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  كاربرد  دستورالعمل
  
  دستورالعمل  ، اين ملشود، شا مي  ناميده  و زهكشي  آبياري  بهاي  اختصار فهرست به  كه  و زهكشي  آبياري  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست .1 
  : زير است  شرح بها، به  فهرست  هاي ها و پيوست واحد رديف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه ، كليات)كاربرد  دستورالعمل(
  .كار پاي  مصالح) 1  پيوست 

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

  .كارهاي جديد) 4  ستپيو
  بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  نحوه .2 
در .قرار دهد  را زير پوشش  و زهكشي  آبياري  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  هاي رديف  شرح .1ـ2 

  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ژهوي  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  مواردي
و   شده  مشخص  ستاره  رديفها، با عالمت  اين.شود مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف

 ،ي دوره مبناي اين فهرستها قيمتو بر اساس  قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي رديف واحد  بهاي.شوند مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان به
و   تهيه  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  هرگاه.شود مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه 

  .گردد مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي به
با   هر فصل  هاي رديف ، جديد در آينده  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي به رديف  دسترسي  منظور سهولت بها، به  فهرست  در اين .2ـ2 

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  شماره. است  شده  تفكيك  مشخص  شماره با  اي جداگانه  گروهها يا زير فصلهاي آنها، به  ماهيت به  توجه
در هر   رديف  شماره آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب به  كه  است
  آنها توسط  مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، براي) دستمزدي  كارهاي(  شانزدهم  فصل. است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه

و   تهيه 1ـ2بند   كار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  ، به)دار ستاره(مورد نظر   دستمزدي  كارهاي  برآورد، رديف  تهيه  هنگام.شود مي  كارفرما تأمين
  .گردد مي  درج  ياد شده  در 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  وشر به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين

  .شوند مي  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  اين  حالت  در اين.شود  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل مي  محاسبه
  عيينت ،1ـ2در بند   شده  تعيين  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 اقالم  اقالم  شوند و اين مي
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  هاي رديف واحد  ، و بهاي)دار ستاره  اقالم( 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي رديف واحد  و بهاي  شرح .5ـ2 

  .برسد  رايياج  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  در كارهايي .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  ارد تا پسد  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
  تعيين  روش  زير، طبق  هاي هزينه  آن  به  مربوط  غير پاية  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2 
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  .شود مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده
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 ات مناقصه واگذار ميبراي كارهايي كه به صورت ترك تشريف 20/1برابر 
  .3  پيوست  دستورالعمل  طبق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه .2ـ7ـ2
  هاي رديف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  براي .8ـ2

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

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

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

  برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  ايبر  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست.شود مي
كار،   اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  برآورد بخشهاي

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

  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن به  نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  الزمو  مؤثر بوده  از نظر قيمت  آنها را، كه
  .كند  درج  پيمان  خصوصي فني

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

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

  .، برآورد گردد آب  انتقال  خطوط  رشته  واحد پايه  بهاي  ، از فهرست آب  انتقال  خطوط به
در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388ت نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرس .7

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

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

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

  . است  شده  ينيب بها پيش  فهرست
  پراكندگي  بابت  بهايي  اضافه  گونه  هيچ. است  فني  و مشخّصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  يها قيمتبها،   فهرست  اين  يها قيمت .4 

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

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

  .باشد نمي
روز   يها قيمتبا   آن  ديگر، يا مقايسة  ستهايبها با فهر  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  فصلهاي  از مقايسة  گيري  با نتيجه .6 

  . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر، وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزية يا استناد به
  .برآورد، نافذ خواهد بود  مرحلة  تنها براي  فاد آن، م است  شده  برآورد داده  نحوة  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .7 
معاونت   نظام فني، امور 108  شماره  نشرية(  و زهكشي  آبياري  عمومي  فنّي  بها، مشخّصات  فهرست  در اين  فنّي  منظور از مشخّصات .8 

  هاي در نقشه  شده  تعيين  ، مشخّصات پيمان خصوصي  فنّي  مورد، مشخصات  و بر حسب) ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري برنامه
  . و دستور كارهاست  اجرايي

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

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

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

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

ها با  نآ  گرد، بايد مطابقت ميل  ها، نصب كني ، مانند پي ها بعداً ميسر نيست آن  كامل  شود و بازرسي مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  عملياتي .15 
  .شوند  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي نقشه
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  .شود مي  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعيت  ، در صورت1  پيوست  كار، مطابق پاي  مصالح .16 
  .كارفرما برسد  مشاور و تصويب  تأييد مهندس ساز، بايد به بتن  دستگاههاي  و فيلتر و همچنين  بتن  سنگي  لحتوليد مصا  استقرار دستگاههاي  محل .17 
  . است  الزم  مواد منفجره  كار بردن آنها به  استخراج  براي  كه  است  سنگي  ، مصالح كوهي  منظور از سنگ .18 
  كار در محيط  پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  كار زيرتر از آب  ياجرا  بهاي اضافه  صورت به  كه  در رديفهايي .19 

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

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

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

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

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

  .بيني شده است و از اين بابت هزينه ديگري پرداخت نخواهد شد مربوط پيش
  .نمايد مي  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زير مقدار سيمان  دولج. 22

  

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

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

  360  285  225  200  مقدار سيمان

  شرح
مالت ماسه بادي و 

  1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

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

  110  130  360  285  مقدار سيمان

  شرح
مالت سيمان پودر سنگ 

  1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:4پودر سنگ 

بندكشي سنگ پالك و 
  كاشي سراميك

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:6خاك سنگ 

  بندكشي موزاييك فرنگي

  مالت موزاييك
5/2: 5/2 :1  

  350  225  400  300  مقدار سيمان

  شرح
  مالت موزاييك

 2: 5/1 :1  
  دوغاب سيمان معمولي

  
  430  450  مقدار سيمان
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ها و مشخصات فني شود، هزينه مربـوط   اي با مقاومت مورد نظر در نقشه چنانچه پيمانكار با اتخاذ تدابير مناسب، موفق به توليد بتن سازه. 23
هـاي متنـاظر بـا عيـار      بطه تطبيقي زير از رديـف براساس مقاومت بدست آمده از را) 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 
ر فاصله حمل بـراي تـامين مصـالح بـه     ، نبايد بيشتر از روش مندرج در پيمان شود و افزايش هزينه حمل به علت تغيي)ريزي و عيار سيمان بتن

  .باشد منظور افزايش كيفيت بتن قابل پرداخت نمي
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

  . راي بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سيمان را فراهم آوردمهندس مشاور امكان كنترل و نظارت در تمام مراحل تهيه و اج

MPafcMPa 3716                                                                          8010  fcw  
fc :اي بر حسب مگاپاسكال  هاي استوانه يران و نمونهنامه بتن ا مقاومت فشاري مشخصه بتن، براساس آيين)MPa(  
w   )پايه پرداخت(عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن :  

شود و تهيه و تامين آن  گردد پرداخت نمي در اين صورت هزينه مواد افزودني كه به منظور افزايش مقاومت و رواني در ساخت بتن استفاده مي
ي بـاالتر وجـود   هـا  قيمـت بر عهده پيمانكار است و براي بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعيين شده مجوزي براي استفاده از رديفهـاي بـا   

بـه هـيچ    ،اخـتالط وري مصرف سيمان بوده و در ساير موارد نظير تهيه طرح  رابطه ياد شده صرفاً براي موضوع اين بند در افزايش بهره .ندارد
  .باشد وجه قابل استناد نمي

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

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

  :مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند
  ، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه،تاريخ پيمان ونام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره  -
  ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
  يه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار،ارا -
  .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 . به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شودبايد توسط كارفرما 

ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسات بـوده  . باشد فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  .كاهد دس مشاور و پيمانكار نميهاي مهن و از تعهدات و مسئوليت
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  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته. 24-3
قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز       )در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه   (هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده . 24-4
  . باشد نمي

  . است  شده  ، محاسبه1391  سال  چهارم  ماهه  سه  يها قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين .52
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   تخريب  عمليات. اول  صلف
   مقدمه 
  .گيرد نمي  رسد، تعلق خاكريز نمي  مصرف به  حاصل  شوند و مصالح مي  خاكبرداري  كه  سطوحي ، به010101  رديف  قيمت .1 
  پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسة  صورت  از تنظيم  و پس  مشاور است  دستور كار مهندس به  منوط، 010101  رديف  اجراي .2 

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

  .شود مي
  اي جداگانه  كار، هزينة  سختي  عنوان و به  است  و هر وضع  هر شكل ، به ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  دراين  تخريب  واحد عمليات  بهاي .4 
  .گيرد نمي  تعلق  آن به
و مجزا از يكديگر   تفكيك  ر مرتبطو مشاور، به  مهندس  تشخيص  بايد طبق  شود، در موارد لزوم مي  حاصل  از تخريب  كه  مفيدي  مصالح .5 

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

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

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

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

  .گيرد ها پرداخت ديگري صورت نمي ساختماننوع باشد، به عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين  مي
آالت سنگين راهسازي نظير بولدوزر استفاده شود، كسر بهايي  از ماشين) 010502و  010501  هاي شماره رديف(براي تخريب بتن  چنانچه  .9

  .اعمال خواهد شدهاي مذكور  درصد به رديف 30معادل 
  .شود مي  ، پرداخت شده  چيده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور كار مهندس  ، درصورت010601  رديف  بهاي .10
  .، تخريب تمام آسفالت در مسير براي تجديد اسفالت است010701منظور از تخريب كلي آسفالت در رديف . 11
  .، تراشيدن تمام يا بخشي از ضخامت آسفالت بدون محدوديت در طول مسير است010901ف منظور از تراشيدن آسفالت در ردي. 12
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 115

هاي پوشيده شده از بوته و خارج  بوته كني در زمين
 .كردن ريشه هاي آن ازمحل عمليات

 010101 

  

  اصله  2,890

و يا بريدن و  در صورت لزوم ريشه كن كردن  كندن
درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت 

 5سانتي متر باشد، به ازاي هر  15در سطح زمين تا 
سانتي متر به تناسب  5كسر (سانتي متر محيط تنه 

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

 010102  

  

  اصله  9,610

ر نوع، در صورتي كه محيط تنه بريدن درخت از ه
سانتي متر  30تا  15درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010103  

  

  اصله  17,200

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
سانتي متر  60تا  30درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010104  

  

  اصله  27,200

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
سانتي متر  90تا  60درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010105  

  

  اصله  3,670

سانتي متر  10، به ازاي هر 010105اضافه بها به رديف 
سانتي  10كسر (كه به محيط تنه درخت اضافه شود 

  ).شود به تناسـب محاسبه ميمتر، 

 010106  

  

  اصله  18,800

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت 

  .سانتي متر باشد 30تا  15درسطح زمين بيش از 

 010107  

  

  اصله  52,100

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
ر صورتي كه محيط تنه درخت محل عمليات د

  .سانتي متر باشد 60تا  30درسطح زمين بيش از 

 010108  

  

  اصله  85,000

ها به خارج از  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت 

  .سانتي متر باشد 90تا  60درسطح زمين بيش از 

 010109  

  

  اصله  10,200

سانتيمتر  10، به ازاي هر 010109ـف اضافه بها به ردي
سانتيمتر،  10كسر(كه به محيط تنه درخـت اضافه شود 

  .).به تناسـب محاسبه مي شود

 010110  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  اصله  3,340

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
 15صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين تا 

تنه  سانتي متر محيط 5سانتي متر باشد به ازاي هر 
  .).سانتيمتر، به تناسـب محاسبه مي شود 5كسر (

 010111  

  

  اصله  16,600

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .سانتي متر باشد 30تا  15

 010112  

  

  اصله  54,800

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
حيط تنه درخت در سطح زمين بيش از صورتي كه م

  .سانتي متر باشد 60تا  30

 010113  

  

  اصله  87,700

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .سانتي متر باشد 90تا  60

 010114  

  

  اصله  10,300

تيمتر سان 10، به ازاي هر 010114اضافه بها به رديـف 
 10كسر (كه به محيط تنه درخـت اضافه شود 

  ).سانتيمتر، به تناسـب محاسبه مي شود

 010115  

  

  مترمربع  86,800
تخريب كلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه اي، 

  .شامل تمام عمليات تخريب
 010301  

  

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

  .شامل تمام عمليات تخريب بامالتهاي مختلف،
 010302  

  

  مترمكعب  31,000
چينه (تخريب بناييهاي خشتي يا چينه هاي گلي 

  ).باغي
 010401  

  

  مترمكعب  49,100
تخريب بناييهاي آجري و بلوكي كه بامالت ماسه و 

  .سيمان يا باتارد چيده شده باشد
 010402  

  

  مترمكعب  42,800

كه بامالت گل تخريب بناييهاي آجري و بلوكي 
وآهك يا گچ و خاك و يا ماسه وآهك چيده شده 

  .باشد

 010403  

  

  مترمكعب  49,100
تخريب بناييهاي سنگي كه بامالت ماسه سيمان يا با 

  .تارد چيده شده باشد
 010404  

  

  مترمكعب  42,800
تخريب بناييهاي سنگي كه با مالت گل آهك يا ماسه 

  .آهك يا گچ و خاك چيده شده باشد
 010405  



  تخريب  عمليات . اول  فصل
 1392ال فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي س

 
 

10 

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  110,000
تخريب بنايي از سنگ تراش كه سنگهاي آن سالم از 

  .كار درآيد و دسته كردن آنها
 010406  

  010501   .تخريب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان  مترمكعب  600,000  
  

  مترمكعب  780,000
تخريب بتن مسلح ، با هر عيار سيمان و بريدن 

  .ميلگردها
 010502  

  

  مترمكعب  56,500

تفكيك، دسته بندي و يا چيدن آجرها، بلوكها، سنگها 
و مصالح مشابه حاصل از تخريب، بر حسب حجم 

  .ظاهري مصالح چيده شده

 010601  

  

  مترمربع  6,990
تخريب هر نوع آسفالت و يا اساس قيري جاده ها و 

  .سانتيمتر 5ضخامت تا  طوركلي، به خيابانها به
 010701  

  

  مترمربع  1,270

ازاي هر سانتيمتر اضافه  ، به010701رديف  اضافه بها به
كسر سانتيمتر به تناسب (سانتيمتر  5  مازاد برضخامت 

  ).شود محاسبه مي

 010801  

  

 مترمربع  18,200

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

  .متر 50ثر و به طول حداك

010901  

  

 مترمربع  3,280

متر  به ازاي هر سانتي 010901اضافه بها به رديف 
متر  كسر سانتي(متر  سانتي 5اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود به تناسب محاسبه مي

010902  

  

 مترمربع  13,000

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

  .متر 50و به طول بيش از 

010903 

  

 مترمربع  2,290

متر  به ازاي هر سانتي 039010اضافه بها به رديف 
متر  كسر سانتي(متر  سانتي 5اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود به تناسب محاسبه مي

010904 
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   با دست  خاكي  عمليات . دوم  فصل
   مقدمه 
  
اجرا،   محل  يا محدوديتهاي  خاكي  عمليات  حجم  كمي  علت به  كه  در مواردي.شود  انجام  ماشين  وسيله بايد به  ر معمولطو  ، به خاكي  عمليات .1 

با   خاكي  عمليات  فصل  هاي رديف از  كارها با استفاده  نوع  اين  برآورد، اقالم  تهية  ناپذير باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاكي  عمليات  انجام
با   يافته  مقادير افزايش  حجم  بيشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از ميزان  با دست  خاكي  عمليات  حجم  كه  در صورتي.شود برآورد مي  دست
  .باشد ، تنها با تأييد كارفرما مجاز مي فصل  اين  يها قيمت

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

تغيير   د و از بابتشو مي  ها محاسبه جلسه  ، دستور كارها و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .3 
  .نخواهد آمد  عمل به  پرداختي  گونه ، هيچ مصالح  يا كوبيدن  يا تورم  از نشست  ناشي  حجم

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

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

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

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

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

  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  ها و احداث سازي پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .7 
مورد   ، بايد با مصالح عمليات  ، بعد از اتمام اضافي  فاصلة  اين.خواهد شد  اضافه  كني ابعاد پي  سانتيمتر به 50  ، از هر طرف است  نشده  بيني پيش
  .گردد  پرداخت  مربوط  هاي رديف  بر اساس  آن  و بهاي  شده  كوبيده  لزوم  مشاور پر شود و در صورت  مهندس  قبول

  هاي مجدد قسمت  گيرد، پركردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بيش  كني و پي  برداري خاك  چنانچه .8
  پرداخت  وجهي  بابت  نو از اي  پيمانكار است  عهده  ، به آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  مصالح ، با اضافي

  .نخواهد شد
  و پرداخت  است  حفاظتي  عمليات  و انجام  ايمني  منظور تأمين به  الزم  اقدام  هر نوع  انجام به  ، پيمانكار ملزم در سنگ  خاكي  در عمليات .9 

  . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين  اضافي
  .نخواهد شد  پرداخت  اي گيرد، هزينه مي  ديگر صورت  دستي  يا ساير وسايل  تيدس  با تلمبة  آبكشي  كه  مواردي  براي .10 
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  : زير است  شرح ، به خاك  حمل  هزينه  پرداخت  نحوه .11 
  هاي زهاندا  شود، طبق مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  يا به  كارگاه  خارج  به  كني و پي  برداري از خاك  حاصل  هاي در مورد خاك .1ـ11 

  عمل  به  بابت  از اين  ديگري  و پرداخت  منظور شده ها قيمت، در  و تورم  حجم  افزايش  به  مربوط  هاي شود، هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل
  آنها به  يزها، يا حملها در خاكر خاك  اين  مصرف  شود، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد ياد شده  حاصل  هاي خاك  تمام .نخواهد آمد

  اجرايي  جلسة  صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندس  به  ، منوط باراندازي  ، در هر مورد از نظر مقدار و محل كارگاه  خارج
  . است

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

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

شود،  جا مي جابه  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارج به  خاكها و مواد زايد كه  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  هاي رديف .12 
  . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي  گيريو بار)  دپوكردن(  انباشتن  ديگر، براي  عبارت به.شود مي  بار پرداخت  تنها يك

  محاسبة  ها، مبناي تعدد كوره  در صورت. هاست از كوره  هر يك  تا انتهاي  چاه  دهانة  ، فاصلة020301،  در رديف  شده  درج  مراد از عمق .13 
خواهد   ، محاسبه طور جداگانه ها به از كوره  هر يك  و براي  تاس  ميله  عمق  عالوة ها به از كوره  هر يك  متر، طول 20از   بيش  عمق  بهاي  اضافه
  .شد

  . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي چاه  حفاري  هاي رديف .14 
  .بود نخواهد  پرداخت  ، قابل020601  متر، رديف 100از   بيش  مسافتهاي  براي  دستي  با وسايل  مواد حاصل  حمل  در صورت .15 
  . نخواهد گرفت  صورت  پرداختي  شده  خاكبرداري  و رگالژ سطح  تسطيح  گيرد، بابت مي  صورت  با دست  كني  پي  عمليات  كه  در مواردي .16 
  مذكور با دست  لياتعم  انجام نياز به  چنانچه  گيرد، در موارد خاص  صورت  بايد با ماشين)  تريمينگ(  آبياري  بتني  هاي كانال  رگالژ سطوح .17 

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

  .شود هاي حفر چاه در اين فصل استفاده مي ز رديفهزينه حفاري محل شمع به هر قطر،  با وسايل دستي ا .19
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 46,500

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

 020101  

  

  مترمكعب  37,000
متر و ريختن  2تا عمق  اكيخهاي  پي كني در زمين

  .هاي مربوط كنار محل هاي كنده شده، به  خاك
 020102  

  

  مترمكعب  140,000
متر با هر وسيله  2هاي سنگي تا عمق  پي كني در زمين

  .كنارمحلهاي مربوط و ريختن مواد كنده شده، به
 020104  

  

  مترمكعب  16,600

گاه ، هر020104تا  020102هاي  رديف اضافه بها به 
متر باشد، براي حجم واقع در  2عمق پي كني بيش از 

 8تا  6متر دوبار،  6تا 4متر يك بار،  4تا  2عمق 
  .همين ترتيب، براي عمقهاي بيشتر مترسه بار و به

 020201  

  

  مترمكعب  57,100

، در 020104تا  020102هاي  رديف اضافه بها به 
ميني صورتي كه عمليات پايين تر از سطح آبهاي زيرز

صورت گرفته باشد و براي آبكشي ضمن اجراي كار، 
  .كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد به

 020202  

  

  مترمكعب  211,000

متر و كوره و مخزن با  2/1قطر تا  حفرميله چاه به 
متر از  20هاي خاكي تا عمق  مقاطع مورد نياز در زمين
متر  10هاي حاصل تا فاصله  دهانه چاه و حمل خاك

  .ز دهانه چاها

 020301  

  

  مترمكعب  29,300

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

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

  .رتيب براي عمقهاي بيشترهمين ت مترسوم سه بار و به

 020401  

  

  مترمكعب  11,200

ريختن خاكهاي حاصل از هر نوع عمليات خاكي 
داخل پي ها، كنار ابنيه فني هيدورليكي و روي لوله  به

سانتيمتر و  15ها، در هر عمق و در اليه هاي حداكثر 
  .تسطيح الزم

 020501  

  

  مترمكعب  45,600

عمليات خاكي، غير از بارگيري مواد حاصل از هر نوع 
متر و  50لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا

تخليه آن درمواردي كه استفاده از ماشين براي حمل 
  .ممكن نباشد

 020502  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  32,300

 50، براي 020502و 020101هاي  رديف اضافه بها به 
متر  50كسر(متر حمل اضافي با وسايل دستي 

  ).شود تناسب محاسبه مي به

 020601  

  

  مترمربع  1,450
تسطيح و رگالژ سطوح خاكبرداري شده با ماشين 

  .درمحل پي ها و ابنيه فني هيدروليكي
 020701  

  

  مترمربع  4,990

تسطيح و رگالژسطوح كانالهاي شبكه آبياري 
با رواداري طبق مشخصات، كه روي آنها ) تريمينگ(

  .گيرد پوشش بتني قرار مي

 020702  

  

  ترمربعم  3,050

آبپاشي و كوبيدن سطوح خاكبرداري شده يا سطوح 
درصد پروكتور  95زمين طبيعي تا حد تراكم 

  .استاندارد

 020703  

  

  مترمكعب  20,700

آبپاشي و كوبيدن قشرهاي خاكريزي در اليه هاي 
روش  درصد به 95سانتيمتر با تراكم  15حداكثر 

  .پروكتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

 020704  

  

  مترمكعب  11,300
ريختن، پخش و تسطيح مصالح فيلتر دانه بندي شده 

  .با رگالژ مناسب، در محلهاي تعيين شده
 020705  
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   با ماشين  خاكي  عمليات . سوم  فصل 
   مقدمه 
  
تغيير   شود و از بابت مي  محاسبه ها جلسه  ، دستور كارها، و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .1 

  .نخواهد آمد  عمل به  پرداختي  گونه ، هيچ است  ياد شده  صراحت  به  كه  آنچه  استثناي  ، به يا كوبيدن  يا تورم  از نشست  ناشي  حجم
  احتياج  كه  در مواردي(ستر خاكريز ب  موجود و يا سراشيبهاي  خاكريزهاي  شيرواني  ها روي پله  از احداث  ناشي  خاكي  عمليات  حجم .2 
  .خواهد شد  و پرداخت  ، محاسبه اجرا شده  هاي نقشه  مشاور و تأييد كارفرما مطابق  ، با پيشنهاد مهندس)دارد  پله  احداث به
  در عمليات  يا صعوبت  ود محدوديتو وج  در خاكبرداري  سازي  ، مانند پروفيل بهايي  بها يا اضافه  گونه ، هيچ فصل  واحد اين  يها قيمت به .3 

  .گيرد نمي  ، تعلق) است  ياد شده  صراحت به  كه  آنچه  استثناي به(و مانند اينها   خاكي
  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  ها و احداث سازي پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .4 

مورد   ، بايد با مصالح عمليات  بعد از اتمام  اضافي  فاصلة  اين.خواهد شد  اضافه  كني ابعاد پي  سانتيمتر به 50  ، از هر طرف است  نشده  بيني پيش
  .گردد  ، پرداخت مربوط  هاي رديف  بر اساس  آن  شود و بهاي  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  قبول

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

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

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

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

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

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

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

چكش  نتوان از مواد انفجاري براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدروليكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از
  . شود ، پرداخت مي030202روليكي استفاده شده، بهاي آن از رديف هيد
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صورت پذيرد،  مواد منبسط شوندههاي سنگي بدون استفاده از مواد سوزا ولي با استفاده از  برداري در زمين چنانچه در عمليات خاك .3تبصره 
  .گيرد ر مي، به صورت قيمت غيرپايه محاسبه و مالك پرداخت قرا030203بهاي رديف شماره 

آالت سنگين نظير بولدوزر انجام شود، رديف  در صورتي كه بدون استفاده از مواد سوزا و با استفاده از ماشين  سنگي  برداري خاك  در .7-1-2
  .باشد مبناي پرداخت مي 030105

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

هاي خاكي يا سنگي  در زمين و كانال كني و براي خاكبرداري شود مي  انجام و تصويب كارفرما مشاور  ، با تأييد مهندسزمين  بندي طبقه .8
  .گيرد ك عمل قرار ميگيري، محاسبه و مال حجم كار انجام شده اندازه

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

يا (  شده  ، بستر آماده طبيعي  تراز زمين  مورد، اختالف  ، بر حسب مربوط  هاي رديف در  ا يا پيه ها يا زهكش كانال  خاكبرداري  منظور از عمق .10
  در مورد كانالها و يا زهكشهايي.باشد مي  يا پي  كانال  كف  رقوم به  ، نسبت فصل  در اين  شده  درج  شكلهاي  ، طبق يا مركز پي  در محور كانال  )برم
و در   را تعيين  فصل  اين  هاي رديف از  و استفاده  تفكيك  مشاور بايد نحوة  ، مهندس)1  شكل(گيرد  قرار مي  در خاكبرداري آنها تماماً  مقطع  كه

  .نمايد  مقادير و بها درج  فهرست
حداكثر   كف  عرض  گيرد، براي ر ميقرا  كانالها و يا زهكشها مورد استفاده  خاكبرداري  عمليات  براي  كه  فصل  در اين  كني  كانال  هاي رديف .11 

برداري در  خاك  عمليات  انجام  باشد، هزينهمتر  12تا متر  8از   بيش  يا زهكش  كانال  كف  عرض  كه  ، در مواردي است  شده  بيني  متر پيش 8تا 
متر، هزينه آن براساس  12براي مازاد بر و  گردد مي  و پرداخت  محاسبه 25/1با اعمال ضريب   خاكبرداري  هاي رديف ازمقطع هيدروليكي 

   .شود برداري پرداخت مي هاي خاك رديف
  
  

  
  

  )Full Cut(  كامل  در خاكبرداري  يا زهكش  كانال  عرضي  مقطع .1  شكل
  
  : خاك  حمل  هزينة  پرداخت  نحوة .12 

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

  شود، برابر حجم مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  براي)  كارگاه  يا خارج  در داخل(  قرضه  از محل  شده  تهيه  در مورد خاكهاي .2ـ12
اي خاكبرداري در اين ه ي رديفها قيمتهزينه تهيه خاك از محل قرضه در  .شود مي  در نظر گرفتهپس از كوبيدن   مصرف  محل  هاي اندازه

  .گيرد براي برداشتن خاك رويه نامناسب پرداختي صورت نمي .شود فصل استفاده مي
  بين  راه  مواد، كوتاهترين  از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  كني ، پي خاكبرداري  در خاكريزها از محل  مصرفي  در مورد خاكهاي .3ـ12 

  .خواهد بود  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبة  ، مالك رداريخاكريز و خاكب  مركز ثقل
شود،  جا مي جابه  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارج به  خاكها و مواد زايد كه  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  هاي رديف .13 

  ولي. نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي  و باراندازي  ، بارگيري) دپوكردن(  انباشتن  ديگر، براي  عبارت به.شود مي  بار پرداخت  تنها يك
مشاور و   مجدد با پيشنهاد مهندس  و حمل  ناپذير باشد، بارگيري مجدد اجتناب  و حمل  كار، بارگيري  و موقعيت  ضرورت  بر حسب  چنانچه
  .شود مي  پرداخت  مربوط  هاي رديف ، از اجرايي  جلسة  صورت  كارفرما، بر اساس  تصويب

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

  . نخواهد گرفت  صورت  پرداختي  موردي  ، در هيچ شده  مازاد بر اعداد تعيين.شود مي  ، پرداخت شده  برداشت  پروفيلهاي به  و اضافه  تعيين
  مهندس  ، توسط شده  ر ايجاد بستر آمادهمنظو به  مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجني  يها زميندر  .15 

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  اجرايي  عمليات.شود مي  اجرا گذاشته كارفرما به  از تصويب  مشاور پيشنهاد و پس
  .گيرد قرار مي  پرداخت  از تأييد كارفرما، مالك  و پس  شده  جلسه پيمانكار، صورت

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

  .بنمايد
  متر، پرداخت 20/1تا   كف  با عرض  كني كانال  هاي رديف  ، طبق) مترمربع 1كمتر از   مقطع  سطح(  كوچك  شكل V  حفر كانالهاي  بهاي .17 

  .شود مي
  ، پرداخت فصل  در اين  مربوط  هاي رديف  ، طبق و حمل  بارگيري  هزينة  ، فقط از خاكبرداري  حاصل  شدة  توده  خاكهاي  برداشتن  براي .18 

  .نخواهد شد  پرداخت  اي ، هزينه خاك  تهية  شود و بابت مي
،  تسطيح  عمليات  باشد، اجراي  نباتي  خاك  كمتر از ارتفاع )Cut(  خاكبرداري  عمليات  عمق  كه  ، در صورتي اراضي  تسطيح  اجراي  هنگام .19 

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

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

  .شود مي
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،  از قطعه  خارج  مشخص  نقاط آنها به  و حمل  متفرق  از سنگهاي  قطعه  سطح  ها و تميز كردن هبوت  كني ريشه  ، شامل اراضي  تسطيح  عمليات .21 
  خاكريزي  نقاط به  و حمل  شده  مشخص  از محلهاي )Cut(  مورد نياز، خاكبرداري  دفعات ، به متري 40×40  بندي با شبكه  كوبي و ميخ  برداري نقشه

)Fill(، رگالژ و   ، پخش هر فاصله به)Leveling(، باشد ، مي و مشخصات  نقشه  طبق.  
بر   آن  شود و پرداخت  مشاور انجام  دستور كار مهندس  ، بايد طبق مكانيكي  وسيلة  كانالها و زهكشها با هر نوع  بري يا علف  كني علف .22 

  .گيرد  صورت  اجرايي  جلسة  صورت  اساس
  .شود نمي  ، پرداخت031104  ، رديف031006تا  031001  هاي رديف  با پرداخت .23 
  .شود نمي  ، پرداخت031103و  031102  هاي رديف  بهاي گيرد، اضافه  انجام  در لجن  كني كانال  عمليات  كه  در صورتي .24 
  .شود مي  پرداخت ،031104  از رديف  ، با استفاده مكانيكي  متر با وسيلة 50  تا فاصلة  شده  توده  مجدد خاكهاي  جابجايي .25 

كارفرما،   تصويب  ، در صورت031105و  031104  هاي رديف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بيش  فاصله به  از خاكبرداري  مواد حاصل  حمل .26
در .شود مي  پرداخت  يياجرا  جلسه  صورت  از تنظيم  ، پس ياد شده  هاي رديف  بهاي شود و اضافه مي  مشاور انجام  دستور كار مهندس  بر اساس
  ، قابل031105و  031104  هاي رديف  بهاي شود، اضافه  انجام 031301  رديف  مطابق  از خاكبرداري  مواد حاصل  و حمل  بارگيري  كه  صورتي
  . نيست  پرداخت

  .شود نمي  ، پرداخت031103و  031102، 031101  هاي رديف ،031201  رديف  با پرداخت .27 
هر . است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  كيلومتر از محل 1  ، تا فاصلة خاكي  عمليات  يها قيمت، در  مصرفي  آب  و حمل  تهيه  يبها .28 

از ، )خاك و يا مخلوط خاك و ماسه(  شده  كوبيده  خاك  ليتر در متر مكعب 150  بر مبناي  آن  كيلومتر باشد، بهاي 1مازاد بر   حمل  فاصلة  گاه
ليتر،  200  بر مبناي  مرطوب  بادي  ماسه  ليتر، براي 30  بر مبناي  سنگي  خاكريزي  براي  مصرفي  آب  حمل  بهاي.شود مي  ، پرداخت031310  رديف
  هر مترمربع  براي بستر خاكريزها  كوبيدن  براي.شود مي  محاسبه  شده  كوبيده  حجم  ليتر در متر مكعب 400  بر مبناي  خشك  بادي  ماسه  و براي
  .شود مي  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  مترمكعب% 15  معادل

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

  .شود مي  محاسبه  اجرا شده  پروفيل  طبق  اي رودخانه  مصالح  حجم  ، بر اساس آن به  مازاد مربوط  حمل  و هزينة 031401  رديف .30 
، بر  ياد شده  رديف  و كوبيدن  پاشي ، آب پخش  هزينة.شود مي  پرداخت  شده  كوبيده  حجم  بر اساس  گيري اندازه  طبق ،031402  رديف  بهاي .31 

  .خواهد شد  ، پرداخت فصل  در اين  مربوط  مورد از رديف  حسب
 32. PI است 9ر ، حداكث031402و  031401  هاي رديف  موضوع)  تونان(  اي رودخانه  مصالح  مجاز براي .  
  سانتيمتر تعيين 20  خاكريزي  قشرهاي  اگر ضخامت.شود زير منظور مي  شرح به  ، كسر بهايي031609تا  031606  هاي به رديف  نسبت .33 

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

  .باشد% 50از   ، بيش200  نمرة  درصد عبور آنها از الك  كه  است  ، خاكهايي031701  در رديف  ريزدانه  منظور از خاكهاي .34 
  . مشاور است  كارفرما و دستور كار مهندس  تصويب به  ، منوط032301و  031804، 031803  هاي رديف  بهاي  پرداخت .35 
  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  و با تأييد مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماه ترميم و تسطيحدو بار   ، براي031805  رديف  بهاي .36 

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

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

  .شود مي  پرداخت  ،031310و  031306تا  031303  هاي رديف
  كانالهاي  ، براي) كف  عرض( bمنظور از : گيرد مي  زير، صورت  شكلها و مندرجات  ، طبق مختلف  در كانالهاي  خاكي  عمليات  محاسبة  نحوة .40

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

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

  .شود نمي  پرداخت 032002
  
  
  

  
   خاكريزي  مقطع  شماي .2  شكل

  
  

322  ، سطح كانال  واحد طول  براي  خاكبرداري  حجم  محاسبة  مبناي:   خاكبرداري  حجم. 2ـ1ـ40 AA  بر اساس  كه، )3  شكل(  است  
  .شود كني محاسبه مي هاي كانال رديف
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   خاكبرداري  مقطع  شماي .3  شكل
  

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

،  بودن  مناسب  مشاور و در صورت  نظر مهندس  رسد و طبق نمي  كانال  جسم  اكريزيخ  مصرف  ، به از خاكبرداري  حاصل  خاكهاي) 2  توضيح 
  .نخواهد شد  پرداخت  خاك  تهية  براي  ، بهايي صورت  در آن  ديگر خواهد رسيد كه  مصرفهاي  به
  .شود نمي  پرداخت  ديگري  الژ، بهايمنظور رگ به) 2A  سطوح(  طرفين  خاكبرداري  بهاي  با پرداخت) 3  توضيح 

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

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

  
  

   خاكريزي  مقطع  شماي .4  شكل
  

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

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

  ،به بودن  مناسب  مشاور و در صورت  نظر مهندس  رسد و طبق نمي  نالكا  جسم  خاكريزي  مصرف  ، به از خاكبرداري  حاصل  خاكهاي) 2  توضيح 
  .نخواهد شد  پرداخت  خاك  تهية  براي  ، بهايي صورت  در آن  ديگر خواهد رسيد كه  مصرفهاي

  .شود نمي  پرداخت  ديگري  منظور رگالژ، بهاي به)  2A  سطوح(  طرفين  خاكبرداري  بهاي  با پرداخت) 3  توضيح 
اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما، نتوان  چنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ با مواد انفجاري، شرايط به گونه .41

از مواد انفجاري براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدروليكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از چكش 
  .شود پرداخت مي 10/1،  با اعمال ضريب 030201ي استفاده شده، بهاي آن از رديف هيدروليك
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 245

شخم زدن هر نوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي، 
 .سانتيمتر 15عمق تا  به

 030101 

  

  مترمكعب  19,500

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

  .تخليه آن

 030102  

  

  مترمكعب  3,060

با هر وسيله مكانيكي، حمل مواد  برداشت خاك نباتي
متر از مركز ثقل  20حاصل از خاك برداري تا فاصله 

  .برداشـت و توده كردن آن

 030103  

  

  مترمكعب  6,510

هاي خاكي، حمل مواد حاصل  رداري در زمينخاك ب
متر از مركز ثقل  20از خاك برداري تا فاصله 

  .برداشـت و توده كردن آن

 030104  

  

  مترمكعب  36,500

هاي سنگي با هر وسيله  خاك برداري در زمين
مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصله 

  .متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن 20

 030105  

  

  مترمكعب  50,000

هاي سنگي با استفاده از مواد  برداري در زمين خاك
 20سوزا، حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصله 

  .متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

 030201  

  

  مترمكعب  77,200

هاي سنگي با استفاده از چكش  برداري در زمين خاك
مقدمه  1- 1-7بند  2صره با توجه به تب( هيدروليكي

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

 030202  

  

  مترمكعب   
هاي سنگي بدون استفاده از مواد  برداري در زمين خاك
  .ولي با استفاده از مواد منبسط شونده ،سوزا

 030203  

  

  مترمكعب  2,810

ريزش (ناشي از ريزش هر نوع زمين  برداشت مواد
متر از مركز ثقل  20، حمل آن تا فاصله )برداري

  .برداشت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن

 030301  

  

  مترمكعب  24,200

ريزش (برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين 
متر از مركز ثقل  20، حمل آن تا فاصله )برداري

زها يا توده كردن آن، براي برداشت و ريختن در خاكري
هاي بزرگ  سنگ  آن قسمت از ريزش كه مربوط به

ها از مواد  قابل حمل باشد و براي خرد كردن آن غير
  .استفاده شود هاي ديگر منفجره يا روش

 030401  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  21,400

پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در 
ل خاك كنده متر و حم 2هاي خاكي تا عمق  زمين

متر از مركز ثقل برداشت و توده  20شده تا فاصله 
  .كردن آن

 030501  

  

  مترمكعب  27,400

پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در 
متر و حمل مواد لجني تا  2هاي لجني تا عمق  زمين

  .متر از مركز ثقل برداشت 20فاصله 

 030503  

  

  مترمكعب  154,500

ه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در پي كني ابني
متر و  2تا عمق  با چكش هيدروليكي هاي سنگي زمين

متر از مركز ثقل  20كنده شده تا فاصله  حمل مواد
  .برداشت

 030504  

  

  مترمكعب  2,280

، هر گاه 030504تا  030501هاي  رديف اضافه بها به 
متر باشد، براي حجم خاك  2عمق پي كني بيش از

متر  4تا  3متر يك بار،  3تا  2شده در عمق واقع 
  .هاي بيشتر همين ترتيب براي عمق  دوبار و به

 030505  

  

  مترمكعب  18,200

متر  2/1اشكال مختلف با عرض كف تا   كانال كني به
متر و  2تا عمق  خاكيهاي  با وسيله مكانيكي در زمين

متر از مركز ثقل برداشت و  20حمل خاك تا فاصله 
  .كردن آنتوده 

 030601  

  

  مترمكعب  248,000

متر  2/1اشكال مختلف با عرض كف تا   كانال كني به
متر و  2هاي سنگي تا عمق  با وسيله مكانيكي در زمين

متر از مركز ثقل برداشت و  20حمل خاك تا فاصله 
  .توده كردن آن

 030603  

  

  مترمكعب  17,100

متر  2/1اشكال مختلف با عرض كف تا   كانال كني به
هاي كوبيده شده  با وسيله مكانيكي در خاك

متر و حمل خاك تا فاصله  2عمق  تا) درخاكريز ها(
  .متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن 20

 030604  

  

  مترمكعب  4,190

، هر گاه عمق كانال كني 030601رديف   اضافه بها به
تا  2متر باشد، براي حجم واقع شده درعمق  2 بيش از

همين ترتيب   متر دوبار و به 4تا  3متر يك بار،  3
  .هاي بيشتر براي عمق

 030701  
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  مترمكعب  4,600

، هرگاه عمق كانال كني 030604رديف  اضافه بها به 
متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در  2 بيش از

همين   متر دوبار و به 4تا  3بار،  متر يك 3تا  2عمق 
  .شترهاي بي ترتيب براي عمق

 030702  

  

  مترمكعب  62,100

، هرگاه عمق كانال كني 030603رديف   اضافه بها به
متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در  2بيش از 

همين   متر دوبار و به 4تا  3متر يك بار،  3تا  2عمق 
  .هاي بيشتر ترتيب براي عمق

 030703  

  

  مترمكعب  15,300

 2/1ض كف بيش از اشكال مختلف با عر  كانال كني به
 تا خاكيهاي  متر با وسيله مكانيكي در زمين 5/3و تا 
متر از مركز ثقل  20متر و حمل خاك تا فاصله  2عمق 

  .برداشت و توده كردن آن

 030801  

  

  مترمكعب  130,000

 2/1اشكال مختلف با عرض كف بيش از   كانال كني به
ي هاي سنگ متر با وسيله مكانيكي در زمين 5/3و تا 

متر از مركز  20متر و حمل خاك تا فاصله  2تا عمق 
  .ثقل برداشت و توده كردن آن

 030803  

  

  مترمكعب  5,970

، هرگاه عمق كانال بيش 030801رديف   اضافه بها به
 2متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق  2 از
همين ترتيب   متر دوبار و به 4تا  3متر يك بار،  3تا 

  .ي بيشترها براي عمق

 030901  

  

  مترمكعب  27,600

، هرگاه عمق كانال بيش 030803رديف   اضافه بها به
 2متر باشد، براي حجم خاك واقع شده درعمق  2از 
همين ترتيب   متر دو بار و به 4تا  3متر يك بار،  3تا 

  .هاي بيشتر براي عمق

 030903  

  

  مترمكعب  9,760

كف بيش از  اشكال مختلف با عرض  كانال كني به
هاي  متر با وسيله مكانيكي در زمين 8متر و تا  5/3

متر از  50متر و حمل خاك تا فاصله  4تا عمق  خاكي
  .مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

 031001  

  

  مترمكعب  54,800

اشكال مختلف با عرض كف بيش از   كانال كني به
هاي  متر با وسيله مكانيكي در زمين 8متر و تا  5/3
متر از  50متر و حمل خاك تا فاصله  4نگي تا عمق س

  .مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

 031003  
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  مترمكعب  10,700

اشكال مختلف باعرض كف بيش از   كانال كني به
هاي  متر با وسيله مكانيكي در زمين 8متر و تا  5/3

متر باشد و حمل  4، هر گاه عمق كانال بيش از خاكي
متر از مركز ثقل برداشت و توده  50خاك تا فاصله 

  .كردن آن

 031004  

  

  مترمكعب  73,000

اشكال مختلف با عرض كف بيش از   كانال كني به
هاي  متر با وسيله مكانيكي در زمين 8متر و تا  5/3

متر باشد و حمل  4سنگي، هرگاه عمق كانال بيش از 
متر از مركز ثقل برداشت و توده  50خاك تا فاصله 

  .كردن آن

 031006  

  

  مترمكعب  9,960

هاي كانال كني با وسايل مكانيكي  رديف اضافه بها به 
هاي  ، هرگاه عمليات در زمينخاكيهاي  در زمين

  .لجني صورت گيرد

 031101  

  

  مترمكعب  11,600

هاي كانال كني، هرگاه عمليات در  رديف اضافه بها به 
نجام آب و بدون استفاده از تلمبه موتوري ا زير تراز

  .شود

 031102  

  

  مترمكعب  17,200

هاي پي كني و كانال كني، هرگاه  رديف اضافه بها به 
عمليات زير تراز آب زيرزميني انجام گيرد و استفاده 
از تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات جهت خارج 

  .نمودن آب، الزام آور باشد

 031103  

  

  مترمكعب  2,090

برداري و كانال كني،  هاي خاك رديف اضافه بها به 
متر  50متر و حداكثر 20هرگاه فاصله حمل بيش از

  .باشد

 031104  

  

  مترمكعب  6,510

برداري و كانال كني در  هاي خاك رديف اضافه بها به 
متر و  20هاي لجني، هر گاه فاصله حمل بيش از زمين

  .متر باشد 50حداكثر

 031105  

  

  مترمكعب  32,200

مقطع  عمق و با هر هر رداري دربرداري يا لجن ب خاك
و حمل هاي مخصوص ديگر  يا ماشينبا دراگالين 

متر از مركز ثقل برداشت و  50مواد حاصل تا فاصله 
  .تخليه آن

 031201  
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  مترمكعب  7,250

هاي  عمليات خاكي يا خاك بارگيري مواد حاصل از
توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله 

متري مركز ثقل برداشت  100فاصله تا  مكانيكي ديگر
  .و تخليه آن

 031301  

  

  مترمكعب  625

هاي توده  خاك حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا
متر و حداكثر  100 شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از

متر  100متر مازاد بر  100متر باشد، براي هر  500تا
  .شود تناسب محاسبه مي  كسر صد متر به. اول

 031302  

  

3,020  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك
هاي سرويس،  هاي ساخته نشده، مانند راه شده در راه

ارتباطي و انحرافي، در صورتي كه فاصله حمل بيش 
كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر  10متر تا  500 از

تناسب   كيلومتر به كسر(متر اول  500اضافه بر 
  ).شود محاسبه مي

 031303  

  

2,750  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
صورتي كه فاصله  هاي ساخته نشده، در شده در راه

كيلومتر باشد، براي  30كيلومتر تا   10حمل بيش از 
 كيلومتر به كسر(كيلومتر  10هر كيلومتر اضافه بر

  ).شود تناسب محاسبه مي 

 031304  

  

2,470  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله 

كيلومتر باشد، براي هر  75تا  30حمل بيش از
تناسب  كسركيلومتر به(كيلومتر  30كيلومتر اضافه بر

  ).شود محاسبه مي

 031305  

  

1,920  
  -ب مترمكع

  كيلومتر

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده 
شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله 

كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر  75حمل بيش از 
تناسب محاسبه  كسر كيلومتر به(كيلومتر  75اضافه بر 

  ).شود مي

 031306  

  

2,860  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

 يكفاصله حمل بيش از  حمل آب درصورتي كه
 يككيلومتر اضافه بر  يككيلومتر باشد، براي هر

  ).شود تناسب محاسبه مي كسركيلومتر به(كيلومتر اول 

 031310  
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  مترمكعب  22,500

، براي روسازي )تونان(تهيه مصالح رودخانه اي 
متر  500راههاي انحرافي، بارگيري و حمل تا فاصله 

  .اهو باراندازي و پخش آن روي ر

 031401  

  

  مترمكعب  19,900

، براي تحكيم بسترراه )تونان(تهيه مصالح رودخانه اي 
و كانال يا اجراي قشرتقويتي در زيرسازي راه و كانال، 

  .متر و باراندازي 500بارگيري و حمل تا فاصله 

 031402  

  

  مترمكعب  10,300

اي  اضافه بها براي سرند كردن مصالح رودخانه
منظورمصرف در  اصالح دانه بندي، به ، براي)تونان(

  .جاده هاي سرويس كانالها، زهكشها و بين مزارع

 031501  

  031601   .تسطيح بستر خاكريزها با گريدر  مترمربع  215  
  

  مترمربع  380

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها 
روش پروكتور  درصد به 85و مانندآنها با تراكم 

  .سانتيمتر 15تا عمق استاندارد، 

 031602  

  

  مترمربع  565

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزهايا كف ترانشه ها و 
روش پروكتور  درصد به 90مانندآنها با تراكم 

  .سانتيمتر 15استاندارد، تا عمق 

 031603  

  

  مترمربع  710

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها 
روش پروكتور  درصد به 95و مانندآنها با تراكم 

  .سانتيمتر 15استاندارد، تا عمق 

 031604  

  

  مترمربع  1,030

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها 
روش پروكتور  درصد به 100و مانندآنها با تراكم 

  .سانتيمتر 15استاندارد، تا عمق 

 031605  

  

  مترمكعب  6,610

ردن، رگالژ و پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله ك
درصد  85كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، با 

روش پروكتور استاندارد، وقتي كه  كوبيدگي به
ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، 

  .سانتيمتر باشد 15حداكثر 

 031606  

  

  مترمكعب  7,840

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
درصد  90ان، با كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تون

روش پروكتور استاندارد، وقتي كه  كوبيدگي به
ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، 

  .سانتيمتر باشد 15حداكثر 

 031607  



  عمليات خاكي با ماشين. فصل سوم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 

 
 

28 

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  9,090

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
درصد  95كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان ، با 

ستاندارد، وقتي كه روش پروكتور ا كوبيدگي به
ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، 

  .سانتيمتر باشد 15حداكثر 

 031608  

  

  مترمكعب  12,300

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
درصد  100كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان ، با 

روش پروكتور استاندارد، وقتي كه  كوبيدگي به
ي پس از كوبيده شدن، ضخامت قشرهاي خاكريز

  .سانتيمتر باشد 15حداكثر 

 031609  

  

  مترمكعب  4,260

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن و كوبيدن 
قشرهاي خاكريزي سنگي، وقتي كه ضخامت قشرهاي 

سانتيمتر  60خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر
  .باشد

 031610  

  

  مترمكعب  1,730

، در 031609تا  031606هاي  رديف اضافه بها به 
صورتي كه خاكهاي مورد مصرف در قشرهاي 

  .خاكريزي، ريز دانه باشد

 031701  

  

  مترمكعب  1,950
ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود كنارپي ها و 

  .درون آنها با ماشين كانالها به
 031801  

  

  مترمكعب  2,650
منظورساختن بدنه  اختالط دو يا چند نوع مصالح، به

  .كانال يا كارهاي مشابه آن راه يا
 031802  

  

  مترمكعب  1,740
پخش خاكهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگالژ آن در 

  .محلهاي مورد نظر
 031803  

  

  مترمكعب  1,270
پخش مصالح حاصل از خاكبرداري كه در محلهاي 

  .تعيين شده دپو شده باشند، با هر ضخامت
 031804  

  

  ماه - كيلومتر  1,609,000
يـا سـاير    هاي انحرافي بـا گريـدر   ميم و تسطيح راهتر

  .وسايل مكانيكي
 031805  

  

  مترمكعب  16,300
تهيه ماسه بادي مرطوب، شامل كندن، بارگيري و 

  .متر و باراندازي در محل مصرف 500حمل تا فاصله 
 031901  

  

  مترمكعب  14,100
ماسه بادي ) كوبيدن(پخش، تسطيح و غرقاب كردن 

  .اختمان بدنه راه يا كانالمرطوب براي س
 031902  
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  مترمكعب  18,000
تهيه ماسه بادي خشك، شامل كندن، بارگيري و حمل 

  .متر و باراندازي در محل مصرف 500تا فاصله 
 031903  

  

  مترمكعب  18,000
ماسه بادي ) كوبيدن(پخش، تسطيح و غرقاب كردن 

  .خشك براي ساختمان بدنه راه يا كانال
 031904  

  

  مترمكعب  11,900
ماسه بادي، ) كوبيدن(پخش، تسطيح و غرقاب كردن 

  .براي تحكيم بستر راه يا كانال
 031905  

  

     

اي به روش تراكم ديناميكي  هاي ماسه تحكيم زمين
dynamic compaction)( همراه با افزودن خاك ،

  .مناسب

031906  

  031907  .در بستر راهتهيه، پخش، تسطيح و كوبيدن قلوه سنگ   مترمكعب  54,500  
  

  مترمربع  11,500

خاكبرداري، رگالژ و تنظيم كف و شيروانيهاي طرفين 
وسيله ماشين مخصوص  به) تريمينگ(داخل كانال 

هاي غير سنگي  در زمينتريمر يا هر وسيله ديگر، 
منظور آماده نمودن بستر پوشش بتني كانال  به
  ).الينينگ(

 032001  

  

  مترمربع  6,890

 كف و شيرواني داخلي زهكشهاي روباز يا سايررگالژ 
كانالها و يا شيب زني و رگالژ بدنه خارجي 

  .خاكريزها

 032002  

  

  مترمكعب  18,700

عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات 
متر مكعب در هكتار باشد و  400خاكبرداري تا

متري  40×40هاي  كوبي با شبكه برداري و ميخ نقشه
  .انجام شود

 032101  

  

  مترمكعب  15,400

عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات 
 700مترمكعب و تا  400 خاكبرداري بيش از

كوبي با  برداري و ميخ مترمكعب در هكتار باشد و نقشه
  .متري انجام شود 40× 40هاي  شبكه

 032102  

  

  مترمكعب  13,200

عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات 
باشد و  مترمكعب در هكتار 700 ي بيش ازخاكبردار

متري  40× 40 هاي كوبي با شبكه برداري و ميخ نقشه
  .انجام شود

 032103  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  2,100

تسطيح با عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه عمليات 
با حداكثر خطاي (استفاده از دستگاه هوشمند ليزري 

  .انجام شود) يك سانتيمتر

 403210  

  

  تارهك  415,000

تا  032101( هاي تسطيح، رديف اضافه بها به 
كوبي با  برداري و ميخ وقتي كه نقشه )032103

  .متري انجام شود 30× 30هاي شبكه

 032201  

  

  هكتار  1,215,000

تا  032101( هاي تسطيح، رديف اضافه بها به 
برداري و ميخ كوبي با شبكه  وقتي كه نقشه )032103

  .ودمتري انجام ش 20× 20هاي 

 032202  

  

  مترمربع  1,620
علف كني يا علف بري كانالها و زهكشها با هر نوع 

  .ازاي سطح پوشيده شده از علف وسيله مكانيكي، به
 032301  
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   با سنگ  بنايي  عمليات . چهارم  فصل
   مقدمه

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

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

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

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

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

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

  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  ر متر مكعبد  سيمان  كيلوگرم  صورت به  ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سيمان
  . است  آمده  فهرست  اين
درصورتي كه براي سنگ ريزي و خشكه چيني با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بري ترانشه واقع در مسير استفاده شود، . 14

  .گيرد مورد عمل قرار مي 50/0، با اعمال ضريب 040104و  040102هاي  بهاي رديف
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 . 15

 .مورد عمل قرار مي گيرد 9/0، با اعمال ضريب 040106
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 74,200

شت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي سنگريزي پ
 .با قلوه سنگ) درناژ(

 040101 

  

  مترمكعب  165,500
سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي 

  .با سنگ الشه) درناژ(
 040102  

  040103   .با قلوه سنگ) بلوكاژ(خشكه چيني   مترمكعب  89,800  
  040104   .شهبا سنگ ال) بلوكاژ(خشكه چيني   مترمكعب  186,500  
  

  مترمكعب  582,500
با تورسيمي ) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تورسنگ 

  .و قلوه سنگ) كيلوگرم درمترمكعب( 13گالوانيزه 
 040105  

  

  مترمكعب  701,000
با تورسيمي ) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تورسنگ 

  .و سنگ الشه) كيلوگرم درمترمكعب( 13گالوانيزه 
 040106  

  

  يلوگرمك  34,200

ازاي  ، به040106و  040105هاي  رديف اضافه بها به 
هر كيلوگرم اضافه وزن مصرفي توري سيمي گالوانيزه 

  .مترمكعب تور سنگ 1در 

 040201  

  040301   .در پي 1:5بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  420,500  
  040302   .در پي 1:4مان بنايي باسنگ الشه و مالت ماسه سي  مترمكعب  436,500  
  040303   .در پي 1:3بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  457,000  
  

  مترمكعب  295,500
مالت ماسه  تهيه و اجراي سنگ قلوه غرقاب در

  .1:6سيمان 
040304 

  

  مترمكعب  456,000
مالت ماسه  تهيه و اجراي سنگ الشه غرقاب در

  .1:6سيمان 
040305 

  

  مترمربع  8,710
هاي خشكه چيني و بنايي با سنگ  رديف اضافه بها به 

  .الشه، براي سطوح شيبدار
 040401  

  

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

  .براي بنايي در ديوار
 040402  

  

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

  .سازي با سنگ الشه موزاييكينما
 040403  

  

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

  .نماسازي با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رگ
 040404  

  

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

  .نماسازي با سنگ سرتراش
 040405  

  040501   .1:3بنايي باسنگ سرتراش و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  931,000  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  040502   .1:3بنايي با سنگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  987,000  
  040503   .1:3بنايي با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  1,173,000  
  040601   .هاي قوسي شكل طاق پلاضافه بها براي بنايي در   مترمكعب  73,100  
  

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

  .صورتي كه بنايي در انحنا انجام شود
 040602  

  

  مترمكعب  50,300

اضافه بها براي هرنوع بنايي سنگي كه در ارتفاع بيش 
اين اضافه بها . متراز تراز زمين طبيعي انجام شود 5از 
متر يك بار،  10تا 5راي حجم بنايي واقع در ارتفاع ب

همين  متر دوبار و به 15تا  10براي حجم بنايي واقع در
  .شود ترتيب براي ارتفاعهاي بيشتر پرداخت مي

 040603  

  

  مترمكعب  50,000

بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين  اضافه بها به
خليه آب با تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و ت
  .پمپ درحين اجراي عمليات، الزامي باشد

 040604  

  

  مترمكعب  87,300

اضافه بهاي كارهاي بنايي باسنگ، براي هر نوع ابنيه 
فني هيدروليكي كه حجم عمليات بنايي هريك از آنها 

  .مترمكعب باشد 6برابر يا كمتر از 

 040605  

  

  مترمكعب  -84,200

سنگي، در صورتي كه از هاي بنايي  رديف كسربها به 
مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بري ترانشه هاي 

  .واقع در مسير استفاده شود

 040606  

  

  مترمربع  65,000
تعبيه درز انقطاع در بناييهاي سنگي، با تمام عمليات 

  .هر شكل الزم و به
 040701  

  

  مترمكعب  104,000

بندي شده براي  تهيه وحمل مصالح قشرفيلتر دانه
رف در ترانشه زهكشها و يا زير پوشش كانالها و مص

  .ابنيه فني هيدروليكي

 040801  
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   اندود و بندكشي. پنجم  فصل
   مقدمه

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

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

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

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

  اين  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  بدر متر مكع  سيمان  كيلوگرم  صورت به  ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 3  مقابل
  . است  آمده  فهرست
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 26,300

سانتيمتر روي  1ضخامت حدود   اندود سيماني به
.1:3سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان 

 050101 

  

  مترمربع  36,200
سانتيمتر روي  2ضخامت حدود   ماني بهاندود سي

  .1:3سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان 
 050102  

  

  مترمربع  44,900
سانتيمتر روي  3ضخامت حدود   اندود سيماني به

  .1:3سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان 
 050103  

  

  مترمربع  68,500
سانتيمتر روي  5ضخامت حدود   اندود سيماني به

  .1:3سطوح افقي، قايم و مورب، با مالت ماسه سيمان 
 050104  

  

  مترمربع  21,400

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

  .متر 5ارتفاع 

 050201  

  

  مترمربع  14,500

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

  .متر 5قايم يا مورب تا ارتفاع 

 050202  

  

  مترمربع  9,190

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

همين ترتيب در  متر دوبار و به 15تا  10يك بار، 
  .شود اعات بيشتر پرداخت ميارتف

 050301  
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   بندي قالب. ششم  فصل 
   مقدمه 
  
  . دو است  از آن  و يا تركيبي  فلزي  يا قالب  نراد خارجي  از تختة  شده  ساخته  چوبي  ، قالب فصل  اين  هاي رديف  موضوع  هاي قالب .1 
كشور   محصول  از اينكه  ، اعم روسي  چوب به  معروف  وارداتي  كاج  چوب. است  نآ  يا مشابه  روسي  ، چوبهاي نراد خارجي  منظور از تختة .2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . است منظور شده  فصل  اين  يها قيمتقالبها، در   در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  عمليات  انجام  بهاي .12 
  .شود كسر نمي  بندي قالب  ، از سطح متر مربع 5/0تا   سوراخ  ، سطح بندي البق  سطح  در محاسبة .13 
  . است  يا كانال  ، در امتداد محور راه زير تابليه  ، در ارتفاع هر دهانه  دو پاية  بين  داخل  به  داخل  ، فاصله در پلها، منظور از دهانه .14 
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از تير   متشكلهاي  پل  تابليه  قالب  مورد، برابر بهاي  باشد، بر حسب  شده  تشكيل  و دال  ها از تير، تيرچهآن  تابليه  كه  پلهايي  بندي قالب  بهاي .15 
  . است  و دال

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

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

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

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

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

  .مشاور برسد  تأييد مهندس و به  پيمانكار تهيه  ، بايد توسط ساخته  پيش  تيرهاي  فلزي  قالبهاي  اجرايي  هاي نقشه .22 
تا بيست متر باشد به ازاي هر متر مازاد ) هاي اين فصل مندرج در رديف(ها بيش از ده متر  و تابليه پلها  دال ،رتفاع ديواركه ا  در صورتي. 23

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

  ) 4/18- 10)(03/0=(252/0:                                  شود متر باشد، اضافه بها به رديف ارتفاع ده متر به اين ترتيب محاسبه مي 4/18ديوار 
  .گيرد متر تعلق مي 4/18از ابتدا تا بندي  قالب درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح 2/25
  .ها، پس از هربار استفاده منظور شده است مالي قالب ، هزينه تمام اقدامات از جمله تميزكردن و روغن060601در بهاي واحد رديف  .42
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  ارهشم  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 187,000

ها يا ديوارهاي بتني كه  بندي پي تهيه وسايل و قالب
 .متر باشد 2ارتفاع ديوار تا 

 060101  

  

  مترمربع  197,500
بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع  تهيه وسايل و قالب

  .متر باشد 3و تا  2ديوار بيش از 
 060102  

  

  مترمربع  253,500
ديوارهاي بتني كه ارتفاع بندي  تهيه وسايل و قالب

  .متر باشد 5و تا  3ديوار بيش از 
 060103  

  

  مترمربع  269,500
بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع  تهيه وسايل و قالب

  .متر باشد 7و تا  5ديوار بيش از 
 060104  

  

  مترمربع  291,500
بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع  تهيه وسايل و قالب

  .متر باشد 10و تا 7ديوار بيش از 
 060105  

  

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

  .بتن ريزي درجا
060106  

  

  مترمربع  170,000
هاي با  ها و تابليه پل بندي دال تهيه وسايل و قالب

  .متر كه از دال ساده تشكيل شده باشد 5دهانه تا 
 060201  

  

  مترمربع  220,500

هاي با  ها و تابليه پل بندي دال يل و قالبتهيه وسا
متر كه از دال ساده تشكيل  10و تا  5دهانه بيش از 

  .شده باشد

 060202  

  

  مترمربع  203,500

هاي با  ها و تابليه پل بندي دال تهيه وسايل و قالب
مترمركب از تير و دال كه حداكثر ارتفاع  15دهانه تا 

  .متر باشد 3آن از زير تير، 

 060203  

  

  مترمربع  240,500

هاي با  ها و تابليه پل بندي دال تهيه وسايل و قالب
متر مركب از تير و دال كه ارتفاع از زير  15دهانه تا 

  .متر باشد 5و تا  3تير بيش از 

 060204  

  

  مترمربع  273,000

هاي با  ها و تابليه پل بندي دال تهيه وسايل و قالب
و دال كه ارتفاع از زير  متر مركب از تير 15دهانه تا 

  .متر باشد 7و تا  5تير بيش از 

 060205  

  

  مترمربع  344,500

هاي با  ها و تابليه پل بندي دال تهيه وسايل و قالب
متر مركب از تير و دال كه ارتفاع از زير  15دهانه تا 

  .متر باشد 10و تا  7تير بيش از 

 060206  

  

  دسيمتر مكعب  13,400

بندي براي تعبيه انواع درزها در  البتهيه وسايل و ق
كارهاي بتني، با تمام مصالح الزم، بدون پركردن آن 

  .برحسب حجم درز

 060301  
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  ارهشم  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  5,170

، در 060105تا  060101هاي  رديف اضافه بها به 
جاي بولت از صفحه  صورتي كه در ديوارها به

  .نگهدارهاي مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 060401  

  

  مترمربع  84,300
هاي قالب بندي، براي سطوحي از  رديف اضافه بها به 

  .قالب كه داراي انحنا باشد
 060402  

  

  مترمربع  114,000
هاي قالب بندي، هر گاه قالب الزاما  رديف اضافه بها به 

  .در كار باقي بماند
 060403  

  

  مترمربع  30,600

گاه عمليات  هاي قالب بندي، هر رديف اضافه بها به 
در زير تراز سطح آبهاي زيرزميني انجام شود و 
آبكشي با تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري 

  .باشد

 060404  

  

  مترمربع  37,400

هاي قالب بندي، هر گاه مجموع  رديف اضافه بها به 
مترمربع  20بندي هر يك از ابنيه فني تا سطوح قالب

  .باشد

 060405  

  

  بعمترمر  136,000

هاي قالب بندي، هر گاه باز كردن  رديف اضافه بها به 
قالب ميسرنبوده و خردكردن و شكستن آن براي 

  .خارج كردن از محل، ضروري باشد

 060406  

  

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

  .جلوگيري از ريزش خاك درپي ها در هر عمق
 060501  

  

  مترمربع  42,800
بنـدي هـر نـوع نـيم لولـه بتنـي        و قالـب ه وسـايل  تهي

 .)كانالت(ساخته  پيش

 016060  
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  گرد با ميل  فوالدي كارهاي . هفتم  فصل
   مقدمه

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

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

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

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

  .شود مي  پرداخت 070502
اضافه بهاي ديگري پرداخت گرد، بها يا  با تغيير در نوع ميلو است   AIII و  AII هاي نوعاز  در اين فصل، آجدار گرد هاي ميل رديف .5

  .شود، مگر اين كه به صراحت به نوع ديگري اشاره شود نمي
ن، كيلوگرم بر سانتيمتر مربع به همراه نورد سرد، پس كشيد 5000با مقاومت باالي  گرد تهيه ميل ، هزينه070701در بهاي واحد رديف  .6

ها نيز در بهاي واحد لحاظ  هزينه تهيه و جاگذاري فاصله نگهدارنده. هاي تهيه شده منظور شده است گردها و خم كردن مش دادن، ميل جوش
  .اي مجاز نيست شده و پرداخت جداگانه

  .شود خت ميهاي اين فصل پردا ها ازجمله كفشك، پايه و زين مطابق با رديف لوله آرماتوربندي متعلقات نيم هزينه .7
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 29,400

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد ساده 
 .ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي الزم 10قطر تا به

 070101 

  

  كيلوگرم  23,000

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد ساده 
ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي  18تا  12طرق به

  .الزم

 070102  

  

  كيلوگرم  23,700

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار 
ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم  10قطر تا به AIIاز نوع 

  .پيچي الزم

 070201  

  

  كيلوگرم  20,500

جدار از تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآ
ميليمتر براي بتن مسلح، با  18تا  12قطر  به AIIنوع 

  .سيم پيچي الزم

 070202  

  

  كيلوگرم  20,000

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از 
ميليمتر براي بتن  20و بيش از 20قطر به AIIنوع 

  .مسلح، با سيم پيچي الزم

 070203  

  

  كيلوگرم  23,900

خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از تهيه، بريدن، 
ميليمتر براي بتن مسلح با سيم  10قطر تا به AIIIنوع 

  .پيچي الزم

 070204  

  

  كيلوگرم  20,600

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار 
ميليمتر براي بتن مسلح با  18تا  12قطر به AIIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم

 070205  

  

  يلوگرمك  20,100

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار 
ميليمتر براي بتن  20و بيش از 20قطر به AIIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم

 070206  

  

  كيلوگرم  26,500

ساخته شده از  )مش(تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش 
انضمام بريدن و كار گذاشتن، با سيم  ميلگرد ساده، به

  .پيچي الزم

 070301  

  

  كيلوگرم  29,200

ساخته شده از ) مش(تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش 
انضمام بريدن و كار گذاشتن، با سيم  ميلگرد آجدار، به

  .پيچي الزم

 070302  

  

  كيلوگرم   

، چنانچه 070302و 070301هاي  رديف اضافه بها به 
صورت فرم  ساخته شده، به) مش(شبكه پيش جوش  
  .دداده شده اجرا شو

 070401  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  670

هاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين  رديف اضافه بها به 
تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه 

  .موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد

 070402  

  070501   .تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري الزم  كيلوگرم  27,900  
  070502   .نصب ميل مهاربا پيچ و مهره تهيه و  كيلوگرم  31,000  
  

  كيلوگرم  29,800

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

  .در محلهاي الزم، قبل از بتن ريزي

 070503  

  070504   .وسيله تپانچه تهيه مصالح و وسايل و اجرا ي بست به  عدد  8,160  
  

  كيلوگرم  1,360

هاي ميلگرد گذاري، در صورتي كه  رديف اضافه بها به 
وزن ميلگرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليكي، كمتر 

  .كيلوگرم باشد 600از 

 070601  

  070602  .تهيه و نصب ميل مهار دوسر رزوه با پيچ و مهره  كيلوگرم  35,100  
  

  كيلوگرم  29,000

، )مش(جوش  گرد پيش تهيه و جاگذاري شبكه ميل
ساخته  هاي بتني پيش براي استفاده در انواع نيم لوله

  ).كانالت(

070701  
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   فوالدي  كارهاي. هشتم فصل
   مقدمه

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

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

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

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

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

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

  .شود مي  ، پرداخت مربوط  فصلهاي  هاي رديف ، از080404  رديف  به  مربوط  بنايي  و كارهاي  خاكي  عمليات  هزينة .6 
  .شود مي  كارفرما تأمين  ، توسط080701  رديف  مصالح .7 

نرم معمولي  فوالداز نوع و در بقيه رديفها چنانچه پيچ و مهره مصرف شود  9/10از نوع  080101رديف بهاي پيچ و مهره منظور شده در  .8
  .است
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )لريا(كل بهاي

  

 كيلوگرم 30,400

هاي فلزي، با  تهيه مصالح، ساخت و نصب قطعات پل
متر، در هر  24دهانه تا  يك دست رنگ ضدزنگ، به

 .ارتفاع

 080101 

  

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

  .مانند آنها، ناوداني، ميلگرد و  با نبشي
 080201  

  

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

  .پروفيلهاي توخالي
 080202  

  

  كيلوگرم   

تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه 
از ورق گالوانيزه، با پايه ها و اتصاالت ) گاردريل(

  .مربوط، براي كناره هاي راه و پلها، از نوع خارجي

 080203  

  

  كيلوگرم  36,100

تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه 
از ورق گالوانيزه، باپايه ها و اتصاالت ) گاردريل(

مربوط، براي كناره هاي راه و پلها، از نوع ساخت 
  .داخل كشور

 080204  

  

  كيلوگرم  38,500

، براي )فنس(تهيه مصالح و نصب تور سيمي گالوانيزه 
ها، جاده ها، پلها و ابنيه فني حفاظ اطراف كانال

  .هيدروليكي، با لوازم اتصال

 080205  

  

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

  .هرشكل و اندازه و نصب كامل آن به
 080206  

  

  كيلوگرم  28,400

هرشكل و  تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها و عالئم راه به
غير از صفحه تابلو  امل آنها بهاندازه، ساخت و نصب ك
  .و عمليات خاكي و بنائي

 080301  

  

  مترطول  1,234,000

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

بندي و پيچ و مهره  ميليمتر، با ورقه الستيكي آب
  .در سطح اتومبيل روي پل ربوط،م

 080401  

  

  مترطول   

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

بندي و پيچ و مهره  ميليمتر، با ورقه الستيكي آب
  .در سطح اتومبيل روي پل ربوط،م

 080402  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )لريا(كل بهاي

  

  كيلوگرم  45,100

هر  تهيه و نصب لوله هاي فوالدي براي هدايت آب به
طوركامل، با اتصاالت و تكيه گاههاي مربوط  قطر به

  .در الواسيون

 080403  

  

  كيلوگرم   
تهيه و نصب لوله هاي فوالدي جهت هدايت آب 

  .هر قطر، مانند فلوم يا سيفون وغيره به
 080404  

  

  كيلوگرم  52,600
تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهاي چدني براي 

  .مشابه آنتخليه آبهاي سطحي روي پلهاو موارد 
 080405  

  

  كيلوگرم  22,600

تهيه درپوشهاي چدني با قابهاي مربوط و نصب آنها 
كاربردن مصالح الزم  انضمام تهيه و به روي چاهكها، به
  .براي تحكيم قابها

 080406  

  

  كيلوگرم  23,900

هاي فلزي  تهيه و نصب دريچه هاي فلزي و انواع پل
تيرآهن، ورق و ساير روي آبروها و كانالها از ناوداني، 

  .پروفيلهاي الزم، با جوشكاري و ساييدن

 080407  

  

  كيلوگرم  27,200

تهيه و نصب كامل دريچه هاي ساده فلزي براي 
صورت كشويي  حوضچه هاي تقسيم وآبگيري به

هاي مشابه، با  دستي، دريچه هاي يكطرفه و يا دريچه
  .يك دست رنگ ضد زنگ

 080408  

  

  كيلوگرم  26,000
هاي آشغالگير، با يك  يه و ساخت و نصب شبكهته

  .دست رنگ ضد زنگ
 080409  

  

  كيلوگرم  27,700

منظورتعبيه شكاف هدايت شبكه  تهيه مصالح فلزي به
هاي  هاي فرازبند و محافظت لبه هاي آشغالگير، دريچه

سازه هاي بتني، از نبشي و ناوداني و غيره، با يك 
  .دست رنگ ضد زنگ

 080410  

  080501   .تهيه و نصب سيم خاردار با ميخ و سيم الزم  كيلوگرم  35,700  
  

  مترمربع  12,500
منظور  ، به)تور مرغي(تهيه مصالح و نصب تورسيمي 

  .اجراي اندود سيماني
 080601  

  

  كيلوگرم   
هر شكل و  نصب لوله هاي موجدار فلزي گالوانيزه، به

  .اندازه
 080701  
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  درجا  بتن . نهم  فصل
  

   مقدمه
  

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

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

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

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

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

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

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

  .منظور شود  دار، در برآورد پروژه ستاره  اقالم  صورت بايد به  مربوط  هاي رديف شود،  الينر انجام  مخصوص  مزبور با ماشين
  .گيرد نمي  ، تعلق)بتن نظافتي(و بتن مگر  ) الينينگ(  ها با دست نالكا  پوشش  بتن  ، به090301  رديف  بهاي  اضافه .9 
  .شود نمي  باال پرداخت به  از پي  ريزي بتن  بهاي  ، اضافه090305و  090304  هاي رديف از  هر يك  با پرداخت .10 
  عرضي  درزهاي  و تعبيه  كشي ، ماله بندي ، شيب گيري شمشه ، ، جااندازي گذاري شابلون  ، شامل) الينينگ(  كانالها با دست  پوشش  بتن  اجراي .11 

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

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

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

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

  .گيرد نميق كيلوگرم در مترمكعب باشد، تعل 180هايي از بتن كه مصرف آرماتور كمتر از  باشد و به بخش
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 438,500

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

 .در مترمكعب بتن

 090101 

  

  مترمكعب  480,500

عي يا تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبي
كيلوگرم  150شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

  .سيمان در مترمكعب بتن

 090102  

  

  مترمكعب  559,500

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

  .سيمان در مترمكعب بتن

 090103  

  

  مترمكعب  598,500

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

  .سيمان در مترمكعب بتن

 090104  

  

  مترمكعب  646,500

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

  .سيمان در مترمكعب بتن

 090105  

  

  مترمكعب  685,000

جراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا تهيه و ا
كيلوگرم  350شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

  .سيمان در مترمكعب بتن

 090106  

  

  مترمكعب  722,000

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

  .سيمان در مترمكعب بتن

 090107  

  

  رمكعبمت  721,500

كيلوگرم سيمان در  250تهيه مصالح و اجراي بتن 
، )الينينگ(مترمكعب، براي پوشش كانالها با دست 

  .سانتيمتر 60هر ضخامت، با عرض كف كمتر از  به

 090201  

  

  مترمكعب  678,500

كيلوگرم سيمان در  250تهيه مصالح و اجراي بتن 
، )الينينگ(مترمكعب، براي پوشش كانالها با دست 

  .سانتيمتر 120تا  60هر ضخامت، با عرض كف از  هب

 090202  

  

  مترمكعب  652,000

كيلوگرم سيمان در  250تهيه مصالح و اجراي بتن 
، )الينينگ(مترمكعب، براي پوشش كانالها با دست 

  .سانتيمتر 120هر ضخامت ، با عرض كف بيش از  به

 090203  

  

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

  .سانتيمتر يا كمتر اجرا شود 15ضخامتهاي 
 090301  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  49,900

هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از  رديف اضافه بها به 
باال در ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع  پي به

  .متر 5تا ارتفاع 

 090302  

  

  مترمكعب  93,100

بتن ريزي، براي بتن ريزي از هاي  رديف اضافه بها به 
باالدر ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع  پي به

  .متر 10و تا  5در ارتفاع بيش از 

 090303  

  

  مترمكعب  43,200

هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي  رديف اضافه بها به 
، هرگاه )دال، تير و تيرچه(تابليه و پياده روي پلها 

  .تر باشدم 5ارتفاع تا زير تيرتا 

 090304  

  

  مترمكعب  66,500

هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي  رديف اضافه بها به 
، هرگاه )دال، تير و تيرچه(تابليه و پياده روي پلها 
  .متر باشد 10و تا  5ارتفاع تا زير تير بيش از 

 090305  

  

  مترمكعب  60,100

اضافه بهاي هر نوع بتن ريزي كه زير سطح آب 
ام شود وآبكشي حين انجام كار با تلمبه زيرزميني انج

  .موتوري الزامي باشد

 090306  

  

  مترمربع  8,200

هاي بتن ريزي، براي پرداخت  رديف اضافه بها به 
سطوح بتني ابنيه فني هيدروليكي درمعرض جريان 

  .آب

 090307  

  

  مترمكعب  60,700
هاي بتن ريزي، جهت اجراي سازه  رديف اضافه بها به 

  ).پارشال فلوم و مدول(زه گيري جريان هاي اندا
 090308  

  

  مترمكعب  9,960
رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف   اضافه بها به

  .بتن در بتن مسلح
 090309  

  

  مترمكعب  5,750

براي سختي ارتعاش  رديفهاي بتن ريزي  اضافه بها به
بيش از بتن گرد بكار رفته در  ي كه ميلدر صورتبتن، 
  .در متر مكعب بتن باشد كيلوگرم 180

090310  

  090401   .هاي بتني زبركردن و شيار انداختن سطح رويه  مترمربع  7,810  
  

  مترمكعب  36,000
هاي بتن ريزي، در صورتي كه شن  رديف اضافه بها به 

  .و ماسه بتن از سنگ كوهي تهيه شود
 090501  

  

  كيلوگرم  19
و يا  در بتن 2اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 

  .1جاي سيمان نوع  مالتها به
 090601  

  

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

  .1جاي سيمان نوع  مالتها به
 090602  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  870

اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي نسبت 
ريزي، در صورتي كه  عياردرج شده در رديفهاي بتن به

  .شود استفاده 1از سيمان نوع 

 090603  

  

  مترمكعب  100,500

هاي بتن ريزي، در صورتي كه  رديف اضافه بها به 
 4حجم بتن هر يك از ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از 

  .مترمكعب باشد

 090701  

  

  مترمكعب  76,500

هاي بتن ريزي، در صورتي كه  رديف اضافه بها به 
 8 تا 4حجم بتن هر يك از ابنيه فني هيدروليكي، از 

  .مترمكعب باشد

 090702  

  

4,150  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن ساز تا 
كسر كيلومتر (كيلومتر  1ازاي هر  محل مصرف، به

  ).شود تناسب محاسبه مي به

 090901  

  

  مترمكعب  211,500
 100تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و 

  .رمترمكعب شفتهكيلوگرم آهك شكفته د
 091001  

  

  مترمكعب  240,000

خاك (تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار 
كيلوگرم آهك  100و ) محل و مخلوط رودخانه اي

  .شكفته در مترمكعب شفته

 091002  

  

  مترمكعب  246,000

تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط خاك محل و 
يمان در كيلوگرم س 150، با)Soil-Cement(سيمان 

  .مترمكعب شفته

 091003  

  

  مترمكعب  272,500
تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي 

  .كيلو گرم سيمان در مترمكعب شفته 150، با )تونان(
 091004  

  

  مترمكعب  68,700
ازاي هر  ، به091002و  091001هاي  رديف اضافه بها به 

  .كيلوگرم آهك اضافه در مترمكعب شفته 50
 091101  
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   ساخته پيش  بتن. دهم  فصل
  

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

  .شود مي  با ميلگرد، پرداخت  فوالدي
  و باراندازي  بتني  ساختة پيش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگي  مصالح  و حمل  بارگيري  ، هزينة4ا ت 1  گروههاي  هاي رديف  در قيمت .2 

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

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

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

  .شود مي  پرداخت  با ماشين  خاكي
  هزينة. است  كيلومتر منظور شده 1  ، تا فاصلة مربوط  قطعات  و باراندازي  ، حمل بارگيري  ، هزينة9تا  5  گروههاي  هاي رديف  يها قيمتدر  .5 

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

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

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

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

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

 07/1  ضريب  با اعمال  مربوط  هاي رديف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبة  آبكشي ، نياز به بتني  يا كولهاي  بتني  هاي لوله  نصب  براي  چنانچه.12
  .گيرد نمي  تعلق  زيرزميني  زهكشي  به  مربوط  هاي لوله  نصب  يها قيمت  ، به ضريب  اين.شود مي  پرداخت

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

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

  .شود مي  ، پرداخت100701  از رديف  ، با استفاده مشابه  هاي و سازه  فلوم  شالپار
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  .بندي قطعات منظور شده است هاي مربوط به تهيه و اجراي بتن و قالب ههزين، 100703در بهاي واحد رديف  .61
آوري با بخار آب، قراردادن در استخر آب و حمل به  ويبره بدنه يا ميز ويبره، عمل، هزينه اقداماتي از قبيل 101001در بهاي واحد رديف  .71

تا يك كيلومتر در بهاي واحد رديف منظور شده است ) آوري مورد نياز ساخت و عمل(هزينه حمل آب . محل دپو در كارگاه منظور شده است
  .شود پرداخت ميليتر آب به ازاي هر مترمكعب بتن كانالت،  1500و منظور داشتن ، 031310و مازاد بر آن از رديف 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 1,352,000

 300تهيه و نصب درپوش بتني پيش ساخته با عيار
كيلوگرم سيمان در مترمكعب ، براي روي كانالها، 

 .چاهها و قناتها

 100101 

  

  مترمكعب  948,000
با بتن  ،)گارد بلوك(تهيه و نصب بلوكهاي حفاظ 

  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 250عيار به
 100201  

  

  مترمكعب  1,787,000

تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح 
كيلوگرم  250عيار متر مربع، با بتن به 05/0مقطع تا 

  .1:5سيمان در مترمكعب و مالت ماسه سيمان 

 100301  

  

  مترمكعب  1,485,000

پيش ساخته با سطح  تهيه و نصب جدولهاي بتني
مترمربع، با بتن  10/0و تا  05/0مقطع بيش از 

كيلوگرم سيمان در مترمكعب و مالت  250عيار به
  .1:5ماسه سيمان 

 100302  

  

  مترمكعب  1,126,000

تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح 
 250عيار متر مربع، با بتن به 10/0مقطع بيش از 

كعب و مالت ماسه سيمان كيلوگرم سيمان در مترم
1:5.  

 100303  

  

  مترطول  665,500

هر  تهيه و نصب كولهاي بتني مسلح پيش ساخته در
 350عيار منظورتحكيم قناتها، با بتن به عمق، به

انضمام پر كردن  كيلوگرم سيمان در مترمكعب، به
 .پشت كول

 100401  

  

  مترمكعب  1,108,000

ته بتني، با بتن تهيه مصالح و اجراي قطعات پيش ساخ
منظور  كيلوگرم سيمان در مترمكعب، به 300عيار به

  .حفاظت شيبها

 100501  

  

  مترمكعب  1,226,000
تهيه مصالح و اجراي پوشش بتني پيش ساخته كانالها، 

  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 300عيار با بتن به
 100601  

  

  مترمكعب  1,294,000

دروليكي و سازه تهيه مصالح و اجراي ابنيه فني هي
كيلوگرم  350عيار  هاي بتني پيش ساخته ، با بتن به

  .سيمان در مترمكعب

 100701  

  

  مترمكعب  518,500
نصب ابنيه فني هيدروليكي و سازه هاي بتني پيش 

  .4  به 1ساخته با مالت ماسه سيمان 
 100702  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  1,396,000

هاي  ولهل و اجراي كفشك، پايه و زين نيم تهيه مصالح
كيلوگرم  400، با عيار ) كانالت(ساخته  بتني پيش

  .سيمان در مترمكعب

 310070  

  

  مترطول  70,500

 مسلح به لوله بتني غيرو نصب ساخت  ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ميليمتر، با بتن به 100قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100801  

  

  مترطول  75,800

 لوله بتني غير مسلح بهصب و نساخت  ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ميليمتر، با بتن به 150قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100802  

  

  مترطول  96,300

 مسلح به لوله بتني غيرو نصب ساخت  ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ميليمتر، با بتن به 200قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100803  

  

  ولمترط  118,000

 مسلح به لوله بتني غيرو نصب ساخت  ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ميليمتر، با بتن به 250قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100804  

  

  مترطول  184,500

  مسلح به لوله بتني غيرو نصب ساخت  ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار ميليمتر، با بتن به 300قطر داخلي 

  .سيمان در مترمكعب

 100805  

  

  مترطول  209,500

 لوله بتني غير مسلح بهو نصب ساخت  ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ميليمتر، با بتن به 350قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100806  

  

  مترطول  235,500

 لوله بتني غير مسلح بهو نصب ساخت  ،تهيه مصالح
لوگرم كي 300عيار  ميليمتر، با بتن به 400داخلي  قطر 

  .سيمان در مترمكعب

 100807  

  

  مترطول  336,500

 لوله بتني غير مسلح به و نصب ساخت ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ميليمتر، با بتن به 500قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100808  

  

  مترطول  386,000

 لوله بتني غير مسلح به و نصب ساخت ،تهيه مصالح
كيلوگرم  300عيار  ر، با بتن بهميليمت 500قطر داخلي  

  .سيمان در مترمكعب

 100809  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  185,000

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  70 ميليمتر و ضخامت جدار 400داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100901  

  

  مترطول  218,000

قطر   ب لوله بتني مسلح بهتهيه مصالح، ساخت و نص
ميليمتر، با  70 ميليمتر و ضخامت جدار 450داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100902  

  

  مترطول  233,500

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  70 ميليمتر و ضخامت جدار 500داخلي 
  .سيمان در مترمكعب كيلوگرم 350 عيار  بتن به

 100903  

  

  مترطول  271,000

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  80 ميليمتر و ضخامت جدار 600داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100904  

  

  مترطول  325,500

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  100 ميليمتر و ضخامت جدار 700ي داخل

  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100905  

  

  مترطول  328,500

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  100 ميليمتر و ضخامت جدار 800داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100906  

  

  مترطول  361,500

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  100 ميليمتر و ضخامت جدار 900داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100907  

  

  مترطول  469,500

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر، با  120 رميليمتر و ضخامت جدا 1000داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  بتن به

 100908  

  

  مترطول  582,500

قطر   تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به
ميليمتر،  140 ميليمتر و ضخامت جدار 1200داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  با بتن به

 100909  

  

  مترطول  719,000

قطر   صالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح بهتهيه م
ميليمتر،  150 ميليمتر و ضخامت جدار 1400داخلي 
  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 350 عيار  با بتن به

 100910  

  

  مترمكعب  1,188,000
ساخته  لوله بتني پيش بتن و ساخت انواع نيمتهيه 

  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 504 عيار  به، )كانالت(
 100110  
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   ساخته پيش  بتني  بيضي  نيم  هلول  نيم  هاي كانال. يازدهم  فصل
   مقدمه

  
  .بيني شده است هاي مرتبت پيش فصل  در   مربوط  و متعلقات  ساخته پيش  بتني  بيضي  نيم  لولة  نيم  هاي كانال  تهية .1
  ، محاسبه1  در جدول  شده  درج  هاي تيپ  شرح  متر و به 5  طول  به  بيضي  نيم  طعبا مق  هاي لوله  نيم  نصب  ، براي فصل  اين  هاي رديف  بهاي .2

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

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

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

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

منظور   مربوط  هاي رديف كيلومتر، در 30  تا فاصلة  تحويل  از محل  مربوط  و متعلقات  بيضي نيم  لولة  نيم  و باراندازي  و حمل  بارگيري  هزينة .5 
  كيلومتر، بر حسب 30مازاد بر   حمل  كيلومتر تجاوز نمايد، بهاي 30از   نصب  تا محل  تحويل  از محل  حمل  فاصلة  كه  در صورتي. است شده

  .شود مي  ، پرداخت و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي رديف مورد از
با كسر   شده  ريگذا  بيضي نيم  لولة  مسير نيم  كل  از طول  است  كار عبارت  ، طول آن  و متعلقات  بيضي  نيم  لولة  نيم  نصب  هاي رديف  در كليه .6

  . و مشخصات  نقشه  در محور مسير، طبق  هيدروليكي  فني  ابنية  طول
  است  شده  درج 2  ، در جدول عمليات  كل به  نسبت  مربوط  و متعلقات  بتني  بيضي نيم  لولة  نيم  نصب  از مراحل  هر يك  انجام  درصد تقريبي .7
  .گيرد قرار مي  ، مورد استفاده تموق  هاي وضعيت  صورت  محاسبة  براي  كه
  .شود مي  ، پرداخت با ماشين  خاكي  عمليات  هاي رديف مورد از  ، برحسب)Cut(  خاكبرداري  ها در مقاطع لوله  عبور مسير نيم  خاكي  عمليات .8 
نيز   فصل  اين  هاي رديف  براي "مورد عينا  سب، بر ح است  شده  بيني درجا پيش  بتن  فصل  درجا در مقدمة  بتن  براي  كه  عمومي  مشخصات .9 

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

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

 .شد خواهد  و پرداخت  ، محاسبه با ماشين  خاكي  اتعملي  ، از فصل031306تا  031303  هاي رديف  مورد طبق  كيلومتر، برحسب 1مازاد بر 
  .شود مي  در نظر گرفته  بتن  هر متر مكعب  براي  و ماسه  شن  متر مكعب 3/1  ، معادل و ماسه  شن  حمل  هزينة  محاسبة  براي
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   ساخته پيش  بتني  بيضي  نيم  هاي لوله  نيم  مختلف  انواع .1  جدول

  

   رديف
  هلول  نيم  تيپ
  ميليمتر  به

   داخلي  قطر بزرگ  نيم
  ميليمتر  به

   داخلي  قطر كوچك  نيم
  ميليمتر  به

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

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

  
  شماره
 رديف

 شرح مراحل مختلف عمليات مربوط به نصب
 هاي مختلف درصد قابل پرداخت براي تيپ

T-70,T-100  
T-150 

T-230,T-315  
T-450 

T-600,T-800  
T-1000 

1  
و   الزم  برداري نقشه  كارهاي انجام مسير،  وتسطيح  تميزكردن

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

20  17  16  

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

  .كنار مسير ها در نآ  كردن ريسه
15  14  13  

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

  .ها در كنار مسير آن  كردن ريسه
17  23  32  

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

  100  100  100  جمع كل
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترطول 113,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
70-T متر، در زمين با مقاومت  1 و پايه با ارتفاع تا

 .كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و بيش تر 1مجاز 

 110101 

  

  مترطول  119,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
100-T متر، در زمين با مقاومت  1و پايه با ارتفاع تا

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110102  

  

  مترطول  122,500

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
150-T متر، در زمين با مقاومت  1و پايه با ارتفاع تا

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110103  

  

  مترطول  136,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
230-T  متر، در زمين با مقاومت  1تا و پايه با ارتفاع

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110104  

  

  مترطول  136,500

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
315-T  متر، در زمين با مقاومت  1و پايه با ارتفاع تا

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110105  

  

  طولمتر  165,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
450-T  متر، در زمين با مقاومت  1و پايه با ارتفاع تا

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110106  

  

  مترطول  228,500

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
600-T با مقاومت متر، در زمين  1و پايه با ارتفاع تا

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110107  

  

  مترطول  239,500

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
800-T  متر، در زمين با مقاومت  1و پايه با ارتفاع تا
  .كيلوگرم برسانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز

 110108  

  

  مترطول  257,000

له نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ نصب كانال نيم لو
1000-T  متر، در زمين با مقاومت  1و پايه با ارتفاع تا

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مجاز 

 110109  

  

  مترطول  132,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
70-T متر، در زمين با   1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم برسانتيمترمربع و بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110201  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  135,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
100-T متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110202  

  

  مترطول  139,000

بتني پيش ساخته تيپ  نصب كانال نيم لوله نيم بيضي
150- T متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110203  

  

  مترطول  155,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
230– T  متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .گرم بر سانتيمترمربع و بيش تركيلو 1مقاومت مجاز 

 110204  

  

  مترطول  163,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
315-T  متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110205  

  

  مترطول  188,500

ي پيش ساخته تيپ نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتن
450- T متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110206  

  

  مترطول  206,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
600– T متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .ر سانتيمترمربع و بيش تركيلوگرم ب 1مقاومت مجاز 

 110207  

  

  مترطول  257,000

نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 
800– T متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110208  

  

  مترطول  265,500

اخته تيپ نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش س
1000– T متر، در زمين با  1و پايه با ارتفاع بيش از

  .كيلوگرم بر سانتيمترمربع بيش تر 1مقاومت مجاز 

 110209  

  

  مترطول  3,790

، چنانچه 110103تا  110101هاي  رديف اضافه بها به 
كيلوگرم بر  1تا كمتر از  5/0مقاومت مجاز زمين از 

  .سانتيمترمربع باشد

 110301  

  

  مترطول  12,000

، چنانچه 110106تا  110104هاي  رديف اضافه بها به 
كيلوگرم بر  1تا كمتر از 5/0مقاومت مجاز زمين از 

  .سانتيمترمربع باشد

 110302  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  20,800

، چنانچه 110109تا  110107هاي  رديف  اضافه بها به
كيلوگرم بر  1تا كمتر از  5/0مقاومت مجاز زمين از 

  .ربع باشدسانتيمترم

 110303  

  

  مترطول  11,400

، چنانچه 110203تا  110201هاي  رديف اضافه بها به 
كيلوگرم بر  1تا كمتر از  5/0مقاومت مجاز زمين از 

  .سانتيمترمربع باشد

 110304  

  

  مترطول  11,400

، چنانچه 110206تا  110204هاي  رديف اضافه بها به 
كيلوگرم بر  1ز تا كمتر ا 5/0مقاومت مجاز زمين از 

  .سانتيمترمربع باشد

 110305  

  

  مترطول  29,100

، چنانچه 110209تا  110207هاي  رديف اضافه بها به 
كيلوگرم بر  1تا كمتر از  5/0مقاومت مجاز زمين از 

  .سانتيمترمربع باشد

 110306  
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   زيرزميني  هاي كننده ها و جمع زهكش . دوازدهم  فصل
   مقدمه

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

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

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

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

كيلومتر در  1  فيلتر تا فاصلة  مصالح  حمل  بهاي.شود مي  پرداخت  طور جداگانه  به  با سنگ  بنايي  عمليات  ، از فصل040801  رديف  براساس
با   خاكي  عمليات  فصل ، از031306تا  031303  هاي رديف  مورد براساس  كيلومتر، بر حسب 1و مازاد بر   شده  بيني ، پيش يادشده  رديف
  .شود مي  و پرداخت  ، محاسبه ماشين

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

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

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

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

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

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



  هاي زيرزميني كننده ها و جمع زهكش. فصل دوازدهم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 

 
 

61 

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

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

  . است شده
  يها زميندر   كه  زيرزميني  زهكشهاي  حفر ترانشة  مسير عمليات  از طول  قسمتي  ، به120406و  120405، 120404  هاي رديف  بهاي  اضافه .10 

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

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

  در صورت.شود مي  پرداخت  ساخته پيش  بتن  از فصل  جداگانه  آن  ايو به  است  منظور نشده  فصل  اين  هاي رديف در  بتني  هاي لوله  تهيه .12 
  ساخته  پيش  بتن  متناظر فصل  هاي رديف از  مربوط  عمليات  ، بهاي كننده جمع  هاي زهكشي  ميليمتر براي 800از   با قطر بيش  بتني  از لوله  استفاده
  .شود مي  محاسبه
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترطول 28,800

با لوله ) زهكشهاي عمقي(اجراي زهكشهاي زيرزميني 
يا مشابه تا  (Pipe Corrugated) خرطومي مشبك

سانتيمتر و  50عرض تا  ميليمتر، با ترانشه به 200قطر
 .متر، با ترنچر 2عمق تا 

 120101 

  

  مترطول  34,300

خرطومي مشبك يا اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله 
 50عرض بيش از ميليمتر، با ترانشه به 200مشابه تا قطر

  .متر، با ترنچر 2سانتيمتر و عمق تا  60و تا 

 120102  

  

  مترطول  26,700

اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبك يا 
 50عرض بيش از ميليمتر، با ترانشه به 200مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورتي  2 سانتيمتر و عمق تا 60و تا 
كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير 

  .از ترنچر انجام شود

 120103  

  

  مترطول  36,200

اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي 
 60عرض تا ميليمتر، با ترانشه به 200تا قطر) تنبوشه(

  .متر، با ترنچر 2سانتيمتر و عمق تا 

 120104  

  

  مترطول  29,400

اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي تا 
سانتيمتر و  60عرض تا ميليمتر، با ترانشه به 200قطر

متربا ترنچر، در صورتي كه لوله گذاري و  2عمق تا 
ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام 

  .شود

 120105  

  

  مترطول  30,400

سي مشبك .وي.زميني با لوله پياجراي زهكشهاي زير
 60عرض تا ميليمتر، با ترانشه به 200يا مشابه تا قطر 

متر با ترنچر، در صورتي كه لوله  2سانتيمتر و عمق تا 
گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر 

  .انجام شود

 120106  

  

  مترطول  30,500

ني اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله آزبست سيما
عرض  ميليمتر، باترانشه به 200مشبك يا مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورتي  2سانتيمتر و عمق تا  60تا
كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير 

  .از ترنچر انجام شود

 120107  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  30,600

اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبك يا 
 60عرض تا يليمتر، با ترانشه بهم 200مشابه تا قطر

  .متر، با بيل مكانيكي 2سانتيمتر و عمق تا

 120108  

  

  مترطول  30,600

سي يا .وي.اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله پي
 60عرض تا  ميليمتر، با ترانشه به 200مشابه تا قطر

  .متر، با بيل مكانيكي 2سانتيمتر و عمق تا 

 120109  

  

  مترطول  44,900

ي زهكشهاي زيرزميني با لوله آزبست سيماني يا اجرا
 80عرض  ميليمتر، با ترانشه به 200مشابه تا قطر 

  .متر، با بيل مكانيكي 2سانتيمتر و عمق تا 

 120110  

  

  مترطول  42,000

اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي يا 
 80عرض  ميليمتر، با ترانشه به 200مشابه تا قطر 

  .متر، با بيل مكانيكي 2ر و عمق تا سانتيمت

 120111  

  

  مترطول  7,890
، چنانچه  120107تا  120101هاي  رديف اضافه بها به 

  .متر باشد 3و تا  2عمق ترانشه بيش از 
 120201  

  

  مترطول  5,880

، چنانچه 120111تا 120108هاي  رديف اضافه بها به 
متر  3ا ت 2مترباشد، براي عمق  2عمق ترانشه بيش از 

همين ترتيب براي  متر دوبار و به 4تا  3يك بار، 
 .عمقهاي بيشتر

 120202  

  

  مترطول  108,000

با لوله بتني ) Collector(نصب زهكشهاي جمع كننده 
ميليمتر، با ترانشه  300قطر داخلي  غيرمسلح به

  .متر، با هر وسيله مكانيكي 2متر و عمق تا  1عرض  به

 120301  

  

  رطولمت  141,500

نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني غير مسلح 
متر  10/1عرض  ميليمتر، با ترانشه به 400قطر داخلي  به

  .متر، با هر وسيله مكانيكي 2و عمق تا 

 120302  

  

  مترطول  163,000

نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني غير مسلح 
متر  20/1عرض  ميليمتر، با ترانشه به 500قطر داخلي  به

  .متر، با هر وسيله مكانيكي 2و عمق تا

 120303  

  

  مترطول  191,500

نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني مسلح و غير 
عرض  ميليمتر، با ترانشه به 600قطر داخلي  مسلح به

  .متر، با هر وسيله مكانيكي 2متر و عمق تا 40/1

 120304  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  236,000

قطر  لوله بتني مسلح بهنصب زهكشهاي جمع كننده با 
متر و  60/1عرض تا ميليمتر با ترانشه به 800داخلي 

  .متر، با هر وسيله مكانيكي 2عمق 

 120305  

  

  مترطول  20,400

، چنانچه عمق ترانشه بيش 120301رديف  اضافه بها به
 4تا  3متر يك بار،  3تا  2متر باشد، براي عمق  2از 

  .عمقهاي بيشترهمين ترتيب براي  متر دوبار و به

 120401  

  

  مترطول  20,100

، چنانچه 120303و  120302هاي  رديف اضافه بها به 
 3تا  2متر باشد، براي عمق  2عمق ترانشه بيش از 

همين ترتيب براي  متر دوبار و به 4تا  3متر يك بار، 
  .عمقهاي بيشتر

 120402  

  

  مترطول  27,300

چنانچه عمق ، 120305و  120304رديف  اضافه بها به
متر يك  3تا  2متر باشد، براي عمق  2ترانشه بيش از

همين ترتيب براي عمقهاي  متر دوبار و به 4تا  3بار، 
 .بيشتر

 120403  

  

  مترطول  4,630
، چنانچه  120107تا  120101هاي  رديف اضافه بها به 

  .هاي لجني صورت گيرد عمليات در زمين
 120404  

  

  مترطول  5,630
، چنانچه 120111تا 120108هاي  رديف ا به اضافه به

  .هاي لجني صورت گيرد عمليات در زمين
 120405  

  

  مترطول  25,900
، چنانچه  120305تا  120301هاي  رديف اضافه بها به 

  .هاي لجني صورت گيرد عمليات در زمين
 120406  

  

  مترمكعب  17,800

خاكبرداري قسمتهاي شيب دار ترانشه زهكشهاي 
ا جمع كننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع عمقي ي
  .هرعمق و خاكريزي مجدد روي آن زمين، به

 120501  

  

  مترمكعب  17,200

هاي لوله گذاري، براي آن قسمت  رديف اضافه بها به 
عمليات كه در زير ترازآب زيرزميني انجام شود و 
استفاده از تلمبه موتوري درحين انجام عمليات، براي 

  .دن آب الزامي باشدخارج نمو

 120601  

  

  مترمكعب  11,600

هاي لوله گذاري، هر گاه عمليات  رديف اضافه بها به 
زير تراز آب زيرزميني و بدون استفاده از تلمبه 

  .موتوري انجام شود

 120602  
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   كاري عايق. سيزدهم  فصل
   مقدمه

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

  .سانتيمتر كمتر باشد 10مقدار نبايد از 
 در  همپوشاني  و هزينة  هاست جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  عايقكاري  ظاهري  سطح  و پرداخت  گيري اندازه  مبناي .2 

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

  . نيست  پرداخت  ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق صعوبت  بابت
  :با  ، برابر است ترتيب به  رطوبتي  عايقكاري  متر مربع 1هر   ، براي فصل  اين  هاي رديف در  مصرفمقدار قير مورد .4 
  . افقي  سطوح  ، براي كيلوگرم 2و   قائم  سطوح  قير براي  كيلوگرم 5/1،  اندود قيري .1ـ4 
  . افقي  سطوح  ، براي يلوگرمك 5/3و   قائم  سطوح  قير براي  كيلوگرم 5/2،  گوني  اليه  اندود با يك .2ـ4 
  . افقي  سطوح  ، براي كيلوگرم 5و   قائم  سطوح  قير براي  كيلوگرم 5/3،  گوني اندود با دو اليه .3ـ4 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 130101  .عايق كاري رطوبتي با يك قشر اندود قيري مترمربع 30,600  

  

  رمربعمت  85,100
عايق كاري رطوبتي با دو قشر اندود قيري و يك اليه 

  .گوني
 130102  

  

  مترمربع  137,000
عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قيري و دو اليه 

  .گوني
 130103  
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   متفرقه  كارهاي. چهاردهم  فصل
   مقدمه

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

مورد،   بر حسب  آن  باشد، بهاي  داشته  زدايي  زنگ مشاور و تأييد كارفرما، نياز به  مهندس  با تشخيص  زدگي  زنگ  علت به  فلزي  سطوح  چنانچه
  .خواهد شد  پرداخت  زدايي  زنگ  هاي رديف از
  .شود مي  ، پرداخت شده  زدايي زنگ  فلزي  كارهاي  وزن  ، بر حسب140302و  140301  هاي رديف واحد  ايبه .2 
  .شود مي  ، پرداخت شده  آميزي يا رنگ  ضد زنگ  فلزي  كارهاي  وزن  ، بر حسب140306تا  140303  هاي رديف واحد  بهاي .3 
  ساختمانهاي  هزينة.منظور شود  پيمان  ، بايد در اسناد و مدارك مورد نياز است  برداري بهره  اندور  براي  كه  ساختمانهايي  و مشخصات  نقشه .4 

  مقطوع  صورت و به  ، محاسبه كار نافذ است  اجراي  برآورد هزينة  تهية  در زمان  كه  ساختمان  واحد رستة  بهاي  از فهرستهاي  ، با استفاده ياد شده
  .شود مي  كار انجام  پيشرفت  ، بر اساس ياد شده  هاي رديف  پرداخت.گردد مي  درج  مربوط  فردي  برآورد و در مقابل

منظور   مربوط  يها قيمت، در  الستيكي  مورد نياز واتراستاپ  يكديگر و جوش به )P.V.C(  پالستيكي  واتراستاپ  نوارهاي  دستمزد چسباندن .5 
  . است  شده

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

ياد شده باشد، بهاي آن به   ضخامت مندرج در رديف 25/1تا  75/0، چنانچه ضخامت ژئوممبراين برابر مشخصات بين 141003در رديف . 7
  .شود تناسب پرداخت مي

  .هاي اين فصل ژئوگريدي است كه مقاومت كششي نهايي آن در هردو جهت برابر باشد منظور از ژئوگريد دو سويه در رديف .8
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 دسيمتر مكعب 41,600

بريدن درزها در روسازيهاي بتني پس از بتن ريزي، 
 .ر الزمبا وسايل و ابزا

 140101 

  

  دسيمتر مكعب  7,380
تهيه مصالح و پركردن درزهاي بتني با ماسه آسفالت، 

  .بر حسب حجم درز
 140102  

  

  دسيمتر مكعب  13,000
تهيه مصالح و پركردن درزهاي عميق بتني با 

  .پالستوفوم، بر حسب حجم درز
 140103  

  

  دسيمتر مكعب  852,000
 رجي برايتهيه مصالح و نصب نئوپرين خا

  .هاي آزاد تكيه گاه
 140201  

  

  دسيمتر مكعب  307,000
 تهيه مصالح و نصب نئوپرين داخلي براي

  .هاي آزاد تكيه گاه
 140202  

  140301   .سطوح فلزي) زنگ زدايي(سمباده يا برس زدن   كيلوگرم  185  
  

  كيلوگرم  995
سند (روش ماسه پاشي  زنگ زدايي سطوح فلزي به

  ).بالست
 140302  

  

  كيلوگرم  345
تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ ، روي 

  .سطوح فلزي
 140303  

  

  كيلوگرم  915
تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ و دو دست 
  .اكليل روغني شامل آستر و رويه، روي كارهاي فلزي

 140304  

  

  كيلوگرم  840
تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ و دو دست 

  .آستر و رويه، روي كارهاي فلزي رنگ روغني شامل
 140305  

  

  كيلوگرم  1,590

تهيه مصالح و اجراي دو قشر ضدزنگ مناسب و دو 
دست رنگ اپكسي شامل آستر و رويه روي كارهاي 

  .ميكرون در هر دست رنگ 100ازاي  فلزي، به

 140306  

  

  كيلوگرم  920
ميكرون  100ازاي هر ، به140306رديف  اضافه بها به

  .ش ضخامت رنگ آميزي اپكسيافزاي
 140401  

  140501   .تهيه ونصب نوار شبرنگ  مترمربع  451,500  
  140502   .تهيه مصالح و رنگ آميزي با رنگ شبرنگ  مترمربع  231,500  
  

  مترمربع  4,270

وزن حدود  ، به)فيلم پلي اتيلن(تهيه و نصب نايلون 
ي گرم در مترمربع، براي اطراف بتن و يا كارها 150

  .مشابه آن، كه نايلون الزاما در كار باقي بماند

 140601  

  

  مترطول  72,800
سانتيمتر، از  15عرض  تهيه و نصب واتر استاپ به

  .سي.وي.جنس پي
 140701  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  104,000
سانتيمتر، از  15عرض  تهيه ونصب واتر استاپ به

  .جنس الستيك
 140702  

  

  كيلوگرم  75,000
راي بپالستيكي  لولهجاگذاري و  كاري سوراخ ،تهيه

  .زهكشي
140703  

  

  مترطول  3,810
سانتيمتر اضافه  1، براي هر140701رديف  اضافه بها به

  .سانتيمتر 15بر 
 140801  

  

  مترطول  6,860
سانتيمتر اضافه  1، براي هر140702رديف  اضافه بها به

  .سانتيمتر 15بر 
 140802  

  

  مقطوع   
ختمانهاي كنترل، اداري و تهيه مصالح و اجراي سا

  .منظور استفاده در دوران بهره برداري نگهباني، به
 140901  

  

  مقطوع   
منظور استفاده  تهيه مصالح و اجراي ساختمان انبار، به

  .در دوران بهره برداري
 140902  

  

  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 و % 12كرنش حداكثر 
 .تسليح خاك

141001  

  

  مترمربع  6,730
كيلونيوتن  50به ازاي هر  141001بها به رديف  اضافه

  .افزايش در مقاومت كششي در هر جهت
141002  

  

  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

141003  

  

  مترمربع  56,200

تهيه مصالح و اجراي ژئوگريد تك سويه مسلح كننـده  
ســاله در  LTDS (120(ت نهــايي خــاك داراي مقاومــ

ــزان ) PH < 4 > 9(محــيط خــاكي  ــه مي  KN/m 20ب
جهت ساخت ديوارهاي حايل خاك مسـلح و تسـليح   

 .ها شيب

141004  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  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 ( ــزان ــه مي تثبيــت  جهــت KN/m 5ب
 .بسترهاي سست، با تالقي و غيره

141005  

  

  مترمربع  10,100

بـه ازاي   141005و  141004هـاي   اضافه بها به رديف
افــزايش در مقاومــت كششــي نهــايي  KN/m5 هــر 

)LTDS (120 ساله . 

141006  

  

  مترمربع   

كـه   زماني  141002و  141001هاي  اضافه بها به رديف
 يــا اســيدي  PH < 9ژئوگريــد در محــيط قليــايي   

 4 < PH استفاده گردد. 

141007  

  

  مترمربع   
 Wrap-aroundاضافه بها نصب ژئوگريـد در نماهـاي   

  .شود بابت سطحي كه در نما ديده مي
141008  

  

  متر طول   
بند، قيـر و كنـف، در محـل     تهيه و جاگذاري نوار آب

  ).كانالت(ساخته  هاي پيش لوله درز نيم
141101  
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   و نقل  حمل . دهمپانز  فصل
   مقدمه

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

كيلومتر،  30مازاد بر   حمل  هزينة).2بند   موضوع  الحمص  استثناي  به(  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  اين  ساير فصلهاي  هاي رديف  قيمت
  فصل  اين  هاي رديف  مورد، بر اساس  ، بر حسب پالستيكي  هاي لوله  و انواع  ساخته پيش  بتني  لولة  نيم  ، كانالهاي ، آهك فوالد، سيمان  تنها براي
  .نخواهد شد  پرداخت  اي گانهجدا  حمل  هزينة  گونه ، هيچ ساير مصالح  شود و براي مي  پرداخت

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

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

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

  .شود منظور مي  بنايي  كارهاي  كل  درصد حجم 30
  : سيماني  اندودهاي  مالت  تهيه  براي  سيمان .3ـ1ـ3 
  هبا توج  سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در مالت  عيار سيمان  ، براساس پركننده  و مالتهاي  اندودكاري  در مالت  مقدار سيمان 
  .شود مي  اندودها محاسبه  ضخامت به
  فوالد .2ـ3 
و   تقويتي  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشي ، ناوداني تيرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از ميلگرد و پروفيلهاي فوالد مصرفي  كيلوگرم 1هر   ازاي به 

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

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

  .، خواهدبود)كند خريد توليد مي  مورد نظر را در زمان
  .شود مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  اي، بر فوالد  مبدأ حمل .5
  براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي  توليد كنندگان، مستقيماً از فوالد  كه  در صورتي .1ـ5

 بايد قبالً به  خريد يا تحويل  محل  حالت  در اين. خواهد بود  تحويل  محل ،مركز  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخليتوليد كنندگان خريد از 
  .كارفرما برسد  مشاور و تصويب  تأييد مهندس 
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  نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخليتوليد كنندگان مسقيماً از فوالد   كه  در صورتي .2ـ5
هاي نورد فوالد نيز جزء توليدكنندگان محسوب  كارخانه. كند يد فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مينزديكترين محل تول

  . شوند مي
ياد   در دفترچة  كه  و در مورد راههايي  است  و ترابري  راه  وزارت  مسافت  دفترچة  آخرين  طبق  راه  ، نزديكترين حمل  مسافت  تعيين  مبناي .6

  .شود مي  آنها تعيين  مشاور، فاصلة  نظر مهندس  طبق  فاصله  كوتاهترين  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعيين  براي  مسافتي  شده
  پاكتي  و سيمان فوالد  حمل  هاي رديف  كيلومتر باشد، طبق 450تا ) مبدأ تا مقصد(  حمل  مسافت  كه  در صورتي  فله  سيمان  حمل  بهاي .7

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

  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  اين  هاي رديف  مورد، بهاي  شود، بر حسب  انجام  و شني  خاكي  در راههاي  مصالح  حمل  كه  در صورتي .8
  .شود مي
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 كيلومتر  -تن  720

حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت 
 .كيلومتر 75كيلومتر، تا  30مازاد بر

 150101  

  

  كيلومتر  -تن   485
حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت 

  .كيلومتر 150كيلومتر، تا 75مازاد بر 
 150102  

  

  كيلومتر  -تن   305
پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت حمل فوالد، سيمان 

  .كيلومتر 300كيلومتر، تا 150مازاد بر
 150103  

  

  كيلومتر  -تن   250
حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت 

  .كيلومتر 450كيلومتر، تا  300مازاد بر
 150104  

  

  كيلومتر  -تن   215
حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت 

  .كيلومتر 750كيلومتر، تا  450رمازاد ب
 150105  

  

  كيلومتر  -تن   180
حمل فوالد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت 

  .كيلومتر 750مازاد بر 
 150106  

  

13  
  -مترطول 
  كيلومتر

هاي  مانند لوله(هاي پالستيكي  حمل انواع لوله
اي  صورت كالفي يا شاخه  به) سي.وي.اتيلن يا پي پلي
 75كيلومتر، تا  30ر قطر براي مسافت مازاد بر ه  به

  .كيلومتر

 150201  

  

8/8  
  -مترطول 
  كيلومتر

هاي  مانند لوله(هاي پالستيكي  حمل انواع لوله
اي  صورت كالفي يا شاخه به). سي.وي.پي اتيلن يا پلي
 150كيلومتر، تا  75هر قطر براي مسافت مازاد بر   به

  .كيلومتر

 150202  

  

7/5  
  -طول متر

  كيلومتر

هاي  مانند لوله(هاي پالستيكي  حمل انواع لوله
صورت كالفي يا شاخه اي  به) سي.وي.پي اتيلن يا پلي
 300كيلومتر، تا  150هر قطر براي مسافت مازاد بر   به

  .كيلومتر

 150203  

  

6/4  
  -مترطول 
  كيلومتر

هاي  مانند لوله(هاي پالستيكي  حمل انواع لوله
اي  صورت كالفي يا شاخه به) سي.وي.پي اتيلن يا پلي
 450 كيلومتر، تا 300هر قطر براي مسافت مازاد بر   به

  .كيلومتر

 150204  

  

4  
  -مترطول 
  كيلومتر

هاي  مانند لوله( هاي پالستيكي  حمل انواع لوله
اي  صورت كالفي يا شاخه  به) سي.وي.اتيلن يا پي پلي
 كيلومتر، تا 450هر قطر براي مسافت مازاد بر   به

  .كيلومتر 750

 150205  
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4/3  
  -مترطول 
  كيلومتر

هاي  مانند لوله(هاي پالستيكي  حمل انواع لوله
اي  صورت كالفي يا شاخه  به) سي.وي.اتيلن يا پي پلي
  .كيلومتر 750هر قطر براي مسافت مازاد بر   به

 150206  

  

55  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، براي  200 تا 100 قطر  حمل انواع لوله بتني به
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 150301  

  

125  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، براي  350 تا 250قطر  حمل انواع لوله بتني به
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 150302  

  

235  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، براي  500 تا 400قطر  حمل انواع لوله بتني به
  .زاد بر يك كيلومترمسافت ما

 150303  

  

300  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، براي  700 تا 600قطر  حمل انواع لوله بتني به
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 150304  

  

565  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، براي  1000تا  800قطر  حمل انواع لوله بتني به
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 150305  

  

915  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر،  1400تا  1200قطر  حمل انواع لوله بتني به
  .براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 150306  

  

74  
  -مترطول 
  كيلومتر

حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي 
، براي مسافت مازاد -150Tو  -70T- ،100Tهاي  تيپ
  .كيلومتر 30بر

 150401  

  

150  
  -ل مترطو

  كيلومتر

حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي 
، براي مسافت -450Tو  -230T- ،315Tهاي  تيپ

  .كيلومتر 30مازاد بر

 150402  

  

395  
  -مترطول 
  كيلومتر

حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي 
براي مسافت  ،-1000Tو  -600T- ،800Tهاي  تيپ

  .كيلومتر 30مازاد بر

 150403  

  

  كيلومتر  -تن   765

هاي نيم لوله نيم بيضي بتني  حمل متعلقات كانال
براي انواع ) مانند زين، پايه و كفشك(ساخته  پيش
  .كيلومتر 30ها، براي مسافت مازاد بر  تيپ

 150501  

  

  كيلومتر  -تن   765

ها  ساخته بتني براي پوشش كانال حمل متعلقات پيش
ابنيه فني هيدروليكي و  ها و همچنين يا حفاظت شيب

هاي بتني پيش ساخته، براي مسافت مازاد بر يك  سازه
  .كيلومتر

 150601  
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22  
  -مترطول 
  كيلومتر

 30 هر قطر، براي مسافت مازاد بر  حمل تنبوشه به
  .كيلومتر

 150701  
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   دستمزدي  كارهاي . شانزدهم  فصل
   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   مطابقار اندازي، به صورت ستاره د هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
  .دشو مي  درج  فصلاين در 
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  كار پاي  مصالح .1  پيوست
   مقدمه 
  كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحي كار، به پاي  مصالح .1 

  ورود مصالح  هنگام.باشد  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  انبار شود كه  شكلي به  طور مرتب به  و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات
  .شود  مشاور تنظيم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه به
در   مصالح  و باراندازي  مربوط  فصلهاي  هاي رديف در  شده  بيني پيش  هتا فاصل  ، حمل بارگيري  ، هزينة ضميمه  فهرست  هاي رديف  در قيمت .2 

  در مقدمه  شده  بيني موارد پيش  استثناي ، به مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  كارگاه
  .شود نمي  فصلها، انجام

  مصالح  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  توضعي  صورت  تهيه  هنگام .3
و   باالسري  ضريب و با احتساب )شوند مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه  مصالحي  براي(  7/0بدون اعمال ضريب  حمل  كار و هزينه پاي

  .شود ها منظور مي وضعيت  صورت پيمانكار، در  پيشنهادي
  كارگاه  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماست به  ، متعلق وضعيت  در صورت  از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  تمام .4 

در   چنانچه(   وضعيت  از صورت  از كسر آن  پس،  صورت  در اين  كه.باشد  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي
  .كند  خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  مشاور و موافقت  تواند با پيشنهاد مهندس پيمانكار مي ،)باشد   منظور شده  وضعيت  صورت

  در مقابل  كه  مناسبي  انكار بايد آنها را در محلو پيم  پيمانكار است  عهده ، به پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئوليت .5 
  .باشد، انبار كند  مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل

  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعيتهاي  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  كار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح  نرخ .6 
  . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است

مازاد   مصالح.كار منظور شود پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  و صورت ، موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت  در آخرين .7 
  .شود  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار است به  و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  بر مصرف
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 410101  .ماسه شسته مترمكعب 106,500  

  410102   .شن شسته  مترمكعب  77,300  
  410401   .سنگ الشه بنايي  مترمكعب  109,000  
  410402   .سنگ الشه قواره شده موزاييكي  مترمكعب  245,000  
  410404   .سنگ بادبر  مترمكعب  220,000  
  410405   .سنگ سرتراش  مترمكعب  527,500  
  410406   .سنگ نيم تراش  مترمكعب  583,000  
  410407   .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   .ن پرتلند نوع دو پاكتيسيما  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   تن  771,500  
  410601   .ديناميت  كيلوگرم  56,700  
  410602   .انواع فتيله  مترطول  4,590  
  410603   .انواع چاشني  دعد  17,400  
  410701   .انواع تيرآهن  كيلوگرم  21,500  
  410702   .انوع تيرآهن بال پهن  كيلوگرم     
  410703   .انواع ناوداني  كيلوگرم  21,200  
  410704   .انواع نبشي  كيلوگرم  19,000  
  410705   .انواع سپري  كيلوگرم  21,100  
  410706   .انواع تسمه  كيلوگرم  17,700  
  410707   .انواع ورق سياه  كيلوگرم  17,700  
  410708   .انوع سپرفلزي  كيلوگرم  19,900  
  410801   .انواع ميلگرد ساده  كيلوگرم  21,900  
  410802   .انواع ميلگرد آجدار  كيلوگرم  18,300  
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   باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح. 2  پيوست
  

  .شود مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
  
   عمومي  باالسري  هزينه. 1
  :در زير   شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
  . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
  . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام ، به)كارفرما  سهم(  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
  .شود مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
  . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
  . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
  . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
  . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  ههزين .7ـ1
  . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
  . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
  . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
  . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
  .ها در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
  .ها در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
  .، و مانند آنها در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
  . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
  . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي هزينهو   يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
  .اي دفتر مركزي دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .71ـ1
  كار  باال سري  هزينه. 2

  :در زير  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
  : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي نههزي .1ـ2
  . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
  . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
  : موارد زير است  شامل  كهها،  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
  . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
  . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
  .كار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
  . ماليات  هزينه .3ـ2
  .سود پيمانكار .4ـ2



  هاي باالسري شرح اقالم هزينه. 2پيوست 
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 

 
 

81 

  : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه همچنين.  و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ5ـ2

  . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل
  .گيرد قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ5ـ2
  . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ5ـ2
  . انپيم  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ5ـ2
  .پيمانكار  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ5ـ2
  . كارگاه  پذيرايي  هزينه .6ـ5ـ2
  . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
  . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
  . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
  .هاي پيمانكار آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
  .كار  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
  . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
  .در حد نياز كار ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
  .)As Built Drawings(  ساخت  نچو  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
  . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
  . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ6ـ2
  . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  ، توسط) مشمول  هاي پيمان  براي(  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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، 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  ، طبق 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    ، پاركينگهاي ورزشي  يها زمينروباز،   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  ور از وروديمنظ. 5ـ1 
  يـين تع  پيمـان   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  مشخصات. شود 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  با رعايت

  .كند  متصل  كارگاه موجود كشور را به  راههاياز   يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 1-07 
  .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  ، راههايي 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
  يا نصب  احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  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

و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  برچيدن. 12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   محلهـاي  و هـا  زمين  برگرداندن  اول  شكل به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

  . كارفرماست
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  برآورد  تهيه  روش. 2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نيـاز هـر كـار و همچنـين      شـرايط  به  برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس. 1ـ2 

  تجهيز و   در فهرست   شده   بيني  پيش  هاي  رديف  طبق  را  مربوط   هاي  ، هزينه آن  مبناي و بر  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي   روش  ترين اقتصادي
و در   برآورد كرده  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودن  كار   اجراي  محل  هاي  قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه  برچيدن

،  و پيمـان   را در اسـناد مناقصـه    باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  چنانچه د وكن  جمورد نظر، در  هاي برابر رديف
برآورد آنها منظور   عنوان ، به و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  براي. كند  بيني  پيش
  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزينه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  در مورد ساختمانهاي. دشو مي

از چنـد    كه  يدر پيمانهاي. شود ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  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
در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به ) تبصره

  .شود يز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق ميميزان تجه
اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت 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 يز كارگاهتجه  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  ، گاز، مخابرات ، 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  پيش  مربوط  فصلهاي  هاي رديف

،  آب  انتقـال   بـراي   چنانچـه . شود  ، 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 انال، ك 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
تور و ترانسـفورما   نصب  ، 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  يا شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، 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  يبين پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  از شـبكه   اسـتفاده   بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي 05ـ2 
و سـاير    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
  مـدارك  ، در اسـناد و  زمينه  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
، منظـور   كارگـاه   تجهيز و برچيدن  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   پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه جرا نياز بها  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  چنانچه. 6ـ2 
تجهيـز و    هـاي  رديـف  در  بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  در صورتي. شود
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  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  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  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  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

  .، منظور كند كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
، هـر   اسـت   شـده   گذاشته  كارفرماست  عهده به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  به. 8ـ2 

  بينـي   پـيش   پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  نظر دارد برايكارفرما در   كه  ديگري  تسهيالت  نوع
  .كند

  هـاي  رديـف  واحـد   ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  هزينه. 9ـ2 
  .شود منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف ، در بابت  و از اين  است  شده  ه، محاسب مربوط  فصلهاي

  و از ايـن   اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهاي  هاي رديف ، در آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  هزينه. 10ـ2 
  .شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ايه رديف در  اي ، هزينه بابت

 در  اي ، هزينـه  بابـت   و از ايـن   است  شده  ، محاسبه مربوط  واحد رديفها در فصلهاي  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  هزينه. 11ـ2 
  .شود ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف

  است  الزم  كه  در كارهايي.  است  شده  بيني پيش   ) مستمر كارگاه  هاي هزينه(  باالسري  در هزينه،  پيمانكار در كارگاه  انكارمند  غذاي  هزينه. 12ـ2
  .شود يمنظور م  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه

از غـذا، در    كننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  در 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 هزينه  توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني پيش. 14ـ2 
  . نيست

  ، بـر اسـاس   انحرافي  راههاي به  مربوط  تعمليا  حجم. شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف ، جزو 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 آزمايشگاه  مهندس كارفرما،  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  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 منظور مي
تـا   421001و  420303تـا   420301  هاي رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  يدنتجهيز و برچ  هزينه  مقطوع  مبالغ  جمع. 17ـ2 

در زير بيشـتر    شده  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  ت، تاسيسا مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  فهرستهاي 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
و   و آبيـاري  ، آبيـاري تحـت فشـار     آب  انتقـال   خطـوط راهداري، ،  دگاهفرو دآهن و بان راه، راه  رشته  پايه  فهرستهاي به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2

  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 5  ميزان  ، به زهكشي
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  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گاه مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  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 از رشته  هريك به  برآورد مربوط
   كلي  شرايط. 3
  را تهيـه   تجهيز كارگـاه   جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  كار موظفپيمان. 1ـ3 

  .قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  دسـتگاههاي  ، پيمانكـار را بـه   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامين  براي  پيمان  مدارك و در اسناد  شده  بيني پيش  روش  به  كارفرما با توجه. 2ـ3 

  ، بـراي  و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  و سازمانهاي  اجرايي
  .كند مي  ، معرفي نساختما  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف 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  گاهكار  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  در مواردي. برساند  انجام به

  . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
تجهيـز  . شـود  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  يها قيمتاز   استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  موضوع(جديد   قيمت  تنها براي
  غمبلـ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف از  هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 5ـ3 

  .شود مي  ، پرداخت مربوط  هاي رديف در  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  پرداخت  شده  بيني پيش 
  كنـد، در برابـر حـوادث    مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  زينهه به  است  پيمانكار، موظف. 6ـ3 

  .كند  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
. شوند  كار برچيده  از انجام  س، بايد پ است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  يها زميندر   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  ارفرما احداثك  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
يـاد    پيمانكار، سـاختمانها و تاسيسـات   به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
  .شود كارفرما واگذار مي ، به شده

   پرداخت  نحوه. 4 
  وضعيتها درج  و در صورت  شده  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف از  كهر ي  هزينه. 1ـ4 

  .شود مي
 پيشـرفت   اسبتن از كار باشد، به  بخشي به  مربوط  شود، چنانچه 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 ا منظور ميوضعيته  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 2ـ4 
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  .شود مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  هزينه. 3ـ4 
ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشاور، قبـل   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 برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينهاز 

  .هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت شود اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
  

  هاي تجهيز و بر چيدن كارگاه 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 .ي تهيه غذاي كارگرانتامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم برا  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 ( .ور و آزمايشگاهمشا

  

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  )4-4با رعايت بند ( .سرعت

  

هاي مدار بسته با قابليت  ارفرما با تلوزيونتجهيز دفتر مركزي ك  420305
 مقطوع  .انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما

  

و ) HSE(هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست   420306
 مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل

  

جهيز انبارهاي سرپوشيده، تو  هاي پشتيباني تامين ساختمان  420401
 مقطوع .آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه

  

   مقطوع .تامين و تجهيز انبار مواد منفجره  420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان  420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  

   مقطوع .محوطه سازي  420404
   مقطوع .ق يا نيمه عميقاحداث چاه آب عمي  420501
   مقطوع .تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه  420601
   مقطوع .تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  420602
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .هاي مخابراتي داخل كارگاه تامين سيستم  420603
   مقطوع .تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه  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  تامين پي و سكو براي نصب ماشين  420901

 مقطوع .لح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنهامصا
  

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين  420902
 مقطوع .خريد خدمت يا خريد مصالح

  

آالت و تجهيزات به كارگاه و  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
 طوعمق .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 بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه

  

 كوبي و سپر آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين  421004
 مقطوع .كوبي به كارگاه و برعكس

  

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  كف تهيه لوازم و مصالح و  421005
    مقطوع .ها ساخته پل پيش

 قطعات تير مشبك فلزي بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و  421006
 مقطوع .به كارگاه و برعكس) النسمانترپو(

  

ساخته از محل  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
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
وسايط نقليه از  تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و  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
هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري  شبكه جمع ،ته شبكه توزيع آبشود، در كارهاي رش 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 .حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه  421201
   مقطوع  .تجهيز كارگاهبيمه   421301
    مقطوع  .برچيدن كارگاه 421302

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
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  كارهاي جديد. 4پيوست 
  
  

  :شود ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  قيمت واحد پيش شرح ومنضم به پيمان براي كار جديد ابالغي،  مقادير وبها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
و يا روش تعيين  بيني شده باشد منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش و مقاديربها  كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

براي پرداخت قيمت جديد عيناً  ،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش(ها تصريح شده باشد  قيمت واحد آن در مقدمه فصل
ساير ، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد هاي باالسري هزينهمانند (هاي مندرج در پيمان  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

ي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير ها قيمتهاي  شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف استفاده مي) هاي مربوط ضريب
  .درصد است 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  مبلغ. شود مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

  .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
  

  




