

2,860  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل آب در صورتي كه فاصله حمـل بـيش از يـك    
كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بريك كيلـومتر  

   .)شود مي كسر كيلومتر به تناسب محاسبه. ( اول

 030904  

  031001   .تسطيح بسترخاكريزها با گريدر  مترمربع  230  
  

  مترمربع  500

ها و  پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه آب
درصــد، بــه روش آشــتو  85ماننــد آنهــا، بــا تــراكم 

  . متر سانتي 15اصالحي تا عمق 

 031002  
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

  مترمربع  715

ها و  زها يا كف ترانشهپاشي و كوبيدن بستر خاكري آب
ــراكم   ــا ت ــه روش آشــتو  90ماننــد آنهــا، ب درصــد، ب

  . متر سانتي 15اصالحي تا عمق 

 031003  

  

  مترمربع  920

ها و  پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه آب
ــا تــراكم  درصــد، بــه روش آشــتو  95ماننــد آنهــا، ب

  . متر سانتي 15اصالحي تا عمق 

 031004  

  

  مربعمتر  1,470

ها و  پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه آب
درصــد، بــه روش آشــتو  100ماننــد آنهــا، بــا تــراكم 

  . متر سانتي 15اصالحي تا عمق 

 031005  

  

  مترمربع  1,110
غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي خشـك در بسـتر   

  . متر سانتي 15ها تا عمق  خاكريزها يا كف ترانشه
 031006  

  

  مترمكعب  7,460

پاشي، تسـطيح، پروفيلـه كـردن، رگـالژ و      پخش، آب
درصـد   85كوبيدن قشرهاي خـاكريزي و تونـان بـا    

كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه ضخامت 
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شـدن، حـداكثر   

  . متر باشد سانتي

 031101  

  

  مترمكعب  8,880

رگـالژ و  پاشي، تسـطيح، پروفيلـه كـردن،     پخش، آب
درصـد   90كوبيدن قشـرهاي خـاكريزي و تونـان بـا     

كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه ضخامت 
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شـدن، حـداكثر   

  . متر باشد سانتي

 031102  

  

  مترمكعب  10,300

پاشي، تسـطيح، پروفيلـه كـردن، رگـالژ و      پخش، آب
درصـد   95كوبيدن قشرهاي خـاكريزي و تونـان بـا    

كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه ضخامت 
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شـدن، حـداكثر   

  . متر باشد سانتي

 031103  
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  14,000

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيلـه كـردن، رگـالژ و    
درصـد   100كوبيدن قشرهاي خـاكريزي و تونـان بـا    

ضخامت  كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شـدن، حـداكثر   

  .متر باشد سانتي

 031104  

  

  مترمكعب  4,790

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيلـه كـردن و كوبيـدن    
ــه ضــخامت    ــي ك ــنگي، وقت ــاكريزي س قشــرهاي خ

 60قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شـدن، حـداكثر   
  .متر باشد سانتي

 031105  

  

  مترمكعب   

پاشي، تسطيح، پروفيلـه كـردن و كوبيـدن     پخش، آب
ها و  قشرهاي خاكريزي روي ورودي و خروجي تونل

  .ها طبق مشخصات گالري

 031106  

  

  مترمكعب  2,250

هـا و   ها يا مصالح سنگي موجود كنار پي ريختن خاك
درصـد   90و تراكم با  ها با ماشين ها به درون آن كانال

  .كوبيدگي

 031201  

  

  مترمكعب  3,050
اختالط دو يا چند نـوع مصـالح، بـه منظـور سـاختن      

  .زيرسازي راه يا تقويت بستر
 031202  

  

  مترمكعب  1,990
هاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگـالژ آن   پخش خاك

  . هاي مورد نظر در محل
 031203  

  

  مترمكعب  1,460
هـاي   پخش مصالح حاصل از خاكبرداري كه در محل

  . هر ضخامت تعيين شده دپو شده باشند، با
 031204  

  

  ماه - كيلومتر  1,609,000
يـا سـاير    هاي انحرافي بـا گريـدر   ترميم و تسطيح راه

  .وسايل مكانيكي
 031205  

  

  مترمربع  99
بندي مناسب بـا   تسطيح اراضي واقع در حريم با شيب

  .گريدر
 031206  

  

  مترمكعب  18,700
تهيه ماسه بادي مرطـوب، شـامل كنـدن، بـارگيري و     

  .متر و باراندازي در محل مصرف 500تا فاصله حمل 
 031301  

  

  مترمكعب  15,900
پخش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيـدن ماسـه بـادي    

  . مرطوب براي ساختمان بدنه راه
 031302  

  

  مترمكعب  20,700
تهيه ماسه بادي خشك، شامل كندن، بارگيري و حمل 

  . متر و باراندازي در محل مصرف 500تا فاصله 
 031303  
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  20,200
پخش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيـدن ماسـه بـادي    

  . خشك براي ساختمان بدنه راه
 031304  

  

  مترمكعب  13,500
پخش، تسطيح و كوبيدن ماسـه بـادي، بـراي تحكـيم     

  .بستر راه
 031305  

  

  مترمكعب  20,600
پخش، تسطيح، غرقاب كـردن وكوبيـدن ماسـه بـادي     

  .هاي سست و لجني م زمينبراي تثبيت و تحكي
 031306  

  

  مترمكعب  56,700
تهيه، پخش، تسطيح و كوبيدن قلـوه سـنگ در بسـتر    

  .راه
 031307  

  031401   .ها بندي شيرواني اصالح و شيب  مترمربع  1,780  
  031402   .طريق بذرپاشي ها از ها و ترانشه تثبيت شيرواني  مترمربع     
  

  مترمربع   
هاي  ها ازطريق ايجاد شبكه و ترانشهها  تثبيت شيرواني

  .چوبي و كاشت نهال
 031403  

  

  مترمربع   
ها با استفاده توأم از گابيون  ها و ترانشه تثبيت شيرواني

  .كاشت گياه و
 031404  

  

  مترمربع   
ــيرواني  ــت ش ــه  تثبي ــا و ترانش ــتفاده از    ه ــا اس ــا ب ه

  .ژئوتكستايل و كاشت گياه
 031405  

  

  مترمربع   
ها با استفاده از الوار دوبلـه   ها و ترانشه شيروانيتثبيت 

  .تقويت شده و كاشت گياه
 031406  

  

  مترمكعب  18,800
بـه صـورت پلكـاني    (ها  سازي شيرواني شانه راه آماده

  .جهت اجراي تعريض عرض راه...) و
 031501  
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  هاي سطحي آوري و دفع آب زهكشي،  جمع. فصل چهارم
  مقدمه

  
 : هاي زير است  هاي زيرزميني شامل قسمت ها و جمع كننده ذاري زهكشعمليات لوله گ .1

 . برداري الزم تميز كردن و تسطيح مسير ترانشه زهكش در حريم موردنياز و انجام كارهاي نقشه.1-1

 . با عمق و عرض مشخص شده) هاي لجني  به استثناي زمين( حفر ترانشه در هر نوع زمين .1-2

 . هاي زهكش در طول كنار ترانشه و نصب آن در داخل ترانشه لهتخليه و توزيع لو.1-3

 . حفاظت داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجي.1-4

  )هاي بتني مانند لوله(تهيه مالت و اجراي بندكشي اتصاالت در مواردي كه نياز به اين كار وجود دارد . 1-5

 . ها ات براي زير و اطراف و روي لولهبندي شده طبق مشخص ريختن و پخش مصالح فيلتر دانه. 1-6

هـا بـه منظـور جلـوگيري از      متـر روي لولـه   سـانتي  30هـاي حاصـل از عمليـات حفـاري در مرحلـه اول تـا ارتفـاع         خاكريزي با خاك. 1-7
 . هاي اضافي هاي زهكش و خاكريزي مجدد تا تراز موردنظر و پخش خاك جا به جا شدن لوله

  . رفتگي احتمالي داخل لوله و ساير عمليات مورد لزومآزمايش و شستشو و رفع گ. 1-8
  :هاي زير است  هاي زيرزميني بدون لوله شامل قسمت ها و جمع كننده عمليات اجراي زهكش. 2

 .  برداري الزم تميز كردن و تسطيح مسير ترانشه زهكش در حريم موردنياز و انجام كارهاي نقشه. 2-1

 . با عمق و عرض ترانشه مشخص شده) هاي لجني  به استثناي زمين(  حفر ترانشه در هر نوع زمين. 2-2

 . بندي شده طبق مشخصات تا كد مشخص شده ريختن و پخش مصالح فيلتر دانه. 2-3

  . هاي اضافي هاي حاصل از عمليات حفاري روي مصالح فيلتر تا تراز موردنظر و پخش خاك خاكريزي با خاك. 2-4
مشبك،  خرطومي مشبك، موجدار  PVCهايي از جنس پالستيك،  هاي سبك زهكش عبارت است از لوله لهدر اين فصل منظور از لو. 3

 . آلومينيومي و فيبر قيري

هايي از جنس آزبست سيماني، سفال، سيماني، مشبك فلزي و موجدار  هاي سنگين زهكش عبارت است از لوله در اين فصل منظور از لوله. 4
 . فلزي

هزينه تهيه مصالح . اين فصل هزينه تهيه مصالح فيلتر منظور نگرديده است 040305و  040201، 040102، 040101ي ها در بهاي رديف. 5
 .شود اين فصل به طور جداگانه و بر اساس حجم مصالح مورد مصرف پرداخت مي 040306فيلتر بر اساس رديف 

و حمل تا فاصله يك كيلومتر از مركز ثقل برداشت تا محل مصرف و  هزينه تهيه مصالح فيلتر و بارگيري  040306در قيمت واحد رديف . 6
متر مكعب  1/1متر مكعب عمليات،  1هر گاه فاصله حمل مصالح فيلتر از يك كيلومتر تجاوز كند، به ازاي هر . باراندازي، منظور شده است

 . شود وپرداخت مي محاسبه 030903و  030902هاي  مصالح فيلتر در نظر گرفته شده و هزينه حمل اضافي برحسب مورد، از رديف

اي و بارگيري و حمل تا فاصله يك  هزينه تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات با مصالح رودخانه  040307در قيمت واحد رديف . 7
حمل اضافي  هر گاه فاصله حمل از يك كيلومتر تجاوز كند، هزينه. كيلومتر از محل تهيه تا محل مصرف و باراندازي، منظور شده است

 . شود محاسبه و پرداخت مي 030903و  030902هاي  برحسب مورد، از رديف

 .هاي زهكش جزء مصالح تحويلي كارفرما است اين فصل، لوله 040102و  040101هاي  در رديف. 8
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هاي مربوط به  در رديف. ه استمالك عمق ترانشه، اختالف كف ترانشه با رقوم متوسط زمين پس از آماده نمودن و تميز كردن مسير ترانش. 9
هاي مربوط به سختي كار و حجم مازاد خاكبرداري در نظر گرفته شده و از ايـن بابـت وجـه     متر هزينه 2هاي بيش از  اجراي عمليات در عمق

 .اضافي پرداخت نخواهد شد

ميسر نباشد و حفاظت ديواره ترانشه ضروري باشـد  ، امكان حفر كانال با جدار قائم )نظير نوع و كيفيت خاك(در صورتي كه به داليل فني . 10
گـردد و اگـر امكـان اجـراي ترانشـه بـه صـورت         بندي به صورت جداگانه پرداخت مي هاي مربوط در فصل قالب بهاي اين عمليات از رديف

ر ايـن صـورت هزينـه    گـردد و د  پرداخت مـي   040304دار ميسر باشد، اضافه حجم عمليات  خاكبرداري و خاكريزي اضافي از رديف  شيب
 .گردد بست پرداخت نمي چوب

هاي زهكش مناسب نباشد بـا پيشـنهاد مهنـدس مشـاور و      در صورتي كه خاك حاصل از عمليات حفاري براي خاكريزي مجدد روي لوله. 11
شود و هزينه  حاسبه ميهاي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين م تصويب كارفرما از خاك قرضه استفاده خواهد شد و بهاي آن از رديف

 . هاي مربوط در همان فصل محاسبه خواهد شد هاي مازاد به نقاط تعيين شده طبق رديف حمل خاك

هاي  هاي زيرزميني و يا عمليات حفر كانال كه در زمين به قسمتي از طول مسير عمليات حفر ترانشه زهكش  040310اضافه بها در رديف . 12
 . گيرد گردد، تعلق مي ورت جلسه اجراي عمليات كه با حضور نمايندگان مهندس مشاور و پيمانكار تنظيم ميلجني قرار دارد و بر اساس ص

بايستي مطابق با استانداردهاي معرفي شده در مشخصات فني انتخاب و خريـداري گـردد؛    هاي عميق مي هاي مورد استفاده در زهكش لوله. 13
هـا   پيمانكار موظف است مراتب را به اطالع مهندس مشاور و كارفرما برساند و درصورتي كه لولـه در صورت عدم مطابقت با اين استانداردها 

 . بايستي به تأييد مهندس مشاور برسد توسط پيمانكار خريداري گردد نيز از اين نظر مي

باشـد؛ در   ق و سـطحي مـي  هـاي عميـ   اين فصل كه مربوط به ايجاد و احداث زهكـش  040305و 040201، 040102، 040101هاي  رديف. 14
 : گردد  هاي به وجود آمده انجام گردد به شرح زير درصدهاي تعيين شده از رديف پرداخت مي صورتي كه عمليات براي ترميم آسيب ديدگي

 . هاي فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد از رديف% 20هاي جزئي كه شامل اصالح مصالح فيلتر باشد در صورت ترميم آسيب ديدگي. 14-1

هـاي فـوق محاسـبه و پرداخـت      از رديف% 50ديده باشد،  هاي آسيب هاي كلي كه شامل جايگزيني لوله ديدگي در صورت ترميم آسيب. 14-2
 .خواهد شد

از حاصل ضرب سـطح مقطـع كانـال در زيـر تـراز آب در طـول مسـير         040312و  040311هاي  حجم عمليات قابل پرداخت در رديف. 15
 .آيد عمليات به دست مي
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 34,700

هاي سبك زهكش  هاي عميق با لوله اجراي زهكش
 60متر با ترانشه به عرض تا  ميلي 250تا قطر 

  .متر 2متر و عمق تا  سانتي

 040101 

  

  مترطول  50,900

هكش هاي سنگين ز هاي عميق با لوله اجراي زهكش
متر  سانتي 80متر با ترانشه به عرض  ميلي 250تا قطر 

  .متر 2و عمق تا 

 040102  

  

  مترطول  29,100
هاي زهكش  هاي زيرزميني بدون لوله اجراي زهكش

  .متر 2متر و عمق تا  سانتي 60با ترانشه به عرض 
 040201  

  

  مترطول  10,100

و  040102و  040101هاي  اضافه بها به رديف
متر باشد، به ازاي  2كه عمق ترانشه بيش از  040201

كسر يك متر به تناسب حساب (هر متر اضافه عمق 
  . )شود مي

 040301  

  

  مترطول  8,910

و  040102و  040101هاي  اضافه بها به رديف
در صورتي كه عرض ترانشه بيش از  040201
 30ها باشد، به ازاي هر  هاي مذكور در رديف عرض
  . عرضمتر اضافه  سانتي

 040302  

  

  مترطول  4,630

 040201و  040102، 040101هاي  اضافه بها به رديف
هاي لجني صورت  در صورتي كه عمليات در زمين

  .گيرد

 040303  

  

  مترمكعب  17,800

خاكبرداري اضافي ناشي از حفر ديواره ترانشه در 
به صورت  040201و  040102و  040101هاي  رديف
ناپذير باشد،    س زمين اجتنابعلت جن دار كه به شيب

  .برحسب حجم خاك اضافي برداشته شده

 040304  

  

  مترمكعب  1,980
هاي سطحي و پخش مصالح زهكش  اجراي زهكش

  .براي استفاده در زيرقشر رويه
 040305  

  

  مترمكعب  111,000
بندي شده براي  تهيه و حمل مصالح قشر فيلتر دانه

  .هاي سطحي و عميق مصرف در زهكش
 040306  

  

  مترمكعب  78,900

تهيه، حمل، پخش، تسطيح و كوبيدن مصالح زهكشي 
اي به منظور  طبق مشخصات با مصالح رودخانه

  .ها و موارد مشابه زهكشي بستر راه و كف ترانشه

 040307  



  زهكشي، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي. فصل چهارم
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

  
  

29 

 
  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترطول  370

ايجاد مسيرهاي هدايت آب در هر نوع زمين 
هاي سطحي  غيرسنگي و دج جهت هدايت آب

  .جاده به طرف آبروها باالدست

 040308  

  

  مترطول  460

هاي سطحي  آوري و دفع آب ايجاد كانال خاكي جمع
هايي كه داراي سكوي مياني هستند و  در وسط راه

  .تر است تراز اين قسمت مياني از تراز جاده پايين

 040309  

  

  مترمكعب  13,700
در  040308و  040307هاي  اضافه بها به رديف

  .هاي لجني صورت گيرد ليات در زمينصورتي كه عم
 040310  

  

  مترمكعب  17,200

، 040201، 040102، 040101هاي  رديف اضافه بها به
در صورتي كه عمليات در زير  040308و  040307
هاي زيرزميني انجام شود و استفاده از پمپ  تراز آب

  .براي تخليه آب الزم باشد

 040311  

  

  مترمكعب  11,600

، 040201، 040102، 040101هاي  رديف بهاضافه بها 
در صورتي كه عمليات در زير  040308و  040307
هاي زيرزميني انجام شود و استفاده از پمپ  تراز آب

  .براي تخليه آب ضروري نباشد

 040312  

  040401   .با قلوه سنگ) درناژ(ها  سنگريزي پشت ديوارها و پل  مترمكعب  74,200  
  

  مترمكعب  165,500
با سنگ ) درناژ(ها  نگريزي پشت ديوارها و پلس

  .الشه
 040402  

  

  مترمربع   
و استقرار آن در  )Geotextiles(ها  پارچه تهيه زمين

  .سطوح زهكش
 040501  
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  كوبي و سپركوبي حفاري، شمع. فصل پنجم
  مقدمه 

  
هاي اين فهرسـت بهـا    هاي مربوط در ساير فصل ستفاده از رديفساخته با ا ها وسپرهاي بتني پيش ريزي شمع گرد و بتن بندي، ميل بهاي قالب. 1

 .شود پرداخت مي

هـاي مربـوط، از فصـل كارهـاي فـوالدي        بهاي تهيه و حمل و باراندازي شمع يا سپر فلزي در صورتي كه در كار باقي بماند، طبـق رديـف  . 2
 . سنگين پرداخت خواهد شد

جداگانـه  ) حفاظ فلزي نوك شمع (بهاي كالهك سرشمع . شود شمع كوبيده شده پرداخت ميكوبي به ازاي متر طول  هاي شمع بهاي رديف. 3
 . شود از رديف مربوط در فصل كارهاي فوالدي سنگين پرداخت مي

و يـا لولـه    24نمره  Hبا تيرآهن % 10اختالف وزن تا ميزان  050305و  050304، 050302، 050301هاي  منظور از كلمه حدود در رديف. 4
 . باشد متر مي سانتي 24قطر خارجي به 

ها و سپرهاي فلزي به  هاي استاندارد به صورت يكپارچه و بدون جوش باشند و در مورد شمع ها و سپرهاي فلزي، بايد بر اساس طول شمع. 5
قل تعـداد اتصـاالت و   طول بيش از طول استاندارد، بايد اولين قطعه شمع يا سپر به طول استاندارد و قطعات بعـدي برحسـب مـورد بـا حـدا     

هـا منظـور    ها و سپرها براي افزايش طول، در قيمت هزينه برشكاري، جوشكاري و اتصاالت قطعات شمع. جوشكاري مورد استفاده قرار گيرند
 . شده است

ه شده است باشـد،  رود، كمتر از طول آن كه طبق نقشه يا دستوركار مهندس مشاور ساخت هرگاه طول شمع يا سپرفلزي كه در زمين فرو مي. 6
هـاي   درصد بهاي رديـف  30بابت بهاي بارگيري، حمل و كوبيدن آن قسمت از شمع يا سپر كه خارج از زمين طبيعي قرار گرفته است، معادل 

 هـا  هزينه بريدن اضافه طول شـمع . كوبي است گيري طول شمع، ازنقطه آغاز شمع مالك اندازه. بارگيري و حمل و كوبيدن پرداخت خواهد شد
 . هاي مربوط منظور شده است يا سپرهاي كوبيده شده، در قيمت

كوبي بـه صـورت    با شيب حداكثر يك افقي و پنج قائم، با استفاده از قيمت رديف مربوط براي شمع  بهاي كوبيدن شمع فلزي به طور مايل،. 7
 . شود درصد اضافي پرداخت مي 15عمودي و 

با شيب از يك افقي و پنج قائم، تا حداكثر يك افقي و سه قائم با استفاده از قيمـت رديـف مربـوط      بهاي كوبيدن شمع فلزي به طور مايل،. 8
 .شود درصد اضافي پرداخت مي 30كوبي به صورت عمودي و  براي شمع

رديف يادشده، بـه   بهاي. كيلوگرم  است 122متر و با وزن تقريبي هر متر مربع  12براي كوبيدن سپر فلزي به عمق تا  050401بهاي رديف . 9
 .گيرد عمق كوبيده شده سپر فلزي در زمين تعلق مي

 . هاي سپركوبي اعم از فلزي يا بتني منظور از يك متر مربع سپركوبي، دومتر مربع سطح اصطكاك سپر با زمين است در رديف. 10

وقع كوبيدن منحرف شود يا شمع و سـپر صـدمه   چنانچه به علت قصور و عدم رعايت مشخصات از طرف پيمانكار، امتداد شمع يا سپر، م. 11
هـيچ گونـه   . ها و سپرهاي مزبور، بايد بيرون كشيده شوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شمع كـوبي و سـپركوبي انجـام شـود     ببيند، شمع

 . ور به عهده پيمانكار استهاي مزب ها و سپرها، به عمل نخواهد آمد و هزينه پرداختي براي تهيه، كوبيدن و بيرون آوردن اين گونه شمع

 . شود گونه وجه اضافي پرداخت نمي ها يا سپرها از هر نوع، كه در اثر كوبيدن صدمه ديده باشد، هيچ بابت هزينه بريدن و ترميم سرشمع. 12
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اي درج شـده در  ه متر تجاوز كند، بهاي حمل براساس رديف 50هاي حفاري، چنانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفاري از  در رديف. 13
 . شود فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت مي

 .بيني شده است هاي مربوط پيش ها و سپرهاي بتني از دپوي محل ساخت تا محل كوبيدن، به هر فاصله در قيمت رديف هزينه حمل شمع. 14

گونه  كار محاسبه شده است و از اين بابت هيچسازي محل  ديده پي و آماده هاي آسيب هزينه تخليه قسمت 050502در بهاي واحد رديف . 15
  .شود پرداخت ديگري انجام نمي

  .شود هاي حفر چاه، در فصل دوم عمليات خاكي با دست، استفاده مي دستي، از رديف  لفاري محل شمع به هر قطر با وسايح  هزينه .16
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 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترطول 872,500

هاي  زني عمودي در بتن و زمين حفاري و گمانه
متر به هر منظور  ميلي 26سنگي و سخت به قطر تا 

  .متر 3براي عمق تا 

 050101 

  

  مترطول  1,047,000

هاي  زني عمودي در بتن و زمين حفاري و گمانه
متر به هر منظور  ميلي 56سنگي و سخت به قطر تا 

  .متر 3براي عمق تا 

 050102  

  

  مترطول  108,000

 25×  25بارگيري شمع بتني مسلح با سطح مقطع 
متر، حمل از دپوي محل ساخت تا پاي كار،  سانتي

استقرار در محل شمع و كوبيدن آن به طور عمودي تا 
  .متر 6عمق 

 050201  

  

  مترطول  178,500

 30×  30بارگيري شمع بتني مسلح با سطح مقطع 
ي محل ساخت تا پاي كار، متر، حمل از دپو سانتي

استقرار در محل شمع و كوبيدن آن به طور عمودي تا 
  .متر 11عمق 

 050202  

  

  مترطول  15,800

متر  سانتي 5، به ازاي هر 050202رديف  اضافه بها به
 5كسر . (كه به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود

  .)شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 050203  

  

  ولمترط  20,000
هاي بتني به طور مايل، با  اضافه بها براي كوبيدن شمع

  .قائم 5شيب حداكثر يك افقي و 
 050204  

  

  مترطول  40,000

هاي بتني به طور مايل، با  اضافه بها براي كوبيدن شمع
 3قائم تا حداكثريك افقي و  5شيب از يك افقي و 

  .قائم

 050205  

  

  مترطول  111,500

و  24تا نمره  Hتير آهن نوع بارگيري شمع فلزي از 
هاي ساخته شده از تير آهن، ورق، نبشي،  يا شمع

ناوداني و يا تركيبي از آنها كه وزن حاصله حدود 
نظير باشد، حمل از پاي كار، استقرار  Hوزن تيرآهن 

متر  12در محل وكوبيدن آن به طور عمودي تا عمق 
  .هاي نرم در زمين

 050301  
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)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترطول  217,500

و  24تا نمره  Hگيري شمع فلزي از تير آهن نوع بار
هاي ساخته شده از تير آهن، ورق، نبشي،  يا شمع

ناوداني و يا تركيبي از آنها كه وزن حاصله حدود 
نظير باشد، حمل از پاي كار، استقرار  Hوزن تيرآهن 

متر  12در محل وكوبيدن آن به طور عمودي تا عمق 
  .هاي سخت در زمين

 050302  

  

  مترطول  14,000

به ازاي  050302و 050301هاي  اضافه بها به رديف
اين . متر كه به نمره تيرآهن اضافه شود سانتي 2هر 

شده از تيرآهن، ورق،   هاي ساخته رديف براي شمع
ناوداني، نبشي و يا تركيبي از آنها كه وزن حاصله 

نظير باشد نيز قابل پرداخت  Hحدود وزن تيرآهن 
  .است

 050303  

  

  مترطول  167,000

 24بارگيري شمع فلزي از لوله به قطر خارجي تا 
هاي توخالي ساخته شده با سپر  متر و يا شمع سانتي

فلزي يا ورق كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظير 
باشد، حمل از پاي كار، استقرار در محل شمع 

متر در  12وكوبيدن آن به طور عمودي تا عمق 
  . هاي نرم زمين

 050304  

  

  مترطول  326,500

 24بارگيري شمع فلزي از لوله به قطر خارجي تا 
هاي توخالي ساخته شده با سپر  متر و يا شمع سانتي

فلزي و يا ورق، كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظير 
باشد، حمل از پاي كار، استقرار در محل شمع 

متر در  12وكوبيدن آن به طور عمودي تا عمق 
  . هاي سخت زمين

 050305  

  

  مترطول  21,300

به ازاي  050305و050304هاي  اضافه بها به رديف
. متر كه به قطر خارجي لوله اضافه شود سانتي 2هر 

هاي توخالي ساخته شده از سپر  اين رديف براي شمع
فلزي يا ورق كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظير 

  .باشد نيز قابل پرداخت است

 050306  

  050307   .هاي فلزي خارج كردن انواع شمع  متر طول  106,000  
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)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترمربع  154,500

بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از پاي 
 12كار، استقرار در محل سپركوبي وكوبيدن تا عمق 

متر، در حالتي كه سپر در محل كوبيده شده باقي 
  .بماند

 050401  

  

  مترمربع  323,500

مل از پاي كار، تهيه سپرفلزي به ابعاد مختلف، ح
متر  12استقرار در محل سپركوبي، كوبيدن آن تا عمق 

  .و خارج كردن سپر

 050402  

  050403   .خارج كردن سپر فلزي  مترمربع  83,400  
  

  مترمكعب  760,500

هاي نرم و پركردن آن با بتن به  كندن چاه در زمين
كيلوگرم سيمان در متر مكعب براي تقويت  200عيار 

  . ها و پايه پل پي ديوارها

 050501  

  

  مترمكعب  1,136,000

كيلوگرم سيمان در متر  250تزريق بتن به عيار 
هاي آسيب ديده  مكعب، به منظور ترميم قسمت

هاي فلزي و بيرون  ، با استفاده از صندوقه هاي بتني پي
  .برحسب حجم بتن مصرفي. كشيدن صندوقه

 050502  

  

  مترمكعب  23,800

در صورت استفاده از  050502يف اضافه بها به رد
هاي بتني، در درشرايطي كه صندوقه در كار  صندوقه

  .برحسب حجم بتن مصرفي. باقي بماند

 050503  

  

  مترمكعب  1,804,000

در صورت استفاده از  050502اضافه بها به رديف 
هاي فلزي، در درشرايطي كه صندوقه در كار  صندوقه

  .فيبرحسب حجم بتن مصر. باقي بماند

 050504  

  

  مترمربع  396,500

بارگيري سپر بتني مسلح به ابعاد مختلف، حمل از 
دپوي محل ساخت، استقرار در محل سپركوبي و 

  . متر 6كوبيدن آن به عمق تا 

 050601  
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  عمليات احداث و مرمت ابنيه سنگي.  فصل ششم
  مقدمه

  

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

ياد شده از يك كيلومتر تجاوز كند، هزينه حمل اضافي برحسب مورد  هرگاه فاصله حمل مصالح. كيلومتر منظور شده است 30از محل تهيه تا 
 30هزينه حمل مازاد بر . شود ، براي هريك از اجزاي تشكيل دهنده، به ازاي متر مكعب كيلومتر پرداخت مي 3هاي مربوط در فصل  از رديف

  .شود ر فصل حمل ونقل محاسبه و پرداخت ميهاي درج شده د كيلومتر سيمان از محل تهيه تا مركز ثقل كارگاه، بر اساس رديف
 . گيرد كه به صورت نما چيده شده باشد هاي نماسازي و اضافه بهاي نماسازي ديوارهاي سنگي، تنها به سطحي از ديوار تعلق مي رديف. 2

هاي  شود و رديف اخت ميهاي مربوط پرد هاي نما، از رديف در عمليات بنايي سنگي نمادار حجم بنايي سنگي با محسوب نمودن سنگ. 3
 . شود اضافه بهاي نماسازي سنگي نيز، برحسب مورد جداگانه پرداخت مي

تراش است كه در تمام حجم بنايي  تراش و تمام ، به ترتيب مربوط به سنگ سرتراش، نيم060503و  060502، 060501هاي  بهاي رديف. 4
 . بهاي نماسازي در اين موارد پرداخت نخواهد شد هاي يادشده، اضافه هاي رديف با پرداخت قيمت. انجام شود

 .  شود متر مكعب ماسه در نظر گرفته مي 0.3براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر ماسه، در هر يك متر مكعب عمليات بنايي، . 5

متر مكعب سنگ الشه در نظر گرفته  1/3يك كيلومتر سنگ، در هر يك متر مكعب عمليات بنايي،  بر براي محاسبه هزينه حمل مازاد. 6
 .شود مي

ليتر  100هاي بعدي، حجم آب مصرفي، معادل  پاشي براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر آب، براي هر نوع عمليات بنايي و آب. 7
 .شود براي هريك متر مكعب عمليات بنايي در نظر گرفته مي

 .شود قطع يك وجه درز محاسبه مي، برحسب سطح م060801و  060606بهاي رديف . 8

 .شود پرداخت نمي 060602، رديف 060601با پرداخت رديف . 9

 .بيني نشده است ، هزينه تراش نماي سنگ به صورت منحني پيش060602در رديف . 10

واحد حجم سيمان در  يعني يك 1:6براي مثال مالت . ها براي اختالط ماسه و سيمان نسبت حجمي است هاي داده شده در مالت نسبت. 11
هاي يادشده به صورت كيلوگرم سيمان در متر مكعب مالت در جداول مربوط، در كليات اين  واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6مقابل 

 .فهرست آمده است

 . گيرد درجه تعلق مي 55تا  10هاي با زاويه  ها و شيرواني به شيب  060103هاي  اضافه بهاي رديف. 12

 ).سطح مستطيل محيط بر قسمت مرمت شده. (شود براي سطح نماسازي مرمت شده انجام مي 060701يف پرداخت رد. 13

التفاوت بهاي  دار براي توليد تور سنگ استفاده شده باشد، براساس فاكتور مابه ، چنانچه از مفتول روكش060106و  060105هاي  در رديف. 14
 .باشد آن قابل پرداخت مي

متر از معـدن   500مل عمليات انفجار در معدن سنگ، تهيه سنگ مالون طبق مشخصات، بارگيري و حمل آن تا فاصله شا  060901رديف . 15
  .شود هاي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين محاسبه و پرداخت مي متر از رديف 500بهاي حمل مازاد بر . است

شه حاصل از كوه بري ترانشه واقع در مسير استفاده شود، بهـاي رديـف   سنگ الشه از مصالح سنگ ال بادرصورتي كه براي خشكه چيني . 16
  .گيرد مورد عمل قرار مي 50/0، با اعمال ضريب 060102

با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از كوه بري واقع در مسير استفاده شـود بهـاي رديـف    ) گابيون(در صورتي كه براي اجراي تور سنگ . 17
 .مورد عمل قرار مي گيرد 9/0، با اعمال ضريب 060106
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 060101   .با قلوه سنگ) بلوكاژ ( خشكه چيني مترمكعب 92,900  

  060102   .با سنگ الشه) بلوكاژ( خشكه چيني  مترمكعب  189,500  
  

  مترمكعب  48,700
، وقتي كه 060102و  060101هاي  رديف اضافه بها به

  .ها انجام گردد ها و شيرواني عمليات در شيب
 060103  

  

  مترمكعب  465,500
هاي سنگي با استفاده از قلوه سنگ و يا  مرمت پي

  .الشه سنگ و دوغاب ريزي
 060104  

  

  مترمكعب  522,000
با تورسيمي ) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تور سنگ 

  .گالوانيزه و قلوه سنگ
 060105  

  

  مترمكعب  640,500
با تورسيمي ) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تور سنگ 

  .گالوانيزه و سنگ الشه
 060106  

  060201   .در پي 1:5بنايي با سنگ الشه ومالت ماسه سيمان   مترمكعب  448,500  
  060202   .در پي 1:4بنايي با سنگ الشه ومالت ماسه سيمان   مترمكعب  466,500  
  060203   .در پي 1:3نايي با سنگ الشه ومالت ماسه سيمان ب  مترمكعب  459,500  
  

  مترمكعب  97,300
 هاي بنايي با سنگ الشه در پي، رديف اضافه بها به

  .براي بنايي در ديوار 
 060301  

  

  مترمربع  42,500
هاي بنايي با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به رديف

  .نماسازي با سنگ الشه موزائيكي
 060401  

  

  مترمربع  118,500
هاي بنايي با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به رديف

  .نماسازي با سنگ با دبر، با ارتفاع مساوي در هر رگ
 060402  

  

  مترمكعب  59,200

هاي بنايي با سنگ الشه وقتي كار  اضافه بها به رديف
به صورت تعمير آبشستگي پي و پايه سنگي بوده و 

ي باشد يكپارچگي بخش قديم و جديد ضرور
  .برحسب حجم مرمت شده

 060403  

  

  مترمربع  169,000
هاي بنايي با سنگ الشه، بابت  اضافه بها به رديف

  .نماسازي با سنگ سرتراش
 060404  

  

  مترمكعب  118,500
هاي بنايي با سنگ الشه در پي  اضافه بها به رديف

  .ها و بريد پل  براي راديه
 060405  

  060501   .1:3ا سنگ سرتراش و مالت ماسه سيمان بنايي ب  مترمكعب  933,500  
  060502   .1:3بنايي با سنگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  989,500  
  060503   .1:3بنايي با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  1,175,000  
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترمكعب  73,100

 هاي قوسي شكل اضافه بها براي بنايي در طاق پل
هاي قوسي  ن اضافه بها شامل بهاي چوب بست پلاي(

  ).متر است 10متر و خود  10تا دهانه 

 060601  

  

  مترمكعب  60,600
اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در 

  .صورتي كه بنايي در انحنا انجام شود
 060602  

  

  مترمكعب  50,300

بيش اضافه بها براي هر نوع بنايي سنگي كه در ارتفاع 
اين اضافه . متر از تراز زمين طبيعي انجام شود 5از 

متر يك  10تا  5بها براي حجم بنايي واقع در ارتفاع 
متر دوبار و  15تا  10بار، براي حجم بنايي واقع در 

هاي بيشترپرداخت  به همين ترتيب براي ارتفاع
  .شود مي

 060603  

  

  مترمكعب  50,000

هرگاه عمليات بنايي هاي سنگي،  اضافه بها به بنايي
تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب  پائين

  .الزامي باشد با پمپ در حين اجراي عمليات، 

 060604  

  

  مترمكعب  -84,200

هاي بنايي با سنگ، در صورتي كه  كسر بها به رديف
هاي  بري ترانشه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه

  .واقع در مسير استفاده شود

 060605  

  

  مترمربع  56,400
هاي سنگي، با تمام عمليات  تعبيه درز انقطاع در بنايي

  .الزم و به هر شكل
 060606  

  

  مترمربع  647,000

مرمت نماي ديوارهاي سنگي به صورت تخليه 
هاي آسيب ديده و جايگزيني با سنگ مرغوب  سنگ

  . و بندكشي مربوط

 060701  

  060801   .حياي درز انقطاع در ديوارهاي سنگيبازسازي و ا  مترمربع  541,500  
  

  عدد  10,400
متر  دسي 15تا  10تهيه سنگ مالون به حجم تقريبي 

  .مكعب
 060901  

  

  كيلوگرم   
هاي  تهيه و مصرف چسب سنگ براي مرمت سازه

  .سنگي
 061001  
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  اندود و بندكشي. فصل هفتم
  مقدمه

  
 .شود به منظور اندودكاري روي آنها، وجه اضافي پرداخت نمي ) ي و بتن مسلحغير از سطوح بتن(براي زخمي كردن سطوح . 1

متر مربع كمتر باشد، از سطح  0.1هايي كه هركدام از  گيري خواهد شد و سطح سوراخ شود، اندازه ها، سطح نهايي كه بندكشي مي در بندكشي. 2
 .بندكشي كسر نخواهد شد

هاي  مربوط منظور شده است و از  پاشي، در قيمت رديف ر و درآوردن مالت اضافي و همچنين آبها، تميز كردن سطح زير كا در بندكشي. 3
 .شود اين بابت وجه اضافي پرداخت نمي

 .شود مبناي محاسبه ارتفاع، متوسط تراز زمين طبيعي پاي كار در نظر گرفته مي. 4

حل مصرف در نظر گرفته شده است و از اين بابت وجه اضافي هاي اين فصل هزينه تهيه و حمل مصالح به هر فاصله تا م در رديف. 5
 . شود پرداخت نمي

يعني يك واحد حجم سيمان در  1:6براي مثال مالت . ها براي اختالط ماسه و سيمان نسبت حجمي است هاي داده شده در مالت نسبت. 6
ر متر مكعب مالت در جداول مربوط، در كليات اين هاي يادشده به صورت كيلوگرم سيمان د واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6مقابل 

 .فهرست آمده است

ترك خورده باشد و تخريب   )سنگ معدن يا سنگ تراش و نظاير آن(مربوط به مرمت ابنيه سنگي است، وقتي كه سنگ  070401رديف . 7
 .گردد ب سنگ، پر شده و پرداخت ميدر اين صورت فضاي ترك پس از بادگيري با چس. ديده مقرون به صرفه نباشد هاي آسيب قسمت
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  )ريال(بهاي كل 
 

)ريال(بهاي واحد مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترمربع 27,000

متر روي  سانتي 1ضخامت حدود  اندود سيماني به
  .1:  3سيمان  ، بامالت ماسه ومورب  افقي، قائم  سطوح

 070101 

  

  مترمربع  37,700
متر روي  سانتي 2ي به ضخامت حدود اندود سيمان

  .1:  3سيمان  ومورب با مالت ماسه سطوح افقي، قائم
 070102  

  

  مترمربع  47,200
متر روي  سانتي 3اندود سيماني به ضخامت حدود 

  .1:  3سيمان  ومورب با مالت ماسه سطوح افقي، قائم
 070103  

  

  مترمربع  72,100
متر روي  يسانت 5اندود سيماني به ضخامت حدود 

  .1:  3سيمان  ومورب با مالت ماسه سطوح افقي، قائم
 070104  

  

  مترمربع  22,000

بندكشي نماي سنگي با سنگ الشه موزائيك با مالت 
در سطوح افقي، قائم يا مورب تا  1:  3ماسه سيمان 

  .متر 5ارتفاع 

 070201  

  

  مترمربع  14,900

و  بندكشي نماي سنگي بادبر، سرتراش، نيم تراش
در سطوح  1:  3تمام تراش با مالت ماسه سيمان 

  .متر 5افقي،قائم يا مورب تا ارتفاع 

 070202  

  

  مترمربع  9,190

اضافه بهاي بندكشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع، 
متر  10تا  5اين اضافه بها از . متر 5در ارتفاع بيش از 

متر دوبار و به همين ترتيب در  15تا  10يك بار، 
  .شود عات بعدي پرداخت ميارتفا

 070203  

  

  مترمربع  84,900

اضافه بهاي بندكشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع، 
وقتي عمليات بندكشي، شامل تخليه بندهاي آسيب 
ديده و پاكسازي بند نيز باشد، برحسب سطح مرمت 

  . شده

 070301  

  

 طول متر  3,830

مواد ها در ابنيه سنگي با استفاده از  پركردن ترك
پركننده مانند مالت سيماني و دوغاب برحسب متر 

  . طول ترك

 070302  

  

  مترمربع   
مرمت سنگ در ابنيه سنگي با استفاده ازچسب سنگ 

  .و نظاير آن
 070401  
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  بندي  قالب. فصل هشتم
  مقدمه 

  
 . الب فلزي و يا تركيبي از آن دو استقالب چوبي ساخته شده از تخته نراد خارجي يا ق هاي اين فصل،  هاي موضوع رديف قالب. 1

چوب كاج وارداتي معروف به چوب روسـي، اعـم از ايـن كـه محصـول      . هاي روسي يا مشابه آن است منظور از تخته نراد خارجي، چوب. 2
 . شود ها شبيه چوب روسي است، تخته نراد خارجي ناميده مي كشور روسيه يا ساير كشورهايي باشد كه چوب كاج آن

 . ها، سطوح بتن ريخته شده كه در تماس با قالب است، مالك محاسبه خواهد بود بندي اندازه گيري قالب در. 3

 . هاي اين فصل،به شرح زير است مبناي محاسبه ارتفاع كار مشخص شده در رديف. 4

 . گيرد در مورد ديوارها، ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روي پي كه ديوار روي آن قرار مي. 4-1

 . بندي تا سطح زيرين دال هاي قالب هايي كه از دال ساده تشكيل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پاي شمع در مورد تابليه پل. 4-2

بنـدي تـا سـطح     هـاي قالـب   هايي كه از تير و دال و يا تير و تيرچه و دال تشكيل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پاي شـمع  در مورد پل. 4-3
 . زيرين تير

چنانچه طبق دستور مهندس مشاور، براي تحكيم بستر طبيعي زير چوب بست، عملياتي مانند ساختن ديوارهاي بتني يا بنـايي و ماننـد   ) تبصره
بندي،  هاي مربوط پرداخت خواهد شد، بديهي است در اين صورت، مبناي محاسبه ارتفاع قالب آن انجام شود،بهاي عمليات ياد شده، از رديف

  . مليات انجام شده خواهد بودتراز روي ع
 .هاي پشت بند، چوب بست و داربست و بازكردن قالب و اجراي كامل كار در نظر گرفته شده است هاي اين فصل،هزينه در رديف. 5

مايـل   منظور از چوب بست و داربست در اين فصل، مجموعه اي ازقطعات فلزي يا چوبي يا مخلوطي از آن دو به صورت افقي يا قائم ويا. 6
 .شود ها، به كار برده مي و يا قوسي است، كه براي نگهداري قالب و انتقال نيروهاي ناشي از بتن ريزي از قالب به زمين، يا ساير تكيه گاه

 : منظور از پشت بند در اين فصل، بسته به نوع قالب،به ترتيب زير است . 7

هـا بـراي نگهـداري قالـب درمقابـل نيروهـاي ناشـي از         و يا قوسي است كـه از آن  هاي فلزي افقي، قائم يا مايل در قالب فلزي، پروفيل. 7-1
 .تواند از جنس چوب نيز باشد پشت بند قالب فلزي، مي. شود ريزي، به كار برده مي بتن

شـود   ا، استفاده ميه ها براي اتصال قطعات قالب به يكديگر و تقويت آن در قالب چوبي، قطعات چهارتراش، افقي يا قائم است كه از آن. 7-2
  . تواند به جاي چهارتراش،قطعات فلزي و يا تركيبي از چوب و فلز باشد و مي

 . بيني شده است بندي ديوارها، هزينه تهيه و نصب فاصله نگهدار پيش هاي قالب در رديف. 8

كـه بـراي مقابلـه بـا فشـار بـتن         شر و مهره اسـت، هاي فلزي يا پالستيكي و ميله دو سر رزوه و وا منظور از فاصله نگهدار در ديوارها، لوله. 9
 .گيرد مورداستفاده قرار مي

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

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

 . هاي اين فصل منظور شده است ها، در قيمت بهاي انجام عمليات الزم براي ايجاد پخ در گوشه قالب. 12

 . شود بندي كسر نمي متر مربع، از سطح قالب 0.5بندي، سطح سوراخ تا  در محاسبه قالب. 13

 . فاصله داخل به داخل بين دو پايه هر دهانه، در ارتفاع زير تابليه، در امتداد محور راه است ها، منظور از دهانه،  در پل. 14
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هـاي متشـكل از    ها از تير، تيرچه و دال تشكيل شده باشد، برحسب مورد، برابر بهاي قالب تابليه پل هايي كه تابليه آن بندي  پل بهاي قالب. 15
 . تير و دال است

هايي كـاربرد دارد كـه    متر و همچنين براي دال 20ها از روي پي، حداكثر  هاي اين فصل، براي ديوارهايي است كه متوسط ارتفاع آن قيمت. 16
و دال و يـا تيـر و تيرچـه و دال،    هاي داراي تابليـه تيـر    در مورد پل. متر تا سطح زيرين دال باشد 10ها،  بندي آن هاي قالب متوسط ارتفاع شمع

 . متر باشد 10ها تا سطح زيرين تيرها،  هاي اين فصل اعتبار دارد كه حداكثر متوسط ارتفاع پاي شمع موقعي قيمت

 . ، پرداخت ميشود080301ها در هر ارتفاع و با هر دهانه، از رديف  پل) بتني يا فلزي ( ساخته  بندي دال بين تيرهاي پيش بهاي قالب. 17

 . ، پرداخت خواهد شد080402در مواردي كه طبق نقشه يا دستوركار مهندس مشاور، قالب در كار باقي بماند،اضافه بهاي رديف . 18

بندي دو وجـه درز   هاي بتني، قالب ، در ارتباط با درزهاي انبساط در بتن و درزهاي كف سازي080502و  080501هاي  با پرداخت رديف. 19
 . شود اند، پرداخت نمي قرار گرفته كه مجاور يكديگر

، با نظر مهندس مشاور و تصويب )در صورت نياز و اجرا ( ها  بست الزم براي جلوگيري از ريزش خاك در پي هزينه تخته كوبي و چوب. 20
 080601رديـف  ، طبـق  )سطح تماس تخته بـا ديـواره پـي    ( كارفرما و تنظيم صورتجلسه اجرايي، برحسب سطحي كه تخته كوبي شده است 

 . شود، اين رديف قابل پرداخت نيست كني به صورت شيب دار انجام مي هايي كه پي در زمين. شود پرداخت مي

بست شـامل تهيـه و بـه كـاربردن لـوازم و مصـالح، ماننـد چـوب گـرد،           هاي مربوط به چوب بست تونل، تمام هزينه هاي چوب در رديف. 21
هـاي يـاد شـده بـر اسـاس حجـم        رديف. بيني شده است اظت و تثبيت جدار تونل، تا انجام پوشش، پيشچهارتراش، الوار، تخته به منظور حف

 . شود بست در آن انجام شده است، طبق نقشه و دستوركار مهندس مشاور، پرداخت مي قسمتي از حفاري كه چوب

ه دائماً در تماس باشد و تغيير مكان آن با لغـزش انجـام   منظور از قالب لغزنده قالبي است كه سطح بتن با سطح قالب، در طول اجراي ساز. 22
توان جزء قالب لغزنده به حسـاب   شوند، نمي هايي را كه هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جديد بسته مي شود، بنابراين، قالب

 . آورد

گيرنـد،   بخش از تيرهاي عمودي كه در داخل زمين قرار مـي متر، قيراندود كردن آن  0.5، شامل كندن زمين به عمق 080901قيمت رديف . 23
كارگذاري تيرهاي چوبي عمودي، متصل كردن تيرها به يكديگر به وسيله تيرهاي جانبي با استفاده از ميخ و پركردن مجدد زمين كنده شده در 

 .باشد ها مي پاي پرچين

متر مكعب براي هر عـدد پايـه چـوبي پرداخـت      0.125و به ميزان  120103از رديف   080902ريزي مربوط به رديف  هزينه عمليات بتن. 24
  .شود مي
تا بيست متر باشد، به ازاي هر متر مازاد  بر ده  متر سه ) مربوط در اين فصل  مندرج در رديف(كه ارتفاع ديوار بيش از ده متر   در صورتي. 25

اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده متر سه درصد، براي متر دوم، شش  به عبارت ديگر اين. شود مربوط اضافه مي  درصد به بهاي رديف
 4/18بعنوان مثال چنانچه ارتفاع ديوار . شود هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

  ) 4/18-10)(03/0=(252/0:                                                شود ميمتر باشد، اضافه بها به رديف ارتفاع ده متر به اين ترتيب محاسبه 
  .گيرد متر تعلق مي 4/18درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح قالب بندي از ابتدا تا  2/25
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 080101   .ها ايل وقالب بندي در پيتهيه وس مترمربع 125,000  

  

  مترمربع  58,500
تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي 

 .بتن ريزي درجا

 080102 

  

  مترمربع  174,000
تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع 

  .متر باشد 2ديوار حداكثر 
 080201  

  

  مترمربع  181,000
بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع  تهيه وسايل و قالب

  .متر باشد 3متر و حداكثر  2ديوار بيش از 
 080202  

  

  مترمربع  241,000
تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع 

  .متر باشد 5متر و حداكثر  3ديوار بيش از 
 080203  

  

  مترمربع  266,500
ع تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفا

  .متر باشد 7متر و حداكثر  5ديوار بيش از 
 080204  

  

  مترمربع  300,000
تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع 

  .متر باشد 10متر و حداكثر  7ديوار بيش از 
 080205  

  

  مترمربع  183,500
متر كه  5هاي با دهانه تا  تهيه وسايل قالب بندي تابليه

  .ده باشداز دال ساده تشكيل ش
 080301  

  

  مترمربع  209,000

متر  8هاي با دهانه  تهيه وسايل وقالب بندي تابليه پل
متر، مركب از تير و دال وقتي كه ارتفاع تا زير  12تا 

  .متر باشد 3تير حداكثر 

 080302  

  

  مترمربع  247,500

متر  8هاي با دهانه  تهيه وسايل وقالب بندي تابليه پل
ز تير و دال وقتي كه ارتفاع تا زير متر، مركب ا 12تا 

  .متر باشد 5متر و حداكثر  3تير بيش از 

 080303  

  080401   .از قالب كه داراي انحنا باشد اضافه بها براي سطوحي  مترمربع  89,600  
  

  مترمربع  112,000
هاي قالب بندي هرگاه قالب الزاماً  اضافه بها به رديف
  .در كار باقي بماند

 080402  

  

  مترمربع  33,900

اضافه بهاي قالب بندي هرگاه عمليات در زير تراز 
هاي زيرزميني انجام شود و آبكشي يا  سطح آب

  .تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

 080403  

  

13,000  
دسيمتر 
  مكعب

تهيه وسايل و قالب بندي درز انبساط در بتن با تمام 
  .ي بتنيها مصالح الزم، به استثناي كف سازي

 080501  
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8,300  
دسيمتر 
  مكعب

هاي بتني در موقع  تعبيه انواع درزها در كف سازي
  .اجرا به انضمام وسايل الزم، بدون پركردن درز

 080502  

  

  مترمربع  124,500
تهيه وسايل، چوب بست و تخته كوبي براي 

  .ها در هر عمق جلوگيري از ريزش خاك در پي
 080601  

  

  بمترمكع  107,500

تهيه وسايل وچوب بست براي تثبيت جدارتونل در 
دار وسنگي فرسوده و  هاي سنگي سخت ترك زمين

  .غيرهمگن

 080701  

  

  مترمكعب  311,000
تهيه وسايل و چوب بست براي تثبيت جدار تونل در 

  .هاي خاكي سخت و يا غيرمقاوم و ريزشي زمين
 080702  

  

  مترمربع   
ها با قالب  وششي تونلتهيه وسايل وقالب بندي بتن پ

  .فلزي
 080801  

  

  مترمربع   

تهيه وسايل و قالب بندي با پشت بند و داربست، 
هاي لغزنده  سكوها و تمام تجهيزات الزم براي قالب

  .ها افقي، جهت بتن پوششي تونل

 080802  

  

  مترمربع   
تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از ماشين جهت 

  .به صورت پيوستهها  ريزي نيوجرسي بتن
 080803  

  

  مترمربع  567,500
هاي چوبي پيوسته به  تهيه مصالح و ايجاد پرچين

  .متر سانتي 10ضخامت 
 080901  

  

  عدد  165,500

هاي چوبي براي  تهيه مصالح و كوبيدن پايه
حصارهاي چوبي يا سيم خاردار و نظاير آن با ارتفاع 

  .متر 2تا 

 080902  

  

  مترمكعب  231,500
هاي چوبي  ها و قيم يه مصالح و ايجاد داربستته

  .برحسب حجم فضايي كار انجام شده
 081001  

  

  مترمربع  251,000
هاي تخت آسيب  تهيه وسايل و قالب بندي زير دال

  .ديده براي اجراي بتن محافظ
 081101  
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  كارهاي فوالدي با ميلگرد. فصل نهم
  مقدمه

  
ها، مشخصـات،   گيرد، وزن كار طبق ابعاد درج شده در نقشه ي واحد آنها بر اساس وزن كار صورت ميهايي كه پرداخت بها در مورد رديف. 1

 .هاي كارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد هاي استاندارد مربوط يا جدول دستوركارها و صورت جلسات تنظيمي و به مأخذ جدول

گونـه   هاي واحد مربوط منظور شده و از اين بابت هـيچ  يا سيم آرماتوربندي، در قيمت هاي مربوط به تهيه و مصرف الكترود و مفتول هزينه. 2
 .وجه يا وزن اضافي پرداخت نخواهد شد

ماننـد، بـر اسـاس     هاي مورد نياز كه به منظور حفظ فاصله ميلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن بـاقي مـي   ها و سنجاقك بهاي خرك. 3
 .هاي مربوط قابل پرداخت است شده و طبق رديفهاي تنظيم  صورتجلسه

و نصف ديگر از رديف  090501اي باشد، نصف وزن آنها از رديف  در صورتي كه ميل مهار از يك سو جوش و از سوي ديگر پيچ و مهره. 4
 . شود پرداخت مي 090502

 .در نظر گرفته شده است متر 10هاي اين فصل براي برآورد هزينه كارهاي تا ارتفاع حداكثر  قيمت رديف. 5

هاي مختلف و فنرهاي داخلي، بـه انضـمام دسـتمزد     شامل تهيه تمام مصالح، مانند كابل به هر قطر، گيره براي كابل  090601  قيمت رديف. 6
همراه بـا تهيـه و    ها،  بريدن، خم كردن، بستن و جايگذاري كابل درون حفره، همچنين هزينه به كار بردن گيره و قالب و دستمزد كشيدن كابل

ها و پر كردن منافذ با مالت ماسه سيمان مورد لزوم، طبق نقشه و مشخصـات اسـت و بـه     تزريق دوغاب سيمان و همچنين دستمزد قطع كابل
پرداخت  ،)متر پشت هر گيره فعال يا با نظر مهندس مشاور سانتي 80طول كابل به كار رفته شده به اضافه ( ازاي هر كيلوگرم وزن تئوري كابل 

منظور شده است و مبدأ حمل كابل، انبار  090601  كيلومتر و باراندازي در كارگاه، در رديف 30بهاي بارگيري و حمل كابل تا فاصله . شود مي
هزينـه  كيلـومتر باشـد،    30چنانچه فاصله حمل بيشتر از . شود تحويل دهنده آن كه قبالً به تأييد مهندس مشاور رسيده است، در نظر گرفته مي

بابت حمل گيره، قالب، غالف و ساير لوازم مورد نيـاز،  . كيلومتر از رديف مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد 30حمل مازاد بر 
متـري گيـره مربـوط، بـا      سـانتي  5ها را از فاصله حـداقل   ها، بايد ميله پس از اتمام كشش كابل. هيچگونه پرداخت اضافي به عمل نخواهد آمد

ها و گيره مربوط را با خمير مناسب كه با فشار بايد داخل آن شود، كامالً مسدود نمود و پس از تزريـق   اه برش قطع كرد و منافذ بين ميلهدستگ
 .كيلوگرم اندود كرد 600ها وگيره را با مالت ماسه سيمان به عيار  دوغاب سيمان، روي ميله

قيمت حفاري در بتن از رديف مربـوط در فصـل پـنجم    . ي در قيمت منظور شده استآماده سازي محل كار و تميزكار 090602در رديف . 7
 .شود پرداخت مي
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 كيلوگرم 32,200

بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد ساده به  تهيه، 
  .ي الزممتر براي بتن مسلح با سيم پيچ ميلي 10قطر تا 

 090101 

  

  كيلوگرم  25,300

بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد ساده به  تهيه، 
متر براي بتن مسلح با سيم پيچي  ميلي 18تا  12قطر 
  .الزم

 090102  

  

  كيلوگرم  25,900

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد آجدار 
با متر براي بتن مسلح  ميلي 10به قطر تا  AIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم

 090201  

  

  كيلوگرم  22,400

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد آجدار 
متر براي بتن مسلح  ميلي 18تا  12به قطر  AIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 090202  

  

  كيلوگرم  21,900

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد آجدار 
متر براي بتن  ميلي 20از  و بيش 20به قطر  AIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم

 090203  

  

  كيلوگرم  26,100

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد آجدار 
متر براي بتن مسلح با  ميلي 10به قطر تا  AIIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم

 090204  

  

  كيلوگرم  22,500

ر تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد آجدا
متر براي بتن مسلح  ميلي 18تا  12به قطر  AIIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 090205  

  

  كيلوگرم  22,000

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد آجدار 
متر براي  ميلي 20و بيش از  20به قطر  AIIIاز نوع 

  .بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 090206  

  

  كيلوگرم  29,100

ساخته شده از ) مش(لگرد پيش جوشتهيه شبكه مي
ميلگرد ساده، به انضمام بريدن و كارگذاشتن همراه 

  .با سيم پيچي الزم

 090301  

  

  كيلوگرم  29,100

ساخته شده از ) مش(تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش 
ميلگرد آجدار، به انضمام بريدن و كارگذاشتن همراه 

  .با سيم پيچي الزم

 090302  
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  كيلوگرم  735

هاي ميلگرد چنانچه عمليات پائين  فه بها به رديفاضا
هاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه  تر از آب

  .موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

 090401  

  090501   .تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري الزم  كيلوگرم  30,700  
  090502   .تهيه و نصب ميل مهار با پيچ و مهره  كيلوگرم  33,700  
  

  كيلوگرم  32,500

از ) بولت(مهار دنده شده  تهيه، ساخت و نصب ميل
گرد، با پيچ و مهره مربوط و كارگذاري  هر نوع ميل

  . ريزي هاي الزم، قبل از بتن در محل

 090503  

  

  كيلوگرم  2,400
وقتي  090502و  090501اضافه بها نسبت به رديف 

  .مهاربندي به صورت شبكه انجام گردد
 090504  

  090505   .تهيه مصالح و وسايل و اجراي بست به وسيله تپانچه  عدد  9,810  
  

  كيلوگرم   

تهيه كابل وساير مصالح و وسايل الزم و انجام 
عمليات كشيدن كابل، در مهاربندي و درزگيري ترك 

هاي آسيب ديده و نظاير آن، برحسب وزن كابل  سازه
  .شده نصب

 090601  

  

  مكيلوگر  34,500

تهيه بولت و ساير مصالح و وسائل الزم و انجام 
عمليات پس كشيدن قطعات بتني به روش جك 

هاي بتني برحسب  بولت براي درزگيري ترك در سازه
  . وزن بولت و ملحقات

 090602  

  

  كيلوگرم   

تهيه كابل وساير مصالح و وسايل الزم واجراي 
ظاير آن ها و ن ها، پل هاي مهاري در ديوارها، تونل كابل

با ادوات مربوطه با مهار نقطه اي كشيده شده، 
  .ها برحسب وزن كابل

 090701  

  

  كيلوگرم   

هاي مهاري وساير مصالح و وسايل الزم و  تهيه ميل
ها و  ها، پل هاي مهاري در ديوارها، تونل اجراي ميل

نظاير آن بدون مهار نقطه اي و كشش، برحسب وزن 
  .ميله

 090702  

  

  كيلوگرم   

تهيه، بريدن، تراشكاري، خم كاري، رزوه كردن 
، سوراخكاري سطح بتن و AIIميلگرد از نوع 

كارگذاشتن ميلگرد و رول پالك نمودن آن جهت 
  .ترميم بتن يا موارد مشابه

 090801  
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  كيلوگرم   

هاي ميلگرد وقتي كه از  اضافه بها به رديف
دار استفاده گردد برحسب  ميلگردهاي آجدار پوشش

  . ن ميلگردوز

 090802  

  090803  .تهيه و نصب ميل مهار دوسر رزوه با پيچ و مهره  كيلوگرم  35,100  
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  مقدمه

  
   .است ST.37فوالد منظورشده در اين فصل، از نوع فوالد نرم معمولي  . 1
هـاي اسـتاندارد    يرد، وزن كار طبق وزن تئوريـك و بـه مأخـذ جـدول    گ هايي كه پرداخت آنها بر اساس وزن كار صورت مي در مورد رديف. 2

 .مربوط يا جدول كارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد

هاي اين فصل، بهاي برشكاري، سوراخكاري، جوشكاري، بستن پيچ و مهره، پرچكاري، و همچنـين سـنگ زدن و كارهـاي     در تمام رديف. 3
هاي واحد مربوط منظور  پرچ و مانند آن، در قيمت  هاي مربوط به تهيه و مصرف الكترود، پيچ و مهره، هزينههمچنين . مشابه، منظور شده است

 .شده و از اين بابت اضافه بها يا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد

هـاي   يلگـرد و پروفيـل  هـاي فلـزي، از ورق، تسـمه، م    شامل تهيه مصالح و ساختن قطعات پل 100801و  100201، 100101هاي  بهاي رديف. 4
 .مختلف و نصب آن در هر ارتفاع، با يك دست رنگ ضدزنگ است

هاي نورد شده به هر طول و جوشكاري در صورت لـزوم   هاي فلزي از پروفيل ، شامل هزينه تهيه شمع100502و  100501هاي  بهاي رديف. 5
هاي تنظيم شـده بـه كـار رود، محاسـبه و      مجلس ور كار و صورتها به ازاي هر كيلوگرم شمع كه طبق نقشه، مشخصات، دست اين قيمت. است

 . شود پرداخت مي

شود كه سـپر   هاي مختلف است و تنها در مواردي پرداخت مي شامل هزينه تهيه سپرهاي فلزي، به ابعاد و انواع اندازه 100503بهاي رديف . 6
شـود كـه در بـار اول پـس از كوبيـدن، در       رديف، در صورتي پرداخت مي قيمت كامل اين. طبق نقشه يا با تصويب كارفرما در كار باقي بماند

در مواردي كه پس از يك يا چند بار مصرف سپر در زمين باقي گذاشته شود، درصد پرداخت رديف بامحاسـبه و تشـخيص   . زمين باقي بماند
 .دستگاه نظارت و تأييد كارفرما خواهد بود

رود، كمتر از طول تعيين شده در  نقشه يا دستور كار مهنـدس مشـاور باشـد و طـول      زمين فرو ميهرگاه طولي از شمع فلزي كه در داخل . 7
در داخـل يـا خـارج از    (هاي ديگر نباشد؛ بابت تمام طول شمع مطابق با نقشه يا دستوركار مهندس مشاور،  اضافي شمع قابل استفاده در شمع

 . شود بهاي كامل رديف مربوط پرداخت مي) زمين طبيعي

، وزن قابل پرداخت عبارت است از مجمـوع وزن مقـاطع اضـافه    )100702و  100701، 100602، 100601هاي  رديف(در كارهاي تعميراتي . 8
 .وزن قطعات حذف شده% 25شده  و

   .باشد شامل پاكسازي قطعه زمينه و اجراي يك دست رنگ ضدزنگ نيز مي 100702و  100701، 100602، 100601هاي  بهاي رديف. 9
  .باشد مي 9/10بهاي پيچ و مهره منظور شده در اين فصل از نوع . 10
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 كيلوگرم 30,400

هاي فلزي  تهيه مصالح، نصب تيرها و بادبندهاي پل
  .متر، در هر ارتفاع 24به دهانه تا 

 100101 

  

  كيلوگرم  48,100
هاي فلزي  لح، نصب خرپاها و بادبندهاي پلتهيه مصا

  .متر، در هر ارتفاع 24به دهانه تا 
 100201  

  

  كيلوگرم  29,000
هاي  تهيه مصالح فلزي و ساخت و نصب گالري

  .گير به طور كامل با استفاده از مقاطع نرمال بهمن
 100301  

  

  كيلوگرم   
هاي  تهيه مصالح فلزي و ساخت و نصب گالري

  .هاي فوالدي ه طور كامل با استفاده از لولهگير ب بهمن
 100302  

  

  كيلوگرم   

ها  بندي داخل تونل تهيه مصالح فلزي براي كالف
ها به طور كامل، در حالي كه در  وساخت و نصب آن

  .كار بماند

 100303  

  

  مترطول   

اي  تهيه مصالح و نصب كامل پوشش درز انبساط شانه
 25جايي  ميزان جابهدار خارجي با  فوالدي دندانه

بندي و پيج و مهره  متر، با ورقه الستيكي آب ميلي
  .روي پل در سطح اتومبيل ربوطم

 100401  

  

  مترطول   

اي  تهيه مصالح و نصب كامل پوشش درز انبساط شانه
 50جايي  دار خارجي با ميزان جابه فوالدي دندانه

بندي و پيج و مهره  متر، با ورقه الستيكي آب ميلي
  .روي پل در سطح اتومبيلبوط رم

 100402  

  

  كيلوگرم  27,500
تهيه مصالح فلزي و ساخت و نصب پوشش فلزي 

  .ها براي درز انبساط در پل
 100403  

  

  مترطول  174,500

هرگاه  100402و  100401هاي  اضافه بها به رديف
ها به منظور  انجام عمليات مذكور در اين رديف

  .انجام شود جايگزيني درز انبساط موجود

 100404  

  

  كيلوگرم  3,360

هرگاه انجام عمليات  100403اضافه بها به رديف 
به منظور جايگزيني پوشش   مذكور در اين رديف
  .فلزي موجود انجام شود

 100405  

  100501   .به هر اندازه Hهاي فلزي با مقطع  تهيه شمع  كيلوگرم     
  100502   .اي به هر اندازه هاي فلزي لوله تهيه شمع  كيلوگرم  22,200  
  

  كيلوگرم  24,100
تهيه سپر فلزي به هر اندازه، در صورتي كه سپر در 

  .محل كوبيده شده باقي بماند
 100503  
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  كيلوگرم  17,300

به هر قطر براي  (Casing)هاي فلزي  تهيه لوله
عمليات حفاري، در صورتي كه لوله در محل حفاري 

  .باقي بماند

 100504  

  

  كيلوگرم  31,400
هاي چوبي و  تهيه و نصب حفاظ فلزي نوك شمع

  .ساخته بتني پيش
 100505  

  

  كيلوگرم  25,200
تهيه شمع فلزي از تير آهن، ورق، ناوداني، نبشي يا 

  .تركيبي از آنها
 100506  

  

  كيلوگرم  74,100

كاري،  تعمير و مرمت تيرهاي فلزي شامل وصله
افزايش % 5 برش، جوشكاري، آهنگري با حداكثر

  .وزن قطعه تحت تعمير در محل

 100601  

  

  كيلوگرم  36,300
تقويت تيرهاي فلزي به وسيله ورق و مقاطع 

  .هاي نورد شده برحسب وزن اضافه شده پروفيل
 100602  

  

  كيلوگرم  54,500

تعمير و مرمت خرپاهاي فلزي شامل وصله كاري، 
افزايش % 5برش، جوشكاري، آهنگري با حداكثر 

قطعه تحت تعمير در محل برحسب وزن اضافه  وزن
  .شده

 100701  

  

  كيلوگرم  43,500
هاي  تقويت خرپاهاي فلزي به وسيله ورق وپروفيل

  .نورد شده بر حسب وزن اضافه شده
 100702  

  

  كيلوگرم  21,900
هاي  تهيه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق

  .هاي فلزي با هر دهانه و ارتفاع فوالدي براي پل
 100801  

  

  كيلوگرم  26,700

گير و  هاي بهمن تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ
نظاير آن، از قطعات نورد شده، ورق و ساير مقاطع 

  .مشابه

 100901  
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  كارهاي فوالدي سبك. فصل يازدهم
  مقدمه

  
هـاي اسـتاندارد    وريـك و بـه مأخـذ جـدول    گيرد، وزن كار طبق وزن تئ هايي كه پرداخت آنها بر اساس وزن كار صورت مي در مورد رديف. 1

 .هاي كارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد مربوط يا جدول

هاي اين فصل، بهاي برشكاري، سوراخكاري، جوشكاري، بستن پيچ و مهره، پرچكاري، و همچنـين سـنگ زدن و كارهـاي     در تمام رديف. 2
هاي واحد مربوط منظور  پرچ و مانند آن، در قيمت  هيه و مصرف الكترود، پيچ و مهره،هاي مربوط به ت همچنين هزينه. مشابه، منظور شده است

 .شده و از اين بابت اضافه بها يا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد

هـاي   صـل هـاي ف  سازي آنهـا جداگانـه از رديـف     كني و پي سازي دارد، هزينه پي كني و پي هايي از اين فصل كه اجراي آنها نياز به پي رديف. 3
 .سربار ناشي از قلت حجم و پراكندگي كار در قيمت منظور شده است. شود مربوط پرداخت مي

، در بقيـه  باشـد  گالوانيزه  و با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده مي 10.9يا  8.8ازنوع  110201پيچ و مهره به كار برده شده در رديف . 4
 .باشد فوالد نرم معمولي مي رديفها چنانچه پيچ و مهره مصرف شود از نوع

باشد؛ چنانچه طبق دستور كارفرما اين ضخامت كمتر يا  ميكرون مي 100ها به ميزان  ها و زبانه براي گالوانيزه كردن تسمه 110203رديف . 5
 .شود بيشتر شود، بهاي آن به تناسب از رديف مزبور محاسبه مي

ديده در محل است؛ در صورتي كـه فقـط بـازكردن گاردريـل      هاي آسيب جدد گاردريلمربوط به بازكردن، مرمت و بستن م 110105رديف . 6
 . شود استفاده مي 110702مورد نظر باشد از رديف 

 .، پرداخت دو رديف ديگر در آن مورد مجاز نيست110801و  110702، 110105هاي  با پرداخت هريك از رديف. 7

 .ي مورد استفاده، جزء مصالح تحويلي كارفرما استها لوله ها و يا نيم ، لوله110501در رديف . 8

 .دار مورد استفاده، جزء مصالح تحويلي كارفرما است هاي كنگره ، لوله110502در رديف . 9

هـاي فصـول    هـا از رديـف   ريزي محاسبه نشده است و اين هزينـه  هاي عمليات خاكي و بتن ، هزينه110502و  110501هاي  در بهاي رديف. 10
 .گردد اسبه و پرداخت ميمربوط، مح

  



  كارهاي فوالدي سبك. فصل يازدهم
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

 
  

52 

 
 

  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 كيلوگرم  

از ورق ) گاردريل(تهيه و نصب حفاظ جانبي راه 
هاي  ها و اتصاالت مربوط براي كناره گالوانيزه با پايه

  .ها و نظاير آن، از نوع خارجي راه و پل

 110101  

  

  كيلوگرم  36,300

از ورق ) گاردريل(تهيه و نصب حفاظ جانبي راه 
هاي  ها و اتصاالت مربوط براي كناره گالوانيزه با پايه

  .ها و نظاير آن، از نوع ساخت داخل كشور راه و پل

 110102  

  

  كيلوگرم   

از جنس ) گاردريل(تهيه و نصب حفاظ جانبي راه 
اي ه ها و اتصاالت مربوط براي كناره آلومينيوم با پايه

  . ها و نظاير آن راه و پل

 110103  

  

  كيلوگرم   

از جنس ) گاردريل(تهيه و نصب حفاظ جانبي راه 
ها و  با پايه powder coatفوالد رنگ شده پودري 

ها و نظاير  هاي راه و پل اتصاالت مربوط براي كناره
  . آن، از نوع ساخت داخل كشور

 110104  

  

  كيلوگرم  29,100
هـاي آجـدار فـوالدي بـه ابعـاد       تهيه و نصـب تسـمه  

  .براي مسلح كردن خاك با پيچ و مهره الزم مختلف
 110201  

  

  كيلوگرم  20,300
گير فوالدي در  هاي تسمه تهيه و جاگذاري زبانه

  .ساخته بتني براي مسلح كردن خاك قطعات پيش
 110202  

  

  كيلوگرم  8,680

در  110202و  110201هاي  اضافه بها نسبت به رديف
ميكرون  100ها به ميزان  ها و زبانه تي كه تسمهصور

  .گالوانيزه شوند

 110203  

  

  كيلوگرم  28,400

تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها، عالئم راه و پايه 
زن به هر شكل و اندازه، ساخت و  هاي چشمك چراغ

ها به غير از صفحه تابلو يا چراغ  نصب كامل آن
  .زن چشمك

 110301  

  

  كيلوگرم  200
هرگاه تابلو مورد نظر  110301افه بها به رديف اض

  .براي نصب، كشويي باشد
 110302  

  

  كيلوگرم  28,600
به هر ) فنس(تهيه مصالح فلزي پايه حفاظ تور سيمي 

  . شكل و اندازه ونصب كامل آن
 110303  
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  كيلوگرم  24,100

تهيه، ساخت و كارگزاري پايه، دستك فلزي از نبشي، 
مانند آن، براي نصب سيم  يرآهن وت ،سپري، ناوداني

  . خاردار يا تور سيمي وساير كارهاي مشابه

 110304  

  

  كيلوگرم  32,100
پناه با نبشي،  تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

  . ها ناوداني و مانند آن
 110305  

  

  كيلوگرم  35,500
پناه با  تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

  . هاي توخالي پروفيل
 110306  

  

  كيلوگرم  38,500

تهيه و نصب تور سيمي گالوانيزه حصاري براي 
ها با لوازم  ها و مانند آن ها، پل حفاظ اطراف جاده

  . اتصال

 110307  

  110308   . تهيه و نصب سيم خاردار با اتصاالت الزم  كيلوگرم  35,700  
  

  كيلوگرم  52,600
اي هاي چدني، بر تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوش

  . ها و موارد مشابه هاي سطحي روي پل تخليه آب
 110401  

  

  كيلوگرم  22,600

هاي مربوط و نصب  هاي چدني با قاب تهيه درپوش
به انضمام تهيه و به كاربردن  ها،  ها روي چاهك آن

  . ها مصالح الزم براي تحكيم قاب

 110402  

  

  كيلوگرم  23,900

ها  ا و كانالهاي فلزي روي آبروه تهيه و نصب دريچه
هاي الزم با  از ناوداني، تيرآهن، ورق وساير پروفيل

  .جوشكاري و ساييدن

 110403  

  

  كيلوگرم  360
نظاير  هاي فوالدي در آبروها و لوله ها و نيم نصب لوله

  . آن به هر قطر
 110501  

  

  كيلوگرم  1,310
دار در آبروها به هر  هاي كنگره مونتاژ و نصب لوله

  .قطر
 110502  

  

  كيلوگرم  29,300
با ) گاباريت (سنج  هاي ارتفاع تهيه و نصب شاخص

  . هاي نورد شده پروفيل
 110601  

  

  كيلوگرم  5,140

ديده نظير انواع  تعمير و مرمت قطعات فلزي آسيب
پناه و پايه تابلو، برحسب وزن  گاردريل، نرده، جان

  .شده قطعه تعمير

 110701  
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  كيلوگرم  440

اعم از سالم يا (فلزي از سطح راه  آوري قطعات جمع
پناه و پايه  ، نظير انواع گاردريل، نرده، جان)ديده آسيب

بندي و حمل به  تابلو، شامل بازكردن، برشكاري، دسته
  .راهدارخانه

 110702  

  

  كيلوگرم  4,010
ترفيع انواع گاردريل برحسب وزن كل گاردريل ترفيع 

  .داده شده
 110801  
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  داث و مرمت ابنيه بتني اح. فصل دوازدهم
  مقدمه 

  
 . هاي اين فصل، منظور از سيمان به صورت عام، سيمان پرتلند معمولي است، مگرآن كه صراحتاً نوع آن تعيين شود در تمام رديف. 1

 .وداي يا شكسته، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فني پيمان خواهد ب انتخاب شن وماسه به صورت طبيعي رودخانه. 2

هاي اين فصل، هزينه تهيه مصالح سنگي، بارگيري و حمل تا فاصله يك كيلومتر از مركز ثقل برداشـت تـا محـل مصـرف و      در تمام رديف. 3
هـاي   بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبـق رديـف  . هرگاه فاصله حمل مصالح سنگي از يك كيلومتر تجاوز كند. باراندازي، منظور شده است

  براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر شن و ماسـه، معـادل  .  شود ، از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي030903و  030902
در صورتي كه محل تأمين شن و ماسه بتن متفاوت باشد، بـه جـاي   . شود متر مكعب شن و ماسه براي هر متر مكعب بتن درنظر گرفته مي 3/1

 . گيرد مالك عمل قرار مي 8/0و براي شن، ضريب  5/0، براي ماسه، ضريب 3/1ضريب 

كيلـومتر، بـر اسـاس     30ها منظور شده و هزينه حمل مـازاد بـر    كيلومتر و باراندازي، در قيمت 30هزينه بارگيري و حمل سيمان تا فاصله . 4
 . شود هاي مربوط درفصل حمل و نقل پرداخت مي رديف

اي واحد اين فصل تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشـت تـا محـل مصـرف و بارانـدازي،      ه بهاي بارگيري و حمل آب مصرفي، در قيمت. 5
ليتر براي هر متر مكعب بـتن، طبـق رديـف     500هرگاه فاصله حمل مازاد بر يك كيلومتر باشد، بهاي حمل اضافي بر مبناي . منظور شده است

 . شود ، از فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت مي030904

 .هزينه حمل پمپ بتن منظور نشده است وهزينه مربوط به آن از فصل حمل و نقل قابل پرداخت است 120208ديف در ر. 6

بندي مصالح، ساختن، حمل بتن ساخته شده در كارگاه به محل مصرف، ريختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش نمـودن، هرگونـه    هزينه دانه. 7
در صـورتي  . است ها منظور شده ها، در بهاي واحد رديف ، مرطوب نگهداشتن بتن و ساير هزينهافت ناشي از متراكم كردن، ريخت و پاش بتن

 .شود پرداخت مي 120801كه بتن به لحاظ بعد فاصله ايستگاه بتن تا محل مصرف بايد با تراك ميكسر حمل شود بهاي رديف 

 .ريزي كسر نخواهد شد مكعب يا كمتر باشد، ازحجم بتنمتر   05/0ها  هاي تعبيه شده در بتن كه حجم هر يك از آن حجم حفره. 8

ساز و حمل آن با تراك ميكسر انجام شود، هيچ گونه اضـافه بهـايي عـالوه بـر      چنانچه طبق مشخصات فني، ساخت بتن توسط دستگاه بتن. 9
سـاز،   سنگي بتن تا محـل دسـتگاه بـتن   شود؛ ولي حمل مازاد بر يك كيلومتر آب ومصالح  بيني شده در اين فصل، پرداخت نمي هاي پيش قيمت

ساز تا محل مصرف، برحسب حجم بـتن ريختـه شـده، از رديـف      شود و حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن محاسبه و پرداخت مي
 . ساز بايد به تأييد مهندس مشاور برسد در اين حالت محل استقرار دستگاه بتن. شود ، پرداخت مي120801

شـود، اضـافه مصـرف بـتن بـراي پرشـدن        مـي  هاي حفاري شده و فضاهاي خالي آن، كه بـه طريـق ترمـي انجـام      يزي در محلر براي بتن. 10
درصد مازاد بر حجم تئوريك طبق نقشه يا تأييـد مهنـدس مشـاور قابـل پرداخـت       10هاي جداره و انبار انتهاي شمع، حداكثر تا سقف  سوراخ
گيري از الغر شدن احتمالي و آگاهي از ميزان مصرف بتن، بايد نمودار مصرف در اعماق مختلـف  براي كنترل مقطع حفاري شده و جلو. است

 . ترسيم و به تأييد مهندس مشاور برسد

هاي حفاري، صعوبت ناشي از استفاده از غالف مخصوص و بتن ريزي در زير سطح آب وهمچنين اجراي بتن  ريزي در محل در مورد بتن. 11
 . شود ها منظور شده و اضافه بهايي از اين بابت پرداخت نمي متدر بتن مسلح، در قي

 . شود بندي وچوب بست انجام مي ريزي طبق روش تعيين شده در فصل قالب گيري ارتفاع بتن در اين فصل اندازه. 12

 :منظور از آماده سازي محل بتن ريزي عبارت است از . 13

  .هاي سالم ه بتن تا رسيدن به قسمتديد هاي آسيب كندن و جداكردن تمام قسمت. 13-1



  احداث و مرمت ابنيه بتني . فصل دوازدهم
  1392رشته راهداري سال  فهرست بهاي واحد پايه

 
  

56 

  .پاك كردن سطح تماس بتن قديم و جديد از گرد و غبار و مواد اضافي. 13-2
  .شياردادن و مضرس كردن سطح بتن قديم براي اتصال بهتر. 13-3
  .پاكسازي و زنگزدايي ميلگرد در بتن مسلح. 13-4
  .استفاده از زيرپايي، داربست و چوب بست، ساخت و نصب شوت و مانند آنهاايجاد شرايط مناسب براي سهولت در بتن ريزي مانند . 13-5
در اين صورت الزم اسـت از مـوادي كـه داراي    .هايي است كه افت صفر مورد نظر است منظور از گروتينگ پركردن فضاي خالي در محل. 14

 .اين ويژگي باشند استفاده شود و مالحظات اجرايي مربوط نيز رعايت شود

  .، مصالح با افت صفر، جزء مصالح تحويلي كارفرما است120901رديف  در. 15
 . شوند هاي بتن جزء مصالح تحويلي كارفرما محسوب مي هاي اين فصل افزودني در رديف. 16

  .قابل اعمال نيست 120107به رديف  120703  اضافه بهاي رديف. 17
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  مترمكعب 354,500

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم سيمان  100اي، با  شكسته، از مصالح رودخانه

  .در متر مكعب بتن

 120101 

  

  مترمكعب  398,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم  150اي، با  شكسته، از مصالح رودخانه

  .ن در متر مكعب بتنسيما

 120102  

  

  مترمكعب  446,500

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم سيمان  200اي، با  شكسته، از مصالح رودخانه

  .در متر مكعب بتن

 120103  

  

  مترمكعب  491,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم  250ا اي، ب شكسته، از مصالح رودخانه

  .سيمان در متر مكعب بتن

 120104  

  

  مترمكعب  535,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم  300اي، با  شكسته، از مصالح رودخانه

  .سيمان در متر مكعب بتن

 120105  

  

  مترمكعب  575,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم  350اي، با  صالح رودخانهشكسته، از م

  .سيمان در متر مكعب بتن

 120106  

  

  مترمكعب  614,500

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
كيلوگرم  400اي، با  شكسته، از مصالح رودخانه

  .سيمان در متر مكعب بتن

 120107  

  

  مترمكعب  20,600
بتن در هاي بتن ريزي چنانچه  اضافه بها به رديف

  .متر يا كمتر اجرا شود سانتي 15هاي  ضخامت
 120201  

  

  مترمكعب  44,900
اضافه بهاي بتن ريزي از پي به باال در ديوارها و پايه 

  .متر 3ها تا ارتفاع حداكثر  پل
 120202  

  

  مترمكعب  59,100

ريزي از پي به باال در ديوارها و  اضافه بهاي بتن
 5تا  3ريزي بيش از  ل بتنها، هرگاه ارتفاع مح پل پايه

  .متر باشد

 120203  
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  مترمكعب  77,900

ريزي از پي به باال در ديوارها و  اضافه بهاي بتن
 7تا  5ريزي بيش از  ها، هرگاه ارتفاع محل بتن پل پايه

  .متر باشد

 120204  

  

  مترمكعب  102,500

ريزي از پي به باال در ديوارها و  اضافه بهاي بتن
 9تا  7ريزي بيش از  هرگاه ارتفاع محل بتنها،  پل پايه

  .متر باشد

 120205  

  

  مترمكعب  135,000

ريزي از پي به باال در ديوارها و  اضافه بهاي بتن
 11تا  9ريزي بيش از  ها، هرگاه ارتفاع محل بتن پل پايه

  .متر باشد

 120206  

  

  مترمكعب  43,200
دال، (ا ه روي پل ريزي تابليه و پياده اضافه بهاي بتن

  .متر باشد 5، هرگاه ارتفاع تا زير تير تا )تير و تيرچه
 120207  

  

  مترمكعب  58,000
ريزي  هاي بتن ريزي هرگاه در بتن اضافه بها به رديف

  .از پمپ استفاده شود
 120208  

  

  مترمكعب   

ريزي در  هاي بتن درجا براي بتن اضافه بها به رديف
سازي محل  دهشرايط غير متعارف كه نيازمند آما

  .ريزي باشد بتن

 120209  

  

  مترمكعب  60,100

ريزي كه در زير سطح آب  اضافه بها به هر نوع بتن
انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه موتوري 

  .الزامي باشد

 120210  

  120211   .هاي بتني زبر كردن و شيار انداختن سطح رويه  مترمربع     
  120212   .هاي بتني كشي و مرتعش كردن رويه مالهاضافه بهاي   مترمربع     
  

  مترمكعب  9,960
ريزي در صورت مصرف  هاي بتن اضافه بها به رديف
 .بتن در بتن مسلح

 120213  

  

  مترمربع  45,800

جهت مرمت ) شات كريت(تهيه بتن وبتن پاشي 
 300ها و نظاير آن با بتن  سطوح بتني و تثبيت ترانشه

 3ر متر مكعب به ضخامت كيلوگرم سيمان در ه
  .متر سانتي

 120301  

  

  مترمكعب   
تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق جهت تثبيت و 

  .ها و نظاير آن با مالت ماسه سيمان تحكيم ترانشه
 120401  

  

  تن   
تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق جهت تثبيت و 

  .ها و نظاير آن با دوغاب سيمان تحكيم ترانشه
 120402  
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  كيلوگرم   

ها در بتن مانند  اختالط و كاربرد انواع افزودني
ها،  بندي،ضدترك، تندگير و كندگيركننده ضديخ،آب

  .ها كننده روان ها و فوق كننده ميكروسيليس، روان

 120501  

  

  مترمكعب  -9,570
 پاشي، در بتن يا  ريزي بتن  هاي رديف  به بها اضافه

 . كوهي تهيه شود صورتي كه شن و ماسه بتن از سنگ
 120601  

  

  كيلوگرم  19
در بتن ويا  2اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 

  .1ها به جاي سيمان نوع  مالت
 120701  

  

  كيلوگرم  39
در بتن و يا  5اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 

  .1ها به جاي سيمان نوع  مالت
 120702  

  

  كيلوگرم  870

في نسبت به عيار اضافه بها براي مصرف سيمان اضا
هاي بتن ريزي در صورتي كه از  درج شده در رديف

  .استفاده شود 1سيمان نوع 

 120703  

  

4,780  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

ساز تا  حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن
كسر كيلومتر . محل مصرف، به ازاي هر يك كيلومتر

  .شود به تناسب محاسبه مي

 120801  

  

  مترمكعبيدس  13,900
با مصالح و مواد با افت ) پركردن(انجام گروتينگ 

  .هاي مورد نظر صفر در محل
 120901  

  

  مترمكعبدسي  72,100
، هرگاه از گروت پمپ 120901اضافه بها به رديف 

  .استفاده شود
 120902  

 



  تهيه و نصب قطعات بتني پيش ساخته. فصل سيزدهم
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 

  
  

60 

  ساخته تهيه و نصب قطعات بتني پيش. فصل سيزدهم
  مقدمه

  

ساخته به صورت آماده بر عهده پيمانكار است و هزينه آن بر اساس فاكتور معتبر و مورد تأييـد دسـتگاه    تني پيشهاي ب در اين فصل تهيه تير. 1
  .پرداخت خواهد شد 14/1نظارت با ضريب 

هـاي مربـوط از فصـل     هاي اين فصل منظور نشده است و بهاي آن به طـور جداگانـه و طبـق رديـف     هزينه تهيه و نصب ميلگرد در رديف. 2
 .شود اي فوالدي با ميلگرد پرداخت ميكاره

كيلـومتر   30كيلومتر و باراندازي در نظر گرفته شده است و هزينـه مـازاد بـر     30هاي اين فصل هزينه بارگيري و حمل سيمان تا  در رديف. 3
 .شود هاي مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت مي براساس رديف

و بارانـدازي   ر فاصلهه به ساخته بتني حمل مصالح سنگي و آب تا محل ساخت قطعات پيش، هزينه 6تا  2هاي  هاي گروه در قيمت رديف. 4
 ساخته بتني از محل ساخت و حمل به محل نصب در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنين بارگيري قطعات پيش

 .منظور شده است 130301  در رديف هزينه بند كشي جدول .باراندازي و نصب در نظر گرفته شده است هر فاصله،ه ب

متر، از جرثقيل استفاده شود، در صورت لزوم و تأييد مهندس مشاور، هزينه سكوسـازي   20هاي به دهانه تا  چنانچه براي نصب تيرهاي پل. 5
 .براي استقرار جرثقيل، جداگانه از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت خواهد شد

 .، منظور شده است6تا  2هاي  هاي گروه بندي در رديف هزينه قالب. 6

ها با بتن يا سنگ الشه، يا قلوه سـنگ   ، شامل تهيه، حمل و نصب كول در هر عمق و پر كردن فضاي خالي پشت كول130601بهاي رديف . 7
 .متر، طبق نقشه و مشخصات است سانتي 10به ضخامت متوسط تا 

اي  اتصاالت با مصالح مورد نياز، منظور شده است و از ايـن بابـت پرداخـت جداگانـه     هاي اين فصل، بهاي پر كردن محل در قيمت رديف. 8
 .گيرد صورت نمي

 .منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسير است 130301در رديف . 9

 .شود ط پرداخت ميها، جداگانه از فصول مربو اين نوع هزينه. هاي اين فصل منظور نشده است هزينه انجام عمليات خاكي در رديف. 10

هـاي مربـوط بـا اعمـال      كشي با تلمبه موتوري باشد، بهاي رديـف  هاي بتني نياز به آب هاي سيماني و بتني يا كول چنانچه براي نصب لوله. 11
 .شود پرداخت مي 07/1ضريب 

نسبت به عيار تعيين شده در (اضافي  براي پرداخت هزينه سيمان. هاي اين فصل، سيمان نوع يك است سيمان در نظر گرفته شده در رديف. 12
 .شود هاي مربوط در فصل احداث و مرمت ابنيه بتني استفاده مي و اضافه بهاي نوع سيمان، برحسب مورد، از رديف) ها رديف

 .شود پرداخت مي 130302ها، با در نظر گرفتن كسر بها بابت عيار سيمان، بر اساس رديف  بهاي تهيه و نصب قرنيز پل. 13

در صـورتي  . متر مكعب به طور كامل پرداخت خواهد شد 4/0ساخته بتني با حجم بيش از  براي قطعات پيش 130802بهاي واحد رديف  .14
  .درصد از بهاي واحد اين رديف قابل پرداخت است 70متر مكعب باشد، فقط  4/0ساخته بتني كمتر از  كه حجم قطعات پيش

سانتيمتر اضافه قطر  10سانتيمتر مورد نظر باشد اضافه بهاي آن به ازاي هر  100بيش از  به قطر ح بتنيكه تهيه و نصب لوله مسل  در صورتي. 15
ن برابـر  آسانتيمتر مورد نظر باشد بهاي  125ثال چنانچه تهيه و نصب لوله به قطر مبه طور . درصد خواهد بود 20سانتيمتر معادل  100مازاد بر 
  :است با

)2/0×10
100125  +1( ×  سانتي متر               100بهاي تهيه و نصب لوله بتني به قطر
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)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترمكعب 292,500

 10ساخته به طول  بارگيري و حمل تيرهاي بتني پيش
متر و كمتر، از محل ساخت و باراندازي در كيلومتر 

  . اول

 130101 

  

  مترمكعب  1,811,000

ساخته به طول  بارگيري و حمل تيرهاي بتني پيش
متر، از محل ساخت و باراندازي  20متر تا  10بيش از 

  . در كيلومتر اول

 130102  

  

  مترمكعب  5,930

متر و  10ساخته به طول  بهاي حمل تيرهاي بتني پيش
كمتر در صورتي كه فاصله حمل از محل بارگيري تا 

ب، بيش از يك كيلومتر باشد؛ براي هر محل نص
بر حسب حجم  كيلومتر اضافه بر يك كيلومتر اول

  .)شود كسر كيلومتر به تناسب محاسبه مي(. تير

 130103  

  

  مترمكعب  281,500
متر و  10ساخته به طول  نصب تيرهاي بتني پيش

  .كمتر
 130104  

  

  مترمكعب  2,750

متر كه به  5به ازاي هر  130103اضافه بها به رديف
متر به تناسب محاسبه  5طول تير اضافه شود، كسر 

  .شود مي

 130105  

  

  مترمكعب  2,110,000

متر كه به  5به ازاي هر  130104اضافه بها به رديف
متر به تناسب محاسبه  5طول تير اضافه شود، كسر 

  .شود مي

 130106  

  

  مترمربع  128,500

 5ضخامت ساخته به  تهيه و نصب قطعات بتني پيش
هاي واقع  بندي دال به منظور قالب )predall(متر  سانتي

  .هاي بزرگ بين تيرها، در پل

 130201  

  

  مترمكعب  1,535,000

ساخته با سطح  هاي بتني پيش تهيه و نصب جدول
متر مربع با بتن به عيار  1/0تا  05/0مقطع بيش از 

كيلوگرم سيمان در متر مكعب ومالت ماسه  250
  .1 : 5سيمان 

 130301  

  

  مترمكعب  1,392,000

 300ساخته با عيار   تهيه و نصب قطعات بتني پيش
ها،  كيلو سيمان در متر مكعب، براي دال روي كانال

  .ها و موارد مشابه ها و قنات درپوش چاه

 130302  

  

  مترمكعب  948,000
با بتن  ،)گاردبلوك(هاي حفاظ  تهيه و جاگذاري بلوك

  .م سيمان در متر مكعب بتنكيلوگر 250به عيار 
 130303  
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترمكعب  1,902,000

 350تهيه و نصـب قطعات بتني پيـش ساخته با عيار
متر مكعب  21/0كيلو سيمان در متر مكعب و حجم تا 

  .براي مسلح كردن خاك

 130304  

  

  مترمكعب  1,748,000

 350تهيه و نصـب قطعات بتني پيـش ساخته باعيار
تا  21/0مكعب و حجم بيش از كيلو سيمان در متر 

  .متر مكعب براي مسلح كردن خاك 60/0

 130305  

  

  مترمكعب  1,053,000

 هاي بتني جداكننده ترافيك تهيه و نصب بلوك
كيلوگرم سيمان  250با بتن به عيار ) نيوجرسي بارير(

  .در متر مكعب بتن

 130401  

  

  مترطول  96,300

 20 تهيه و نصب لوله سيماني به قطر داخلي
كيلوگرم سيمان در متر  300متر، با بتن به عيار  سانتي

  .مكعب بتن

 130501  

  

  مترطول  118,000

 25تهيه و نصب لوله سيماني به قطر داخلي 
كيلوگرم سيمان در متر  300متر، با بتن به عيار  سانتي

  .مكعب بتن

 130502  

  

  مترطول  184,500

 30تهيه و نصب لوله سيماني به قطر داخلي 
كيلوگرم سيمان در متر  300متر، با بتن به عيار  سانتي

  .مكعب بتن

 130503  

  

  مترطول  235,500

 40تهيه و نصب لوله سيماني به قطر داخلي 
كيلوگرم سيمان در متر  300متر، با بتن به عيار  سانتي

  .مكعب بتن

 130504  

  

  مترطول  336,500

 50تهيه و نصب لوله سيماني به قطر داخلي 
كيلوگرم سيمان در متر  300متر، با بتن به عيار  يسانت

  .مكعب بتن

 130505  

  

  مترطول  271,000

 60تهيه و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 
متر، با بتن به  سانتي 8متر و ضخامت جدار  سانتي
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن 350عيار 

 130506  

  

  مترطول  328,500

 80ي مسلح به قطر داخلي تهيه و نصب لوله بتن
متر، با بتن به  سانتي 10متر و ضخامت جدار  سانتي
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن 350عيار 

 130507  
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  )ريال(بهاي كل 
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)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  مترطول  469,500

متر و  1تهيه و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 
 350متر، با بتن به عيار  سانتي12ضخامت جدار 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 130508  

  

  مترطول  665,500

ساخته متشكل  هاي بتني مسلح پيش تهيه و نصب كول
ها با  از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحكيم قنات

كيلو سيمان در متر مكعب بتن، به  350بتن به عيار 
  .انضمام پركردن پشت كول

 130601  

  

  مترمكعب   

ع با مقاط(ساخته  هاي بتني پيش تهيه و نصب صندوقه
كيلوگرم  350با عيار...) مختلف نعل اسبي، مربع و

  .سيمان در متر مكعب بتن

 130701  

  

  عدد  5,544,000
 25ساخته بتني تا طول  تنيده پيش نصب تيرهاي پيش

  .متر با استفاده از جرثقيل
 130801  

  

  عدد  59,700
ساخته بتني نظير انواع نيوجرسي،  نصب قطعات پيش
  .بزرگ، با استفاده از جرثقيلهاي  بارير و گاردبلوك

 130802  

  

  مترطول  203,000
ساخته بتني با قطرهاي مختلف، با  هاي پيش نصب لوله

  .استفاده از جرثقيل
 130803  

  

  عدد   
ساخته بتني، با استفاده از  هاي پيش نصب صندوقه

  .جرثقيل
 130804  
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  زيراساس و اساس. فصل چهاردهم
 مقدمه

  
هاي كندن، بارگيري و حمل تا فاصله يك كيلـومتر   هزينه) توونان(اي  مصالح زير اساس و همچنين تهيه مصالح رودخانه هاي تهيه در رديف. 1

هزينه حمل مازاد بـر يـك كيلـومتر برحسـب مـورد از      . از محل معدن تا محل مصرف و بار اندازي در محل مصرف، در نظر گرفته شده است
 .مليات خاكي با ماشين، بر اساس حجم مصالح كوبيده شده پرداخت خواهد شدفصل ع 030903تا    030902هاي   رديف

تا حـد    (Oversize)هاي درشت معدن  بندي و جداكردن دانه هاي مربوط به اصالح دانه ، هزينه140103تا  140101هاي  هاي رديف در قيمت. 2
هـاي   چنانچـه دانـه  . عيين خواهد شد، در نظر گرفته شـده اسـت  هاي نمايانگر وضع معدن ت درصد وزن كل مصالح معدن كه براساس نمونه 10

درصد باشد، و براي جداكردن آنها استفاده از سرند الزم باشد، در اين صـورت بـا    10درشت معدن تعيين شده براي مصالح زيراساس بيش از 
هزينـه كنـدن،   . ه شـده تعلـق خواهـد گرفـت    ، به حجم زيراسـاس كوبيـد  140201پيشنهاد مهندس مشاور و تأييد كارفرما، اضافه بهاي رديف 

هاي زيراساس منظـور   در قيمت. بارگيري، حمل و باراندازي اضافه مصالح كه براي تهيه حجم مورد نياز مصالح طبق مشخصات ضروري است
  .اي به عمل نخواهد آمد شده و از اين بابت پرداخت جداگانه

هـا منظـور شـده و هزينـه      صله يك كيلومتر از محل برداشت تا محل مصرف در قيمتهاي اين فصل، بهاي تهيه و حمل آب تا فا در رديف. 3
ليتر براي هر متر مكعـب مصـالح سـنگي     100، فصل عمليات خاكي با ماشين و بر مبناي  030904حمل مازاد بر يك كيلومتر بر اساس رديف 

 .شود ه به صورت كوبيده شده، محاسبه و پرداخت ميليتر براي هر متر مكعب اختالط خاك بستر با آهك شكفت 400كوبيده شده يا 

توان با رعايت مشخصات فنـي از   ، مي4هاي زير الك نمره  در صورتي كه مصالح اساس از سنگ شكسته كوهي تهيه شود، براي تأمين دانه. 4
. تفاوت حمل و اختالط، منظور نخواهد شـد  اي استفاده كرد و براي اين كار، هيچ گونه اضافه يا كسر بهايي بابت تهيه مصالح و ماسه رودخانه

 .هاي شكسته كه به طور طبيعي از كوه ريزش كرده است براي مصالح اساس و زير اساس مجاز نيست استفاده از سنگ

، شـكن  هاي مربوط به تهيه و حمل مصالح اساس، هزينه كندن و بارگيري مصالح از معدن، حمل و باراندازي در محل سـنگ  در تمام قيمت. 5
شكن، بارگيري و حمل به محل مصرف و باراندازي در محـل مصـرف،    شكستن و سرند كردن مصالح، بارگيري و حمل به دپو در محل سنگ

هزينه حمـل مـازاد   . ها منظور شده، يك كيلومتر است مسافتي كه براي حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در قيمت. منظور شده است
از فصل عمليات خاكي با ماشين بر اساس حجم مصالح كوبيده شده  030903و  030902هاي  رد بر اساس رديفبر يك كيلومتر، برحسب مو

 . شود محاسبه و پرداخت مي

مطابق ابعاد اليه كوبيده شـده كـه بـر اسـاس دسـتور كـار و       ) توونان ( اي  گيري حجم قشرهاي اساس، زير اساس و مصالح رودخانه اندازه. 6
 .گيرد اجرا شده است، صورت مي رعايت مشخصات فني

شـود و   هاي تهيه مصالح زيراساس و اساس اسـتفاده مـي   هاي راه، برحسب مورد از رديف براي تأمين مصالح و كوبيدگي مورد نياز در شانه. 7
 2عـرض نهـايي    سازي، جدا از عمليات اساس و زيراساس و حداكثر تـا  وقتي قابل پرداخت است كه مصالح شانه 140801اضافه بهاي رديف 

 .متر انجام شود

شود، طبق دستور كار و برداشت وضع موجود شانه راه، با تأييد مهندس  ها مصرف مي سازي بهسازي راه حجم مصالح مورد نياز كه در شانه. 8
 .مشاور و تصويب كارفرما، محاسبه خواهد شد

 .شود محاسبه مي) بدون كوبيدگي(خش شده و هزينه حمل مازاد مربوط به آن بر اساس حجم مصالح پ 141001رديف . 9

هزينه پخش، آبپاشي و كوبيدن رديف يـاد شـده بـر    . شود ، طبق اندازه گيري بر اساس حجم كوبيده شده پرداخت مي141002بهاي رديف . 10
 .حسب مورد از رديف مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت خواهد شد

11 .PI است 9حداكثر  141002و  141001هاي  موضوع رديف) تونان(اي  مجاز براي مصالح رودخانه . 
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بـدون  (مربوط به مرمت موضعي نشست و شكست راه است و مصـالح مصـرفي و حمـل آن برحسـب مصـالح مصـرفي        141201رديف . 12
 .شود محاسبه مي) كوبيدگي

عب بيشتر باشد بهاي كار از فصول مربوط در  فهرست متر مك 500در صورتي كه حجم عمليات مربوط به اين فصل به صورت پيوسته از . 13
 .  بها راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن قابل پرداخت است

تخليه مواد لجني در پاي كار و حمل مصالح جايگزين تا يك كيلومتر لحـاظ گرديـده و هزينـه حمـل مـازاد بـر يـك         140901در رديف . 14
از فصل عمليات خاكي با ماشين بر اساس حجم مصالح كوبيده شده محاسبه  030903و  030902اي ه كيلومتر، برحسب مورد بر اساس رديف

 . شود و پرداخت مي
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)ريال(بهاي واحد

 
  واحد
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  مترمكعب 44,100

ــه    ــالح رودخان ــاس از مص ــالح زيراس ــه مص اي ،  تهي
عـدن و  بارگيري وحمل تـا فاصـله يـك كيلـومتري م    

باراندازي در محل مصرف ، وقتي كه دانه بندي صفر 
 .متر باشد  ميلي 50تا 

 140101 

  

  مترمكعب  45,200

ــه    ــالح رودخان ــاس از مص ــالح زيراس ــه مص اي ،  تهي
بارگيري وحمل تـا فاصـله يـك كيلـومتري معـدن و      
باراندازي در محل مصرف ، وقتي كه دانه بندي صفر 

  .متر باشد  ميلي 38تا 

 140102  

  

  مترمكعب  48,700

ــه    ــالح رودخان ــاس از مص ــالح زيراس ــه مص اي ،  تهي
بارگيري وحمل تـا فاصـله يـك كيلـومتري معـدن و      
باراندازي در محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صـفر  

  .متر باشد  ميلي 25تا 

 140103  

  

  مترمكعب  10,300

، بـه   140103تـا   140101هـاي   اضافه بها بـه رديـف  
بندي، وقتي كه مصالح معدن بـيش   منظور اصالح دانه

درصد نسبت به وزن كـل مصـالح اسـتخراجي،     10از 
تـر از حـد مشخصـات تعيـين شـده       هايي درشت دانه

  .داشته باشد

 140201  

  

  مترمكعب   

تهيه مصالح زيراسـاس از سـنگ كـوهي، بـارگيري و     
حمل تا فاصله يك كيلومتري معـدن و بارانـدازي در   

متـر   ميلي 50دي صفر تا بن محل مصرف وقتي كه دانه
  .باشد

 140301  

  

  مترمكعب   

تهيه مصالح زيراسـاس از سـنگ كـوهي، بـارگيري و     
حمل تا فاصله يك كيلومتري معـدن و بارانـدازي در   

متـر   ميلي 38بندي صفر تا  محل مصرف وقتي كه دانه
  .باشد

 140302  

  

  مترمكعب   

تهيه مصالح زيراسـاس از سـنگ كـوهي، بـارگيري و     
ا فاصله يك كيلومتري معـدن و بارانـدازي در   حمل ت

متـر   ميلي 25بندي صفر تا  محل مصرف وقتي كه دانه
  .باشد

 140303  
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  )ريال(بهاي كل 
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)ريال(بهاي واحد

 
  واحد

 
 شرح
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  مترمكعب  81,000

اي، بـارگيري   تهيه مصالح اساس از مصـالح رودخانـه  
وحمل تا فاصله يك كيلومتري معدن و بارانـدازي در  

 50محل مصـرف ، وقتـي كـه دانـه بنـدي صـفر تـا        
درصد مصالح مانده روي  75باشد و حداقل  متر ميلي

  .در دو جبهه شكسته شود  4الك نمره 

 140401  

  

  مترمكعب  84,600

اي، بـارگيري   تهيه مصالح اساس از مصـالح رودخانـه  
وحمل تا فاصله يك كيلومتري معدن و بارانـدازي در  

 38محل مصـرف، وقتـي كـه دانـه بنـدي صـفر تـا        
مصالح مانده روي  درصد 75متر باشد و حداقل  ميلي

  .در دو جبهه شكسته شود 4الك نمره 

 140402  

  

  مترمكعب  85,100

اي، بـارگيري   تهيه مصالح اساس از مصـالح رودخانـه  
وحمل تا فاصله يك كيلومتري معدن و بارانـدازي در  

 25محل مصـرف ، وقتـي كـه دانـه بنـدي صـفر تـا        
درصد مصالح مانده روي  75متر باشد و حداقل  ميلي
  .در دو جبهه شكسته شود  4نمره الك 

 140403  

  

  مترمكعب  3,910

، هرگاه  140403تا  140401هاي  اضافه بها به رديف
 75از  4درصد شكسـتگي مصـالح روي الـك نمـره     

درصــد اضــافه  5درصـد بيشــتر باشـد، بــه ازاي هـر    
  . شكستگي يك بار

 140501  

  

  مترمكعب  171,500

رگيري و حمـل  تهيه مصالح اساس از سنگ كوهي، با
تا فاصله يك كيلومتري معدن و بارانـدازي در محـل   

متر باشد و  ميلي 50بندي صفر تا  مصرف وقتي كه دانه
در دو  4درصد مصـالح مانـده روي الـك نمـره      100

  .جبهه شكسته شود

 140601  

  

  مترمكعب  178,500

تهيه مصالح اساس از سنگ كوهي، بارگيري و حمـل  
عدن و بارانـدازي در محـل   تا فاصله يك كيلومتري م

متر باشـد   ميلي 38بندي صفر تا  مصرف وقتي كه دانه
در دو  4درصد مصالح مانده روي الـك نمـره    100و 

  .جبهه شكسته شود

 140602  
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  مترمكعب  185,500

تهيه مصالح اساس از سنگ كوهي، بارگيري و حمـل  
تا فاصله يك كيلومتري معدن و بارانـدازي در محـل   

متر باشـد   ميلي 25بندي صفر تا  ه دانهمصرف وقتي ك
در دو  4درصد مصالح مانده روي الـك نمـره    100و 

  .جبهه شكسته شود

 140603  

  

  مترمكعب  17,100

پخش ، آبپاشي ، تسطيح و كوبيدن قشرزيراسـاس بـه   
درصد تـراكم   100متر با حداقل  سانتي 15ضخامت تا 

  .به روش آشتو اصالحي 

 140701  

  

  عبمترمك  15,000

پخش ، آبپاشي ، تسطيح و كوبيدن قشر زيراساس بـه  
درصـد   100متر با حداقل  سانتي 15ضخامت بيشتر از 

  .تراكم به روش آشتو اصالحي 

 140702  

  

  مترمكعب  23,500

پخش ، آبپاشي ، تسطيح و كوبيـدن قشـر اسـاس بـه     
درصد تـراكم   100متر با حداقل  سانتي 10ضخامت تا 

  .به روش آشتو اصالحي 

 140703  

  

  مترمكعب  21,100

پخش ، آبپاشي ، تسطيح و كوبيـدن قشـر اسـاس بـه     
 100متـر بـا حـداقل     سانتي 15تا  10ضخامت بيشتر از

  .درصد تراكم به روش آشتو اصالحي 

 140704  

  

  مترمكعب  7,670

، بابت   140704تا  140701هاي  اضافه بها به رديف
هـاي   سختي اجراي زيراساس و اساس در شانه سازي

  .متر 2به عرض تا 

 140801  

  

  مترمكعب  50,000

هـاي لجنـي شـامل     اصالح و تثبيت و تحكـيم زمـين  
تخليه خاك نامناسب، تهيه و حمل و جايگزيني خاك 
مناسب، عمليات پخش و تسطيح و تحكيم با حـداقل  

  .درصد به روش آشتو اصالحي 90تراكم

 140901  

  

  مترمكعب  27,400

بـراي روسـازي   ) تونـان  ( ي تهيه مصالح رودخانـه ا 
هاي انحرافي، بـارگيري و حمـل تـا فاصـله يـك       راه

  . كيلومتر و باراندازي و پخش آن روي راه

 141001  

  

  مترمكعب  24,300

براي تحكيم بسـتر  ) تونان ( تهيه مصالح رودخانه اي 
راه يا اجراي قشر تقويتي در زيرسازي راه، بارگيري و 

  . باراندازيحمل تا فاصله يك كيلومتر و 

 141002  
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  مترمكعب  99,900

تثبيت و تقويت بستر زيرسـازي بـه وسـيله اخـتالط     
متـر،   سانتي 15خاك بستر با آهك شكفته به ضخامت 

كيلوگرم آهك در متر مكعب مصالح تثبيت  50با عيار 
شده، شامل كندن زمين، تهيه و حمـل آهـك، سـرند    

ـ  كردن، پخش و اختالط، آب راكم پاشي و كوبيدن تا ت
95. %  

 141101  

  

  مترمكعب  72,300

كيلـوگرم   50به ازاي هر  141101اضافه بها به رديف 
كيلوگرم بـه تناسـب محاسـبه     50كسر . آهك اضافي

  .شود مي

 141102  

  

  مترمكعب  73,200

تثبيت بستر سازي و روسازي راه و سـطوح پـروازي   
ها به وسيله اختالط مصالح بسـتر بـا سـيمان     فرودگاه
 50متر و با عيار  سانتي 15معمولي به ضخامت  پرتلند

كيلوگرم سيمان در متر مكعب مصـالح تثبيـت شـده،    
شامل كندن زمـين، تهيـه و حمـل سـيمان، پخـش و       

  .درصد 100اختالط، آب پاشي و كوبيدن تا تراكم 

141201 

  

  مترمكعب  43,300

كيلـوگرم   50، به ازاي هر141201اضافه بها به رديف 
كيلوگرم به تناسـب محاسـبه    50كسر . سيمان اضافي

  .شود مي

141202

  

  مترمكعب  979,000

تثبيت بستر سازي و روسازي راه و سـطوح پـروازي   
ها به وسـيله اخـتالط مصـالح بسـتر بـا قيـر        فرودگاه

 50متــر و بــا عيــار  ســانتي 15محلــول بــه ضــخامت 
كيلوگرم قير در متر مكعب مصالح تثبيت شده، شـامل  

و حمل قير، پخش و  اختالط، هـوا  كندن زمين، تهيه 
  .دهي و كوبيدن

141301

  

  مترمكعب  922,000

كيلـوگرم   50، به ازاي هر141301اضافه بها به رديف 
كيلـوگرم بـه تناسـب     50كسـر  . قير محلـول اضـافي  

  .شود محاسبه مي

141302

  

  مترمكعب  44,500

ــت خــاك در    ــراي تقوي ــه مصــالح روســرندي، ب تهي
ه، بارگيري، حمل تـا فاصـله   ديده را هاي آسيب بخش

  .يك كيلومتر، باراندازي، پخش، تسطيح وتحكيم

 141401  
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  مقدمه 
  
بايد مطابق ) تك كت(و سطحي ) پريمكت(هاي نفوذي  مقدار قير مصرفي در واحد سطح در اجراي اليه  150102و  150101هاي  در رديف. 1

در صورتي كه مقدار مزبور با دستور دستگاه نظارت تغيير يابد، بهاي واحـد بـه صـورت خطـي محاسـبه و      . صات فني و عمومي باشدبا مشخ
 .پرداخت خواهد شد

دوره تناوب غبارنشـاني برحسـب   . مربوط به مواقعي است كه غبارنشاني راه شني به صورت بلندمدت و پيوسته انجام شود 150201رديف . 2
قيمت رديف براي هرنوبت غبار نشاني قابل پرداخت . بار در سال در نظر گرفته شده است 4و اقليم متفاوت بوده وبه طور متوسط  شرايط راه

 . است

  . گردد مخلوط فيلر، ماسه و امولسيون قير است كه به منظور درزگيري استفاده مي  Slurry Sealسيلمنظور از اسالري . 3
ريـزي   قيرپاشـي، آسـفالت   برداري و تراشيدن ضـايعات، تميزكـاري زيرآسـفالت،     ل كار اعم از تخريب و آسفالتگيري شامل تمام مراح لكه. 4

 .باشد وتراكم مي

در صورتي كه كسري ضخامت اليه در حدود مجـاز باشـد بـه همـان     . شود هاي آسفالت پس از كوبيدن انجام مي گيري ضخامت اليه اندازه. 5
  .شود سبت از بهاي عمليات كسر مين

  .شود در قيمت كارهاي آسفالتي ضخامت اليه براساس ضخامت واقعي و درحدود مشخصات ابالغي پرداخت مي. 6
ها به ترتيب زيـر   منظور از شكستگي مصالح سنگي در اين فصل، شكستگي مصنوعي است و شكستگي طبيعي مورد نظر نيست، شكستكي. 7

  :خواهد بود 
 65درصـد و   50بـه ترتيـب    4روي الك نمـره  ) ردميكس(كستگي مصالح سنگي قشر اساس قيري و آسفالت سرد مخلوط در محل ش. 7-1

  .درصد در يك جبهه
درصـد در دو   90درصـد و   80درصـد،    60بـه ترتيـب    4روي الك نمره ) توپكا(رويه ) بيندر(شكستگي آسفالت سطحي، قشر آستر .  7-2

  .جبهه
  درصد بوده و از ماسه 100اي تهيه شده است  فني، شكستگي مصالح سنگي قشر بيندر يا توپكا كه از مصالح رودخانه هرگاه طبق مشخصات

فوق باشد به ازاي هر پنج درصد شكستگي بيشتر، ) 7(گاه طبق مشخصات فني شكستگي مصالح سنگي بيشر از ارقام مندرج در بند ر ه. 8
  .شود ط اضافه ميمعادل دو درصد به قيمت رديف واحد مربو

تـوان از ماسـه    ، با رعايـت مشخصـات مـي   4شود، براي تأمين مصالح زير الك نمره  هايي كه از سنگ شكسته كوهي استفاده مي در آسفالت. 9
  .اي استفاده كرد و براي اين كار، هيچ گونه اضافه يا كسر بهايي بابت تهيه مصالح و تفاوت حمل، منظور نخواهد شد رودخانه

  ، منظور شده آسفالت  ساخت  در محل  اندازي كيلومتر و بار 30  فاصله  ، به و حمل  قير، بارگيري  تهيه  ، بهاي فصل  اين  رديفهاي  قيمتدر . 10
 ، آسفالت سرد توليد در محل آسفالتي  بتن  قشرهاي  ، براي اضافي  حمل  كيلومتر باشد، بهاي 30از   قير،بيش  حمل  فاصله  چنانچه.  است

و   ، محاسبه و نقل  حمل  فصل  رديفهاي  براساس  تناسب ، به )كت  تك( اندود سطحي  )پريمكت(اندود نفوذي ،  سطحي  ، آسفالت )ردميكس(
  .شود مي  پرداخت

ي انجام هاي مربوط لحاظ شده و بابت آن پرداخت ديگر هزينه جارو نمودن سطح زيرين وآماده سازي رويه راه براي قير پاشي در قيمت. 11
  .نخواهد شد



  هاي آسفالتي   ساخت و مرمت رويه. فصل پانزدهم
  1392اي واحد پايه رشته راهداري سال فهرست به

  
  

71 

هاي مربوط از تأمين مصالح سنگي تا پخش مصالح و غلتك زني و اجـراي كامـل،    هاي آسفالت سطحي هزينه كليه فعاليت درقيمت رديف. 12
همچنين هزينه حمل مصالح سنگي ازمعدن تا مسافت يك كيلومتر منظور شـده و مـازاد آن   . ها منظور شده است طبق مشخصات فني در قيمت

در . گـردد  براي هر متر مكعب آسفالت كوبيده شده محاسبه و پرداخـت مـي   030903و  030902هاي  فصل عمليات خاكي با ماشين رديف از
  .شود متر مكعب در نظر گرفته مي 0.45محاسبه هزينه حمل مازاد، هر تن آسفالت سطحي معادل 

شـكن،   اي، بـارگيري، حمـل بـه محـل سـنگ      ه تهيه مصـالح رودخانـه  ، هزين)ردميكس(هاي آسفالت سرد توليد در محل  در قيمت رديف. 13
شـكن،   بندي شده در محل مناسـب كنـار سـنگ    بندي طبق مشخصات فني، توده كردن مصالح دانه باراندازي، شكستن مصالح سنگي، تأمين دانه

م كردن و پخـش قيـر الزم روي مصـالح    شكن و حمل به محل مصرف، باراندازي و ريسه كردن، تهيه، گر بارگيري مصالح از محل دپوي سنگ
ريسه شده، اختالط مصالح سنگي با قير به طور كامل، پخش، رگالژ، كوبيدن و انجام ساير عمليات جنبي مورد نياز طبـق مشخصـات، منظـور    

هرگاه فاصـله   .ها منظور شده است، يك كيلومتر است مسافتي كه براي حمل مصالح سنگي از محل معدن تا محل مصرف در قيمت. شده است
هـاي   تا محل مصرف، از يك كيلومتر بيشتر باشد، هزينه هر كيلومتر اضافه حمل، برحسب مورد، از رديـف ) معدن(مركز ثقل  برداشت مصالح 

  .مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين براي هر متر مكعب آسفالت ردميكس كوبيده شده، محاسبه و پرداخت خواهد شد
شود، هزينه تهيه مصالح سنگي از معدن، بارگيري  مي) توپكا(و رويه ) بيندر(ي بتن آسفالتي كه شامل اساس قيري، آستر ها در قيمت رديف. 14

بندي طبق مشخصات فني، توده كردن مصالح، بارگيري و حمـل بـه    شكن، باراندازي، شكستن مصالح سنگي، تأمين دانه و حمل به محل سنگ
پختن آسفالت، بارگيري آسفالت ساخته شده و حمل آن تا فاصله يك كيلومتر به محل مصرف و باراندازي، محل كارخانه آسفالت و باراندازي،

تـا  ) معـدن (هرگاه فاصله از مركز ثقل  برداشت مصالح سنگي . زني و اجراي كامل قشرهاي آسفالتي، منظور شده است پخش با فينيشر، غلطك
هاي فصل عمليات خـاكي بـا ماشـين، بـراي هـر متـر        ينه حمل اضافي، برحسب مورد ازرديفكارخانه آسفالت بيشتر از يك كيلومتر باشد، هز

در ضمن درصورتي كه فاصله حمل آسفالت از محل كارخانـه آسـفالت تـا محـل مصـرف      . مكعب آسفالت كوبيده شده، پرداخت خواهد شد
يات خاكي با ماشين، براي هر متر مكعب آسفالت كوبيده هاي فصل عمل بيشتر از يك كيلومتر باشد هزينه حمل اضافي، برحسب مورد ازرديف

) پريمكـت (قير مصرفي براي اندود نفوذي محل نگهداري چنانچه به دستور كارفرما . محاسبه و پرداخت خواهد شد 1.2شده، با اعمال ضريب 
حمل مازاد بر يك كيلومتر تا محل مصرف بر در محل كارخانه آسفالت و يا انبار كارگاه تعيين شود، پرداخت هزينه ) كت تك(و اندود سطحي 

  . شود هاي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي طبق رديف
،  كيلوگرم 1/1 )بيندر( آستر ، كيلوگرم 9/0  يقير  اساس  ، براي آسفالتي  سانتيمتر بتن  يك  ضخامت به  هر متر مربع  براي  قير مصرفي  ميزان .15

  در صورتي.  است  منظور شده  فصل  اين  ، در قيمتهاي كيلوگرم 9/0 ) ردميكس(سرد توليد در محل   آسفالت  و براي  كيلوگرم 2/1 )توپكا(رويه 
  رديفهاي  از بهاي  مصرف يا كسر   اضافه  كيلوگرم 1/0هر   مجاز مقدار قير تغيير كند، براي  رواداريهاي در حد  كارگاهي  فرمول  بر اساس  كه

 .استفاده خواهد شد 151402و  151401

  .شود هاي آسفالت سطحي، اندازه گيري برحسب وزن مصالح سنگي انجام مي در رديف. 16
مقدار مواد مصرفي در هرمتر مربع برحسب مشخصات فنـي و طبـق دسـتور    . شود برحسب مواد مصرف شده پرداخت مي 150103رديف . 17

  .باشد كار ابالغي مهندس مي
تعداد و طول ترك در واحد سطح ثابت نبوده و برحسب شـرايط متعـارف راه كـه درزگيـري توصـيه       150602 و 150601 هاي در رديف. 18
  .شود، قيمت رديف محاسبه شده است مي
هاي با رويه آسفالت گرم به هر مقدار منظـور شـده اسـت و پرداخـت      ها در راه قيمت مواد مصرفي براي پركردن چاله 150703در رديف . 19

 .ي صورت نخواهد گرفتاضاف
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دار  در صورتي كه قيرزدايي به غير از روش پخش مصالح انجام شود، مانند سوزاندن قير و نظاير آن، هزينه كار بـه صـورت رديـف سـتاره    . 20
 .شود محاسبه و پرداخت مي

 . آسفالت مصرفي جزء مصالح تحويلي كارفرما است 150705در رديف . 21

 .شود تن بر متر مكعب محاسبه و اضافه بهاي مربوط پرداخت مي 5/2مصرفي برحسب وزن مخصوص آسفالت  150903در رديف . 22

 .جزء مصالح تحويلي كارفرما است  150202كليه مصالح مصرفي در رديف . 23

 .جزء مصالح تحويلي كارفرما است  150107كليه مصالح مصرفي در رديف . 24

هـا، تـورم،    ، شيارشـدن مسـيرچرخ  هـا  هاي پوست سوسماري شـديد، گودافتـادگي   تعمير تركبه منظور ) وصله عمقي( 150701از رديف . 25
شود و نحوه انجام آن در مشخصات فني و عمومي راهـداري آمـده    اندازها، استفاده مي هاي جانشين و دست ها، وصله ها و فرورفتگي برآمدگي

 .است

هـا،   هـا و فرورفتگـي   هاي پوست سوسماري با شدت كم تا متوسط، برآمـدگي  به منظور تعمير ترك) وصله پاره عمقي( 150702از رديف . 26
شود و نحوه انجـام آن در مشخصـات فنـي و     هاي لغزشي، استفاده مي اندازها، تقاطع راه آهن و ترك هاي كناري، درزهاي انعكاسي، دست ترك

 .عمومي راهداري آمده است

  ي شامل كائوچو و تركيبات فرعي ديگر است، ماده شيمياي151806منظور از التكس در رديف  .27
اضافه كردن مـواد  تهيه و  هاي مترتب از جمله گرم كردن آسفالت با هواي گرم فشرده، برداشتن آسفالت، تمامي هزينه 151502در رديف  .28

امور نظـام فنـي بـا     341ره جوان كننده و اختالط آن، پخش و تراكم مخلوط آسفالتي بازيافت شده طبق مشخصات فني مندرج در نشريه شما
  .لحاظ شده است "مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت"عنوان 
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 كيلوگرم 20,600

با قير ) پريمكت(تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي 
 .محلول

 150101 

  

  كيلوگرم  14,500
با ) پريمكت(تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي 

  .امولسيون قيري
 150102  

  

  كيلوگرم  15,100
با ) تك كت(تهيه مصالح و اجراي اندود سطحي 

  .امولسيون قيري
 150104  

  

  كيلوگرم  20,200
تهيه مصالح و اجراي اندود قير براي انجام آسفالت 

  .سطحي با قير محلول
 150105  

  

  مكيلوگر  14,000
تهيه مصالح و اجراي اندود قير براي انجام آسفالت 

  .ن قيريوسطحي با امولسي
 150106  

  

  كيلوگرم  1,380
به منظور احياي  Fog Sealاجراي سيل كت امولسيوني 

  .هاي آسفالتي رويه
 150107  

  

  كيلوگرم  26,000
با استفاده از ) dust laying(هاي شني  غبارنشاني در راه

  .قير
 150201  

  

  كيلوگرم  1,340
هاي شني با استفاده از مالچ، مالس و  غبار نشاني در راه

  .نظاير آن
 150202  

  sand seal.(   150301(اي  كت ماسه تهيه مصالح و اجراي سيل  تن  2,289,000  
  

  تن  1,796,000

كت با مصالح سنگي  تهيه مصالح و اجراي سيل
)aggregate seal (5نوع بندي مصالح از  هر گاه دانه 

  .باشد

 150302  

  

  مترمربع  24,800
قيرزدايي سطوح قيرزده با استفاده از پخش مصالح سنگي 

  .ريزدانه
 150401  

  

  مترمربع  3,530
آسفالت تراشي با استفاده از گريدر به منظور از بين بردن 

  . موج، ناهمواري و قيرزدايي از سطح رويه آسفالتي
 150501  

  

  مترمربع   
 ها با آسفالت اسالري سيل درزگيري ترك

slurry seal .  
 150601  

  150602   .ها با ماستيك مخصوص درزگيري ترك  مترمربع     
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  طولمتر  40,000

سانتيمتر  2تا  5/1هاي آسفالت به عرض  درزگيري ترك
سانتيمتر، شامل شيار زدن و تميز كردن  2و عمق حدود 

گرم، درز با كمپرسور و گرم كردن محل شيار با هواي 
تهيه و تزريق قير پليمري مخصوص درزگيري در داخل 

هاي درزگيري شده  آن و پخش گرد سنگ در روي ترك
  .و تميز كاري

 150603  

  

  مترمربع  333,000
هاي آسفالتي به صورت اجراي وصله  گيري رويه راه لكه

  .عمقي
 150701  

  

  مترمربع  271,500
جراي وصله هاي آسفالتي به صورت ا گيري رويه راه لكه

  .پاره عمقي
 150702  

  

  تن  808,000

هاي آسفالتي با  پركردن گود افتادگي يا چاله در راه
استفاده از آسفالت مناسب بر حسب وزن آسفالت 

  .مصرفي

 150703  

  

  مترمربع   

هاي  گيري وقتي از ماشين هاي لكه اضافه بها به رديف
گيري آسفالت استفاده شود به ازاي هر  مخصوص لكه

متر به تناسب  كسر سانتي(متر ضخامت آسفالت  سانتي
  ).شود محاسبه مي

 150704  

  150705   .مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه  مترطول  1,910  
  

  تن  204,000

تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالت سطحي با سنگ 
بندي  اي در دو اليه هرگاه دانه شكسته از مصالح رودخانه

  .مشخصات باشد 4و  2مصالح از نوع 

 150801  

  

  تن  223,000

تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالت سطحي با سنگ 
بندي  اي در دو اليه هرگاه دانه شكسته از مصالح رودخانه

  .مشخصات باشد 3و  1مصالح از نوع 

 150802  

  

  تن  176,000

تهيه مصالح سنگي واجراي آسفالت سطحي با سنگ 
ي در يك اليه هرگاه ا شكسته از مصالح رودخانه

  .مشخصات باشد 4بندي از نوع  دانه

 150803  

  

  تن  191,000

تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالت سطحي با سنگ 
اي در يك اليه هرگاه  شكسته از مصالح رودخانه

  .مشخصات باشد 5بندي از نوع  دانه

 150804  
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  تن  64,300

ه از ، هرگا150804تا  150801هاي  اضافه بها به رديف
اي استفاده  مصالح سنگ كوهي به جاي مصالح رودخانه

  .شود

 150805  

  

  مترمربع  18,800

متر آسفالت سرد مخلوط در  تهيه و اجراي هر سانتي
اي  با سنگ شكسته از مصالح رودخانه) ردميكس(محل 

متر  ميلي 19بندي پيوسته قطر صفر تا  هرگاه مصالح با دانه
  ).شود ناسب محاسبه ميمتر به ت كسر سانتي. (باشد 

 150901  

  

  مترمربع  18,600

متر آسفالت سرد مخلوط در  تهيه و اجراي هر سانتي
اي  با سنگ شكسته از مصالح رودخانه) ردميكس(محل 

 25هرگاه مصالح با دانه بندي پيوسته قطر صفر تا 
متر به تناسب محاسبه  كسر سانتي. (متر باشد  ميلي
  ).شود مي

 150902  

  

  مترمربع  950

هرگاه   150902و  150901هاي  اضافه بها به رديف
 .اي باشد سرد كارخانه از نوع آسفالت

)central plant mix.(  

 150903  

  

  مترمربع  365

هرگاه   150902و  150901هاي  اضافه بها به رديف
با فينيشر اجرا ) ردميكس(آسفالت سرد مخلوط در محل 

  . شود

 150904  

  

  مترمربع  16,500

متر  بتن آسفالتي با سنگ شكسته  تهيه و اجراي هر سانتي
اي براي قشر اساس قيري هرگاه  از مصالح رودخانه

كسر . (متر باشد ميلي 37.5بندي مصالح صفر تا  دانه
  ).شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 151001  

  

  مترمربع  16,700

ته متر  بتن آسفالتي با سنگ شكس تهيه و اجراي هر سانتي
اي براي قشر اساس قيري هرگاه  از مصالح رودخانه

كسر . (متر باشد ميلي 25بندي مصالح صفر تا  دانه
  )شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 151002  

  

  مترمربع  19,700

متر بتن آسفالتي با سنگ شكسته  تهيه و اجراي هر سانتي
ه هرگاه دان) بيندر(از مصالح رودخانه اي براي قشر آستر 

متر  كسر سانتي. (متر باشد ميلي 25بندي مصالح صفر تا 
  )شود به تناسب محاسبه مي

 151101  
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  مترمربع  19,800

متر بتن آسفالتي با سنگ شكسته  تهيه و اجراي هر سانتي
هرگاه دانه ) بيندر(از مصالح رودخانه اي براي قشر آستر 

ر مت كسر سانتي. (متر باشد ميلي 19بندي مصالح صفر تا 
  )شود به تناسب محاسبه مي

 151102  

  

  مترمربع  21,400

متر بتن آسفالتي با سنگ شكسته  تهيه و اجراي هر سانتي
هرگاه ) توپكا( اي براي قشر رويه از مصالح رودخانه

كسر . (متر باشد ميلي 19بندي مصالح صفر تا  دانه
  )شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 151201  

  

  مترمربع  21,500

متر بتن آسفالتي با سنگ شكسته  تهيه و اجراي هر سانتي
هرگاه دانه ) توپكا( از مصالح رودخانه اي براي قشر رويه

كسر . (متر باشد ميلي 12.5بندي مصالح صفر تا 
  )شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 151202  

  

  مترمربع   

 ، هرگاه151202و  151201هاي  اضافه بها به رديف
 S.B.S ي اصالح شده با پليمراز قيرها

 (Styrene Butielene Styrene)  برابر مشخصات براي
  .توليد آسفالت استفاده شود

 151203  

  

  مترمربع  990

هاي آسفالت سرد مخلوط در محل  اضافه بها به رديف
و بتن آسفالتي، هرگاه از مصالح سنگ كوهي ) ردميكس(

  .اي استفاده شود به جاي مصالح رودخانه

 151301  

  

  مترمربع  1,400

هاي آسفالت سرد مخلوط در محل  اضافه بها به رديف
كيلوگرم  1/0و بتن آسفالتي، بابت اضافه هر ) ردميكس(

قير مصرفي در هر متر مربع آسفالت، به ازاي هر 
  . متر ضخامت سانتي

 151401  

  

  مترمربع  -1,400

هاي آسفالت سرد مخلوط در محل  كسر بها به رديف
كيلوگرم  1/0و بتن آسفالتي، بابت كسر هر ) كسردمي(

قير مصرفي در هر متر مربع آسفالت، به ازاي هر 
  .متر ضخامت سانتي

 151402  

  

  مترمربع  19,600
بازيافت گرم درجاي آسفالت با هـواي گـرم فشـرده بـه     

  .متر ضخامت ازاي هر يك سانتي
 151502  
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  مترمربع  995

بندي مصالح سنگي  انهاجراي بتن آسفالتي با هر نوع د
) توپكا(، رويه )بيندر(جهت قشرهاي اساس قيري، آستر 

  .متر ضخامت و نظاير آن به ازاي هر سانتي

 151601  

  

  مترمربع  1,720

بازيافت آسفالت تراشيده شده با دستگاه بازيافت سرد، 
آوري آسفالت كنده شده و خرد كردن  شامل جمع

اضافي مانند قير  ها و مخلوط كردن آن با مواد كلوخه
دانه جديد به صورت  امولسيون، سيمان، آهك و سنگ

شكسته بدون محاسبه مواد اضافي و نيز پخش با فينيشر 
  .و كوبيدن آن به ازاي هر سانتيمتر ضخامت آسفالت

151801  

  

  مترمربع  3,580

بازيافت آسفالت با دستگاه بازيافت سرد، شامل تراش، 
كردن آن با مواد اضافي ها و مخلوط  خرد كردن كلوخه

مانند كف قير، سيمان و آهك بدون محاسبه مواد اضافي 
اي هر سانتيمتر ضخامت زو نيز پخش و كوبيدن آن به ا

  .آسفالت

151802  

  

  مترمربع  15,700

برداشت مصالح زير آسفالت با دستگاه بازيافت سرد و 
كيلوگرم قير كه به صورت كف  9/0آغشتن آن با 
ر متر مربع به ضخامت يك سانتيمتر درآمده، براي ه

  .بدون محاسبه مواد اضافي ديگر و پخش و كوبيدن

151803  

  

  كيلوگرم  855

به ازاي هر  151803تا  151801هاي  اضافه بها به رديف
كيلوگرم سيمان كه به مخلوط آسفالت بازيافت اضافه 

  .شود

151804  

  

  كيلوگرم  1,550

به ازاي هر  151803تا  151801هاي  اضافه بها به رديف
كيلوگرم آهك شكفته كه به مخلوط آسفالت بازيافت 

  .اضافه شود

151805  

  

  كيلوگرم  92,700

به ازاي هر  151801و 150106هاي  اضافه بها به رديف
كيلوگرم التكس كه به مخلوط آسفالت بازيافت اضافه 

  .شود

151806  

  

  كيلوگرم  40
كيلوگرم سنگ  به ازاي هر 151801  اضافه بها به رديف

  .شكسته كه به مخلوط آسفالت بازيافت اضافه شود
151807  

  

  كيلوگرم  12,700
به ازاي هر كيلوگرم قير  151801  اضافه بها به رديف

  .امولسيون كه به مخلوط آسفالت بازيافت اضافه شود
151808  
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  كيلوگرم  15,400

به ازاي هر كيلوگرم قير كه  151802  اضافه بها به رديف
ه صورت كف قير درآمده و به مخلوط آسفالت بازيافت ب

  .اضافه شود

151809  

  

  مترمربع  1,540

كيلوگرم قير  1/0به ازاي هر  151803  اضافه بها به رديف
كيلوگرم  9/0 كه به صورت كف قير درآمده و عالوه بر 

در هر مترمربع به ضخامت يك سانتيمتر مصالح 
  .زيرسازي مصرف شود

151810  

  

  مترمربع  -1,540

كيلوگرم قير  1/0به ازاي هر  151803  كسر بها به رديف
كيلوگرم در  9/0كه به صورت كف قير درآمده و كمتر از 

مصالح  در هر مترمربع به ضخامت يك سانتيمتر
  .زيرسازي مصرف شود

151811  
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  آميزي و حفاظت ابنيه فني عايقكاري، رنگ. فصل شانزدهم

  مقدمه
  
سطح (آميزي بر روي سطوح فلزي و پروفيلي سبك انجام گردد، سطح مخصوص  پاشي و رنگ زني، سندبالست، ماسه رسدر صورتي كه ب. 1

 .گردد تا مبناي تبديل وزن قطعات به سطح آنها گردد و هزينه برآورد شود اعضاي غالب برآورد شده و صورتجلسه مي) واحد وزن

فني اجرا گردد و در صورتي كه طبق مشخصات، اضافه و يا كسر ضخامت نسبت به  ها بايستي منطبق با مشخصات ضخامت رنگ و پوشش. 2
  .گردد درصد به قيمت واحد، اضافه و يا از آن كسر مي 15درصد اضافه و يا كسر ضخامت،  25به ازاي هر   هاي اين فصل مطرح بود، رديف

 2ها و تميزكاري سطوح زيرين آنها، ضريب  ي، عايقكاري، پوششآميز هاي رنگ به قيمت پايه رديف ها، گيري در تعيين قيمت واحد لكه. 3
 .گردد اعمال مي

 300تا  250متر و براي فاصله بين شيارها  ميلي 5/12تا  25/6متر و براي عمق شيار  ميلي 75/18براي عرض شيار  160204در رديف . 4
 .ري ذكر شده باشدهاي ديگ متر مورد نظر است؛ مگر آن كه در مشخصات سازنده، اندازه ميلي

ميكرون مد نظر  50در دواليه زيري و رويي با پرايمر مربوطه به ضخامت حدود  (Cold wrapping)پيچي سرد  لفاف 160205رديف . 5
 .باشد مي

سوئد از استاندارد  Sa  2.5سطوح فلزي درجه  (Shot blasting)و ساچمه پاشي  (Sand blasting)هاي مربوط به ماسه پاشي  در رديف. 6
 .باشد مورد نظر مي) معادل تميزي كامل سطح فلز(

گيري،  گيري پتانسيل ابنيه نسبت به زمين يا آب اطراف آند باشد، بسته به روش اندازه چنانچه در حفاظت ابنيه راه، نياز به تعبيه نقاط اندازه. 7
 .دار استفاده نمود هاي ستاره بايد از قيمت

 :مالحظات زير مفروض است  (Sacrificial anode)كاتدي به روش استفاده از آندهاي ميرا يا فداشونده  هاي مربوط به حفاظت  در رديف. 8

مقاومت در تعهد كارفرما است و يا با تأييد كارفرما توسط پيمانكار خريداري شده و هزينه آن جداگانه  خريد آندها به انضمام مخلوط كم. 8-1
 . گردد پرداخت مي

 :د فداشونده عبارت است از حمل و نصب آن. 8-2

 سازي محل نصب آند آماده. 

 كار و باراندازي در محل نصب بارگيري و حمل آند از محل تحويل از كارفرما تا پاي. 

  بتونيت، % 20ريزي اطراف و روي آند با مخلوط كم مقاومت شامل  و خاك  )درآندهاي دفني(حفر گود و نصب آند در محل خود
 .سولفات سديم و كوبيدن آن با تراكم مورد لزوم و ساير عمليات تكميلي %5پودر سنگ گچ و % 75

  و ساير عمليات تكميلي  )در صورت لزوم(نصب آندهاي شناور در آب. 

 :، مالحظات زير مفروض است (Impressed current)هاي مربوط به حفاظت كاتدي به روش جريان تزريقي  در رديف. 9

هاي هواكش، كابل و كابلشو در تعهد كارفرما است و يا با تأييد كارفرما توسط پيمانكار  ها، لوله ال كك، مفصلخريد آندها به انضمام زغ. 1- 9
 .گردد خريداري شده و هزينه آن جداگانه پرداخت مي

 : حمل و نصب آند جريان تزريقي عبارت است از . 2- 9

 سازي محل نصب آند آماده. 
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 كار و باراندازي در  هاي هواكش، كابل و كابلشو از محل تحويل از كارفرما تا پاي ، لولهها بارگيري و حمل آند، زغال كك، مفصل
 .محل نصب

  پخش و تسطيح و كوبيدن زغال كك در زير و رو و اطراف )در آندهاي دفني(گودبرداري محل بستر آند و نصب آن در محل خود ،
كشي و ريختن خاك سرندي زير و روي كابل و آجرچيني روي  اي، كابل انههاي هواكش و پر كردن آنها با قلوه سنگ رودخ آند، نصب لوله

 .آن و ساير عمليات تكميلي

  و ساير عمليات تكميلي  )در صورت لزوم(نصب آندهاي شناور در آب. 

 .،  كابل و ترانسفورمر ركتي فاير، جزء مصالح تحويلي كارفرما هستند160702و 160701و  160601هاي  در رديف. 10

هاي جداگانه  بايد رديف (thermosetting)و يا ترموستينگ  (thermoplastic)گرمايشي ترموپالستيك  هاي پيش در صورت استفاده از رنگ .11
 .دار تعريف نمود و ستاره

ها منظور  در قيمت متر باشد؛ البته هزينه همپوشاني سانتي 10هاي سرد و يا گرم مقدار همپوشاني نبايد كمتر از  ها و پوشش در عايقكاري. 12
 . باشد ها مي گيري و پرداخت، سطح ظاهري عايقكاري و پوشش گرديده و مبناي اندازه

 .ها بايد منطبق بر مشخصات فني عمومي باشد ميزان و نوع  قير مصرفي در عايقكاري. 13

بوده و از اين بابت هيچ گونه ) و منحنيافقي، قائم، مورب (هاي مختلف  هاي اين فصل براي انجام كار در وضعيت بهاي واحد قيمت. 14
 .گردد اضافه بها و يا صعوبتي پرداخت نمي

 . ها و ادوات حفاظت كاتدي، بايستي مطابق با استانداردهاي موجود و معتبر باشند ها و پوشش رنگ، عايق. 15

  .، نوار و پرايمر، جزء مصالح تحويلي كارفرما هستند160205در رديف . 16
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 مترمربع 33,400

تهيه مصالح و اجراي عايقكاري با يك قشر اندود 
  .قيري روي سطوح بتني

 160101 

  

  مترمربع  92,900
تهيه مصالح و اجراي عايقكاري با دو قشر اندود 

  .قيري و يك اليه گوني روي سطوح بتني
 160102  

  

  رمربعمت  149,500
تهيه مصالح و اجراي عايقكاري با سه قشر اندود 

  .قيري و دو اليه گوني روي سطوح بتني
 160103  

  

  مترمربع  75,800

ساخته  تهيه مصالح و اجراي عايقكاري با عايق پيش
استر و تيشو به  مرغوب شامل قير با الياف پلي

  .متر روي سطوح بتني ميلي 3ضخامت 

 160104  

  

  عمترمرب  83,600

ساخته  تهيه مصالح و اجراي عايقكاري با عايق پيش
استر و تيشو به  مرغوب شامل قير با الياف پلي

  .متر روي سطوح بتني ميلي 4ضخامت 

 160105  

  

  مترمربع   
تهيه مصالح و آب بند كردن سطوح بتني با 

  .هاي قيري صنعتي محلول
 160106  

  

  مترمربع   

جريان تهيه مصالح و اجراي پوشش رساناي 
الكتريسته با استفاده از بتن پليمري رسانا و شبكه 

متر  ميلي 10آندي پالتيني يا كربني، به ضخامت تا 
  .روي سطوح بتني

 160201  

  

  مترمربع   

تهيه مصالح و اجراي پوشش رساناي جريان 
الكتريسته با استفاده از بتن پليمري رسانا، بدون شبكه 

  .روي سطوح بتنيمتر  ميلي 10آندي، به ضخامت تا 

 160202  

  

  مترمربع   
تهيه مصالح و اجراي شبكه پليمري رساناي جريان 

  .الكتريسته، روي سطوح بتني
 160203  

  

  مترطول   

پالتيني يا (هاي آندي  تعبيه شيار، تهيه مصالح و سيم
در داخل آن و پر كردن شيار با پركننده پليمري  )كربني

  .طوح بتنيرساناي جريان الكتريسته، روي س

 160204  

  160205   .ها و نظاير آن هاي بتني پل پيچي سرد روي پايه لفاف  مترمربع  64,900  
  160301   .زني روي سطوح فلزي زني و سمباده برس  مترمربع  46,900  
  

  مترمربع  59,100
زدايي  پاشي روي سطوح فلزي يا بتني براي زنگ ماسه

  .و يا مضرس كردن سطح و نظاير آن
 160302  
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  مترمربع  75,500
پاشي روي سطوح فلزي يا بتني براي  ساچمه
  .زدايي و يا مضرس كردن سطح و نظاير آن زنگ

 160303  

  

  مترمربع  40,100
 50تهيه مصالح و اجراي پرايمر روغني به ضخامت 

  ميكرون روي سطوح فلزي
 160304  

  

  مترمربع  60,700
دار به  روي  تهيه مصالح و اجراي پرايمر اپوكسي

  ميكرون روي سطوح فلزي 50ضخامت 
 160305  

  

  مترمربع  60,600
دار به  تهيه مصالح و اجراي پرايمر سيليكاتي روي

  ميكرون روي سطوح فلزي 50ضخامت 
 160306  

  

  مترمربع  82,900
تهيه مصالح و اجراي آستر و رويه روغني به ضخامت 

  ميكرون روي سطوح فلزي 100كل
 160307  

  

  مترمربع  95,800

دو (تهيه مصالح و اجراي آستر و رويه اپوكسي 
ميكرون روي سطوح  100به ضخامت كل) جزئي
  فلزي

 160308  

  

  مترمربع  90,400

آميزي روي سطوح بتني  تهيه مصالح و اجراي رنگ
اپوكسي، پلي اورتان و نظاير (هاي دوجزئي  با رنگ

  ميكرون 180به طور كامل و به ضخامت تا  )آن

 160309  

  

  مترمربع  3,230
ها و  تهيه مصالح و اجراي قشر رويه محافظ عايق

  ميكرون 50ها تا ضخامت  پوشش
 160310  

  

  عدد  3,069,000
در ) به صورت دفني(حمل و نصب آند فداشونده 

  .متر باشد 2صورتي كه عمق گود تا 
 160401  

  

  عدد  155,500

 2براي عمق بيشتر از  160401اضافه بها به رديف 
 4تا  3متر يك بار، براي عمق  3تا  2ر، براي عمق مت

هاي بيشتر  متر دو بار و به همين ترتيب براي عمق
  ).گردد كسر متر به تناسب محاسبه مي(

 160402  

  160403   .حمل و نصب آند فداشونده به صورت شناور در آب  عدد     
  

  مترمكعب  34,600

و بارگيري و حمل مخلوط كم مقاومت تا محل نصب 
باراندازي و ريختن آن در اطراف و روي آند در 

  . صورتي كه آند بدون اين مخلوط تهيه شده باشد

 160404  

  

  عدد  2,235,000
) به صورت دفني(حمل و نصب آند جريان تزريقي 

  . متر باشد 2در صورتي كه عمق ترانشه تا 
 160501  
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  عدد  77,000

ق در صورتي كه عم 160501اضافه بها به رديف 
متر باشد به ازاي هر يك متر عمق  2ترانشه بيشتر از 

  ).گردد كسر متر به تناسب محاسبه مي(اضافي 

 160502  

  

  عدد   
حمل و نصب آند جريان تزريقي به صورت شناور 

  .در آب
 160503  

  

  مترطول  137,000
حمل و نصب كابل مخصوص سيستم حفاظت 

  .كاتدي
 160601  

  

  دستگاه  3,139,000
فاير با ظرفيت  نصب ترانسفورمر ركتي حمل و

  .DCمپر  آ 75ولت و  75خروجي تا 
 160701  

  

  دستگاه  69,000

براي حمل و نصب  160701اضافه بها به رديف 
ولت  100ترانسفورمر ركتي فاير با ظرفيت خروجي تا 

  .DCآمپر  100و 

 160702  
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  سيسات و تجهيزاتات. فصل هفدهم
 

  مقدمه
   
 .هاي اين فصل، تمام مصالح مورد نياز جزء مصالح تحويلي كارفرما هستند فدر كليه ردي. 1

هاي اعالم حريق و ايمني در تونل با توجه به خدمات پس از فروش  هاي تهويه تونل و نيز سيستم در ارتباط با تعمير و نگهداري سيستم. 2
  .بيني نشده است هاي مربوط، رديف خاصي پيش شركت

هاي فلورسنت در فهرست بهاي واحد پايه رشته  هاي روشنايي با المپ هاي مربوط به نصب سيستم بودن رديف با توجه به موجود. 3
 . اي نشده است تأسيسات برقي رسته ساختمان، در اين فصل به اين موارد اشاره

ابق دستوركار مشاور خريداري شده بايستي مط گيرند؛ مي كليه قطعات الكتريكي و غيرالكتريكي كه جهت تعويض مورد استفاده قرار مي. 4
 :باشند و در موارد مرتبط نيز استانداردهاي زير مراعات گردند 

آلمان ساخته   VDE 0271اروپا و يا    CEE13-13ايران يا   ISIRI607-13هاي زميني تك يا چندسيمه، بايد طبق استاندارد  تمام كابل. 4-1
 .ولت باشد 1000شده و ولتاژ اسمي آنها 

ولت  1000آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمي آنها   VDE 0271دار زيرزميني تك يا چندسيمه، بايد طبق استاندارد   هاي زره تمام كابل .4-2
 . باشد

 .هاي فشار ضعيف باشند اندود شده و براي بستن كابل تمام كابلشوها، بايد از نوع مسي قلع. 4-3

 . ، توليد شده باشندDIN 47650و كليه كابلشوهاي لحيمي بايد طبق استاندارد   DIN 46235ارد تمام كابلشوهاي پرسي، بايد طبق استاند. 4-4

توليد شده و   IEC 269و يا   VDE 0636و   DIN 43620و پايه فيوزهاي چاقويي، بايد طبق استاندارد   )كتابي(تمام فيوزهاي چاقويي . 4-5
 .ولت باشد 500ولتاژ اسمي آنها 

متر باشند و بر  ميلي 35ولت، مناسب براي نصب روي ريل  380اي اتوماتيك مينياتوري نوع كندكار بايد داراي ولتاژ اسمي تمام كليده. 4-6
 . ساخته شده باشند VDE 0641و   DIN 46277اساس استاندارد 

ها و  مايش كردن، تطبيق دادن سرسيمكشي مجدد، هزينه مربوط به فرم و آرايش دادن، برچسب زدن، آز ها يا  سيم در عمليات ترميم كابل. 5
  . بيني شده است هاي مربوط پيش اتصال به محل مربوط در قيمت رديف

ديده آمده است، آماده كردن محل براي نصب قطعه جديد و نيز  هاي اين فصل كه باز كردن اجزاي سوخته، شكسته يا آسيب در تمام رديف. 6
 .شود ، درقيمت واحد همان رديف ديده شده است و از اين بابت هزينه اضافي پرداخت نميمصرف پاكسازي محل كار از قطعات شكسته و بي

هايي از اين فصل كه به منظور دسترسي به قطعه مورد نظر جهت انجام عمليات، نياز به باالبر بوده است، هزينه مربوطه در رديف  در رديف. 7
 .شود اي به منظور دسترسي به قطعه، هزينه اضافي ديگري پرداخت نمي وسيله مزبور در نظر گرفته شده است و از بابت به كارگيري هر

 230801ها، تميز كردن حباب آنها نيز مطابق با نظر كارفرما انجام شود، بهاي آن از رديف   زمان با تعويض قطعات چراغ درصورتي كه هم. 8
 .شود فصل پاكسازي پرداخت مي

برداري، خاكريزي مجدد و تسطيح محل، درنظر گرفته نشده است و اين  هاي مربوط به كندن، خاك ه، هزين170202 در بهاي واحد رديف . 9
  . هاي مربوط در فصل عمليات خاكي با دست پرداخت خواهد شد ها از رديف هزينه

برقي رشته ساختمان يا ساير هاي موجود، از فهرست بهاي كارهاي  هاي جديد و يا توسعه شبكه يا سيستم به منظور ايجاد شبكه يا سيستم. 10
 .فهرستهاي بها حسب مورد استفاده خواهد شد
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 عدد 58,200

تعويض المپ بخارجيوه فشار قوي با توان الكتريكي 
  .مناسب

 170101 

  

  عدد  58,200
تريكي تعويض المپ بخارسديم فشار قوي با توان الك

  .مناسب
 170102  

  

  عدد  72,800
تعويض اجزاي غيرالكتريكي هر چراغ مانند حباب، 

  .واشر، رفلكتور و نظاير آن
 170103  

  

  عدد  87,300

ديده در داخل هر چراغ و يا  كشي آسيب تعويض سيم
ديده در آن مانند باالست،  اجزاي الكتريكي آسيب

  .ايگنايتور، خازن و نظاير آن

 170104  

  

  مترطول  143,000
كشي پايه چراغ با كابل مناسب و خارج كردن  سيم

  .ديده در صورت لزوم كابل آسيب
 170201  

  

  مترطول  217,500

ترميم كابل در داخل ترانشه به وسيله تعويض بخش 
ها در  ديده با كابل مناسب و نصب مفصل آسيب

  .صورت لزوم

 170202  

  

  مترطول  114,000

سيني كابل به وسيله تعويض ترميم كابل در داخل 
ها در  ديده با كابل مناسب و نصب مفصل بخش آسيب
  .صورت لزوم

 170203  

  

  عدد  25,300
باز كردن انواع كابلشو جهت تعويض و نصب 

  .كابلشوي جديد
 170204  

  

  اكيپ روز  990,000
ها و ارائه  اعزام اكيپ جهت بازديد از تابلوبرق

  .گزارش
 170301  

  

  يپ روزاك  990,000
ها و ارائه گزارش  اعزام اكيپ جهت بازديد از چراغ

  .اي به صورت دوره
 170302  

  

  عدد  93,100

مانند انواع كليد، (يابي و تعويض اجزاي تابلو  عيب
انواع ترمينال، انواع فيوز، فتوسل، كنتاكتور، رله، 

  .ازاي هر تابلو به...) آمپرمتر، ولتمتر، چراغ سيگنال و

 170401  

  

  عدد  140,000
زدايي و  سرويس داخل هر تابلو شامل زنگ

  .تميزكردن
 170402  

  170501   .حمل و نصب پايه چراغ روشنايي  كيلوگرم     
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  عاليم و تجهيزات ايمني. فصل هجدهم
  مقدمه

  
هد بود و از اين بابت اضافه راهداري و به رنگ سفيد يا زرد خوا كشي مطابق با مشخصات فني و عمومي هاي مورد استفاده در خط فام رنگ. 1

 .گيرد كشي تعلق نمي هاي خط بهايي به رديف

كشي، تميزكـاري سـطح راه، تمهيـدات ايمنـي در      هاي مخصوص خط كشي هزينه استفاده از ماشين هاي مربوط به خط  در بهاي واحد رديف. 2
 . كشي و مراقبت از خط تا خشك شدن رنگ در نظر گرفته شده است حين خط

 .شود هاي خط منقطع و متناوب حسب مورد بر اساس طول يا سطح رنگ شده انجام مي گيري رديف زهاندا. 3

و در  3758و  339كشي مورد مصرف در اين فصل در مورد رنگ سرد استانداردهاي ملي ايران به شـماره   هاي خط استاندارد كيفي رنگ. 4
 .باشد مي 3757مورد رنگ گرم استاندارد ملـــي 

هاي كروي از جنس شيشه تشكيل شده و براي رنگ گرم و سـرد ترافيكـي كـاربرد     باشد كه از دانه كننده مي از گالسبيد ماده منعكسمنظور . 5
درصـد وزن   20باشد و در مورد رنگ گرم عالوه بر روپاشي به ميزان فـوق معـادل    گرم در مترمربع مي 400ميزان مصرف روپاشي معادل. دارد

 .گردد اي با رنگ مخلوط مي هاي شيشه رنگ نيز دانه

 . قابل پرداخت نيست 180102و  180101هاي  در صورتي كه خط كشي روي خطوط موجود انجام شود، رديف. 6

 .متر است ميلي 5/1ميكرون يا  1500برابر  180304تا  180301هاي  ضخامت رنگ رديف. 7

 .متر است ميلي 3ميكرون يا  3000ابر بر  180502و  180501و  180404تا  180401هاي  ضخامت رنگ رديف. 8

 .متر منظور شده است ميلي 6ميكرون يا  6000برابر  180602تا  180601هاي  ضخامت رنگ رديف. 9

 .باشد ميكرون مي 350در مورد رنگ سرد ضخامت خشك رنگ حداقل برابر . 10

 .ر شده استمتر منظو ميلي 5/3ميكرون يا  3500براي رنگ دو جزئي ضخامت رنگ برابر . 11

هـاي مـذكور محاسـبه     ها طبق دستور كارفرما كمتر يا بيشتر از مقادير ياد شده گردد، بهاي آنها به تناسـب از رديـف   چنانچه ضخامت رنگ. 12
 .شود مي

ي مـذكور  هـا  چنانچه عرض خطوط ترافيكي طبق دستور كارفرما كمتر يا بيشتر از مقادير ياد شده گردد، بهاي آنهـا بـه تناسـب از رديـف    . 13
 .شود محاسبه مي

بهــاي پرايمــر و همچنــين هزينــه شستشــوي بســتر  180602و  180601و  180502و  180501و  180404تــا  180401هــاي  در رديــف. 14
 .آميزي به عرض كافي در نظر گرفته شده است رنگ

 .ها منظور شده است آميزي به عرض كافي در قيمت كاري زير بستر رنگ هزينه تميز. 15

كشي بر اساس اجراي يك خط محاسبه شده است؛ در صورت اجراي توأم دو يا چند خط به صورت زير پرداخـت   هاي خط قيمت رديف. 16
 : گردد  مي

 برابر رديف مربوط    75/1=  دو خط توأم   . 16-1

 برابر رديف مربوط     50/2=  سه خط توأم  . 16-2

هاي فصول مربوط و بـا   زن با توجه به نقشه و مشخصات با استفاده از رديف هاي چشمك چراغسازي شالوده تابلوها و  كني و پي بهاي پي. 17
 . شود محاسبه مي 3/1ضريب 

 . شود زن بر اساس رديف مربوط از فصل كارهاي فوالدي سبك پرداخت مي هاي چشمك هزينه تهيه و نصب پايه فلزي تابلوها و چراغ. 18
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آميزي و حفاظت ابنيه فني محاسبه و  كاري، رنگ هاي مربوط در فصل عايق زن از رديف هاي چشمك و چراغ آميزي پايه تابلوها هزينه رنگ. 19
 . شود پرداخت مي

 .شود محاسبه و پرداخت مي 170201زن، از رديف  هاي چشمك كشي پايه چراغ هزينه سيم. 20

 .تمتر اس ميلي 3هاي عمودي برابر  حداقل ضخامت صفحه آلومينيومي تابلو. 21

 .متر است ميلي 25/1حداقل ضخامت صفحه ورق فوالدي تابلوهاي عمودي برابر . 22

 .صفحه تابلوهاي مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كارفرما است 181013تا  181001هاي  در رديف. 23

دار محاسبه  ط به صورت رديف ستارهدر صورتي كه تهيه و نصب تابلو عالوه بر شرايط تعيين شده با پيام متغير صورت گيرد، هزينه مربو. 24
 .شود و پرداخت مي

 .، صفحه آيينه مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كارفرما است181014در رديف . 25

 .هاي مورد نياز و چسب مخصوص جهت چسباندن آنها، جزء مصالح تحويلي كارفرما است بازتاب 181102و  181101هاي  در رديف. 26

  .هاي مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كارفرما است بازتاب 181105تا  181103هاي  در رديف. 27
 . زن مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كارفرما است هاي چشمك چراغ 181205تا  181201هاي  در رديف. 28
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 180101   .كشي بانده براي خطهاي دو يابي در راه آكس كيلومتر 39,600  

  

  كيلومتر  44,800

ها و مانند آن كه هر جهت  يابي در بزرگراه آكس
حركت از چند باند تشكيل شده باشد، براي هر 

  .آكس

 180102  

  180201   .تهيه و نصب نوار شبرنگ  مترمربع  451,500  
  180202   آميزي با رنگ شبرنگ تهيه مصالح و رنگ  مترمربع  231,500  
  

  مترطول  36,000

كشي منقطع و متناوب به عرض  تهيه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافيكي همراه با گالسبيد  سانتي 12

  .ماهه 18با دوام 

 180301  

  

  مترطول  34,100

 12كشي متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافيكي همراه با گالسبيد با  سانتي
  .هماه 18  دوام

 180302  

  

  مترطول  2,940

وقتي عرض رنگ بيشتر  180301اضافه بها به رديف 
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 12از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180303  

  

  مترطول  2,820

وقتي عرض رنگ بيشتر  180302اضافه بها به رديف 
به ازاي  متر باشد سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 12از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180304  

  

  مترطول  71,600

كشي منقطع و متناوب به عرض  تهيه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافيكي به روش اسكريد  سانتي 12

  .ماهه 36ساده همراه با گالسبيد با دوام 

 180401  

  

  مترطول  69,400

 12كشي متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافيكي به روش اسكريد  نتيسا

  .ماهه 36ساده همراه با گالسبيد با دوام 

 180402  

  

  مترطول  5,890

وقتي عرض رنگ بيشتر  180401بها به رديف  اضافه
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 12از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180403  

  

  مترطول  5,770

وقتي عرض رنگ بيشتر  180402ا به رديف به اضافه
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 12از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180404  
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  مترطول  86,000

) پر و خالي(دار شياري  كشي نقش تهيه مصالح و خط
متر با رنگ  سانتي 15به روش اكستروژن به عرض 
  .ماهه 36دوام  گرم ترافيكي همراه با گالسبيد با

 180501  

  

  مترطول  5,690

وقتي عرض رنگ بيشتر  180501بها به رديف  اضافه
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 15از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180502  

  

  مترطول  172,000

به روش ) اي لقمه(كشي برجسته  تهيه مصالح و خط
متر با رنگ  سانتي 15اسكريد يا اكستروژن با عرض 

  .ماهه 36گرم ترافيكي همراه با گالسبيد با دوام 

 180601  

  

  مترطول  11,400

وقتي عرض رنگ بيشتر  180601بها به رديف  اضافه
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 15از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180602  

  

  مترطول  10,700

طع و متناوب به عرض كشي منق تهيه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با گالسبيد  سانتي 12

  .ماهه 9با دوام 

 180701  

  

  مترطول  10,400

 12كشي متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با گالسبيد با  سانتي
  .ماهه 9دوام 

 180702  

  

  مترطول  890

وقتي عرض رنگ بيشتر  180701اضافه بها به رديف 
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 12از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180703  

  

  مترطول  875

وقتي عرض رنگ بيشتر  180702اضافه بها به رديف 
متر باشد به ازاي  سانتي 20متر و حداكثر  سانتي 12از 

  .متر اضافه عرض هر سانتي

 180704  

  

  مترمربع  112,500

با ... نوشته و تهيه مصالح و ترسيم نقوش، فلش، خط
ماهه  9رنگ سرد ترافيكي همراه با گالسبيد با دوام 

  .برحسب سطح رنگ شده

 180705  

  

  مترمربع  -77,600

خط كشي همراه  با گالسـبيد،  هاي  بها به رديف كسر
اسـتفاده  گالسـبيد   در صورتي كه در خـط كشـي، از   

  .نشود

 180706  
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  مترمربع  1,387,000

كشي با رنگ دوجزئي بر  تهيه مصالح و اجراي خط
ماهه برحسب سطح  18پايه رزين آكريليك با دوام 

  .رنگ شده

 180801  

  

  مترمربع  103,500
پاك كردن خط يا عالئم از سطح راه با استفاده از 

  .هاي مخصوص برس
 180901  

  

  مترمربع  89,900
سطح راه با استفاده از پاك كردن خط يا عالئم از 

  .مواد شيميايي
 180902  

  

  مترمربع  101,000
هاي شن با  وزش دانه(پاك كردن رنگ با سندبالست 

  ).هواي فشرده
 180903  

  

  عدد  98,200

نصب صفحه تابلوهاي عمودي بازدارنده و حكم 
استاندارد، به شكل دايره يا چند ) انتظامي(كننده 

برنگ مخصوص و ضلعي از جنس آلومينيوم با ش
  .استاندارد در زمينه و پيام تابلو با اتصاالت مربوط

 181001  

  

  عدد  93,300

) اخطاري(نصب صفحه تابلوهاي عمودي خطر 
استاندارد، به شكل مثلث يا مستطيل از جنس 
آلومينيوم با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمينه و 

  .پيام تابلو با اتصاالت مربوط

 181002  

  

  مترمربع  167,000

) اطالعاتي(نصب صفحه تابلوهاي عمودي اخباري 
با يك گوشه (نما  استاندارد، به شكل مستطيل يا جهت

از جنس آلومينيوم با شبرنگ مخصوص و ) تيز
  .استاندارد در زمينه و پيام تابلو با اتصاالت مربوط

 181003  

  

  عدد  103,000

نصب صفحه تابلوهاي عمودي بازدارنده و حكم 
استاندارد، به شكل دايره يا چند ) انتظامي(ه كنند

 25/1ضلعي از جنس ورق روغني با ضخامت حداقل 
متر با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمينه و  ميلي

  .پيام تابلو با اتصاالت مربوط

 181004  

  

  عدد  98,200

) اخطاري(نصب صفحه تابلوهاي عمودي خطر 
جنس ورق استاندارد، به شكل مثلث يا مستطيل از 

متربا شبرنگ  ميلي 25/1روغني با ضخامت حداقل 
مخصوص و استاندارد در زمينه و پيام تابلو با 

  .اتصاالت مربوط

 181005  
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  عدد  7,200

وقتي  181005و  181004هاي  اضافه بها به رديف
متر باشد به ازاي  ميلي 25/1ضخامت ورق بيشتر از 

متر به  كسر ميلي(متر ضخامت اضافي ورق  هر ميلي
  )تناسب محاسبه خواهد شد

 181006  

  

  مترمربع  175,000

) اطالعاتي(نصب صفحه تابلوهاي عمودي اخباري 
با يك گوشه (نما  استاندارد، به شكل مستطيل يا جهت

 25/1از جنس ورق روغني با ضخامت حداقل ) تيز
متر با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمينه و  ميلي

  . ت مربوطپيام تابلو با اتصاال

 181007  

  

  مترمربع  35,000

وقتي ضخامت ورق  181007اضافه بها به رديف 
متر  متر باشد به ازاي هر ميلي ميلي 25/1بيشتر از 

متر به تناسب  كسر ميلي. (اضافي ضخامت ورق
  )محاسبه خواهد شد

 181008  

  

  عدد   

نصب صفحه تابلوهاي عمودي بازدارنده و حكم 
ستاندارد، به شكل دايره يا چند ا) انتظامي(كننده 

هاي مخصوص و  ضلعي از جنس فايبرگالس، فيبر
نظاير آن با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمينه و 

  .پيام تابلو با اتصاالت مربوط

 181009  

  

  عدد   

) اخطاري(نصب صفحه تابلوهاي عمودي خطر 
استاندارد، به شكل مثلث يا مستطيل از جنس 

اي مخصوص و نظاير آن با شبرنگ فايبرگالس، فيبره
مخصوص و استاندارد در زمينه و پيام تابلو با 

  .اتصاالت مربوط

 181010  

  

  مترمربع   

) اطالعاتي(نصب صفحه تابلوهاي عمودي اخباري 
با يك گوشه (نما  استاندارد، به شكل مستطيل يا جهت

از جنس فايبرگالس، فيبرهاي مخصوص و نظاير ) تيز
خصوص و استاندارد در زمينه و پيام آن با شبرنگ م

  .تابلو با اتصاالت مربوط

 181011  

  181012   .نصب صفحه تابلوهاي اطالعاتي ريلي  مترمربع  32,800  
  181013   .تعويض صفحه تابلوهاي اطالعاتي ريلي  مترمربع  44,300  
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  عدد  455,500
هاي تند راه از جنس ورق استنلس  نصب آيينه در پيچ

  .فني مربوط مشخصات طبق )stainless-steel( استيل
 181014  

  

  عدد  13,000

طبق مشخصات ) اي چشم گربه(نصب بازتاب 
هاي  فني،پياده كردن محل نصب و استفاده از چسب

مخصوص و رعايت فاصله و زاويه نصب طبق 
  .دستوركار

 181101  

  

  عدد  20,700

ها طبق  هاي مخصوص داخل تونل نصب بازتاب
پياده كردن محل نصب و استفاده از  مشخصات فني،

هاي مخصوص و رعايت فاصله و زاويه نصب  چسب
  .مناسب طبق دستوركار

 181102  

  

  عدد  10,700
نصب بازتاب از نوع لوله پليكا، پلي اتيلن و نظاير آن، 

  .با ورق و نوار شبرنگ
 181103  

  181104   .هاي حاشيه راه گاردريل و حفاظ روي بر بازتاب نصب  عدد  29,700  
  181105   .دار نصب بازتاب آلومينيومي پايه  عدد  9,040  
  

  عدد  1,016,000

زن تنظيم شونده  اندازي چراغ چشمك نصب و راه
خانه يك جهت طبق مشخصات فني و دستور كار  تك

  .مربوط

 181201  

  

  عدد  1,143,000

زن تنظيم شونده  اندازي چراغ چشمك نصب و راه
مشخصات فني و دستور كار دوخانه يك جهت طبق 

  .مربوط

 181202  

  

  عدد  1,270,000

زن تنظيم شونده  اندازي چراغ چشمك نصب و راه
خانه يك جهت طبق مشخصات فني و دستور كار  سه

  .مربوط

 181203  

  

  عدد  322,000
 181203و  181202، 181201هاي  اضافه بها به رديف

  .وقتي از چراغ دوجهت تك پايه استفاده شود
 181204  

  

  عدد  483,000
 181203و  181202، 181201هاي  اضافه بها به رديف

  .وقتي از چراغ سه جهت تك پايه استفاده شود
 181205  

  

  عدد   

هاي  گير با استفاده از استوانه تهيه و نصب ضربه
پذير طبق مشخصات فني  الستيك يا پالستيك انعطاف

با  مربوط و مهاربندي الزم و رنگ آميزي قطعات
  .هدايت مجدد خودرو به مسير

 181301  
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  عدد   

هاي پر از  گير با استفاده از محفظه تهيه و نصب ضربه
طبق مشخصات فني مربوط و مهاربندي ) آب(مايع 

آميزي قطعات با هدايت مجدد خودرو به  الزم و رنگ
  .مسير

 181302  

  

  عدد   

ني هاي بت گير با استفاده از استوانه تهيه و نصب ضربه
سبك طبق مشخصات فني مربوط و مهاربندي الزم و 

  .آميزي قطعات با هدايت مجدد خودرو به مسير رنگ

 181303  

  

  عدد   

هاي  گير با استفاده از استوانه تهيه و نصب ضربه
توخالي فوالدي طبق مشخصات فني مربوط و 

آميزي قطعات با هدايت مجدد  مهاربندي الزم و رنگ
  .خودرو به مسير

 181304  

  

  عدد   
تهيه و نصب تابلوهاي هوشمند با پيام وضعيت 

  .ترافيك
 181401  

  181402   .تهيه ونصب تابلوهاي هوشمند با پيام اخباري  عدد     
  

  مترمربع   
هاي صداگير از جنس بتن طبق  تهيه و نصب ورق

  .مشخصات فني مربوط
 181501  

  181502   .هاي صداگير چوبي تهيه و نصب ورق  مترمربع     
  181503   . هاي صداگير از نوع ساندويچ پانل تهيه و نصب ورق  مترمربع     
  

  مترمربع   
اتيلن همراه  تهيه ونصب صفحات نوربند از جنس پلي

  .و قاب الزم  با پايه
 181601  

  

  مترمربع   
تهيه ونصب صفحات نوربند از جنس آلومينيوم 

  .و قاب الزم  شده همراه با پايه رنگ
 181602  
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 . شود شانه راه با هر عرضي يك باند محسوب مي. 1

 . شود هاي مربوط استفاده مي زدايي در صورتي كه از چند ماده استفاده شود به نسبت اختالط مواد، از رديف در يخ. 2

در صورت تأييـد دسـتگاه نظـارت بـه صـورت خطـي        واد مصرفيزدا بر اساس مشخصات فني مربوط است ومازاد م ميزان پاشش مواد يخ. 3
 . شود محاسبه و پرداخت مي

 .گردند زدايي، مواد مصرفي، جزء مصالح تحويلي كارفرما محسوب مي هاي يخ در رديف. 4

هاي راه اسـت   هاي راه، متوسط ضخامت برف طبيعي باريده بر روي شانه منظور از ضخامت متوسط برف بر روي شانه 190303در رديف . 5
  .گيري ضخامت نيست ها مالك اندازه و ضخامت برف هدايت شده از رويه راه به شانه
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 باند - كيلومتر 55,700

زدايي با استفاده از نمك طعام  انجام عمليات يخ
  .كيلومترباند كيلوگرم در 30بندي شده به ميزان تا  دانه

 190101 

  

  باند - كيلومتر  67,800

زدايي با استفاده از نمك طعام  انجام عمليات يخ
كيلوگرم نمك در  30مرطوب شده به ميزان تا 

  .كيلومترباند

 190102  

  

  باند - كيلومتر  33,400

زدايي با استفاده از نمك طعام در  انجام عمليات يخ
م نمك در كيلوگر 30حالت محلول به ميزان تا 

  .كيلومترباند

 190103  

  

  باند - كيلومتر  7,430
 190103و  190102، 190101هاي  اضافه بها به رديف

  .كيلوگرم افزايش مواد مصرفي 5براي هر 
 190104  

  

  باند - كيلومتر  6,690

 190103و  190102، 190101هاي  اضافه بها به رديف
در صورتي كه به جاي نمك طعام از كلروركلسيم 

  .ستفاده شودا

 190105  

  

  باند - كيلومتر  8,360

در صورتي كه به جاي  190101اضافه بها به رديف 
نمك طعام از ساير مواد مجاز مانند كلرورمنيزيم و 

  .استات كلسيم منيزيم استفاده شود

 190106  

  

  باند - كيلومتر  12,900

 190103و  190102و  190101هاي  اضافه بها به رديف
بندان انجام  زدايي در شرايط يخ يخ وقتي عمليات

  .شود

 190107  

  

  باند - كيلومتر  5,570
در صورتي كه به جاي  190101اضافه بها به رديف 

  .نمك طعام از اوره استفاده شود
 190108  

  

  باند - كيلومتر  59,700

زدايي توأم با ايجاد اصطكاك با شن  انجام عمليات يخ
به  1نسبت اختالط  پاشي در سطح راه به ميزان و ماسه

به طوري كه ميزان نمك در هر كيلومتر باند حداقل  1
  .كيلوگرم باشد 30

 190201  

  

  باند - كيلومتر  63,700

با ايجاد اصطكاك با شن  توامزدايي  انجام عمليات يخ
 1پاشي در سطح راه به ميزان نسبت اختالط  و ماسه

شن و ماسه به طوري كه ميزان نمك در  2نمك به 
  .كيلوگرم باشد 30كيلومتر باند حداقل هر 

 190202  
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  باند - كيلومتر  67,700

زدايي توأم با ايجاد اصطكاك با شن  انجام عمليات يخ
 1پاشي در سطح راه به ميزان نسبت اختالط  و ماسه

شن و ماسه به طوري كه ميزان نمك در  3نمك به 
  .كيلوگرم باشد 30هر كيلومتر باند حداقل 

 190203  

  

  باند - كيلومتر  71,700

زدايي توأم با ايجاد اصطكاك با شن  انجام عمليات يخ
 1پاشي در سطح راه به ميزان نسبت اختالط  و ماسه

شن و ماسه به طوري كه ميزان نمك در  4نمك به 
  .كيلوگرم باشد 30هر كيلومتر باند حداقل 

 190204  

  

  كيلومتر  94,200

نظور ايجاد پاشي به م انجام عمليات شن و ماسه
كيلوگرم  340اصطكاك بر روي سطح راه به ميزان 

  . براي هر كيلومتر راه

 190205  

  

  باند - كيلومتر  72,900

هاي آسفالته با گريدر يا تيغه  روبي در راه برف
 10روب، اگر متوسط ضخامت برف حداكثر  برف
  .متر باشد سانتي

 190301  

  

  باند - كيلومتر  18,200

 5ازاي هر  به 190301ه رديف اضافه بها نسبت ب
متر  سانتي 10متر اضافه ضخامت برف بيش از  سانتي
  .اول

 190302  

  

  باند - كيلومتر  109,500
هاي آسفالته،  هاي شني و شانه راه روبي در راه برف

  .متر باشد سانتي 10اگر متوسط ضخامت برف حداكثر 
 190303  

  

  باند - كيلومتر  27,300

 5ازاي هر  به 190303ديف اضافه بها نسبت به ر
متر  سانتي 10متر اضافه ضخامت برف بيش از  سانتي
  .اول

 190304  

  

  باند - كيلومتر  3,415,000

 190303و  190301هاي  اضافه بها نسبت به رديف
روبي شامل بارگيري، حمل و تخليه  وقتي برف

  .هاي حاشيه راه باشد برف

 190305  

  

  باند - كيلومتر  345,500

 190303و  190301هاي  بها نسبت به رديفاضافه 
هاي حاشيه راه با  روبي شامل تخليه برف وقتي برف

  .استفاده از بلدوزر يا لودر باشد

 190306  

  

  باند - كيلومتر  74,300

هايي با هر نوع  خور، در راه روبي با ماشين برف برف
 20رويه، اگر متوسط ضخامت برف حداكثر 

  . متر باشد سانتي

 190307  
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  باند - كيلومتر  22,300

 10ازاي هر  به 190307اضافه بها نسبت به رديف 
متر  سانتي 20متر اضافه ضخامت برف بيش از  سانتي
  .اول

 190308  

  

  باند - كيلومتر  164,000

 190307و  190301هاي   اضافه بها نسبت به رديف
بابت پاكسازي سطح راه از بقاياي برف كه در 

  .روبي نيست روبي قابل برف عمليات متعارف برف

 190309  
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هاي فصل حمل و نقل، قابل پرداخت  هاي ساير فصول و براساس رديف در فهرست بهاي راهداري هزينه سه نوع حمل، مستقل از رديف. 1

 :است 

 آالت راهداري حمل درون كارگاهي ماشين. 1- 1

 كيلومتر 30اد بر حمل مصالح در فواصل ماز. 2- 1

 بارگيري، حمل و باراندازي مصالح خاص. 3- 1

باشد كه هزينه  كار مي به پاي) محل استقرار(آالت راهداري از راهدارخانه  آالت راهداري، حمل ماشين منظور از حمل درون كارگاهي ماشين. 2
گردد و  هاي مربوط به تجهيز كارگاه منظور مي انه در رديفآالت به راهدارخ هزينه حمل ماشين. هاي اين فصل قابل پرداخت است آن از رديف

 . هزينه حمل و نقل مربوط به فعاليت، در رديف متناظر با فعاليت ملحوظ گرديده است

ف، در كيلومتر، و همچنين از انبار كارگاه تا محل مصر30هزينه بارگيري، حمل و باراندازي مصالح از محل تحويل تا انبار كارگاه، تا فاصله . 3
كيلومتر،  30هزينه حمل مازاد بر ). به استثناي آب و مصالح سنگي(هاي اين فهرست بها، در نظر گرفته شده است  هاي ساير فصل قيمت رديف

شود و براي ساير  هاي اين فصل پرداخت مي آالت، سيمان، قير و مصالح ساختماني حجمي بر حسب مورد بر اساس رديف تنها براي آهن
 . اي پرداخت نخواهد شد گونه هزينه حمل جداگانه مصالح، هيچ

مبدأ حمل تمامي . باشد هاي گياهي  مي حمل مصالح خاص شامل حمل ادوات و تجهيزات حساس، قطعات فلزي مونتاژ شده و انواع گونه. 4
مقصد حمل در مورد ادوات . ا برسداين مصالح، محل تحويل يا خريد اين مصالح است كه بايد قبالً به تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرم

هاي گياهي مقصد، محل راهدارخانه است و  باشد و در مورد انواع گونه كار مي و تجهيزات حساس و نيز قطعات فلزي مونتاژ شده در پاي
  .هاي مربوط منظور شده است كار در بهاي واحد رديف هزينه حمل آنها از محل راهدارخانه تا پاي

  : ها در اين فصل عبارتند از  بندي ماشين دسته. 5
لودر، گريدر، ليف تراك، بيل بكهو، بيل مكانيكي چرخ الستيكي، دمپر، بتونير خودرو، فينيشر چرخ الستيكي، : دسته اول شامل . 1- 5

  . پل و نظاير آنپز، مجموعه بازيافت سرد، مجموعه بازيافت گرم، ماشين بازديد  گير آسفالت، آسفالت تراش، درزگير آسفالت، لكه آسفالت
ها اعم از چرخ الستيكي و آهني، دريل واگن،  بلدوزر، بيل مكانيكي چرخ زنجيري، جرثقيل چرخ زنجيري، انواع غلتك: دسته دوم شامل . 2- 5

  . هاي حفار، فينيشر چرخ زنجيري و نظاير آن دستگاه
رسور، ژنراتور، دستگاه برش، دستگاه سندبالست، كش، كمپ موتورجوش، پمپ آب، پمپ ثابت بتن، پمپ لجن: دسته سوم شامل . 3- 5

  . ويبراتور، دستگاه شات كريت
  . دار باشند هاي دسته سوم در صورتي كه چرخ دامپر، بتونير، اسپريدر و ماشين: دسته چهارم شامل . 4- 5
روب،  خور، برف بر، برف ، بوتهگيري هاي تست و اندازه كش، دستگاه پاش، خط كوب، نمك تابلوشوي، گاردريل: دسته پنجم شامل . 5- 5

  . اي، جاروي مكانيكي هاي قورباغه كش خط
ها و ساير وسايط پشتيباني مشابه، مشمول حمل درون كارگاهي  ها، تراكتورها، تراك ميكسرها، دامتراك ها، وانت ها، سواري كاميون. 6

  . گردند نمي
   :گردند  هاي راهداري نيز به سه نوع زير تقسيم مي كارگاه. 7
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ها  آالت راهداري تا پايان حوزه تحت پوشش آن هايي هستند كه بيشترين فاصله از محل استقرار ماشين كارگاه  :هاي نوع اول  كارگاه. 7-1
  . كيلومتر باشد 15حداكثر 

ها  حوزه تحت پوشش آنآالت راهداري تا پايان  هايي هستند كه بيشترين فاصله از محل استقرار ماشين كارگاه: هاي نوع دوم  كارگاه. 7-2
  . كيلومتر باشد 30كيلومتر و حداكثر  15بيشتراز 

ها  آالت راهداري تا پايان حوزه تحت پوشش آن هايي هستند كه بيشترين فاصله از محل استقرار ماشين كارگاه: هاي نوع سوم  كارگاه. 7-3
  . كيلومتر باشد  30بيش از

  . گيرد هاي نوع اول، حمل درون كارگاهي تعلق نمي هآالت دسته اول و پنجم در كارگا به ماشين. 8
تا دو دفعه در سال بدون نياز به تأييد دستگاه نظارت، قابل پرداخت  200108و  200103تا  200101هاي  هاي موضوع رديف پرداخت هزينه. 9

  .است و بيش از دو دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود
تا چهار دفعه در سال بدون نياز به تأييد دستگاه نظارت، قابل  200113و  200107تا  200104هاي  هاي موضوع رديف ينهپرداخت هز. 10

  .پرداخت است و بيش از چهار دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود
ل بدون نياز به تأييد دستگاه نظارت، قابل پرداخت است و تا شش دفعه در سا 200112تا  200109هاي  هاي موضوع رديف پرداخت هزينه. 11

 .بيش از شش دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود

براي طي مسافت . آالت از نقطه بارگيري تا محل انجام كار است جايي ماشين هربار جابه 200113تا  200101هاي  منظور از دفعه در رديف. 12
 .دازي تا محل كار ماشين وجه اضافي انجام نخواهد شداز محل باران

در صورتي كه جهت بارگيري يا تخليه . آالت، هزينه ساخت رمپ منظور نگرديده است هاي حمل و نقل ماشين در بهاي رديف. 13
 .گردد و پرداخت ميهاي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين، محاسبه  آالت نياز به ساخت رمپ باشد، هزينه آن از رديف ماشين

براي آب و همچنين مصالح سنگي بتن، بنايي، قشرهاي تقويتي، زيراساس، اساس و آسفالت، هزينه بارگيري و حمل تا يك كيلومتر و . 14
نحوة پرداخت هزينه حمل مازاد بريك . هاي اين فهرست بها، در نظر گرفته شده است هاي ساير فصل باراندازي در محل مصرف در رديف

 .هاي مربوط تعيين شده است ساخته، در مقدمه فصل چنين قطعات پيش لومتر، براي آب، مصالح سنگي و همكي

گيرد، به شرح زير تعيين  كيلومتر مورد استفاده قرار مي 30كه در محاسبه هزينه حمل مازاد بر  2مقادير هريك از مصالح موضوع بند . 15
 .هاي حمل است و قابل استناد براي محاسبه مقادير مصالح يا ساير موارد نيست ه هزينهمقادير تعيين شده تنها براي محاسب. شود مي

  سيمان . 15-1
  : ساخته بتني  سيمان براي تهيه بتن و قطعات پيش. 1- 15-1

  .شود درصد براي اتالف سيمان، محاسبه مي 6مقدار سيمان، براساس عيار سيمان در بتن، به اضافه 
  : ه مالت كارهاي بنايي سنگي سيمان براي تهي. 2- 15-1

درصد براي اتالف سيمان، محاسبه شده و حجم مالت در كارهاي بنايي، به ميزان  6مقدار سيمان، باتوجه به عيار سيمان در مالت، به اضافه 
  .شود درصد حجم كل كارهاي بنايي منظور مي 30
  آهن آالت . 15-2

هاي تقويتي و  هاي متداول، مانند انواع تيرآهن، ناوداني، نبشي، سپري، لوله و ورق و پروفيلبه ازاي هر يك كيلوگرم فوالد مصرفي، از ميلگرد 
كيلوگرم بابت حمل،  05/1شود،  هاي اجرايي مشخص مي كه بر اساس  مشخصات و نقشهو گاردريل هاي تيرهاي بتني  اتصالي و همچنين كابل

  .شود منظور مي
  قير . 15-3
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 3/1با اعمال ضريب  200302و  200301هاي  حمل شود، بهاي رديف) قيرآبه(ر امولسيون يقير محلول، قدر صورتي كه بجاي . 1- 15-3
  .شود محاسبه مي

  . شود كيلوگرم بابت حمل منظور مي 05/1شود،  به ازاي هر يك كيلوگرم كه بر اساس نقشه و مشخصات تعيين مي
  .شود تعيين ميمبدأ حمل سيمان، براي پرداخت هزينة حمل به شرح زير . 16
در اين حالت محل خريد . هاي  داخلي خريداري شود مبدأ حمل، محل كارخانه مربوط است در صورتي كه سيمان مستقيماً از كارخانه. 16-1

  .بايد قبالً به تأييد مهندس مشاور  و ثصويب كارفرما برسد
كه سيمان ( ترين كارخانه سيمان داخلي  ، مبدأ حمل محل نزديكهاي داخلي خريداري نشود در صورتي كه سيمان مستقيماً از كارخانه. 16-2

 .، خواهد بود)كند  مورد نظر را در زمان خريد توليد مي

 .شود مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل. 17

  براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  هيا مركز تهي  داخلي  فوالد، مستقيماً از توليد كنندگان  كه  در صورتي .1ـ17
بايد قبالً   خريد يا تحويل  محل  حالت  در اين. خواهد بود  تحويل  مركز، محل  خريدهاي  و براي  توليد  محل  خريد از توليد كنندگان داخلي

  .كارفرما برسد  مشاور و تصويب  تأييد مهندس به
  نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  فوالد مسقيماً از توليد كنندگان داخلي  كه  يدر صورت .2ـ17

توليدكنندگان محسوب  ءنيز جزفوالد هاي نورد  كارخانه. كند نزديكترين محل توليد فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي
  . شوند مي
  در نظر گرفته) محل پااليشگاه(مبدأ حمل قير محل تحويل آن . محل خريد قير بايد به تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما برسد. 18
  . شود مي
هايي كه در دفترچه  ترين راه طبق آخرين دفترچه مسافت وزارت راه و ترابري است و در مورد راه مبناي تعيين مسافت حمل، نزديك. 19

 .شود  ترين فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين مي است، با در نظر گرفتن كوتاه افتي براي آنها تعيين نشدهيادشده، مس

آالت و سيمان پاكتي پرداخت  هاي حمل آهن كيلومتر باشد، طبق رديف 450بهاي حمل سيمان فله در صورتي كه مسافت حمل تا . 20
به قيمت  50/1آالت و سيمان پاكتي، با اعمال ضرايب  هاي حمل آهن كيلومتر باشد، بر اساس رديف 450 شود و اگر مسافت حمل بيشتر از مي

 . شود پرداخت مي كيلومتر 30از كسر   پس ،مسير  طول  تمامهاي مربوط، براي  رديف

درصد پرداخت  30فصل به اضافه هاي اين  هاي خاكي و شني انجام شود، برحسب مورد بهاي رديف در صورتي كه حمل مصالح در راه. 21
 . شود مي

  .گيري خواهد بود ، كل حجم اشغال شده مالك اندازه200501و  200401هاي  در رديف. 22
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دفعه 351,500

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
اول و باراندازي آن در پاي  هاي نوع دوم در كارگاه

  .كار

 200101 

  

  دفعه  227,000

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع اول و باراندازي آن در پاي  سوم در كارگاه

  .كار

 200102  

  

  دفعه  331,000

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
آن در پاي  هاي نوع اول و باراندازي چهارم در كارگاه

  .كار

 200103  

  

  دفعه  359,000
هاي دسته اول  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين

  .هاي نوع دوم و باراندازي آن در پاي كار در كارگاه
 200104  

  

  دفعه  474,000

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع دوم و باراندازي آن در پاي  دوم در كارگاه

  .كار

 200105  

  

  دفعه  287,000

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع دوم و باراندازي آن در پاي  سوم در كارگاه

  .كار

 200106  

  

  دفعه  383,000

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع دوم و باراندازي آن در پاي  چهارم در كارگاه

  .كار

 200107  

  

  دفعه  284,500

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع دوم و باراندازي آن در پاي  پنجم در كارگاه

  .كار

 200108  

  

  دفعه  505,500
هاي دسته اول  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين

  .هاي نوع سوم و باراندازي آن در پاي كار در كارگاه
 200109  

  

  دفعه  651,500

هاي دسته  مل درون كارگاهي ماشينبارگيري و ح
هاي نوع سوم و باراندازي آن در پاي  دوم در كارگاه

  .كار

 200110  
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  دفعه  406,500

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع سوم و باراندازي آن در پاي  سوم در كارگاه

  .كار

 200111  

  

  دفعه  486,500

هاي دسته  شينبارگيري و حمل درون كارگاهي ما
هاي نوع سوم و باراندازي آن در  چهارم در كارگاه

  .پاي كار

 200112  

  

  دفعه  465,000

هاي دسته  بارگيري و حمل درون كارگاهي ماشين
هاي نوع سوم و باراندازي آن در پاي  پنجم در كارگاه

  .كار

 200113  

  

720  
 -تن 

  كيلومتر
 30بر آالت، سيمان پاكتي نسبت به مازاد  حمل آهن

  .كيلومتر 75كيلومتر تا فاصله 
 200201  

  

485  
 -تن 

  كيلومتر
 75آالت، سيمان پاكتي نسبت به مازاد بر  حمل آهن

  .كيلومتر 150كيلومتر تا فاصله 
 200202  

  

305  
 -تن 

  كيلومتر
آالت، سيمان پاكتي نسبت به مازاد بر  حمل آهن

  .كيلومتر 300كيلومتر تا فاصله 150
 200203  

  

250  
 -تن 

  كيلومتر
 300آالت، سيمان پاكتي نسبت به مازاد بر  حمل آهن

  .كيلومتر 450كيلومتر تا فاصله 
 200204  

  

215  
 -تن 

  كيلومتر
 450آالت، سيمان پاكتي نسبت به مازاد بر  حمل آهن

  .كيلومتر 750كيلومتر تا فاصله 
 200205  

  

180  
 -تن 

  كيلومتر
 750به مازاد برآالت، سيمان پاكتي نسبت  حمل آهن

  .كيلومتر
 200206  

  

1,290  
 -تن 

  كيلومتر
 75كيلومتر تا فاصله  30حمل قير فله نسبت به مازاد 

  . كيلومتر
 200301  

  

905  
 -تن 

  كيلومتر
كيلومتر تا فاصله  75حمل قير فله نسبت به مازاد 

  .كيلومتر 150
 200302  

  

585  
 -تن 

  كيلومتر
كيلومتر تا فاصله  150حمل قير فله نسبت به مازاد 

  .كيلومتر 300
 200303  

  

475  
 -تن 

  كيلومتر
كيلومتر تا فاصله  300حمل قير فله نسبت به مازاد 

  .كيلومتر 450
 200304  

  

405  
 -تن 

  كيلومتر
كيلومترتا فاصله  450حمل قير فله نسبت به مازاد 

  .كيلومتر 750
 200305  
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

340  
 -تن 

  كيلومتر
  200306   . كيلومتر 750ازاد حمل قير فله نسبت به م

  

575  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

  200401   .كيلومتر 30مصالح ساختماني حجمي، مازاد بر  حمل

  

860  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

مونتاژ شده  بارگيري، حمل و باراندازي قطعات پيش
  .هاي آماده خرپايي فلزي مانند پل

 200501  

  

82,600  
 - ماشين
  ساعت

راندازي ادوات و تجهيزات بارگيري، حمل و با
  .هاي تهويه و روشنايي حساس مانند اجزاي سيستم

 200502  

  

  
 –اصله 

  كيلومتر
شامل نهال، درختچه و (هاي گياهي  حمل انواع گونه

  .كيلومتر 30در فاصله مازاد بر ) مانند آن
 200503  
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  عمليات اضطراري راهداري. فصل بيست و يكم
  مقدمه 

  
 . شود هايي كه به صورت ويژه و الينقطع براي بازگشايي راه انجام مي عبارت است از سلسله فعاليت عمليات اضطراري. 1

چنانچه انجام كارهـاي اضـطراري   . شود انتخاب شده است در اين فصل آن دسته از عمليات راهداري اضطراري كه معموالً انجام شده يا مي. 2
 . هاي اين فصل تهيه و تنظيم شود ديگري مورد نياز باشد، بايستي مشابه با رديف

جـايي از   جايي و رسيدن به محل كار يـا جابـه   ها زمان استقرار و فعاليت در محل كار است و زمان جابه منظور از روز يا ساعت براي اكيپ. 3
آالت براسـاس فصـل    اشـين جـايي م  هزينه جابه. هاي اين فصل محاسبه نخواهد شد يك نقطه به نقطه ديگر در يك محور در زمان انجام رديف

 .حمل و نقل محاسبه و پرداخت خواهد شد

هاي اين فصل براي انجام كار اضطراري منظور شده است و هزينه مواد و مصالح مصرفي اعم از خام، نيمه ساخته يا ساخته شـده در   رديف. 4
 .شود هاي ساير فصول پرداخت مي و يا رديف )مصالح پاي كار(هاي مربوط در پيوست شماره يك  ها منظور نشده است و از رديف قيمت

چنانچه در عمليات اضطراري از مصالحي كه در اين فهرست بها وجود ندارد استفاده شود؛ به ترتيب از ساير فهرسـتهاي بهـا و يـا قيمـت     . 5
 .شود توافقي استفاده مي

آالت ديگـر بـه صـورت     صورت نياز به تجهيزات و ماشـين بيني شده و در  در اين فصل حداقل تجهيزات برا ي هر اكيپ به شرح زير پيش. 6
 :توافقي و با توجه به مفاد اين فصل عمل خواهد شد 

  
  بيني شده حداقل تجهيزات پيش  نام اكيپ

پاكسازي سطح راه و رفع انسداد ناشـي  
  از ريزش كوه

حـدود   اسب بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت  150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن،  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

زن  هاي چشـمك  تن، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ 10يك دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
  به تعداد كافي

هايي كه به دليـل   برقراري ارتباط در راه
  اند شده بردگي دچار قطع ارتباط آب

اسب بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت حـدود    150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن،  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

تن، يك  8تن، يك دستگاه غلتك ويبره كششي حدود  10يك دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
زن بـه   هاي چشمك ليتر، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ 5000پاش به ظرفيت حدود  دستگاه تانكر آب

  تعداد كافي

هايي كه به  برقراري ارتباط موقت در راه
دليل شكستن پـل يـا ريـزش تونـل يـا      

  اند نظاير آن قطع شده

ستگاه گريدر به قـدرت حـدود   اسب بخار، يك د 150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن،  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

تـن،   8تن، يك دستگاه غلتك ويبره كششـي حـدود    10چهار دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
هـاي   حمـل شـونده و چـراغ   ليتـر، عاليـم ايمنـي     5000پاش بـه ظرفيـت حـدود     يك دستگاه تانكر آب

  زن به تعداد كافي چشمك
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  بيني شده حداقل تجهيزات پيش  نام اكيپ

برقراري ارتباط و رفع انسـداد ناشـي از   
  سقوط بهمن

اسب بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت حـدود    150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
تن، اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

خور، عاليم ايمني حمل شونده و  تن، يك دستگاه برف 10يك دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
  زن به تعداد كافي هاي چشمك چراغ

برقراري ارتباط و رفع انسـداد ناشـي از   
هجوم شـن و ماسـه در منـاطق حاشـيه     

  كوير

اسـب   150به قـدرت حـدود   اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر  150يك دستگاه گريدر به قدرت حدود 
  زن به تعداد كافي هاي چشمك بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ

برقراري تردد و رفـع انسـداد ناشـي از    
وقوع تصادف يا واژگوني وسايط نقليـه  

  و پخش محموله در سطح راه 

، يك دستگاه وانت يك و نيم تن، يـك  اسب بخار 150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
تـن، يـك دسـتگاه     10تـن بـا كـاميون     5تن دو ديفرانسيل، يك دستگاه جرثقيل كفي  5دستگاه كاميون 

  زن به تعداد كافي هاي چشمك جاروي مكانيكي، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ
  ه تعداد كافيزن ب هاي چشمك عاليم ايمني حمل شونده و چراغ  بستن راه و هدايت ترافيك

 
متر مكعب براي هر متر طول راه  10حجم عمليات خاكي براي ايجاد راه انحرافي اعم از خاكبرداري يا خاكريزي و يا تركيبي از آنها برابر . 7

 .شود مازاد يا كسر حجم عمليات خاكي با تأييد دستگاه نظارت به صورت خطي محاسبه و پرداخت مي. منظور شده است

زن به منظور استفاده در محدوده عمليات توسط كارفرما  هاي چشمك هاي اين فصل، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ رديفدر كليه . 8
 .گردد تحويل مي

متر، پخش و كوبيدن مصالح قشر  سانتي 25در ايجاد راه انحرافي،عمليات تسطيح زمين، خاكريزي، خاكبرداري و شن ريزي به ضخامت . 9
 .ترويه منظور شده اس

عمليات بستن راه و هدايت ترافيك به مسير ديگر با استفاده از تجهيزات استاندارد و متعارف همراه با استقرار مأمور به  210107در رديف . 10
 .تعداد كافي در تمام ساعات شبانه روز مورد نظر است

هاي  توان از رديف ده است و در صورت نياز ميها منظور نش عمليات خاكي مرتبط در قيمت رديف 210402و  210401هاي  در رديف. 11
 .همچنين تهيه كليه مصالح مصرفي بر عهده پيمانكار است. فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده كرد

 .شود روز كامل محاسبه مي روز يك شبانه روز هستند، كسر شبانه شبانه- هايي كه داراي واحد اكيپ در رديف. 12

طول مدت انجـام فعاليـت   “در ” هاي انجام دهنده فعاليت تعداد دستگاه“ضرب  ساعت، حاصل-از واحد دستگاه ، منظور210501در رديف . 13
هايي شمارش خواهند شد كه به طور مستقيم در انجام عمليـات مشـاركت داشـته     در اين رديف صرفاً تعداد دستگاه. باشد مي” برحسب ساعت

 .باشند
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  )ريال(بهاي كل 
 

 

 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 

 واحد

 

 شرح

 

 شماره

  

 اكيپ ساعت 967,000

پاك كردن سطح راه و رفع انسداد ناشي از ريزش 
  .كوه با تجهيز و اعزام اكيپ

 210101 

  

  اكيپ ساعت  948,500
هايي كه به دليل آب بردگي  برقراري ارتباط در راه

  .دچار قطع ارتباط شده اند با تجهيز و اعزام اكيپ
 210102  

  

19,816,000  
 –اكيپ 
  روز شبانه

هايي كه به دليل شكستن  برقراري ارتباط موقت در راه
پل يا ريزش تونل يا نظاير آن قطع شده اند با تجهيز 

  .و اعزام اكيپ

 210103  

  

16,465,000  
 –اكيپ 
  روز شبانه

برقراري ارتباط و رفع انسداد ناشي از سقوط بهمن 
  .با تجهيز و اعزام اكيپ

 210104  

  

7,162,000  
 –اكيپ 
  روز شبانه

برقراري ارتباط و رفع انسداد ناشي از هجوم شن و 
  .ماسه در مناطق حاشيه كوير با تجهيز و اعزام اكيپ

 210105  

  

  اكيپ ساعت  730,500

برقراري تردد و رفع انسداد ناشي از وقوع تصادف يا 
واژگوني وسايط نقليه و پخش محموله در سطح راه 

  .اكيپبا تجهيز و اعزام 

 210106  

  

788,500  
 –اكيپ 
  روز شبانه

بستن راه و هدايت ترافيك با تجهيز و اعزام اكيپ، 
  .هاي اجرايي مستقل از گروه

 210107  

  

  كيلومتر  154,367,000
ايجاد راه انحرافي با رويه شني و با دوباند رفت و 

  .برگشت
 210201  

  

  مترمربع  4,411,000

ساخته بتني براي  طعات پيشايجاد آبرو با استفاده از ق
هدايت موقت آب به ازاي هرمتر مربع مقطع مفيد 

  . متر 7عبور آب تا طول 

 210301  

  

  مترمربع  3,219,000

ساخته فوالدي  ايجاد آبرو با استفاده از قطعات پيش
براي هدايت موقت آب به ازاي هرمتر مربع مقطع 

  . متر 7مفيد عبور آب تا طول 

 210302  

  

  دهانه  11,985,000
خرپايي يا (هاي موقت فلزي يك دهانه  ايجاد پل

  .متر 10متر تا 6تخت ازدهانه 
 210401  

  

  دهانه  10,187,000
خرپايي يا (هاي موقت فلزي چند دهانه  ايجاد پل

  .متر 10متر تا 6به ازاي هر دهانه از دهانه ) تخت
 210402  
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  )ريال(بهاي كل 
 

 

 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 

 واحد

 

 شرح

 

 شماره

  

158,500  
 -دستگاه 
  ساعت

كي براي حفاظت راه از ايجاد موانع و پدهاي خا
  .بردگي آب

 210501  
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  فضاي سبز. فصل بيست و دوم
  مقدمه

   
هاي اول تا بيست و دوم، دستمزد حفر چالـه و پركـردن آن بـا     هاي گياهي دسته ، تهيه حمل و غرس گونه220122تا  220101هاي  در رديف. 1

 . خاك زراعي و نيز آبياري و نگهداري يك ماهه لحاظ گرديده است

هاي بيست و سوم و بيست و چهارم و  سازي بستر جهت كاشت بذرهاي دسته ، تهيه و حمل بذر و آماده220124و  220123هاي  در رديف. 2
 . نيز آبياري و نگهداري يك ماهه لحاظ گرديده است

 200503ز سي كيلـومتر از رديـف   ها مستتر است؛ ليكن در فواصل حمل بيش ا هاي گياهي تا سي كيلومتر در بهاي واحد رديف حمل گونه. 3
 . گردد استفاده مي

 . گيرد اي تعلق نمي ها منظور شده و از اين بابت ضريب و يا قيمت جداگانه ها، افت نهال در بهاي واحد رديف. 4

هـاي بـا    ارفرما نهـال در صورتي كه با هماهنگي دستگاه نظارت و يا ك. بيني گرديده است ها، سه ساله پيش ها در بهاي واحد رديف سن نهال. 5
 . دار تهيه و استفاده گردد سن بيشتر يا كمتر از سه سال مد نظر باشد، بايستي رديف ستاره

 . بندي استفاده نمود در فصل قالب 081001هاي چوبي بايستي از رديف  ها و داربست در محاسبه هزينه قيم. 6

 : عبارتند از  ها و گياهان پوششي ها، بوته ها، درختچه بندي درخت دسته. 7

  ). اي و ناز اي، كوهي، شيرازي، نقره تبري، خمره(دسته اول شامل كاج ايراني و انواع سروها . 7-1
، )بلـوط  اي و شـاه  پنبه معمولي، چوب (، آزاد، ملچ، راش، ممرز، نمدار، تيس، انواع بلوط )مجنون، معمولي، چتري(دسته دوم شامل نارون . 7-2

معمـولي، زينتـي و   (گنجشـك   ، چنـار، انـواع زبـان   )چناري سياه و برگ(، صنوبر، تبريزي، انواع افرا )مجنون و بيدمشكسفيد، سرخ، (انواع بيد 
، بنه، زيتون، برگ بو، كاتالپا، داغـداغان،  )سفيد، شاتوت و مجنون(، توسكا، انبه، خرمالو، خرما، انار، گوجه پرپر، انواع توت )گنجشك گل زبان

  . شالك
رزاقـي، زردگـل   (، انـواع ياسـمن   )اي و سـفيد  پرپر، بنفش، ايراني، خوشه(شامل گل ابريشم ايراني، سوداغ، بداغ، انواع ياس  دسته سوم. 7-3

اسپيره، طاووسي، تمشك، شيرخشت، ) سرخ و سفيد(، انواع مرواريد )سرخي درختي و گل(، انواع ختمي )درشت، سفيد، زمستاني، زرد و چمپا
  . ، انجير بربري، خرزهره)قرمز و طاليي(ي، سيتيسوس، كاغذي، زرشك، انواع انگور فرنگي موش ارغوان، به ژاپني، دم

  ). معمولي و گل درشت(الدوله، موچسب، تاجريزي پيچ، گلسين، پيچ تلگرافي، پيچ اناري  دسته چهارم شامل پيچ امين. 7-4
  .انسوي، رزسفيد، گل محمدي، نسترن شيرازي و انواع رز پيونديدسته پنجم شامل رز مينياتور ايراني، رز هفت رنگ، رز مينياتور فر. 7-5
  ). ابلق و معمولي ( ها  دسته ششم شامل انواع خاس. 7-6
  . ، ابريشم مصري، يوكا، كرديلين، ميخك هندي، توري)پرپر و درختي سفيد(دسته هفتم شامل ياس زرد، انواع نرگس . 7-7
، توت كاغذي، شاه بلوط هنـدي، اوكـاليپتوس مجنـون، درخـت پـر، درخـت       )برگ طاليي، سرخ ژاپني، ( دسته هشتم شامل انواع افرا . 7-8

، )بـنفش و سـفيد  (درخت پروانه، درخت الله، سه رنـگ، ماگنوليـا   ) معمولي و برگ درشت و برگ ريز ( پرارغواني، زالزالك، ازگيل، فيكوس 
  . انجيلي

  .مشك و درخت كافوردسته نهم شامل عناب، كنار، كهور، انجير معابد، . 7-9
  . دسته دهم شامل سنجد، اوكاليپتوس، گز، عرعر، زيتون تلخ چتري. 7-10
  . دسته يازدهم شامل گريپ فروت، نارنگي، پرتقال، نارنج، ليموشيرين و ليموترش. 7-11
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س مجلسـي، آراليـا، گـل يـخ، گـل      دسته دوازدهم شامل زغال اخته، اسپيره سرخ ابلق، اسپيره رعنا، گل ساعتي، مورد، گل گرزي، گيال. 7-12
  . شراب

  ). كاشفي، دريايي، چتري(دسته سيزدهم شامل ارس، انواع كاج . 7-13
  . دسته چهاردهم شامل شبه سرو، تويا، سرخدار، كاج سياه، درخت نوئل سبز. 7-14
  . دسته پانزدهم شامل درخت نوئل آبي، سيكاس، سدرلبنان، سدر اطلس، سرخدار برگ ريز. 7-15
  ). رسمي، معمولي(دسته شانزدهم شامل انواع شمشاد . 7-16
  . و شمشاد نعنايي) برگ درشت، برگ معمولي (و ندسته هفدهم شامل ناترك، برگ . 7-17
  . دسته هجدهم شامل نراد و دوگالس. 7-18
  ). ابلق زرد، ابلق سفيد، طاليي(دسته نوزدهم شامل انواع شمشاد . 7-19
، سـدم،  رادرمنه، گل مرواريد عطـري، گـوش موشـي، پيچـك، دايكونـد      كا، آجوكا، رزماري، آويشن، بومادران، دسته بيستم شامل فستو. 7-20

  . اسطوخدوس و سيزاب
گراس، گـل مـريم،    پاس برگ بيدي ابلق، پم قفا، ريگادار، گل استكاني، عود قرمز، فاالريس،  پس دسته بيست و يكم شامل انگشتانه، زبان. 7-21

السلطنه، شمعداني، فلفل،  الملوك، زنبق رشتي، گل آفتاب، آصف نرگس، سوسن، الله واژگون، مارگريت زرد، ميخك، تاج سنبل، كوكب كوهي،
  . آمارانتوس و آشالنتوس

  . اي، ميناچمني، پامچال، بنفشه، اطلسي ايراني، اطلسي ژاپني، جعفري، اليسوم و قرنفل دسته بيست و دوم شامل گل ميمون، گل ستاره. 7-22
  . دسته بيست و سوم شامل چمن مناطق گرمسيري. 7-23
  . دسته بيست و چهارم شامل چمن مناطق معتدل. 7-24
زني و اختالط مصالح و ساير عمليات مشابه در فضاي سبز بايستي برحسب مورد از فصـول دوم يـا سـوم ايـن      در پخش و تسطيح و شخم. 8

 . فهرست استفاده نمود

 : يك خاكي است با مشخصات زير  منظور از خاك زراعي درجه. 9

 PPM  80  =<  پتاسيم K  =<  PPM 40  

 PPM 15 =>  فسفرP    

 1/0  %=>  ازتN    

 mmhs/cm 2 <=  هدايت الكتريكيEC    

 1 %>  كربن آليO.C  

 45 =<  SP% <= 35  

 7  = < PH  =<  6  

آن ماننـد خـاك   )  (PHو اسـيديته   (%SP)، بافـت  (N)، ازت (P)ر ، فسف(K)منظور از خاك زراعي درجه دو خاكي است كه ميزان پتاسيم . 10
  . باشد mmhs/cm 4 =<  EC <  mmhs/cm 2درجه يك بوده لكن داراي 

هاي مربوط به بريدن درخـت در فصـل تخريـب و برچيـدن، اسـتفاده       متر باشد از رديف سانتي 30هايي كه محيط شاخه بيش از  در هرس. 11
 . شود مي

هرگاه فاصله حمل خاك زراعي از يـك  . هاي اين فصل حمل خاك زراعي تا فاصله يك كيلومتر لحاظ گرديده است حد رديفدر بهاي وا. 12
 . شود ، از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي030903و  030902هاي  بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبق رديف. كيلومتر تجاوز كند
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ل، حمل آب تا فاصله يك كيلومتر لحاظ گرديده است و به منظور حمل مازاد بر يك كيلومتر از رديـف  هاي اين فص در بهاي واحد رديف. 13
 .شود از فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده مي 030904

بزارهـاي  ، هزينه تهيه آب و حمل آن تا فاصله يك كيلومتر و نيز دستمزد نيروي انساني و ا220303تا  220301هاي  در بهاي واحد رديف. 14
فرض بر آن است كـه ادوات   220303و  220302هاي  در استفاده از رديف. دستي مورد نياز، جهت انجام عمليات آبياري، لحاظ گرديده است

  .و تجهيزات مورد نياز از پيش آماده شده است
ـ  هاي هرس به شرح زير پيش در اين فصل حداقل تجهيزات براي اكيپ. 15 آالت ديگـر بـه    ه تجهيـزات و ماشـين  بيني شده و درصورت نياز ب

  .صورت توافقي و با توجه به مفاد اين فصل عمل خواهد شد
 

  بيني شده حداقل تجهيزات پيش  نام اكيپ
  زن يچي ترونقزن موتوري و  ترون  هرس فرم در گياهان پرچيني

  بر ديزلي، نردبانتن با راننده، اره موتوري، باال 5/1وانت   هاي خشك، ضعيف و ناخواسته درختان هرس شاخه
  قيچي باغباني، فرغون  هرس درختچه
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 220101   .هاي گياهي دسته اول تهيه، حمل و غرس نهال گونه اصله 179,000  

  220102   .هاي گياهي دسته دوم تهيه، حمل و غرس نهال گونه  اصله  248,500  
  220103   .هاي گياهي دسته سوم تهيه، حمل و غرس نهال گونه  اصله  134,500  
  220104   .هاي گياهي دسته چهارم وغرس نهال گونه تهيه، حمل  اصله  67,300  
  220105   .هاي گياهي دسته پنجم تهيه، حمل و غرس نهال گونه  اصله  66,500  
  220106   .ي دسته ششمهاي گياه وغرس نهال گونه تهيه، حمل  اصله  430,500  
  220107   .هاي گياهي دسته هفتم تهيه، حمل وغرس نهال گونه  اصله  154,500  
  220108   .هاي گياهي دسته هشتم وغرس نهال گونه تهيه، حمل  اصله  322,500  
  220109   .هاي گياهي دسته نهم تهيه، حمل و غرس نهال گونه  اصله  195,500  
  220110   .هاي گياهي دسته دهم و غرس نهال گونهتهيه، حمل   اصله  200,000  
  220111   .دسته يازدهم هاي گياهي گونه وغرس نهال تهيه، حمل  اصله  225,500  
  

  اصله  117,000
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .دوازدهم
 220112  

  

  اصله  313,000
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .سيزدهم
 220113  

  

  اصله  311,500
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .چهاردهم
 220114  

  

  اصله  551,500
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .پانزدهم
 220115  

  

  اصله  38,800
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .شانزدهم
 220116  

  

  اصله  37,500
هـاي گيـاهي دسـته     رس نهـال گونـه  تهيه، حمل و غـ 

  .هفدهم
 220117  

  

  اصله  270,000
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .هجدهم
 220118  

  

  اصله  80,300
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .نوزدهم
 220119  

  

  اصله  39,700
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .بيستم
 220120  
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  اصله  42,800
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .بيست و يكم
 220121  

  

  مترمربع  844,500
هـاي گيـاهي دسـته     تهيه، حمل و غـرس نهـال گونـه   

  .بيست و دوم
 220122  

  220123   .تهيه، حمل و پخش بذرهاي دسته بيست و سوم  كيلوگرم  3,186,000  
  220124   .ل و پخش بذرهاي دسته بيست و چهارمتهيه، حم  كيلوگرم  3,718,000  
  

  مترمكعب  89,300

آوري سنگ و سنگريزه و هـر نـوع    جداسازي و جمع
جسم خارجي مشـابه از خـاك و انتقـال آن بـه كنـار      

  .عرصه با زنبه يا چرخ دستي و يا وسائل مشابه

 220201  

  

  مترمربع  1,290
هـاي زراعـي عرصـه     پابيل نمودن و كندوكوب خـاك 

  .اي سبز با وسايل و ابزار دستيفض
 220202  

  220203   .آالت مربوطه ها با ماشين خورد كردن كلوخه  مترمربع  37  
  220204   .احداث تشتك آبخوري به هر شعاع و عمق  مترمربع  3,200  
  

  مترطول  280
ها جهت كاشت، آبيـاري و   رسم خطوط تراز در شيب

  .نظاير آن
 220205  

  

  مترمكعب  233,500
تهيه، حمل، باراندازي، پخش و تسطيح خاك زراعـي  

  .از نوع درجه يك
 220206  

  

  مترمكعب  184,500
تهيه، حمل، باراندازي، پخش و تسطيح خاك زراعـي  

  .از نوع درجه دو
 220207  

  

  مترمكعب  15,000
هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع  شويي خاك آب

  .درجه يك
 220208  

  

  مترمكعب  7,500
هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع  شويي خاك آب

  .درجه دو
 220209  

  

  مترمكعب  166,000
تهيه، باراندازي و پخش كود حيواني پوسيده عاري از 

  .بذر علف هرز
 220210  

  220211   .تهيه، باراندازي و پخش كود شيميايي  كيلوگرم     
  

  مترمكعب  21,200
بوتـه بـه روش   تهيه آب و آبياري درخت، درختچه و 

  .كرتي
 220301  

  220302   .تهيه آب و آبياري گياهان پوششي به روش باراني  مترمكعب  16,700  
  

  مترمكعب  16,500
تهيه آب و آبياري درخت، درختچه و بوتـه بـه روش   

  .اي قطره
 220303  
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  مترمربع  265
آوري و خـارج كـردن آن    هاي هرز، جمع وجين علف

  .از محل عمليات
 220401  

  

  مترمربع  925
آوري و خـارج   هاي هرز با دروگـر، جمـع   قطع علف

  .كردن آن از محل عمليات
 220402  

  

  مترمربع  810
آوري و  هـاي هـرز بـا ابـزار دسـتي، جمـع       قطع علف

  .خارج كردن آن از محل عمليات
 220403  

  220404   .افكن هاي هرز با شعله سوزاندن و از بين بردن علف  مترمربع  420  
  

  كيلوگرم   
كشي به روش شيميايي به ازاي وزن محلول بـه   علف

  .كار رفته
 220405  

  

  مترمربع   
هاي هرز با اسـتفاده از عوامـل    كنترل بيولوژيك علف

  .ها و حشرات ها، قارچ بيماري زا، باكتري
 220406  

  

  كيلوگرم   
سمپاشي با سموم شـيميايي جهـت مبـارزه بـا آفـات      

  .ها گياهي و از بين بردن آن
 220501  

  

  ساعت -نفر   35,600
مانند ترون، شمشـاد و  (هرس فرم در گياهان پرچيني 

  ).نظاير آن
 220601  

  

  ساعت -نفر   43,300
هاي خشك، ضعيف و ناخواسته درختان  هرس شاخه

  .متر 3تا ارتفاع 
 220602  

  

  ساعت -نفر   19,900
به ازاي هـر متـر اضـافه     220602اضافه بها به رديف 

  .متر 3اع نسبت به ارتف
 220603  

  

  ساعت -نفر   36,000

) مانند رز، بوداغ، اسـپيره و نظـاير آن  (هرس درختچه 
دهـي   آوري، نفوذ نـور و هـوا و يـا فـرم     به منظور گل

  .درختچه

 220604  

  220605   .سرزني چمن با ماشين چمن زني  مترمربع  1,900  
  220701   .سالتهيه و كاشت درخت و نگهداري آن تا سه   اصله     
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  پاكسازي  . فصل بيست و سوم
  مقدمه 

  
هاي مربوط در فصـل عمليـات خـاكي بـا ماشـين اسـتفاده        هاي مشابه، از رديف ها و محل برداري از سطح راه، قوس در برآورد هزينه ريزش. 1

 . گردد مي

 . گردد تخريب و برچيدن استفاده مي هاي مربوط در فصل هاي نباتي از رديف ها و پاكسازي كني در برآورد هزينه بوته. 2

هاي واحد اين فصل تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشـت تـا محـل مصـرف و بارانـدازي،       بهاي بارگيري و حمل آب مصرفي، در قيمت. 3
بـتن، طبـق رديـف     ليتر براي هر متر مكعب 500هرگاه فاصله حمل مازاد بر يك كيلومتر باشد، بهاي حمل اضافي بر مبناي . منظور شده است

 . شود ، از فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت مي030904

مواد حاصل از اليروبي بوده و در صورتي كه اين مواد ريشـه  » حجم « هايي از اين فصل كه داراي واحد متر مكعب است، منظور  در رديف. 4
 . نوان حجم مبنا خواهد بوددرصد حجم دپو شده آن به ع 70درختان، چوب، خاشاك و مواد مشابه باشد، 

 . باشد هاي مربوطه مي برداري، پاكسازي سطح راه و معدوم نمودن الشه مطابق دستورالعمل شامل كليه مراحل از الشه 230502رديف . 5

در فصـل  هاي مرتبط  ، هزينه حمل جاروي مكانيكي ديده نشده است و در صورت لزوم اين هزينه از رديف230503در بهاي واحد رديف . 6
 .شود حمل و نقل پرداخت مي

ديده، از سطح و كناره راه به هر شكل و هر وزني با جرثقيل تـا   ساخته بتني آسيب آوري تخليه قطعات پيش مربوط به جمع 230507رديف . 7
 .قابل پرداخت است چنانچه تكه تكه كردن قطعات براي امكان بارگيري الزم باشد بهاي كار از رديف مربوط در فصل تخريب. تن  است 5
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 230101   .ها پاكسازي و شستشوي درز انبساط پل مترطول 18,600  

  230102   .ها چكان پل پاكسازي و رفع انسداد آب  عدد  5,970  
  230103   .ها گاه پل پاكسازي و شستشوي تكيه  عدد  234,500  
  

  مترمكعب  64,200

ها و  برداري آبروها و دهانه پل اليروبي و رسوب
انتقال مصالح حاصل از اليروبي و دپوي آنها در كنار 

ها به  هاي ورودي و خروجي آبروها و دهانه پل محل
  .متر 1/5متر و ارتفاع تا  12دهانه تا يك متر و طول تا 

 230201  

  

  مترمكعب  7,770
متر طول  2به ازاي هر  230201اضافه بها به رديف 

  .بيشتر
 230202  

  

  مترمكعب  -5,180
متر دهانه  1به ازاي هر  230201كسر بها به رديف 

  .متر 3تر تا حداكثر عرض دهانه  عريض
 230203  

  

  مترمكعب  -5,180
متر ارتفاع  0/5به ازاي هر  230201كسربها به رديف 

  .متر 2/5بيشتر تا حداكثر ارتفاع 
 230204  

  230301   .ها پاكسازي و تنقيه سيفون  مترمكعب  124,000  
  230302   .ها پاكسازي برم  مترمكعب  40,100  
  230303   ).ها بارباكان(ها  تنقيه مجاري خروج آب زهكش  عدد  11,400  
  230401   .هاي آبي مشابه ساخته نشده پاكسازي قنوها و گذرگاه  مترطول  130  
  230402   .هاي هدايت آب ساخته شده پاكسازي كانال  مترمكعب  20,400  
  230403   .پاكسازي انهار كوهي  مترمكعب  5,320  
  

19,800  
 -متر طول
  باند

  230501   .پاكسازي سطح راه از مواد نفتي يا روغني

  230502   .پاكسازي سطح راه از الشه حيوانات  عدد  62,300  
  

  باند - كيلومتر  28,100
از ماسه، شن و پاكسازي و رفت و روب سطح راه 

  .نظاير آن با هر وسيله مكانيكي
 230503  

  230504   .ها پاكسازي پاركينگ راه  مترمربع  1,580  
  

4,290  
 -متر طول
  باند

  230505   .پاكسازي سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد

  

  مترمكعب  45,700
ها  ها و داخل قنوها و كانال پاكسازي سطح راه، شانه

  .جزا با دستهاي م  از سنگ
 230506  
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  تن  113,000

آوري، بارگيري، حمل و تخليه قطعات  جمع
ساخته بتني آسيب ديده با استفاده از هر نوع  پيش

  .وسيله مكانيكي، از روي باند عبور يا كناره راه

 230507  

  

  كيلومتر  54,300
هاي راه با  كني در هر يك از شانه كني و بوته علف

  .بر هاستفاده از ماشين بوت
 230601  

  

  كيلومتر   
هاي راه با  كني در هر يك از شانه كني و بوته علف

  .ابزارهاي دستي
 230602  

  

  كيلومتر  98,600
پاكسازي حريم راه در دو سمت مسير از مواد زائد و 

  .هاي ساختماني و نظاير آن نخاله
 230603  

  230701   .پاكسازي و شستشوي جداول و نظاير آن  كيلومتر  1,439,000  
  

  مترمربع  6,840
ها برحسب سطح  پاكسازي و شستشوي گاردبلوك

  .شستشو داده شده
 230702  

  

  مترمربع  18,500
ها برحسب سطح  پاكسازي و شستشوي نيوجرسي

  .شستشو داده شده
 230703  

  230704   .ها ها و هندريل پاكسازي و شستشوي گاردريل  كيلومتر  2,130,000  
  

  مترمربع  62,100
پاكسازي و شستشوي تابلوها برحسب سطح شستشو 

  .داده شده
 230705  

  

  مترمربع  15,700
ها از دوده و روغن با استفاده  شستشوي ديواره تونل

  .از سويپ بالست
 230706  

  

  مترمربع   

ها،  پاكسازي و شستشوي سطوح عرشه و سرستون
هاي بتني و فلزي از مواد نمكي در  هاي پل كوله

پاشي  به واسطه راهداري زمستاني نمكمناطقي كه 
  . شده است

 230707  

  230801   .ها از غبار و دوده شستشوي حباب المپ  عدد  24,800  
  230802   .ها تميز كردن رفلكتور چراغ  عدد  27,300  
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  عمليات بازرسي و كنترل. فصل بيست و چهارم
  مقدمه 

 
  : گيرد كار ارزيابي و كنترل در سه سطح انجام مي. 1

  .هاي ادواري ليست اعزام كارشناس براي تكميل چك –سطح يك 
  .ها و بررسي ميداني كه معموالً مستلزم استفاده از تجهيزات خاصي است ليست اعزام گروه بازرسي و كنترل براي كنترل مفاد چك –سطح دو 
  ....كار مورد نياز مانند دستور مرمت يا جايگزيني وهاي تحليلي و تطبيقي و تهيه دستور ها و انجام بررسي ليست ارزيابي چك  –سطح سه 

هاي اين فصل هزينه نيروي انساني، حمل و نقل درون كارگاهي، كرايه يا استهالك تجهيزات انفرادي و ساير ملزومات  در بهاي واحد رديف. 2
  .در حد متعارف منظور شده است

وص وتجهيزات ويژه براي ارزيابي رويه آسـفالتي راه منظـور نشـده اسـت و     هزينه استفاده از ماشين مخص 240402در بهاي واحد رديف . 3
 .جداگانه به صورت اقالم متعلق به كارفرما يا توافقي عمل خواهد شد
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 ساعت -نفر  132,500

 هاي ليست بازديد ادواري از ابنيه فني و تكميل چك
با ) براساس مشاهده و بدون تجهيزات خاص(مربوط 

  ).كارشناسان(تجهيز و اعزام كارشناس 

 240101 

  

  اكيپ ساعت  360,500

هاي تنظيمي  ليست بررسي و ارزيابي ميداني مفاد چك
در مورد ابنيه فني و تهيه گزارشات فني با استفاده از 
لوازم و تجهيزات مربوط با تجهيز و اعزام گروه 

مركب از يك سرگروه و دونفر (ي و كنترل بازرس
  ).كارشناس

 240102  

  

  ساعت -نفر   67,200

هاي  ها و گزارش ارزيابي و تحليل چك ليست
و 240101هاي  هاي ميداني مربوط به رديف بررسي

  .و تهيه دستوركارهاي الزم 240102

 240103  

  

  ساعت -نفر   131,500

كسري  وضعيت عالئم و تعيين بازديد ادواري از
ها و عالئم افقي  كشي عالئم و ارزيابي وضعيت خط

ها  ها، گاردريل راه، تجهيزات روشنايي، تهويه تونل
هاي مربوط با تجهيز  ونظاير آن و تكميل چك ليست

  .ايمني) كارشناسان(و اعزام كارشناس 

 240201  

  

  اكيپ ساعت  355,500

هاي تنظيمي  ليست بررسي و ارزيابي ميداني مفاد چك
ها و عالئم افقي راه،  كشي ر مورد وضعيت خطد

ها و نظاير  ها، گاردريل تجهيزات روشنايي، تهويه تونل
آن و تهيه گزارشات فني با استفاده از لوازم و 
تجهيزات مربوط با تجهيز و اعزام گروه بازرسي و 

  .كنترل

 240202  

  

  ساعت -نفر   171,000

ني تهيه ها و گزارشات ف ارزيابي و تحليل چك ليست
هاي  رديف) كارشناسان(شده توسط كارشناس 

  .و تهيه دستور كارهاي الزم 240202و 240201

 240203  

  

  ساعت -نفر   131,000

ها و  ارزيابي ادواري وضعيت پايداري ترانشه
هاي زهكش و ارزيابي علل ريزش  ها، سيستم شيرواني
هاي  ها و شكست راه و تكميل چك ليست ترانشه

) كارشناسان(هيز و اعزام كارشناس مربوط با تج
  . ايمني

 240301  
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  ساعت -نفر   171,000

ها و مستندات تهيه شده  ارزيابي و تحليل چك ليست
و تهيه  240301رديف) كارشناسان(توسط كارشناس 

  .هاي اجرايي دستور كار براي گروه

 240302  

  

  كيلومتر  13,100

ها،  شانه هاي آسفالتي و ارزيابي ادواري وضعيت رويه
هاي  ليست ها و تكميل چك ارزيابي و كنترل ترك

) كارشناسان(مربوط با تجهيز و اعزام كارشناس 
  . ايمني

 240401  

  

  كيلومتر  14,700

ها،  هاي آسفالتي و شانه ارزيابي ادواري وضعيت رويه
هاي  ليست ها و تكميل چك ارزيابي و كنترل ترك

ويژه  مربوط وقتي از ماشين مخصوص وتجهيزات
براي ارزيابي رويه آسفالتي استفاده شود با تجهيز و 

  . ايمني) كارشناسان(اعزام كارشناس 

 240402  

  

  ساعت -نفر   171,000

ها و مستندات تهيه شده  ارزيابي و تحليل چك ليست
 240401هاي  رديف) كارشناسان(توسط كارشناس 

  .هاي اجرايي و تهيه دستور كار براي گروه 240402و

 240403  

  

  اكيپ روز  2,838,000
ارزيابي وضعيت هندسي راه و ارزشيابي عمليات 

  .گر راهداري با تجهيز و اعزام گروه متخصص تحليل
 240501  

  

  كيلومتر  13,100
بررسي وضعيت حريم راه و تهيه گزارش مربوط با 

  .تجهيز و اعزام كارشناس
 240502  
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  مقدمه 

  
 .تهيه طناب الستيكي براي پر كردن درزهاي بتني بر عهده كارفرما است  250103رديف در . 1

از اين رديف بـه منظـور جلـوگيري از    . هاي ايراني مانند تبريزي و نظائر آن است ازنوع چوب  250701هاي مورد استفاده در رديف  چوب. 2
  .شود ها و يا موارد مشابه استفاده مي رانش زمين در تثبيت ترانشه

گذاري نقاط مبنا، ترسيم كروكي و ارائه سه نسخه نقشه كاغذي يـا تحويـل بـه صـورت      برداري، مساحي، نشانه شامل نقشه 250901رديف . 3
 .باشد ديسكت مي

  .باشد شامل تهيه فيلم، مونتاژ، صداگذاري و ارائه آزمايشي آن مي  250904و   250903هاي  رديف. 4
ژئوگريـد توليـد كننـده اسـت كـه      ) Reduction Factors(ساله با اعمال ضرايب كاهشي  120) LTDS(نهايي  مبناي تعيين مقاومت كششي. 5

كنترل و تاييد شده  NCMAيا  BS8006ASTM,  ,AASHTOتوسط حداقل يك آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد كارفرما و براساس دستورالعمل 
  .باشد

الت بايد توانايي تحمل گرماي آسفالت بدون تغييـر مشخصـات و حفـظ چسـبندگي مناسـب بـا       هاي مورد استفاده در آسف كليه ژئوسنتتيك. 6
  .هاي آسفالت بدون افت در مقاومت برشي روكش را داشته باشد اليه

ضخامت مندرج در رديف ياد شده باشد، بهاي آن به  50/1تا  75/0، چنانچه ضخامت ژئوممبراين برابر مشخصات بين 251301 در رديف. 7
  .شود اسب پرداخت ميتن
  .هاي اين فصل ژئوگريدي است كه مقاومت كششي نهايي آن در هردو جهت برابر باشد منظور از ژئوگريد دو سويه در رديف .8
  



  متفرقه. فصل بيست و پنجم
  1390هداري در سال فهرست بهاي واحد پايه رشته را

  
  

121 

 

 
  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

41,600 

دسيمتر 
 مكعب

ي ريز هاي بتني پس از بتن بريدن درزها در روسازي
  .با وسايل و ابزار الزم

 250101 

  

7,380  
دسيمتر 
  مكعب

هاي بتني  سازي تهيه مصالح و و پركردن درزهاي كف
  .با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز

 250102  

  

96,900  
دسيمتر 
  مكعب

هاي بتني  سازي تهيه مصالح و پر كردن درزهاي كف
با ايروالستيك و الستيك متراكم شونده و يا مشابه بر 

  .حسب حجم درز

 250103  

  

   
دسيمتر 
  مكعب

تهيه مصالح و نصب نئوپرن خارجي براي 
  .هاي آزاد گاه تكيه

 250201  

  

307,000  
دسيمتر 
  مكعب

هاي  گاه تهيه مصالح و نصب نئوپرن داخلي براي تكيه
  .آزاد

 250202  

  

  كيلوگرم  119,500
تهيه وكارگذاري لوله پالستيكي در ابنيه فني براي 

  .آبعبور 
 250301  

  

  كيلوگرم  75,000
ـ پالسـتيكي   لولهجاگذاري كاري و  سوراخ ،تهيه راي ب

  .زهكشي
250302  

  

  مترطول  72,800
متر از  سانتي 15تهيه و نصب واتراستاپ به عرض 

  .سي وي جنس پي
 250401  

  

  مترطول  3,810
متر  براي هر سانتي 250401اضافه بها به رديف 

  .متر سانتي 15اضافه بر 
 250402  

  

  مترطول  104,000
متر از  سانتي 15تهيه و نصب واتراستاپ به عرض 

  .جنس الستيك
 250403  

  

  مترطول  6,860
متر  براي هر سانتي 250403اضافه بهابه رديف 

  .متر سانتي 15اضافه بر 
 250404  

  

  عدد  18,500
گاهي از جنس كائوچو به  تهيه و نصب بالشتك تكيه

  .متر سانتي 10×8/5×2ابعاد تقريبي 
 250501  

  

  مترطول  6,570
 اورتان داراي سلول باز و با مقطع تهيه و نصب پلي

  .متر سانتي 4×4
 250601  

  

  عدد  107,500
متر و قطر  3هاي چوبي به طول تا  تهيه و نصب شمع

  .متر سانتي 10حدود 
 250701  

  

  مترمكعب   
خرد كردن قطعات سنگ بزرگ براي قابل بارگيري 

  .آنهاكردن 
 250801  
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  مترمربع   
تهيه كروكي از راه، حريم و اجزاي راه به عرض تا 

  .250/1متر و به مقياس  300
 250901  

  

  عدد   
هاي راه برحسب تعداد فريم  تهيه عكس از خرابي

  .عكس تأييد شده
 250902  

  

  دقيقه   
هاي راه برحسب زمان فيلم تأييد  تهيه فيلم از خرابي

  .شده
 250903  

  

  دقيقه   

مستندسازي از عمليات اجرايي ويژه و عمليات 
اضطراري از طريق تهيه فيلم برحسب زمان فيلم تأييد 

  .شده

 250904  

  

  عدد  11,800

نصب تجهيزات ايمني و هشدار دهنده قابل حمل و 
برچيدن آنها براي هدايت ترافيك در مواقع بروز 

  .سانحه يا تصادفات

 251001  

  

  مترمربع  56,200

تهيه مصالح و اجراي ژئوگريد تك سويه مسلح كننده 
سـاله در   LTDS (120(خاك داراي مقاومـت نهـايي   

 KN/m 20بــه ميــزان ) PH < 4 > 9(محــيط خــاكي 
جهت ساخت ديوارهاي حايل خاك مسلح و تسـليح  

 .ها شيب

 251101  

  

  مترمربع  41,100

ــويه داراي    ــد دو س ــراي ژئوگري ــالح و اج ــه مص تهي
 سـاله در محـيط خـاكي    LTDS (120( مقاومت نهايي

 )9 < PH < 4 ( بــه ميــزانKN/m 5  جهــت تثبيــت
 .بسترهاي سست، با تالقي و غيره

 251102  

  

  مترمربع  10,100

بـه ازاي   251102و  251101هاي  اضافه بها به رديف
افــزايش در مقاومــت كششــي نهــايي  KN/m5 هــر 

)LTDS (120 ساله . 

 251103  

  

  مترمربع  10,100

كـه   زماني 251102و  251101هاي  افه بها به رديفاض
ــايي    ــيط قلي ــد در مح ــيدي  PH < 9ژئوگري ــا اس  ي

 4 < PH استفاده گردد. 

 251104  

  

  مترمربع   

 Wrap-aroundاضافه بها نصب ژئوگريد در نماهـاي  
شـود يـا عـالوه بـر      بابت سطحي كه در نما ديده مـي 

شـده   ژئوگريد انتظار كه يك سر آن در پانـل گيـردار  
  .است

 251105  
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 مترمربع  83,100

استري بـا پوشـش    تهيه مصالح و اجراي ژئوگريد پلي
بر متر  KN/m 50مناسب دوسويه با مقاومت كششي 

  .داراي كاربرد در تقويت روكش آسفالتي

251107  

  

 مترمربع  86,500

تهيه مصالح و اجراي ژئوگريد فايبرگالس بـا كـرنش   
سـب دوسـويه بـا    درصد با پوشـش منا  5گسيختگي 

بر متر داراي كـاربرد در   KN/m  50مقاومت كششي 
  .هاي آسفالتي تقويت روكش

251108  

  

 مترمربع  33,700

بـه ازاي   251108و  251107هاي  اضافه بها به رديف
مقاومت كششي اضافه در هـر يـك از    KN/m 50هر 

 .ها جهت

251109  

  251110  .خود چسب باشدكه ژئوگريد،  اضافه بها در صورتي مترمربع  5,150  
  

 مترمربع  13,600

تهيه مصالح و اجراي ژئوتكستايل نبافته از 
 7پروپيلن يا پلي استر با مقاومت كششي  پلي

كيلونيوتن بر متر در جهت طول داراي كاربرد در 
  .وري كنترل غوطه

251201  

  

 مترمربع  1,200

كيلونيوتن  1به ازاي هر  251201بها به رديف  اضافه
  .يش در مقاومت كشتيافزا

251202  

  

 مترمربع  90,000

 )زمين غشا(تهيه مصالح و اجراي ژئوممبراين 
 از جنس پلي اتيلن سنگين 
 )High Density Poly Ethylene ( 1به ضخامت 

هاي مختلف،  ميليمتر براي عايق كاري سطوح و سازه
هاي فاضالب و  مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

  .استخرهاي كشاورزي

251301  

  

  مترمربع  86,500

) زمين پارچه(تهيه مصالح و اجراي ژئوتكستايل بافته 
كيلو نيوتن بر متر طول و  100با مقاومت كششي 

به منظور افزايش ظرفيت باربري % 12كرنش حداكثر 
 .و تسليح خاك

251401  

  

  مترمربع  6,730
كيلونيوتن  50به ازاي هر  251401بها به رديف  اضافه

  .مقاومت كششي در هر جهت افزايش در
251402  
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  مترمربع  15,500

افته با گرماژ بتهيه مصالح و اجراي ژئوتكستايل ن
ليتر در متر مربع،  91/0گرم، جذب قير  140حداقل 
 450حداقل ) grab(و مقاومت گراب % 50كرنش 

  .هاي آسفالتي در تقويت روكش نيوتن، داراي كاربرد

251501  

  

  مترمربع   

 ژئوكمپوزيت متشكل از لح و اجرايتهيه مصا
مسلح ) يا پلي استر(پلي پروپيلن  ژئوتكستايل نيافته

كيلونيوتن برمتر و  50شده، با الياف شيشه و مقاومت 
و داراي كاربرد در تقويت % 3كرنش گسيختگي 

  .هاي آسفالتي روكش

251502  

  

  مترمربع   
كيلونيوتن  50بابت هر  251502اضافه بها به رديف 

  .ايش مقاومت كششي در هر جهتافز
251503  
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  كارهاي تجميعي. فصل بيست و ششم
  مقدمه

  
 .باشد هاي ارائه شده در اين بخش براي استفاده در كارهاي نگهداري كه امكان برآورد عمليات نگهداري مقدور نيست مي رديف. 1

 .يمت رديف را توافق كنندتوانند بدون تغيير در شرح عمليات، كسري از ق كارفرما و پيمانكار مي. 2

 .هاي فصل تجميعي و ساير فصول در موارد مشابه مجاز نيست استفاده توأم از رديف. 3

هـاي   اي گـالوانيزه و بـاكس   هاي بتني، قطعات لولـه  كول(، كل حجم قطعات ساخته شده 260101منظور از حجم كار ساخته شده در رديف . 4
 .باشد يها و رويه احداث شده م و خاكريز) بتني

پاشـي،   ، پخـش، آب )تونـان (اي  پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها، تهيـه مصـالح رودخانـه    شامل تسطيح بستر خاكريزها، آب 260105رديف . 5
در اين رديـف حمـل آب تـا فاصـله يـك      . باشد كوبيدگي به روش آشتو اصالحي، مي% 90تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و كوبيدن مصالح با 

 .گردد استفاده مي 030904ل برداشت تا محل مصرف منظور گرديده و براي فواصل بيشتر از يك كيلومتر از رديف كيلومتر از مح

، تا فاصله يك كيلومتر از محل معدن تا محـل مصـرف و   )تونان(اي  هاي كندن، بارگيري و حمل مصالح رودخانه ، هزينه260105در رديف . 6
، 030903يـا   030902هـاي   هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر، برحسب مورد، از رديـف . شده استباراندازي در محل مصرف، در نظر گرفته 

 .فصل عمليات خاكي با ماشين، بر اساس حجم مصالح كوبيده شده پرداخت خواهد شد

نكـار برحسـب   طـول مسـافت مـورد تعهـد  پيما    “در ” طول مدت تعهد پيمانكار برحسـب مـاه  “ضرب  ماه، حاصل-منظور از واحد كيلومتر. 7
 .است” كيلومتر

 .جزء مصالح تحويلي كارفرما است 260201مصالح مصرفي در رديف . 8

هزينـه حمـل مصـالح مصـرفي تـا راهدارخانـه از       . تحويل كليه مصالح مصرفي بر عهده كارفرما است 260507و  260506هاي  در رديف. 9
جايي مصالح مصرفي در طول محـور در بهـاي واحـد رديـف      زينه جابهشود؛ ه هاي مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه و پرداخت مي رديف

 .منظور شده است

 :شود روبي مالحظات زير در نظر گرفته مي در ارتباط با شرايط برف. 10

 .باشد متر مي سانتي 10روبي به مفهوم بارش برف به صورت متناوب در طول يك هفته و حداكثر ريزش تا  شرايط متعارف در برف. 10-1

 .متر است سانتي 10روبي به مفهوم بارش برف در چندروز متوالي و ضخامت متوسط در هر مرحله بارش بيشتر از  شرايط ويژه در برف. 10-2

 .استفاده توأم از روش متعارف و ويژه در يك محور مجاز است. 10-3

  .شود توافق تعيين مي هاي ويژه با شده در رديف هاي استثنايي بر اساس مضربي از شرايط درج حالت. 10-4
از رديـف  ) حتي اگر آزادراه هم نباشند(هايي كه داراي جداكننده غير قابل عبور باشند  روبي در راه به منظور محاسبه و پرداخت هزينه برف. 11

  .شود استفاده مي 260603
در ” ورد تعهد  پيمانكار برحسب كيلـومتر طول مسافت م“ ضرب  روز، حاصل-منظور از واحد كيلومتر 260604تا  260601هاي  در رديف. 12
 .است” روبي برحسب روز زمان انجام عمليات برف مدت“

هـا   طـول مـدت اسـتقرار دسـتگاه    “در ” هـاي مسـتقر شـده    تعداد دستگاه“ضرب  روز، حاصل-، منظور از واحد دستگاه260605  در رديف. 13
روبـي يـا    ش خواهند شد كه اوالً به طور مسـتقيم در انجـام عمليـات بـرف    هايي شمار در اين رديف صرفاً تعداد دستگاه. است” برحسب روز

 .زدايي مشاركت داشته باشند و ثانياً كارايي و لزوم استقرار آنها به تأييد دستگاه نظارت رسيده باشد يخ

 .كليه مصالح مصرفي جزء مصالح تحويلي كارفرما است 260605در رديف . 14
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، به ازاي يك بار انجام عمليات در هر كيلومتر محاسبه شده است و در صـورتي كـه از   260803تا  260801و  260702هاي  بهاي رديف. 15
 .  ها براي انعقاد قراردادهاي زماني استفاده شود، الزم است كه دوره زماني تكرار عمليات مشخص گردد اين رديف

  .ستمنظور از سطح ترانشه، سطح پاكسازي شده ا 260102در رديف شماره . 16
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)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترمكعب 387,000

هاي فصلي با استفاده   ايجاد ارتباط موقت در گذرآب
هاي  اي گالوانيزه يا باكس هاي بتني، قطات لوله از كول

هاي مربوط برحسب حجم كار  بتني و خاكريزي
  .ه شدهساخت

 260101 

  

  مترمربع  12,700
هاي سنگي از قطعات سست،  پاكسازي سطح ترانشه
  .بر حسب سطح ترانشه

 260102  

  260103   .هاي با رويه شني گريدرزني راه  كيلومتر  928,000  
  

  كيلومتر  830,500
هاي آسفالتي با  بندي شانه راه اصالح، تسطيح و شيب

  .گريدر
 260104  

  260105   .متر سانتي 15ها به ضخامت تا  ريزي راه شن  يلومترك  32,993,000  
  260106   .هاي راه اصالح افتادگي شانه  كيلومتر  18,439,000  
  

  كيلوگرم  2,810
ها و نرده  نگهداري، ترفيع و تعمير و مرمت گاردريل

  .ها پل
 260201  

  260301   .هاي موجود در محل تنظيم و رگالژ نيوجرسي  كيلومتر  16,664,000  
  

  تن  1,486,000

ها با استفاده از ردميكس به نحوي كه  گيري راه لكه
درصد سطح راه پوشيده شود بر حسب  50بيشتر از 

  .مقدار ردميكس مصرفي

 260401  

  

  تن  1,882,000

ها با رويه آسفالت گرم به نحوي كه  گيري راه لكه
درصد راه پوشيده شود برحسب مقدار  10حدود 

  .يآسفالت مصرف

 260402  

  

  تن  1,583,000

ها با رويه آسفالت گرم براي پوشش از  گيري راه لكه
 10درصد سطح راه، به ازاي هر  30درصد تا  10

  .درصد، برحسب مقدار آسفالت مصرفي

 260403  

  

  تن  1,425,000

ها با رويه آسفالت گرم براي پوشش از  گيري راه لكه
 10هر  درصد سطح راه، به ازاي 50درصد تا  30

  .درصد، برحسب مقدار آسفالت مصرفي

 260404  

  260405   .گيري رويه آسفالتي راه لكه  باند - كيلومتر  75,228,000  
  

  ماه - كيلومتر  9,808,000

ها، تعويض  بازبيني، نگهداري، شستشوي حباب
هاي  قطعات و انجام تعميرات موردي سيستم

  .روشنايي در درون تونل

 260501  
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 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  ماه - كيلومتر  8,174,000

ها، تعويض  بازبيني، نگهداري، شستشوي حباب
هاي  قطعات و انجام تعميرات موردي سيستم

  .روشنايي در خارج از تونل

 260502  

  

  كيلومتر   

ها،  شامل نصب پايه چراغ(اجراي سيستم روشنايي 
ها و انجام  ها و احداث فونداسيون ها و تابلو برق چراغ

  .)كشي مربوط عمليات كابل

 260503  

  260504   .ها تعمير و نگهداري سيستم تهويه تونل  ماه - كيلومتر     
  

  ماه - كيلومتر   
هاي ايمني و اعالم حريق  تعمير و نگهداري سيستم

  .ها تونل
 260505  

  

  كيلومتر  2,341,000
نصب كسري تابلوها و عالئم ايمني و تعمير تابلوها و 

  .و فرعي هاي اصلي عالئم ايمني موجود در راه
 260506  

  

  كيلومتر  2,926,000
نصب كسري تابلوها و عالئم ايمني و تعمير تابلوها و 

  .ها عالئم ايمني موجود در آزادراه
 260507  

  

87,500  
 - كيلومتر 
  روز

هاي فرعي و اصلي با شرايط  روبي در راه برف
  .متعارف

 260601  

  

96,300  
 - كيلومتر 
  روز

  260602   .ي و اصلي با شرايط ويژههاي فرع روبي در راه برف

  

89,400  
 - كيلومتر 
  روز

  260603   .ها با شرايط متعارف روبي در آزادراه برف

  

98,400  
 - كيلومتر 
  روز

  260604   .ها با شرايط ويژه روبي در آزادراه برف

  

  دستگاه روز  3,160,000
تجهيز، استقرار و ارائه خدمات اكيپ عمليات 

  .زمستاني
 260605  

  260701   .شستشوي ابنيه فني بر حسب حجم آب مصرفي  مترمكعب  47,500  
  

  كيلومتر  79,500

ها از هر نوع جسم خارجي  پاكسازي سطح راه و شانه
ها، شن و ماسه، آثار تصادفات، الشه  شامل ريزش(

  ).حيوانات و مانند آن

 260702  

  

  كيلومتر  117,500
لوها و ليست و شستشوي تاب بازبيني، تكميل چك

  .هاي اصلي و فرعي عالئم ايمني در راه
 260801  

  

  كيلومتر  141,000
ليست و شستشوي تابلوها و  بازبيني، تكميل چك
  .ها عالئم ايمني در آزادراه

 260802  
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  )ريال(بهاي كل 
 

 
 مقدار

 
)ريال(بهاي واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

  كيلومتر  291,500
هاي موردي  ليست و رفع گرفتگي بازديد، تهيه چك

  .متر 6هاي تا دهانه  پل
 260803  
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  كارهاي دستمزدي. فتمفصل بيست و ه
  مقدمه

  : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، برايموضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  هنگام. شود مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1- 1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه زي در كارگاه، جابجاييبارگيري، حمل و باراندا
  .دشو مي  درج  فصلاين در 
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  مصالح پاي كار. 1پيوست 
  مقدمه

  
بندي اجـراي كـار، طبـق     شود كه براي اجراي موضوع پيمان، مورد نياز باشد و با توجه به برنامه زمان مصالحي اطالق ميمصالح پاي كار به . 1

هنگام ورود مصالح به . گيري يا شمارش باشد مشخصات فني توسط پيمانكار تهيه و در كارگاه به طور مرتب به شكلي انبار شود كه قابل اندازه
 .ورود كه در آن، نوع، مقدار و تاريخ ورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظيم شودكارگاه، بايد صورتجلسه 

هاي مربوط و باراندازي مصـالح در   هاي فصل بيني شده در رديف هاي فهرست ضميمه، هزينه بارگيري، حمل تا فاصله پيش در قيمت رديف. 2
بينـي شـده در مقدمـه     ه پرداختي براي حمل مازاد مصالح، به استثناي مـوارد پـيش  گون كارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هيچ

  .شود ها، انجام نمي فصل
درصد بهـاي مصـالح    70شود و براي تقويت بنيه مالي پيمانكار،  گيري مي كار، اندازه  هنگام تهيه صورت وضعيت موقت، مقدار مصالح پاي. 3

و   باالسـري   ضـريب بـا احتسـاب   ،  )شـوند  براي مصالحي كه مشمول هزينه حمل مـازاد مـي  ( 7/0پاي كار و هزينه حمل بدون اعمال ضريب 
 .شود ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي

تمام مصالح پاي كار، پس از منظور شدن در صورت وضعيت، متعلق به كارفرما است و پيمانكار حق خارج كردن آنها را از محوطه كارگاه . 4
چنانچـه  (كه در اين صورت، پس از  كسر آن از صورت وضـعيت  . رد، مگر مصالحي كه براي اجراي موضوع پيمان، ضرورتي نداشته باشدندا

 .تواند با پيشنهاد مهندس مشاور و موافقت كارفرما، آنها را از كارگاه خارج كند در صورت وضعيت منظور شده باشد، پيمانكار مي

مصالح پاي كار، در مدت پيمان، به عهده پيمانكار است و پيمانكار بايد آنها را در محل مناسـبي كـه در مقابـل    مسئوليت حفظ و نگهداري . 5
 .عوامل جوي و ساير عوامل مصون باشد، انبار كند

ر گرفتـه  هاي موقت در نظـ  نرخ مصالح تعيين شده در فهرست مصالح پاي كار، تنها براي محاسبه بهاي مصالح پاي كار در صورت وضعيت. 6
 .شده است، و قابل استفاده يا استناد در ساير موارد نيست

مصـالح  . در آخرين صورت وضعيت موقت پس از تحويل موقت، و صورت وضعيت قطعي، نبايد هيچ نوع مصالح پاي كـار منظـور شـود   . 7
 .كارگاه خارج شود مازاد بر مصرف كه در كارگاه باقي مانده و متعلق به پيمانكار است، بايد توسط پيمانكار از
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 410101   .ماسه شسته مترمكعب 106,500

  410102   .شن شسته  مترمكعب  77,300
  410201  .مصالح روسرندي  مترمكعب   

  410301   .اي مصالح زير اساس از مصالح رودخانه  مترمكعب  35,800
  410302   .اي مصالح اساس شكسته از مصالح رودخانه  مترمكعب  51,500

  410303   .مصالح اساس شكسته از سنـگ كوهي  مترمكعب  138,500
  410304   .4و  2مصالح سنگي آسفالـت سطحي نوع   مترمكعب  153,000
  410305   .3و  1مصالح سنگي آسفالـت سطحي نوع   مترمكعب  168,500
  410306   .4مصالح سنگي آسفالت سطحي نوع   مكعبمتر  176,500
  410307   .5مصالح سنگي آسفالت سطحي نوع   مترمكعب  184,500

  410308   .مصالح سنگي آسفالت ردميكس  مترمكعب  61,700
  410309   ).بالك بيس(مصالح سنگي اساس آسفالتي   مترمكعب  65,000
  410310   .مصالح سنگي قشر بيندر  مترمكعب  78,800
  410311   .مصالح سنگي قشر توپكا  مترمكعب  79,300
  410401   .سنـگ الشه بنايي  مترمكعب  109,000
  410402   .سنـگ بادبر  مترمكعب  220,000

  410403   .سنگ سر تراش  مترمكعب  527,500
  410404   .سنگ نيم تراش  مترمكعب  583,000
  410405   .سنگ تمام تراش  مترمكعب  768,000
  410501   .سيمان پرتلند نوع يك پاكتي  تن  858,000
  410502   .سيمان پرتلند نوع يك فله  تن  734,500
  410503   .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي  تن  876,000
  410504   .سيمان پرتلند نوع دو فله  تن  753,000
  410505   .پاكتي 5سيمان پرتلند نوع   تن  894,500
  410506   .فله 5سيمان پرتلند نوع   نت  771,500
  410601   .ديناميت  كيلوگرم  56,700
  410602   .انواع فتيله  مترطول  4,590
  410603   .انواع چاشني  عدد  17,400
  410701   .انواع تيرآهن  كيلوگرم  21,500
  410702   .انواع ناوداني  كيلوگرم  21,200
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  410703   .انواع نبشي  كيلوگرم  19,000
  410704   .انواع سپري  كيلوگرم  21,100

  410705   .انواع تسمه  كيلوگرم  17,700
  410706   .انواع ورق سياه  كيلوگرم  17,700

  410707   .انواع ورق گالوانيزه  كيلوگرم   
  410708   .انواع سپر فلزي  كيلوگرم  19,900

  410709   .لگاردريل از جنس ورق گالوانيزه ساخت داخ  كيلوگرم   
  410801   .انواع ميل گرد ساده  كيلوگرم  21,900
  410802   .انواع ميل گرد آجدار  كيلوگرم  18,300
  410901   .و ساير قيرهاي محلول 250. سي. قير ام  كيلوگرم  18,000
  410902   .ساير قيرها  كيلوگرم  13,300

  411001   ).فنس(انواع توري سيمي گالوانيزه   كيلوگرم   
  411002   .انواع پروفيلهاي تو خالي  كيلوگرم   
  411003   .سيم خار دار  كيلوگرم   
  411004   ).گابيون(تور سنگ   كيلوگرم   
  411101   .انواع لوله پي وي سي  كيلوگرم   
  411201   .گارد بلوك  مترمكعب   
  411202   .نيوجرسي  مترمكعب   
  411203   .جدول  مترمكعب   
  411301   .نوار شبرنگ  مترمربع   
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 پيوست  2. شرح  اقالم  هزينه هاي  باالسري 
 

 هزينه  باالسري ، به  طور كلي  به هزينه  باالسري  عمومي  و هزينه  باالسري  كار، به  شرح  زير تفكيك  مي شود.
 

 1. هزينه  باالسري  عمومي 
  اين  هزينه  از نوع  هزينه هايي  است  كه  نمي توان  آنها را به كار مشخصي  مربوط  كرد، مانند هزينه هاي  درج  شده  در زير :

 1ـ1. هزينه  دستمزد نيروي  انساني  دفتر مركزي ، شامل  نيروي  انساني  مديريت  شركت ، دفتر فني ،اموراداري  ومالي ، تداركات  و خدمات .
 1ـ2. هزينه  بيمه هاي  عمومي  و حق  بيمه  كاركنان  دفتر مركزي  (سهم  كارفرما)، به انضمام  هزينه  بيمه  بيكاري  كاركنان  دفتر مركزي .

 1ـ3. هزينه  وسايل  نقليه  دفتر مركزي  و هزينه هاي  اياب  و ذهاب  كه  توسط  كارمندان  يا مديران ، با وسايل  نقليه  عمومي  انجام  مي شود.
 1ـ4. هزينه  سرمايه  گذاري  يا اجاره  محل  دفتر مركزي .

 1ـ5. هزينه  نگهداري  دفتر مركزي .
 1ـ6. هزينه  استهالك  وسايل  دفتري  دفتر مركزي .

 1ـ7. هزينه  آب ، برق ، و سوخت  دفتر مركزي .
 1ـ8. هزينه  مخابرات  و پست  دفتر مركزي .

 1ـ9. هزينه  پذيرايي  و آبدارخانه  دفتر مركزي .
 1ـ10. هزينه  لوازم  التحرير و ملزومات  دفتر مركزي .
 1ـ11. هزينه  فتوكپي  و چاپ  نقشه  در دفتر مركزي .
 1ـ12. هزينه  تهيه  اسناد، براي  شركت  در مناقصه ها.

 1ـ13. هزينه  ضمانت  نامه  شركت  در مناقصه ها.
 1ـ14. هزينه هاي  متفرقه ، شامل  هزينه هاي  حقوقي  و قضايي ، نشريات ، عضويت  در مجامع ، و مانند آنها.

 1ـ15. هزينه  عوارض  شهرداري  براي  دفتر مركزي .
 1ـ16. هزينه  سرمايه  گذاري  يا اجاره  و هزينه هاي  نگهداري  و بهره برداري  از انبار مركزي .

 1ـ17. هزينه دستگاهها و تجهيزات رايانه اي دفتر مركزي.
 2. هزينه  باال سري  كار

 اين  هزينه ، از نوع  هزينه هايي  است  كه  مي توان  آن  را به كار مشخصي  مربوط  كرد، مانند هزينه هاي  درج  شده  در زير:
 2ـ1. هزينه هاي  سرمايه  گذاري  كه  شامل  موارد زير است :

 2ـ1ـ1. هزينه  تنخواه  در گردش  پيمانكار، با توجه  به وجوه  پيش  پرداخت  كه  نزد پيمانكار است .
 2ـ1ـ2. هزينه  ناشي  از وجوه  نقدي  آن  قسمت  از حسن  انجام  كار كه  نزد كارفرماست .

 2ـ2. هزينه  ضمانت  نامه ها، كه  شامل  موارد زير است :
 2ـ2ـ1. هزينه  ضمانت  نامه  انجام  تعهدات .
 2ـ2ـ2. هزينه  ضمانت  نامه  پيش  پرداخت .

 2ـ2ـ3. هزينه  ضمانت  نامه  وجوه  حسن  اجراي  كار.
 2ـ3. هزينه  ماليات .
 2ـ4. سود پيمانكار.
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 2ـ5. هزينه هاي  مستمر كارگاه ، كه  شامل  موارد زير است :
2ـ5ـ1. هزينه  دستمزد نيروي  انساني  سرپرستي  عمومي  كارگاه ، دفتر فني ، اداري ، مالي  و تداركات ، كمپ  و كانتين  و خدمات . همچنين ، هزينه  

 دستمزد ساير عوامل  كارگاه  كه  در قيمت  رديف هاي  فهرست  بها و هزينه  تجهيز و برچيدن  كارگاه ، منظور نشده  است .
 2ـ5ـ2. هزينه  نيروي  انساني  خدماتي  كه  در اختيار كارفرما و مهندس  مشاور براي  بازرسي  و آزمايش  قرار مي گيرد.

 2ـ5ـ3. هزينه  سفر مديران  و كاركنان  دفتر مركزي  به كارگاه  و ساير نقاط ، براي  كار مربوط .
 2ـ5ـ4. هزينه  تهيه  نسخه هاي  اضافي  اسناد و مدارك  پيمان .

 2ـ5ـ5. هزينه  غذاي  كاركنان  و كارمندان  پيمانكار.
 2ـ5ـ6. هزينه  پذيرايي  كارگاه .

 2ـ5ـ7. هزينه هاي  پست ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه هاي متفرقه .
 2ـ5ـ8. هزينه  تامين  وسيله  نقليه  براي  تداركات  كارگاه .
 2ـ5ـ9. هزينه  فتوكپي ، چاپ ، لوازم  التحرير و ملزومات .

 2ـ5ـ10. هزينه  آزمايش هاي پيمانكار.
 2ـ6. هزينه هاي  تهيه  مدارك  فني  و تحويل  كار.

 2ـ6ـ1. هزينه هاي  تهيه  عكس  و فيلم .
  .، در حد نياز كار)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه. 2ـ6ـ2
  .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه. 3ـ6ـ2

 2ـ6ـ4. هزينه هاي  برنامه  ريزي  و كنترل  پروژه .
 2ـ6ـ5. هزينه هاي  نگهداري  عمليات  انجام  شده  تا زمان  تحويل  موقت .

 2ـ6ـ6. هزينه هاي  مربوط  به امور تحويل  موقت  و تحويل  قطعي .
توضيح  1) هزينه  دستمزد نيروي  انساني  شاغل  در تعميرگاه  ماشين آالت  جزو هزينه  ساعتي  ماشين آالت  پيش بيني  شده  است  و از اين  بابت  

 هزينه اي  در هزينه هاي  باالسري  منظور  نشده  است .
توضيح 2) در طرح هاي  تملك دارايي هاي سرمايه اي ، چون  هزينه هاي  بيمه  سهم  كارفرما، بيمه  بيكاري  نيروي  انساني  كارگاه، ماليات بر ارزش 

افزوده  و همچنين  هزينه  عوارض  شهرداري  (براي  پيمان هاي  مشمول )، توسط  دستگاه هاي  اجرايي  از محل  اعتبار طرح  پرداخت  مي شود، 
 هزينه اي  از بابت  آن ها در هزينه هاي  باالسري  منظور  نشده  است .
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  دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه. 3پيوست 
  

، بايـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در كارهـاي   ، از ايـن  است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين
  .قرار گيرد  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
  
   تعاريف. 1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت تجهيز كارگاه. 1ـ1 

  . ، ميسر شود پيمان  اسناد و مدارك  بق، ط پيمان  موضوع  عمليات
  گيرنـد، ماننـد كارگاههـاي    قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به پشتيباني  ساختمانهاي. 2ـ1 

و ماننـد    ساخته پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  ، تعميرگاههاي آن
  ...و  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قـرار گيـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني به ، عمومي  ساختمانهاي. 3ـ1 
  ، پاركينگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه

  . سرپوشيده
  و تمهيدات  آب  هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي محوطه. 4ـ1 

  روشـنايي   ، تـامين  كشـي  روبـاز، حصـار    ، پاركينگهـاي  ورزشي  روباز، زمينهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
  . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه

كارفرمـا    كار، از سـوي   مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  منظور از ورودي. 5ـ1 
  تعيـين   پيمـان   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  مشخصات. دشو پيمانكار مي  و تحويل  تامين
  .شود مي

  و تجهيـزات   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  نمايي جا  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل انبار كارگاه. 6ـ1 
  .شود مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  يتبا رعا

  .كند  متصل  كارگاه موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه .1-7 
  .شود  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  راههاي. 8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مستقيم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  اههايي، ر ارتباطي  راههاي. 9ـ1 

  .كنند مي  كار متصل  اجراي  محل ديگر، به  راههاي
  موضـوع   عمليـات   علـت  شد اما به مي  از مسير موجود انجام "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  راه. 10ـ1 

  .شود  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
  يـا نصـب    احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  رديفهاي  در شرح  منظور از تامين. 11ـ1 

  بـرداري   بهـره  و  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  اجاره يا  خدمت خريد  صورت ، به محل موجود در  از امكانات آنها  اختيار گرفتن يا در  در كارگاه
  . از آنهاست
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و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  برچيدن. 12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   زمينهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شكل به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  اتتدارك

  . كارفرماست
  برآورد  تهيه  روش. 2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نيـاز هـر كـار و همچنـين      شـرايط  بـه   برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس. 1ـ2

    تجهيز و برچيدن  در فهرست  شده  بيني پيش  رديفهاي  را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت   به  باالسري  هاي ينههز  و با منظور نمودنكار   اجراي  محل  هاي قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه
  ، پـيش  و پيمـان   را در اسناد مناقصـه   باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  هاي رديف
بـرآورد آنهـا منظـور      عنـوان  ، بـه  و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  براي. كند  بيني
  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزينه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  در مورد ساختمانهاي. شود مي

از چنـد    كه  در پيمانهايي. شود ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  اسبهكار مح  اجراي  آنها، در طول  گذاري و سرمايه
  .شود مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
زش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ار) تبصره

  .شود ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي
اجـرا در    دوره  و براي  موقت  تصور شود، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  و راههايي  ساختمانها، تاسيسات. 2ـ2

  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يـا زيربنـايي    جنبـي   تاسيسـات   اجراي به  دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل به. شود مي  نظر گرفته
در   موضـوع   و ايـن  شـود   استفاده  تجهيز كارگاه  عنوان به  ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره

  اجـراي   و در برآورد هزينـه   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزينه  حالت  در اين. شود  درج  پيمان  اسناد و مدارك
يا   و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تامين  كارگاه  و راههاي  ات، گاز، مخابر ، برق آب  تامين  براي  چنانچه. شود كار منظور مي

آنهـا در    هزينـه   اينكه به  شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  ساير موارد، از تاسيسات
  .شود منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  شپي  مربوط  فصلهاي  رديفهاي

،  آب  انتقـال   بـراي   چنانچـه . شـود   ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  نحوه. 3ـ2
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

  .شود  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسـفورماتور و    نصـب   ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  چنانچه. 4ـ2

و سـاير    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هاي و هزينه) ديماند(  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيز   بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  ما در اينكارفر  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسـر    بـرآورد و پـس    آن  كارفرمـا نباشـد، هزينـه     عهـده  بـه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  چنانچه. شود ، منظور نمي كارگاه  و برچيدن
  0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  گشتبر  قابل  هاي هزينه

  از شـبكه   اسـتفاده   بگيـرد، در حالـت    عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي .5ـ2
و سـاير    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  شـامل ، آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
  مـدارك  ، در اسـناد و  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه كارهاي
  يا احـداث   كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  چنانچه. شود منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان
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، منظـور   كارگـاه   دنتجهيز و برچي  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده ، به آب  چاه
  .شود مي
  بينـي  پـيش   پيمـان   خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  چنانچه. 6ـ2

تجهيـز و    در رديفهـاي   بابـت   از ايـن   اي هزينـه  كارفرما باشد،  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  در صورتي. شود
  رشـته   واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  در حالتي. شود منظور نمي  كارگاه  برچيدن
  .شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ينهدر برآورد هز  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمـام   كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  با وجود اين. 7ـ2
و   كرده  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  تامينشود، بايد   پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

  .، منظور كند كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
  ، هر نوع است  شده  گذاشته  كارفرماست  هعهد به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  به. 8ـ2

  .كند  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت
  فصلهاي  واحد رديفهاي  ، در بهاي ساخته پيش  قطعات  ساخت و  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  هزينه. 9ـ2

  .شود منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، در رديفهاي بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط
  و از ايـن   اسـت   شـده   در نظـر گرفتـه    مربوط  فصلهاي  ، در رديفهاي آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  هزينه. 10ـ2

  .شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در رديفهاي  اي ، هزينه بابت
در   اي ، هزينـه  بابـت   و از ايـن   اسـت   شده  ، محاسبه مربوط  واحد رديفها در فصلهاي  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  هزينه. 11ـ2

  .شود ، منظور نمي كارگاه  جهيز و برچيدنت  رديفهاي
  اسـت   الزم  كـه   در كارهايي.  است  شده  بيني پيش) مستمر كارگاه  هاي هزينه(  باالسري  در هزينه،  پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  هزينه. 12ـ2

  .شود منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  د، اينكن  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه
از غـذا، در    كننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  در كارهايي. 13ـ2

  .شود ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
كـار مجـاز     اجـراي   پيمانكار، در برآورد هزينـه   توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني پيش. 14ـ2

  . نيست
  ، بـر اسـاس   انحرافـي   راههـاي  بـه   مربوط  عمليات  حجم. شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ديفهاي، جزو ر انحرافي  راههاي  هزينه. 15ـ2

  .شود بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زير  ، باند فرودگاه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمايشـگاه   كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  شخصاتو م  نـقشه. 16ـ2

،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزينه
  .شود ظور ميمن
تـا   421001و  420303تـا   420301  رديفهـاي   بـه   مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  جمع. 17ـ2

در زير بيشـتر    دهش  تعيين  نبايد از ميزان) شوند ها به صورت مقطوع منظور مي كه خود اين رديف(،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
يـا    مناقصـه   از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  در صورتي. شود

  .برسد  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  ارجاع
  شـبكه آبخيزداري و منابع طبيعـي،   آبرساني روستايي، ، برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هرستهايف به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2

  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع
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و   و آبيـاري  ، آبيـاري تحـت فشـار     آب  انتقـال   خطـوط راهداري، ،  فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پايه  فهرستهاي به  ربوطم  كارهاي 2ـ17ـ2
  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 5  ميزان ، به زهكشي

  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گـاه  مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  هبرآورد هزين  براي  كه  در كارهايي 2-17-3
  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه

  .شود مي  ها محاسبه ز رشتها  هريك به  برآورد مربوط
   كلي  شرايط. 3
  را تهيـه   تجهيـز كارگـاه    جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  پيمانكار موظف. 1ـ3

  .قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  اجرايي  دستگاههاي ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  براي  پيمان  مدارك در اسناد و  شده  بيني پيش  روش  به  كارفرما با توجه .2ـ3

  اسـتفاده   ، براي موارد مشابهو   عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  و سازمانهاي
  .كند مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت

  ، در حد متعـارف  منطقه  شرايط به  ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  پيمانكار موظف. 3ـ3
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  رايياج  فني  مشخصات  كه  در مواردي. برساند  انجام به

  . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
تجهيـز  . دشـو  مـي   ، انجـام  است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  تعهدات. 4ـ3

  ، انجـام  بابـت   از ايـن   اضـافي   پيمانكار اسـت و پرداخـت    هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيز اضـافي   كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  تغيير كند، مبلغ  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  چنانچه. شود نمي

  . است  پرداخت  ، قابل)جديد  قيمت  در تعيين  پايه  از قيمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  موضوع(جديد   قيمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفـاد بنـد    به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  از رديفهاي  هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 5ـ3

  .شود مي  ، پرداخت مربوط  در رديفهاي  شده  بيني پيش
 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ــ 4بنـد    مطابق  يادشده  نيز، هزينه  است  شده  تعيين  قلم  يك  صورت آنها به  تجهيز و برچيدن  هزينه  كه  در پيمانهايي)  تبصره

  .شود مي  اختپرد  شده  بيني پيش 
  كنـد، در برابـر حـوادث    مـي   احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينه به  است  پيمانكار، موظف. 6ـ3

  .كند  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
. شـوند   كار برچيـده   از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  در زمينهاي  كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  ساختمانها و تاسيسات. 7ـ3

  جـز سـاختمانها و قطعـات    به.  پيمانكار است به  ، متعلق)كارفرما  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي به(  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،      است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  هيز كارگاهتج  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
يـاد    پيمانكار، سـاختمانها و تاسيسـات   به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
  .شود كارفرما واگذار مي ، به شده

   پرداخت  نحوه. 4
  وضـعيتها درج   و در صـورت   شـده   آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  از رديفهاي  هر يك  هزينه. 1ـ4
  .شود مي
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 پيشـرفت   تناسب از كار باشد، به  بخشي به  مربوط  چهشود، چنان مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تامين  كه  رديفهايي  هزينه)  تبصره
و   ، محاسـبه  پيمـان   موضـوع   عمليـات   پيشـرفت   تناسـب   بـه  شـود،   مربـوط  كـار   كـل   بـه   كـه   صـورتي  در و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن 

  .شود مي پرداخت
  .شود وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 2ـ4
  .شود مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  هزينه. 3ـ4
نده برآورد و يا مهندس مشاور، قبـل  ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كن 50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه
  .شود ميهاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت  اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه

  
  

  ي تجهيز و بر چيدن كارگاهها فهرست رديف
  

  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار  420101
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار  420102
   مقطوع .هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار تامين و تجهيز ساختمان  420103
   مقطوع .تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران  420201
   مقطوع .تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران  420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و   420301

 مقطوع  )4-4با رعايت بند ( .آزمايشگاه
  

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان  420302
 مقطوع )4-4با رعايت بند ( .مشاور و آزمايشگاه

  

با ( .تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه  420303
 مقطوع )4- 4رعايت بند 

  

تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر   420304
 مقطوع  )4-4د با رعايت بن( .سرعت

  

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون  420305
 مقطوع  .انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما

  

  و (HSE) هزينه برقراري نظـام ايمنـي، بهداشـت و محـيط زيسـت      420306
   مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل

تجهيز انبارهاي سرپوشيده، و  هاي پشتيباني تامين ساختمان  420401
 مقطوع .آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه

  

   مقطوع .تامين و تجهيز انبار مواد منفجره  420402
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان  420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  

   مقطوع .حوطه سازيم  420404
   مقطوع .احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق  420501
   مقطوع .تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه  420601
   مقطوع .تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  420602
   مقطوع .هاي مخابراتي داخل كارگاه تامين سيستم  420603
   مقطوع .ستم گازرساني در داخل كارگاهتامين سي  420604
   مقطوع .تامين سيستم سوخت رساني كارگاه  420605
   مقطوع .تامين راه دسترسي  420701
   مقطوع .هاي سرويس تامين راه  420702
   مقطوع .هاي ارتباطي تامين راه  420703
   مقطوع .تامين اياب و ذهاب كارگاه  420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  ي نصب ماشينتامين پي و سكو برا  420901

 مقطوع .مصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
  

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين  420902
 مقطوع .خريد خدمت يا خريد مصالح

  

الت و تجهيزات به كارگاه و آ بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين  420903
 مقطوع .برعكس

  

سازي خارج  تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نما  421001
سازي بيش از  ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نما

 مقطوع .متر باشد 3.5

  

آالت و لوازم  بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين  421002
 مقطوع .حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس

  

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب  421003
 مقطوع .محل شمع و باروت از يك محل به محل ديگر در كارگاه

  

 كوبي و سپر آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين  421004
 مقطوع .برعكس كوبي به كارگاه و

  

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  تهيه لوازم و مصالح و كف  421005
    مقطوع .ها ساخته پل پيش

 قطعات تير مشبك فلزي بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و  421006
 مقطوع .به كارگاه و برعكس) النسمانترپو(
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
ه از محل ساخت جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب  421007

 مقطوع .هر پل به محل پل ديگر
  

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال  421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبكه جمع ،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

  

ين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از تام  421102
شبكه  ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع

  

تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در   421103
عبور از مسير موجود قطع هايي كه به علت انجام عمليات،  محل
آوري  شبكه جمع ،شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب مي

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

  

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در   421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

  

   مقطوع .وجود در محدوده كارگاهحفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي م  421201
   مقطوع  .بيمه تجهيز كارگاه  421301
    مقطوع  .برچيدن كارگاه 421302

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه



هاي جديد كار . 4يوست پ  
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كارهاي جديد. 4پيوست   

 
  :شود زير عمل ميها به شرح  جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 

بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديـد   قيمت واحد پيش شرح ومنضم به پيمان براي كار جديد ابالغي،  و مقاديربها  فهرست در چنانچه  .1
  .شود شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 

و يـا روش تعيـين   بيني شـده باشـد    ه پيمان شرح و قيمت واحد پيشمنضم ب و مقاديربها  كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2
براي پرداخت قيمت جديد عينـاً   ،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش(ها تصريح شده باشد  قيمت واحد آن در مقدمه فصل

، ضـريب پيشـنهادي پيمانكـار و برحسـب مـورد سـاير       سـري هـاي باال  هزينهمانند (هاي مندرج در پيمان  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب
هاي جديد با در نظر گرفتن افـزايش مقـادير    هاي قيمت شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف استفاده مي) هاي مربوط ضريب
  .درصد است 25كار تا 

  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  د و در نتيجهجدي  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
تجهيز   مبلغ. شود مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده  بيني پيش

  .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25، حداكثر تا  اضافي  و برچيدن
 

 
 

 




