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 کاربرد  دستورالعمل

 

  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  و زهکشی  آبیاري  بهاي  به اختصار فهرست  که  و زهکشی  آبیاري  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست.1-1
 : زیر است  بها، به شرح  فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات

 کار. پاي  ) مصالح1  وستپی
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح2  پیوست
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل3  پیوست
 کارهاي جدید.) 4  پیوست

اده هاي اجرایی موضوع م گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  .نحوه2
را   5و موارد مندرج در بند  و زهکشی  آبیاري  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  بها، به نحوي فهرست  این  هاي ردیف  .شرح1ـ2

  فهرست  نای  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  قرار دهد.در مواردي  زیر پوشش
  ردیفها، با عالمت  شود.این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق

رچه مشخصات فنی دار در دفت الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  و به عنوان  شده  مشخص  ستاره
و در   محاسبه  هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  بهايخصوصی درج شود.

  مقدمه  و به انتهاي  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود.هرگاه می  مورد نظر درج  برابر ردیف
 گردد. می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل

با   هر فصل  هاي ، ردیف جدید در آینده  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي به ردیف  دسترسی  بها، به منظور سهولت  فهرست  .در این2ـ2
  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  .شماره است  شده  تفکیک  مشخص  شماره با  اي جداگانه  آنها، به گروهها یا زیر فصلهاي  به ماهیت  توجه
در هر   ردیف  آخر، به شماره  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  به ترتیب  که  است
  آنها توسط  مصالح  که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  )، براي دستمزدي  (کارهاي  شانزدهم  .فصل است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

و   تهیه 1ـ2بند   کار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به مورد نظر (ستاره  دستمزدي  کارهاي  برآورد، ردیف  تهیه  شود.هنگام می  کارفرما تأمین
 گردد. می  درج  یاد شده  در فصل

دیگر،   ، یا روش یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  آنها به صورت  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  .براي3ـ2
  شده  تعیین  به روش  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

در صورتی که براي تامین بهاي واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها  شود.  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه
 شوند. یم  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  این  حالت  در اینبینی شده باشد، جمع جبري اضافه یا کسربها مالك عمل خواهد بود  پیش

  تعیین ،1ـ2در بند   شده  تعیین  واحد هستند، به روش  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی  .بهاي4ـ2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  نیز اقالم  اقالم  شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  .شرح5ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه  کار، به تصویب  اجراي  برآورد هزینه  بررسی
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی.6ـ2

) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف
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  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
، (بر  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال کشور سازمان برنامه و بودجه، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

ارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات قرار گیرد. در ک  عمل  دار) مالك هاي ستاره اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( مناقصه واگذار می

  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي هزینه آن به  مربوط  غیر پایۀ  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  برآورد، به جمع  تهیه  .هنگام7ـ2 
 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر بی. ضر1ـ7ـ2
 يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه)مناقصه فاتیترك تشر

(و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 ابربر شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان يباالسر  بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م مناقصه)

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2
 .3  پیوست  دستورالعمل  طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  .هزینه3ـ7ـ2
  این  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  .براي8ـ2

،  هاست ردیف  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست

،  به هر فصل  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  د آنواح  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  تهیه

 اي و ضریب منطقه  باالسري .ضریبآید می  دست کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  مبلغ

  مدارك کار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع به

 شود. می  بها و مقادیرکار، نامیده فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و 3، 2، 1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده

  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  راياج  برآورد هزینه  براي  که  .در کارهایی3
  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي

  برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  به این  اجرا که  ر یا برآورد هزینهبها و مقادی  شود.فهرست می
کار،   اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  ، به عنوان است  منعکس  نیز در آن  جمع  و به صورت  کار به تفکیک  مختلف  برآورد بخشهاي

 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند.در این می  یگر ملحقبه یکد
  ارهدرب  اطالعاتی  هر نوع  آنها و به طور کلی  تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  .مهندس4

  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  والزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  آنها را، که
 کند.  درج  پیمان  خصوصی فنی

  پرورش  هاي پروژه، رسان آب  هاي )، کانال1 انحراف  (بندهاي  و زهکشی  آبیاري  هاي پروژه  کوچک  بندهاي  به  مربوط  عملیات  .برآورد هزینۀ5
هاي ذخیره آب  بندان ، کارهاي تغذیه مصنوعی، مهندسی رودخانه، تجهیز و نوسازي اراضی کشاورزي، استخرها و آب) (گرمابی  ماهی

 شود.  بها، انجام فهرست  از اینکشاورزي 
  به دوره  مربوط  هاي )، ساختمان (سردابی  ماهی  پرورش  ها، تأسیسات خانه  تلمبه،  آب  مخازن  ها و تأسیسات ساختمان  اجراي  .هزینۀ6

 برآورد  و ساختمان صنعتی ساختمان هرست  هواحد پای  بهاي  هاي از فهرست  ، باید با استفاده جنبی  هاي و سایر ساختمان  و نگهداري  برداري بهره
 ، برآورد گردد. آب  انتقال  خطوط  رشته  واحد پایه  بهاي  ، از فهرست آب  نتقالا  به خطوط  مربوط  تأسیسات  شود و هزینۀ می

بوده و هدف از  "اي بندهاي انحراف ضوابط طراحی سازه"سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان  198نشریه  3-2-1بندهاي انحراف مطابق تعریف مندرج در بند 1
 باشد. احداث آن، انحراف مسیر رودخانه یا تقسیم آب به صورت موقت یا دایم می
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برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار تنظیم هاي حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان . دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله7

 هاي مندرج در این جدول باید باشد.حمل براساس فاصلهارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه 
(تجهیز و برچیدن  3بینی شده براي تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست هاي پیشتواند با درج مبلغ در ردیف. کارفرما می8

معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، هاي مربوط به عملیات خاکریزي هاي زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه)، انجام آزمایش
گذار سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختالط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار وا

ما باید به نمونه برداري و انجام آزمایش با تواتر حداقل هاي یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرکند. با واگذاري انجام آزمایش
 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند. 25

هاي مهندسین مشاور تشخیص صالحیت شده سازمان براي انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت
اي از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاري امضا کرده و نسخه برنامه و بودجه کشور در

 هاي طرح اختالط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.هاي آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه
 وضعیت صورت نیست، مجاز پایه بهاي فهرست براساس شوند می منعقد ساخت و طرح روش به که هایی پرداخت صورت وضعیت پیمان. 9

 مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان)، پرداخت شود. يروش ها ریسا ای( کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهاي با مطابق باید کارکرد
 در کافی مطالعه و شناسایی یا و باشند) توجه قابل( ناشناخته و زیرسطحی عملیات داراي که هایی روش طرح و ساخت در پروژه کاربرد

 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شود نمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1399براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .10

گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمتاصالحی، عالمت 
 است.
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  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ه، مقدم .مفاد کلیات1
از   واحد هر یـک   بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  هکنند  تعیین  تنهایی  ، به اتلیها و ک فصل  هدر مقدم  شده  درج  ها و شرح ردیف  .شرح2 

و  بهـا   فهرسـت   در ایـن   شـده   تعیـین   شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها، در صورتی ردیف

 د.باش  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

  و به کارگیري  تأمین  هاي هزینه  و شامل  بوده  و زهکشی  آبیاري  به رشتۀ  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این  هاي .قیمت3
در   مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي

  این  هاي واحد ردیف  مورد)، در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمایش  .هزینۀ کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح  ، اتالف ارگاهک
 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست

کار،   پراکندگی  بابت  بهایی اضافه  گونه  .هیچ است  فنی  و مشخّصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي .قیمت4 
کند، جز   کار را مشکلتر یا مخصوص  اجراي  دیگر که  و کیفیات  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیۀ یا ارتفاع  عمق شیب، ، زمین  سختی

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  ینیب بها پیش بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  آنچه
،  پیمان  به  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینۀ  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ وباالسري اي،  هاي منطقه ضریب  مربوط  .مبلغ5 

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  ا یا هزینهه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده
 باشد. پرداخت نمی

روز   هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسۀ  بها با فهرستهاي  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهاي  از مقایسۀ  گیري  .با نتیجه6 
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  یگر، وجهد  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  یا استناد به تجزیۀ

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحلۀ  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوة  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  .در هر بخش7 
 -امورنظام فنی و اجرایی  108  شماره  (نشریۀ  و زهکشی  آبیاري  عمومی  فنی  ، مشخصاتبها  فهرست  در این  فنی  .منظور از مشخصات8 

سازمان  –تجدید نظر دوم  – 55سایر نشریات مربوط (نظیر نشریه شماره  مورد  ) و بر حسبسازمان برنامه و بودجه کشور-تجدید نظر اول 
 . و دستور کارهاست  اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  صات، مشخ پیمان خصوصی  فنی  ، مشخصاتبرنامه و بودجه کشور)

تجدید  -108نشریه شماره  9-6و  8-6. در مورد کارهاي خشکه چینی با قلوه سنگ یا سنگ الشه مطابق مندرجات موضوع بندهاي 8-1
 گیرد. ، عملیات اجرایی با دست صورت می55نشریه  3-1-10نظر اول و بند 

 . است 1  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی .در ردیف9 
 باشد. می 1شماره  جدول  بها، طبق فهرست  در این  شده  نامبرده  هاي مالت  ساخت  مورد نیاز براي  مصالح  و میزان  .نوع10 
  مواردي  ، تنها براي بیش از آن  حمل  .هزینه است  بها منظور شده فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  .هزینه11 

 شود. می  پرداخت  ونقل حمل  فصل  هاي مورد ازردیف  ، برحسب است  شده  ها تعیین فصل  در مقدمه  که
 . نیز نافذ است  اختهس  پیش  بتن  مورد براي  ، بر حسب است  شده  بینی درجا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی  .شرایط12 
 مشاور برسد.  بهتأیید مهندس  از سفارش ، قبل فنی  بامشخصات  مورد نیاز، باید ازنظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  .نمونه13 

، با  هاست مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري .اندازه14
،  است  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  گیرد.درمواردي می  ها صورت فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به  توجه
 شود. می  انجام شده  تعیین  روش به  گیري اندازه
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گواهی اجزاي کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعالم شده در این فهرست بها و به ترتیب اعالم صورتجلسات، گواهی انجام کار و .15 

 تنظیم و مالك عمل قرار گیرد.23بند شده در 
 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعیت ، در صورت1  پیوست  کار، مطابق پاي  .مصالح16 
 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب  ساز، باید به تأیید مهندس بتن  دستگاههاي  و فیلتر و همچنین  بتن  سنگی  صالحتولید م  استقرار دستگاههاي  محل.17 
  است  الزم  مواد منفجره  آنها به کار بردن  استخراج  براي  که  است  سنگی  ، مصالح کوهی  .منظور از سنگ18 
  کار در محیط  پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیرتر از آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت به  که  هایی در ردیف.19 

مشاور   به تأیید مهندس  آن  مشابه  یا وسیله  موتوري  از تلمبۀ  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوري  با تلمبۀ  آب  آبدار و تخلیه
 گیرد. می  شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیرتر از آب  که  از عملیات  قسمت  آن  به  یاد شده  شود.ردیفهاي  مجلس  کار صورت  از انجام  سبرسد و پ

یا   زهکش  مانند احداث  باید روشهایی ،)Care of Water(  یا سطحی  زیرزمینی  آبهاي  و هدایت  ، انحراف کنترل  براي  که  .در مواردي20 
بها، برآورد و   فهرست  این  هاي ردیف  ، طبق مربوط  عملیات  اجراي  هزینۀ  صورت  شود، در این  به کار برده  و مانند آن  حفاظتی  خاکریزهاي

 نخواهد شد.  کار، پرداخت  مختلف  قسمتهاي  براي  زیرزمینی  زیر تراز آب  عملیات  انجام  بهاي گردد و اضافه می  پرداخت
  موقت  به صورت  ) که و غیر سنتی  موجود (سنتی  و زهکشی  آبیاري  هاي شبکه  به حفظ  مربوط  اقدامات  و همچنین  موقت  انحراف  زینۀ.ه21 

  مییدا  ظحف به  مربوط  و اقدامات  عملیات  اجراي  .هزینۀ است  شده  بینی ، پیش تجهیز کارگاه  هاي شود، در هزینه اجرا می  پیمان  و در مدت  بوده
مشاور   کار، با تأیید مهندس  اجراي  و یا در حین  بوده  پیمان  موضوع  جزو عملیات  ) که و غیر سنتی  موجود (سنتی  و زهکشی  آبیاري  هاي شبکه

 گردد. می  بها، پرداخت  فهرست  این  شود، بر اساس کارفرما اجرا می  و تصویب
هاي  کنی و ... در ردیف برداري، کانال کنی، خاك رویس براي دسترسی به محل اجراي عملیات پیحداث هرگونه رمپ و جاده سا  .هزینۀ21-1

 بینی شده است و از این بابت هزینه دیگري پرداخت نخواهد شد. مربوط پیش
 نماید. می  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زیر مقدار سیمان  دول. ج22

 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت در مالتمقدار سیمان  -1جدول شماره 

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادي و 

 1:3سیمان 
 1:3:12مالت با تارد  1:2:9مالت با تارد 

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 دوغاب سیمان معمولی شرح

 430 مقدار سیمان
 

 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:23

اجرایی، مشخصات فنی عمومی، هاي  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه23-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 
 

 

۵  
 

 



  کلیات
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 ،ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

جلسات باید به امضـاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی               صورت. 23-2

کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه   جلسات باید توسط صورت

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـه    موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت

جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  نکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورتهر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیما

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابـالغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه      مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر   رتانجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صو

جلسه اصالحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس       ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

در صورت وضعیت لحاظ مـی گـردد.    7/0جلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضریب  تصور

هـاي مهنـدس مشـاور و     جلسات بوده و از تعهدات و مسـوولیت  جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورت ابالغ صورت

 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد . 23-3

 .تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

23-4  . 

ها و مشخصات فنی شود، هزینـه مربـوط    ومت مورد نظر در نقشهاي با مقا . چنانچه پیمانکار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تولید بتن سازه24

هـاي متنـاظر بـا عیـار      (و حمل سیمان و سایر مصالح مشمول حمل) براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبیقی زیر از ردیـف   ریزي به بتن

س این روش (بدون در نظر گـرفتن تغییـر احجـام    شود، لیکن هزینه اجراي بتن براسا بهاي پایه منضم به پیمان پرداخت می سیمان در فهرست 

ریزي و عیار سیمان)، نباید بیشتر از روش مندرج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علت تغییر فاصله حمل بـراي تـامین مصـالح بـه      بتن

 باشد. منظور افزایش کیفیت بتن قابل پرداخت نمی

باشـد. از ایـن رو پیمانکـار بایـد بـراي       تند از سوي پیمانکار و تصویب مهندس مشاور مـی اجراي موارد فوق منوط به ارایه نتایج و مدارك مس

 مهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجراي بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آورد. 
 

MPafcMPa 3716 <≤8010 += fcw 
 

fcاي بر حسب مگاپاسکال ( هاي استوانه نامه بتن ایران و نمونه : مقاومت فشاري مشخصه بتن، براساس آیینMPa( 

w(پایه پرداخت) عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن : 
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شود و تهیه و تامین آن  گردد پرداخت نمی افزایش مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده میدر این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور 

هاي باالتر وجود ندارد.  بر عهده پیمانکار است و براي بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعیین شده مجوزي براي استفاده از ردیفهاي با قیمت

وري مصرف سیمان بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختالط، به هیچ وجه قابل  فزایش بهرهرابطه یاد شده صرفاً براي موضوع این بند در ا

 باشد. استناد نمی

. عالوه بر تامین مشخصات مقاومتی بتن، الزم است پایایی بتن نامه بتن ایران خواهد بود الزم به ذکر است که ضوابط پذیرش بتن براساس آیین

فنی عمومی و خصوصی پیمان تامین گردیده و حداقل مقدار سیمان براي حصـول پایـایی مـورد نظـر نیـز       مطابق ضوابط مربوط و مشخصات

 کنترل شود.

 . است  شده  ، محاسبه1399  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  .این25
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  تخریب  .عملیات اول  صلف

  مقدمه
 

خاکریز   به مصرف  حاصل  شوند و مصالح می  کنی کنی، گودبرداري و کانال ، پیخاکبرداريمشمول   که  ، به سطوحی010101  ردیف  .قیمت1 
 گیرد. نمی  رسد، تعلق نمی

نشود، کاربرد  010102شناسی مدنظر نبوده و براي هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف  بندي گیاه تعریف یا طبقه 010101در  استفاده از  .2 
 . است  پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسۀ  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است  به دستور کار مهندس  منوط آن  اجرايدارد و

درصد بهاي کل، پس از عملیات کاشت  70باشد.  ها می فرایند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداري و تثبیت آن.3 
 باشد. ماه) قابل پرداخت می 6درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداري و تثبیت ( 30گردد و  درخت پرداخت می

  اي جداگانه  کار، هزینۀ  سختی  و به عنوان  است  و هر وضع  ، به هر شکل ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  دراین  تخریب  واحد عملیات  .بهاي4 
 گیرد. نمی  تعلق  به آن

و مجزا از یکدیگر   تفکیک  ر مرتبمشاور، به طو  مهندس  تشخیص  باید طبق  شود، در موارد لزوم می  حاصل  از تخریب  که  مفیدي  .مصالح5 
 نخواهد شد.  آنها، پرداخت  کردن  بندي دسته  ) براي شده مشخص  به صراحت  که  مواردي  (به استثناي  اي جداگانه  شود و هزینه چیده

و در   ها منظور شده ، در قیمت ندازيو بارا  در کارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل  و بارگیري  آوري جمع  .هزینه6 
  آن  و باراندازي  و حمل  بارگیري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص  طبق  که  صورتی

 شود. می  و پرداخت  ، محاسبه کامیون  داخل در  شده  بارگیري  مصالح  حجم  ، بر اساسحمل و نقل  ، از فصل به حمل  مربوط  هاي ردیف  طبق
هاي با  ، با هر نوع سقف (غیر از ساختمان  و سنگی  ، بلوکی ، آجري ، گلی خشتی  مشاور، ساختمانهاي  دستور کار مهندس  طبق  که  .در مواردي7 

  هاي و قیمت  شده  ، پرداخت010302و  010301  هاي ردیف  مورد طبق  آنها بر حسب  شوند، بهاي  کلی  تخریب اسکلت کامل بتنی یا فلزي)،
 قرار گیرند.  ، مورد استفاده یاد شده  ساختمانهاي  تخریب  تواند براي نمی  تفکیکی

و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز  شود می  ، پرداخت زیربنا در هر طبقه  متر مربع  ، بر اساس010302و  010301  هاي ردیف  .بهاي8 
 گیرد. ها پرداخت دیگري صورت نمی به عبارت دیگر براي تخریب فونداسیون این نوع ساختمان باشد، می
آالت سنگین راهسازي نظیر بولدوزر استفاده شود، کسربهایی  ) از ماشین010502و  010501  هاي شماره ردیفچنانچهبراي تخریب بتن ( .9

 هاي مذکور اعمال خواهد شد. درصد به ردیف 30معادل 
 شود. می  ، پرداخت شده  چیده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس  ، درصورت010601  ردیف  هاي.ب10
 ، تخریب تمام آسفالت در مسیر براي تجدید اسفالت است.010701. منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف 11
 تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت بدون محدودیت در طول مسیر است.، تراشیدن 010901. منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف 12

 50تخریب نشود و توسط ماشین آالن سنگین نطیر بیل مکانیکی تمام سازه تخریب شود . چنانچه بخشی از سازه بتنی مسلح یا غیرمسلح 13
درصد بهاي ردیف تخریب قابل پرداخت است.
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  تخریب  .عملیات اول  صلف
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٧٩٠  
بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن 

 ازمحل عملیات.ریشه های آن 
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۴٠٠,٢٧

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

متر محیط تنه  سانتی ۵متر باشد، به ازای هر  سانتی ١۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵(کسر 

 عملیات.به خارج محل 

٠١٠١٠٢ 

  

 اصله ٠٠٠,٢۵

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

متر، به  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه می شود.).

٠١٠١١١ 

  
 اصله ٠٠٠,١٢۴

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ۴٠٩,٠٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ۶۵۴,۵٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ٩٠٠,٧۵

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

 تناسـب محاسبه می شود).

٠١٠١١۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٠١٢١ 

  
 اصله 

تا  ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی ۶٠

٠١٠١٢٢ 

  
 اصله 

تا  ۶٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٠١٢٣ 

  
 اصله 

در صورتی که محیط تنه درخت بیش از  جابجایی درخت
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٠١٢۴ 

 مترمربع ٨٢٩,٠٠٠  
تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه ای، شامل 

 تمام عملیات تخریب.
٠١٠٣٠١ 
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  تخریب  .عملیات اول  صلف
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩٣٩,٠٠٠  
تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی 

 بامالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.
٠١٠٣٠٢ 

 ٠١٠۴٠١ تخریب بناییهای خشتی یا چینه های گلی (چینه باغی). مترمکعب ٢٧٠,٠٠٠  

 مترمکعب ۴۵١,٠٠٠  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت ماسه و سیمان 

 یا باتارد چیده شده باشد.
٠١٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٣٨٨,٠٠٠  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت گل وآهک یا 

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

 مترمکعب ۴۵١,٠٠٠  
تخریب بناییهای سنگی که بامالت ماسه سیمان یا با تارد 

 چیده شده باشد.
٠١٠۴٠۴ 

 مترمکعب ٣٨٨,٠٠٠  
تخریب بناییهای سنگی که با مالت گل آهک یا ماسه آهک 

 یا گچ و خاک چیده شده باشد.
٠١٠۴٠۵ 

 مترمکعب ١,٠٢٨,٠٠٠  
تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهای آن سالم از کار 

 درآید و دسته کردن آنها.
٠١٠۴٠۶ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢۵۴,۴  
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه 

 بخشی از سازه تخریب شود
٠١٠۵٠١ 

 مترمکعب ۶,۵١١,٠٠٠  
تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن 

 چنانچه بخشی از سازه تخریب شود میلگردها
٠١٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ۵۶٧,٠٠٠

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

 مصالح چیده شده.

٠١٠۶٠١ 

 مترمربع ۵٨,٣٠٠  
تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیری جاده ها و 

 متر. سانتی ۵ضخامت تا  طورکلی، به بهخیابانها 
٠١٠٧٠١ 

  
 مترمربع ۶٠٠,١٠

متر اضافه  ازای هر سانتی ، به٠١٠٧٠١ردیف  بها به اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ۵ ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه می

٠١٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٨٣,٧٠٠

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

 متر. ۵٠طول حداکثر 

٠١٠٩٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١۵

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

 شود). محاسبه می

٠١٠٩٠٢ 
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  تخریب  .عملیات اول  صلف
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٩,٨٠٠

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

 متر. ۵٠طول بیش از 

٠١٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠

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

 شود). محاسبه می

٠١٠٩٠۴ 
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  با دست  خاکی  .عملیات دوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  با دست  خاکی  .عملیات دوم  فصل
  مقدمه

 

  محل  یا محدودیتهاي  خاکی  عملیات  حجم  کمی  به علت  که  شود.در مواردي  انجام  ماشین  باید به وسیله  طور معمول  ، به خاکی  .عملیات1 
  خاکی  عملیات  فصل  هاي از ردیف  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیۀ  ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات  اجرا، انجام

با   یافته  مقادیر افزایش  حجم  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که  شود.در صورتی برآورد می  با دست
 باشد. ، تنها با تأیید کارفرما مجاز می فصل  این  هاي قیمت

  موتوري  یا غلطکها و ویبراتورهاي  دستی  وسایل  توسط  که  کوبیدن  عملیات  شود و همچنین می  بر انجام  دج  توسط  که  خاکبرداري  .عملیات2 
 شود. می  محسوب  دستی  خاکی  شود نیز، عملیات  ) انجام (غیر خودرو یا کششی  دستی

تغییر   شود و از بابت می  ها محاسبه جلسه  ، دستور کارها و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده  ، بر اساس خاکی  عملیات  .حجم3 
 نخواهد آمد.  به عمل  پرداختی  گونه ، هیچ مصالح  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی  حجم

 شوند: می  بندي زیر طبقه  ها به صورت زمین  .انواع4 
 آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود، به حدي در  زمین،  لجنی هاي .زمین1ـ4
بر و یا  ها به وسیله بیل، کلنگ، دج هایی هستند که انجام عملیات در آن باشد و زمین ها می ها و آبرفت شامل انواع خاك،  خاکی  هاي .زمین2ـ4

 سایر وسایل مشابه عملی باشد.
 نگی، س  هاي .زمین3ـ4
  هاي ها چکش آن  کندن  براي  هستند که  هایی زمین آذرین و دگرگونی است و،  هاي رسوبی انواع مختلف سنگشامل ،  سنگی  هاي .زمین4ـ4

با   ) توأم است  جابجایی  قابل  دستی  با وسایل  که  هایی (سنگ  سنگ  معمولی  قطعات  در آن  که  هایی نیاز باشد.زمین  یا مواد منفجره  سنگبري  بادي
 شوند. نمی  تلقی  سنگی  باشد، زمین  وجود داشته  و ماسه  شن  یا مخلوط  خاك

  کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  ، با تأیید مهندس خاکی  در سایر عملیات  زمین  بندي مشاور و طبقه  ها، با تأیید مهندس پی  زمین  بندي .طبقه5 
 شود. می

  تشخیص به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات ، به سنگی  هاي یا ریزش  غیرسنگی  هاي در زمین  کنی و پی  در خاکبرداري  که  .در مواردي6 
  برداري شوند، خاك می  شکسته  که  هایی سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس
  ردیف  طبق  آن  ، بهاي با ماشین  عملیات  انجام  شود و در صورت می  ، پرداخت فصل  یندر ا  مربوط  هاي از ردیف  آن  و بهاي  منظور شده  سنگی
 . است  پرداخت  ، قابل با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط

کردن اطراف  شود و بابت اضافه عرض جهت اجراي پی بهاي مازاد قابل پرداخت نیست. هزینه پرابعاد پی کنی برابر ابعاد نقشه منظور می.7 
 پی در ردیف پی کنی منظور شده و بابت پرکردن آن بهاي جداگانه پرداخت نمی شود.

  هاي مجدد قسمت  گیرد، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش  کنی و پی  برداري خاك  .چنانچه8
  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  عهده ، به آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  ، بامصالح اضافی

 نخواهد شد.
  و پرداخت  است  حفاظتی  عملیات  و انجام  ایمنی  به منظور تأمین  الزم  اقدام  هر نوع  به انجام  ، پیمانکار ملزم در سنگ  خاکی  .در عملیات9 

 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  اضافی
 نخواهد شد.  پرداخت  اي گیرد، هزینه می  دیگر صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبۀ  آبکشی  که  مواردي  .براي10 
 : زیر است  ، به شرح خاك  حمل  هزینه  پرداخت  .نحوه11 
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  با دست  خاکی  .عملیات دوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم یا به  کارگاه  خارج به هر نوع عملیات خاکی با دستاز   حاصل  هاي .در مورد خاك1ـ11 

  بابت  از این  دیگري  و پرداخت  ها منظور شده ، در قیمت و تورم  حجم  افزایش به  مربوط  هاي ود، هزینهش می  محاسبه  شده  کنده  محل  هاي اندازه
  ها در خاکریزها، یا حمل خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام  عمل به

  جلسۀ  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  پیشنهاد مهندس به  ، منوط باراندازي  هر مورد از نظر مقدار و محل ، در کارگاه  خارج آنها به
 . است  اجرایی

شود، برابر  می  حمل  که  خاکی  در خاکریزها، حجم  مصرف  ) براي کارگاه  یا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهیه  هاي .در مورد خاك2ـ11 
 شود. می  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه  جمح
مرکز   بین  فاصلۀ  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان  ، در شرایطمحلهر نوع عملیات خاکی در خاکریزها از  مصرفی  هاي .در مورد خاك3ـ11 

 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك برداري خاکریز و خاك  ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  خاکها و مواد زاید که  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي . ردیف12 

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  ) و بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود.به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
  محاسبۀ  ها، مبناي تعدد کوره  .در صورت هاست از کوره  هر یک  تا انتهاي  چاه  دهانۀ  ، فاصلۀ020301،  در ردیف  شده  درج  .مراد از عمق13 

خواهد   ، محاسبه ها به طور جداگانه از کوره  هر یک  و براي  است  میله  عمق  ها به عالوة از کوره  هر یک  متر، طول 20از   بیش  عمق  بهاي اضافه
 شد.

 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي چاه  حفاري  هاي . ردیف14 
 نخواهد بود.  پرداخت  ، قابل020601  متر، ردیف 100از   بیش  مسافتهاي  براي  دستی  با وسایل  مواد حاصل  حمل  .در صورت15 
و  020102هاي  ، موضوع ردیف شده  خاکبرداري  و رگالژ سطح  تسطیح  گیرد، بابت می  صورت  دست با  کنی  پی  عملیات  که  .در مواردي16 

 . نخواهد گرفت  صورت  پرداختی ، 020104
  با دستمذکور   عملیات  نیاز به انجام  چنانچه  گیرد، در موارد خاص  صورت  ) باید با ماشین (تریمینگ  آبیاري  بتنی  هاي کانال  .رگالژ سطوح17 

 گردد. می  پرداخت 020702  ردیف  طبق  عملیات  کارفرما، بهاي  مشاور و تصویب  باشد، با پیشنهاد مهندس
 . است  منظور شده  به هر فاصله  آب  و حمل  تهیه  ، بهاي020704و  020703  هاي .در ردیف18 

 شود. چاه در این فصل استفاده می هاي حفر .هزینه حفاري محل شمع به هر قطر،  با وسایل دستی از ردیف19
هاي مشخص شده و سپس ریختن داخل کانال یا محل  محل، عملیات مربوط به انتقال موقت مصالح بر روي برم یا 020705. در ردیف 20

باشد. اجرا (براي هر نوع سطح مقطع)، پخش، تسطیح، و رگالژ مناسب در نظر گرفته شده و هزینه جداگانه دیگري قابل پرداخت نمی
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۴۵٩,٠٠٠  
درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل لجن برداری 

 متری و تخلیه آنها. ۵٠مشابه آن تا فاصله 
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٣٩  
متر و ریختن  ٢های خاکی تا عمق  پی کنی در زمین

 های مربوط. کنار محل خاکهای کنده شده، به 
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,١٠۵  
با هر وسیله و  متر ٢پی کنی در زمینهای سنگی تا عمق 

 کنارمحلهای مربوط. ریختن مواد کنده شده، به
٠٢٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٩١

، هرگاه عمق پی ٠٢٠١٠۴و  ٠٢٠١٠٢های  ردیف بها به اضافه
 ۴تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع در عمق  ٢کنی بیش از 
همین  مترسه بار و به ٨تا  ۶متر دوبار،  ۶تا ۴متر یک بار، 
 عمقهای بیشتر.ترتیب، برای 

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ۴٣۴,۵٠٠

، در صورتی که ٠٢٠١٠۴و  ٠٢٠١٠٢های  ردیف بها به اضافه
عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته 

کاربردن تلمبه  باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به
 موتوری ضروری باشد.

٠٢٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٩١۶

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ١٫٢تا  قطر حفرمیله چاه به 
متر از دهانه چاه  ٢٠های خاکی تا عمق  مورد نیاز در زمین

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

٠٢٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٢۶۵,۵٠٠

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

متر دوم مازاد  ۵متر یک بار، برای حجم واقع در  ٢٠بر
مترسوم سه بار و  ۵متر دو بار، برای حجم واقع در ٢٠بر
 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. به

٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١١١

داخل  ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به
روی لوله ها، در هر پی ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیکی و 

 متر و تسطیح الزم. سانتی ١۵عمق و در الیه های حداکثر 

٠٢٠۵٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴۵٠

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از 
متر و تخلیه آن  ۵٠لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا

 درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

٠٢٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٣١۶,۵٠٠

متر  ۵٠، برای ٠٢٠۵٠٢و ٠٢٠١٠١های  ردیف بها به اضافه
تناسب  متر به ۵٠حمل اضافی با وسایل دستی (کسر

 شود). محاسبه می

٠٢٠۶٠١ 

 مترمربع ١۴,۴٠٠  
تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین درمحل 

 پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی.
٠٢٠٧٠١ 
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  با دست  خاکی  .عملیات دوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۴٩,٨٠٠

تسطیح و رگالژسطوح کانالهای شبکه آبیاری (تریمینگ) با 
رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار 

 میگیرد.

٠٢٠٧٠٢ 

 مترمربع ٢٢,٨٠٠  
آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین 

 درصد پروکتور استاندارد. ٩۵طبیعی تا حد تراکم 
٠٢٠٧٠٣ 

  
 مترمکعب ١۶۵,۵٠٠

آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در الیه های حداکثر 
روش پروکتور  درصد به ٩۵متر با تراکم  سانتی ١۵

 استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.

٠٢٠٧٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٠٢  
ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با 

 رگالژ مناسب، در محلهای تعیین شده.
٠٢٠٧٠۵ 
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل

 

  مقدمه
 است. 1جدول شماره  . واژگان استفاده شده در این فهرست بها داراي معانی به شرح1

 تعاریف واژگان بکار رفته -1 جدول شماره

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدي به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاك نباتی
ها . این خاكشوند خاك نباتی محسوب می ،هاي پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن ریشه ،خاك حاوي مواد آلی
 نیستند.براي تحمل بارهاي وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی (

GSI Index, Strength( 

بندي سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح شناسی، سیستمی از ردهشاخص مقاومت زمین
 شود.، مقدار آن تعیین می3طبق بند ها ناپیوستگی

 باشد.ها میها و آبرفتشامل انواع خاك Iزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<20هاي سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<30≥20هاي سنگی با به زمین IIIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<40≥30هاي سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<50≥40هاي سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<60≥50هاي سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI≥60هاي سنگی با به زمین VIIزمین نوع 

ساخت  چون  نقشه
 شناسی مهندسی زمین

 آن پیاده شده است. متفاوت دراي هGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهايچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمین به سازه از را بار که شود می اطالق سازه از بخشی به پی
 .شود انجام ریزي پی

 کانال کنی
تاسیساتی (از هاي انواع لوله آب، براي انتقال عبارت است از یک مجراي مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که

 شود. ها (از قبیل برق، فیبر نوري و ...) ، کنده میقبیل آب، فاضالب، نفت، گاز و ...)، انواع کابل

 شود.هاي قایم، گود اطالق میطرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت هاي چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهي ابالغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ، نقشه  ، طبقاین فصل  عملیات   .2
  هاي ابالغی، مجاز نیست.شود. پرداخت وجه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:کنی و گودبرداري به ترتیب زیر محاسبه می، کانالبراي خاکبرداري) VII تا I نوع( زمین احجام هر یک از انواع .3
 شود.هاي ابالغ شده تهیه میهاي عرضی اجرا شده و نقشهآ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیل 

 شود.ترسیم می 2شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره ب. نقشه چون ساخت زمین
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 GSIنمودار تعیین  -1 شکل

 

 
 شناسی مهندسی) ساخت زمین چون (نمونه نقشهبر روي پروفیل عرضی  GSIمقادیر نحوه نمایش  -1 شکل
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شناسی مهندسی کنی یا گود برداري) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمینپ) حجم عملیات (خاکبرداري، کانال

 شود.و به روش منشوري (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه می
 

 
 

A1 1: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شماره )m2( 
A2 2: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شماره )m2( 

L) فاصله بین دو مقطع :m( 
V) حجم :m3( 

بین  GSIبراي خاکبرداري در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداري در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 
 برابر خواهد بود با :  40تا  30

 
 
 شود. تنظیم می 3جدول و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با  2 جدول) گواهی انجام اجزاي کار مطابق با ت

ساخت چون هاينقشه باید شود. پیمانکار. مراحل آ تا ت، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه 3-2
 مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی وضعیت برايبه پیوست هر صورت را شناسی مهندسی نزمی
هاي عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . پرداخت هریک از ردیف3-3

هاي مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروري است که روش آالت (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتماشین
 اجراي عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

-براي پی کنی بابت قالبشود. براي پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز . براي پرداخت بهاي پی کنی جنس زمین تعیین نمی4
-بندي، نیز وجه مازاد بر نقشهسازي بدون انجام قالببندي و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم قابل پرداخت نیست. در پی

 شود.هاي ابالغی پرداخت نمی
-هاي خاکبرداري پرداخت میدازه براساس ردیفهاي مندرج در پروفیلهاي خاکبرداري به هر ابعاد و ان. هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

-ها منظور شده و پرداخت مازاد صورت نمیکردن سطوح عملیات خاکبرداري در بهاي ردیفهاي مربوط به رگالژ و پروفیلهشود. تمام هزینه
 گیرد.

با   اضافی  هايمجدد قسمت  شود، پرکردن  انجامو دستورکارها   اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش عملیات خاکی  چنانچه .6
 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  مصالح

 .شودهاي ریزش یافته تعیین میهاي چون ساخت محلها براساس نقشهحجم ریزش برداري
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 کنی و گودبرداري)عملیات خاکبرداري، کانال(  گواهی انجام اجزاي کار  -2 جدول

 کنی و گودبرداري)عملیات خاکبرداري، کانال(  گواهی انجام اجزاي کار

ت کلی
صا

مشخ
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 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ ......../......./.......تاریخ پیمان:  شماره پیمان:

 شماره گواهی: ...... تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........ تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  .......... صفحه ساخت هندسی در: چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداري، کانال کنی یا گودبرداري 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاك
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور
                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 کنی و گودبرداري)گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداري، کانال -3 جدول

 )کنی و گودبرداريگواهی انجام کار عملیات (خاکبرداري، کانال

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مشاور:مهندس 

 

 پیمانکار:

 
 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی انجام کار: ...... تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه
کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 )m3حجم خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري (

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاك
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.این صورتجلسه بدون ابالغ  تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
   

     مهر و امضا
   

 
 
 
 

 
 

 

١٩  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
به  احتیاج که مواردي خاکریز (در بستر هايسراشیب یا و موجود خاکریزهاي شیروانی روي هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابالغ شده، دارد)، پله احداث
شود. بهاي جداگانه هاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزي براساس ردیف8

 ت نیست.بابت بارگیري و حمل مجدد قابل پرداخ
شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هاي محل گودبرداري در و کنی کانال کنی،  پی خاکبرداري، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9

 صورت قابل پرداخت نخواهد بود.پایداري دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این
  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  به یا  کارگاه  خارج به خاکیعملیات از   حاصل  هاي خاك  در مورد حمل. 10

  عمل به  بابت  از این  دیگري  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  ازدیاد حجم به  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده  کنده
تایید و   به  ها در خاکریزها منوط خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام

ارایه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) براي خاك 
  .باشدمی
 هايحجم اندازه برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، براي کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه هايخاك مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه براي خاکریزي معمولی یا سنگی، محل از خاك تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل
هاي حاصل از خاکبرداري و کانال براي خاك .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاك برداشتن براي و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار  4کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 
بدون امضاي مدیر طرح تنظیم و مالك عمل قرار گیرد.  4اجزاي کار، نیز باید جدول شماره  تصویب و ابالغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام

هاي مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4هاي مندرج در جدول شماره چنانچه فاصله
 ود.   شهاي مندرج در جدول فصل حمل و نقل پرداخت میمبناي فاصله

 شوند. می  گیري اندازه  شده  کوبیده  حجم  ، بر حسبماسه بادي  هاي ردیف. 11
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .12

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  . عملیاتشودنکار ابالغ میبه پیماکارفرما به   از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس پیمانکار، صورت

  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  استخراج از  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  هایی در محل. 13
بر   عالوه  پرداختی  بها، هیچگونه اضافه  این  بینی پیش  عدم  ر صورتدشود.  منظور میبراي آن  دار ستاره  مورد ردیف  برآورد، بر حسب

 نخواهد شد.   ، انجام یاد شده  هاي ردیف
هاي مربوط  مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهاي آن از ردیف ها یا آبروها یا سایر پل کنی . احجام پی14
-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گود کنی پرداخت می پی

باشد. هزینه جداگانه بابت  ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی اطراف پلشود. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداري و آماده سازي 
 ها قابل پرداخت نیست.احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازه

 شود.هاي خاکبرداري پرداخت میهزینه گودبرداي برابر ردیف
 شود. می  کارفرما انجام  با دستورکار  بر آن  مشاور و اضافه  کار مهندسدستور   متر طبق سانتی 10در حد تا   نباتی  هاي خاك  . برداشت15
  بین  فاصله  ترین مواد، کوتاه  از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریزها از محل  مصرفی  هاي .در مورد خاك16

 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، مالك صل حمل و نقل درج شده استخاکریز و خاکبرداري که در جدول مقدمه ف  مرکز ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف17

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازي  )، بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 85  شود، براي می  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  .ضخامت18

 95  متر و براي سانتی 5، برابر  آشتو اصالحی  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3 ، برابر آشتو اصالحی  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفیل به  و اضافه  متر، تعیین سانتی 7، برابر  آشتو اصالحی  و بیشتر به روش  درصد کوبیدگی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  داختیپر  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
گیرد و پیمانکار موظف  گونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز صورت نمی شود. هر می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه

 ي خود منظور کند..است آن را در قیمت پیشنهاد
.  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي19

،  ك و یا مخلوط خاك و ماسه)شده (خا  کوبیده  خاك  لیتر در متر مکعب 120  بر مبناي  آن  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  هرگاه
  ماسه  لیتر، براي 30  بر مبناي  سنگی  خاکریزي  براي  مصرفی  آب  حمل  شود. بهاي می  پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت  از ردیف

  کوبیدن  شود. براي می  محاسبه  شده  هکوبید  حجم  لیتر در متر مکعب 400  بر مبناي  خشک  بادي  ماسه  لیتر، و براي 200  بر مبناي  مرطوب  بادي
شود. براي مصرف ماسه بادي در  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  درصد مترمکعب 15معادل   هر مترمربع  بستر خاکریزها براي

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمی هاي لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی قشر اول، در زمین
مشاور و   و با دستورکار مهندس  است  شده  محاسبه  دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه  هاي انحرافی، برايیف ترمیم و تسطیح راهرد  .بهاي20

 شود. می  پرداخت  گواهی انجام کار  تنظیم
 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت -4جدول 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 شماره پیمان:

 

 تاریخ پیمان: 

 

 تاریخ انجام کار:

 

 تاریخ صورتجلسه:

 

مقادیر کمی
 

 

 شماره

 بازه

 کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان

حجم بر 

اساس 

نقشه 

ابالغی 
(m3) 

 حجم کارشده
دالیل عدم استفاده 

درخاکریزي یا 

 سنگریزي

 حمل به محل دپو حمل به محل مصرف

 (m3)حجم مصرفی 
موقعیت 

 مصرف
 محل دپو  (m3)حجم دپو 

 
 
 

 
  
 

              

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

      نام و نام خانوادگی
      مهر و امضا

 
 
  

یا (  شده  ، بستر آماده طبیعی  تراز زمین  مورد، اختالف  ، بر حسب مربوط  هاي ها در ردیف ها یا زهکش کانال  خاکبرداري  منظور از عمق .21
  که  هایی ها و یا زهکش باشد.در مورد کانال می  کانال  کف  رقوم به  ، نسبت فصل  در این  شده  درج  هاي شکل  ، طبق در محور کانال  )برم

و   را تعیین  فصل  این  هاي از ردیف  و استفاده  تفکیک  مشاور باید نحوة  )، مهندس1-3  گیرد (شکل قرار می  آنها تماماً در خاکبرداري  مقطع
 دوده خاکبرداري را مشخص کند.در مشخصات فنی خصوصی مح
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  

 
 )Full Cut(  کامل  در خاکبرداري  یا زهکش  کانال  عرضی  مقطع .1-3  شکل

 
  

  متر، پرداخت 4تا   کف  با عرض  کنی کانال  هاي ردیف  )، طبق مترمربع 1کمتر از   مقطع  (سطح  کوچک  شکل V  هاي حفر کانال  بهاي .22
 شود. می
  عملیات  باشد، اجراي  نباتی  خاك  ) کمتر از ارتفاعCut(  خاکبرداري  عملیات  عمق  که  ، در صورتی اراضی  تسطیح  اياجر  هنگام .23  

باشد، پیمانکار باید ابتدا   نباتی  خاك  بیشتر از ارتفاع  خاکبرداري  عمق  که  در حالتی  خواهد شد ولی  انجام  اجرایی  هاي ، طبق نقشه تسطیح
و   نموده  مشخص  در محلهاي  آن  و دپوي  نباتی  از خاك  یا قسمتی  تمام  آوري جمع به  مشاور و تأیید کارفرما، مبادرت  اد مهندسبا پیشنه

  و حمل  نباتی  خاك  برداشت  نماید.بهاي  ، اقدام شده  تعیین  رقوم  طبق  نباتی  خاکهاي  پخش به  ، نسبت تسطیح  عملیات  از انجام  پس
 خواهد شد.  ، محاسبه فصل  در این  مربوط  هاي ردیف  مجدد، طبق  و پخش  ، حمل دپو، بارگیري  حلهايم به
،  تسطیح  عملیات  از شروع  ها، باید قبل شستگی  ، نهرها، فاروها و آب طبیعی  هاي ها، زهکش مسیل  پرکردن  براي  خاکی  عملیات  انجام .24 

  ، جداگانه فصل  دراین  مربوط  هاي از ردیف  بااستفاده  عملیات گیرد.بهاي مشاور صورت کار مهندسدستور  موردنظر و طبق  با مصالح
 شود. می  پرداخت

از   خارج  مشخص  نقاط آنها به  و حمل  متفرق  از سنگهاي  قطعه  سطح  ها و تمیز کردن بوته  کنی ریشه  ، شامل اراضی  تسطیح  عملیات .25 
  و حمل  شده  مشخص  ) از محلهايCut(  مورد نیاز، خاکبرداري  دفعات ، به متري 40×40  بندي با شبکه  کوبی و میخ  برداري ، نقشه قطعه

 باشد. ، می و مشخصات  نقشه  طبق ،)Levelingو رگالژ (  ، پخش هر فاصله به ،)Fill(  خاکریزي  نقاط به
  آن  شود و پرداخت  مشاور انجام  دستور کار مهندس  ، باید طبق مکانیکی  وسیلۀ  نوعها و زهکشها با هر  کانال  بري یا علف  کنی علف .26 

 گیرد.  صورت گواهی انجام کار بر اساس
 شود.بهاي آن از ردیف لجن برداري پرداخت میگیرد،   انجام  در لجن  کنی کانال  عملیات  که  در صورتی .27 
 باشد. درصد 50از   ، بیش200  نمرة  درصد عبور آنها از الک  که  است  ییها ، خاك ریزدانه  هاي منظور از خاك .28 
  )، براي کف  (عرض bگیرد: منظور از  می  زیر، صورت  ها و مندرجات شکل  ، طبق مختلف  هاي در کانال  خاکی  عملیات  محاسبۀ  نحوة .29 

 باشد. می  شده  تمام  کف  عرض  اکیخ  مقاطع  ، و براي شده  پوشش  کف  ، عرض شده  پوشش  هاي کانال
 b ≥متر  20/1 .1ـ29
متر  سانتی 50تا   عرض  به  اضافی  و خاکریزي  آن  طرفین  با برمهاي  ، همراه کانال  داخل  خاکریزي  حالت  : در این  خاکریزي  حجم .1ـ1ـ29

)Over Builtخواهد بود   ، سطح کانال  واحد طول  براي  خاکریزي  حجم  محاسبۀ  مبناي شود. می  انجام  مرحله  )، در یک 
 ).2-3  (شکل 
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  مذکور، بهاي  خاکبرداري  بهاي  گردد و با پرداخت  خاکریز، باید خاکبرداري  رگالژ شیروانی  بعداً براي  که  از خاکریز است  حجمی 

 شود. نمی  پرداخت 032002  ردیف
 
 

 
  خاکریزي  مقطع  شماي .2-3  شکل

 
 

  بر اساس  که، )3-3  (شکل  است   ، سطح کانال  واحد طول  براي  خاکبرداري  حجم  محاسبۀ  : مبناي  خاکبرداري  . حجم2ـ1ـ29
 شود. کنی محاسبه می هاي کانال ردیف

 

 
  خاکبرداري  مقطع  شماي .3-3  شکل

 
  خاکبرداري  مشابه  تریمر یا وسایل  مخصوص  ، با ماشین زنی یا شیب  تریمینگ  منظور اجراي  به  که  از سطوحی  عبارتست A) 1توضیح

 ).3-3  شود (شکل می  پرداخت 032001  ردیف  ، طبق رگالژ شده  نهایی  سطح  براساس  آن  شود و بهاي می
  مناسب  ر صورتمشاور و د  نظر مهندس  رسد و طبق نمی  کانال  جسم  خاکریزي  مصرف  ، به از خاکبرداري  حاصل  ) خاکهاي2  توضیح 

 نخواهد شد.  پرداخت  خاك  تهیۀ  براي  ، بهایی صورت  در آن  دیگر خواهد رسید که  مصرفهاي  ، به بودن
 شود. نمی  پرداخت  دیگري  منظور رگالژ، بهاي ) به  (سطوح  طرفین  خاکبرداري  بهاي  ) با پرداخت3  توضیح 

 b <متر  20/1  .2ـ29

2A
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
طور   متر، به سانتی 50تا   عرض  به  اضافی  با خاکریزي  ، همراه کانال  طرفین  برمهاي  خاکریزي  حالت  : در این  خاکریزي  حجم .1ـ2ـ29

 ).4-3  (شکل  است   سطح  ، معادل کانال  واحد طول  براي  خاکریزي  حجم  محاسبۀ  شود.مبناي می  انجام  جداگانه
 
 

 
  اکریزيخ  مقطع  شماي .4-3  شکل

 
بر   که ).5-3  (شکل  است   ، سطح کانال  واحد طول  براي  خاکبرداري  حجم  محاسبۀ  : مبناي  خاکبرداري  حجم .2ـ2ـ29 

 شود. می  محاسبه  کنی کانال  هاي ردیف  اساس
 

 
  خاکبرداري  مقطع  شماي .5-3  شکل

  
  خاکبرداري  مشابه  تریمر یا وسایل  مخصوص  ، با ماشین زنی یا شیب  تریمینگ  منظور اجراي  به  که  از سطوحی  عبارتست A) 1  توضیح 

 ).5-3  شود (شکل می  پرداخت 032001  ردیف  ، طبق رگالژ شده  نهایی  سطح  براساس  آن  شود و بهاي می
  مناسب  مشاور و در صورت  ظر مهندسن  رسد و طبق نمی  کانال  جسم  خاکریزي  مصرف  ، به از خاکبرداري  حاصل  ) خاکهاي2  توضیح 

 نخواهد شد.  پرداخت  خاك  تهیۀ  براي  ، بهایی صورت  در آن  دیگر خواهد رسید که  مصرفهاي  ،به بودن
 شود. نمی  پرداخت  دیگري  منظور رگالژ، بهاي ) به 2A  (سطوح  طرفین  خاکبرداري  بهاي  ) با پرداخت3  توضیح 

 50ها به هر عرض و ارتفاع بوده و در آن حمل مواد الیروبی شده تا فاصله  ها و زهکش ط به الیروبی کانالمربو 032401. ردیف 30-1
 متر ملحوظ شده است.

 یابد. بابت الیروبی، دیگر لجن برداري موضوعیت نمی 032401. با پرداخت ردیف 30-2

)2(2 21 AA +

322 AA +

 
 

 

٢۴  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
قطعات شالیزاري بوده و شامل تمام عملیات خاکی (اعم از ها یا  مربوط به عملیات تسطیح در داخل کرت 032501. ردیف شماره 30-1

 باشد. تخت در داخل کرت یا قطعه مورد نظر می جایی، حمل، پخش و نظایر آن) تا حصول شرایط اجراي عملیات آب جابه
زنی، شیارزنی (به عمق حدود  سازي بدون شیب کرت یا قطعات شالیزاري، اعم از شخم مربوط به عملیات اماده 032502. ردیف 30-2
باشد. متر) می سانتی 5تا  3ها (با عمق آب  آب کرت متر) و گل سانتی 10

 
 

 

٢۵  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست 

  
       

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

 مترمکعب ١٢,٣٠٠  
های خاکریزی، در صورتی که خاکهای  ردیف بها به اضافه

 مورد مصرف در قشرهای خاکریزی، ریز دانه باشد.
٠٣١٧٠١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٧۶

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

منظور آماده  های غیر سنگی به هر وسیله دیگر، در زمین
 نمودن بستر پوشش بتنی کانال (الینینگ).

٠٣٢٠٠١ 

 مترمربع ٧٠٠,۴۴  
رگالژ کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا 
 سایرکانالها و یا شیب زنی و رگالژ بدنه خارجی خاکریزها.

٠٣٢٠٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١٣۴

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
متر مکعب در هکتار باشد و  ۴٠٠خاکبرداری تا

متری انجام  ۴٠×۴٠های  کوبی با شبکه برداری و میخ نقشه
 شود.

٠٣٢١٠١ 

  

 مترمکعب ١١١,٠٠٠

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
مترمکعب در  ٧٠٠مترمکعب و تا  ۴٠٠خاکبرداری بیش از 

 ۴٠های  کوبی با شبکه برداری و میخ هکتار باشد و نقشه
 متری انجام شود. ۴٠×

٠٣٢١٠٢ 

  

 مترمکعب ١٠٠,٩۶

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
مترمکعب در هکتار باشد و  ٧٠٠خاکبرداری بیش از 

متری انجام  ۴٠× ۴٠های  کوبی با شبکه برداری و میخ نقشه
 شود.

٠٣٢١٠٣ 

  

 مترمکعب ١٣,٨٠٠

 ٠٣٢١٠١های عملیات تسطیح اراضی ( بها به ردیف اضافه
)، وقتی که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه ٠٣٢١٠٣تا 

متر در فاصله  هوشمند لیزری (با حداکثر خطای یک سانتی
 متر) انجام شود. ۵٠٠

٠٣٢١٠۴ 

  
 هکتار ٣,٧۴٩,٠٠٠

) ٠٣٢١٠٣تا  ٠٣٢١٠١(های تسطیح،  ردیف بها به  اضافه
 ٣٠× ٣٠های کوبی با شبکه برداری و میخ وقتی که نقشه

 متری انجام شود.

٠٣٢٢٠١ 

  
 هکتار ٠٠٠,١١,٠۵۵

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

 متری انجام شود.

٠٣٢٢٠٢ 

 مترمربع ۴٠٠,١٠  
کنی یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع وسیله علف 

 ازای سطح پوشیده شده از علف. مکانیکی، به
٠٣٢٣٠١ 

 ٠٣٢۴٠١ ها. ها و زهکش الیروبی کانال مترمکعب ٧٨,٠٠٠  

 ٠٣٢۵٠١ های شالیزاری. تسطیح داخل کرت مترمکعب ٨٠٠,۶۶  
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست 

  
       

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

 هکتار ٠٠٠,١۴,۵٣۶  
آب  منظور کاشت و گلهای شالیزاری به  سازی کرت آماده

 کرت برای نشاء شالی.
٠٣٢۵٠٢ 

 مترمربع ١,٨٠٠  
زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا  شخم

 متر.  سانتی ١۵
٠٣۴١٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,١٣۵  
برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از  لجن

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.  ۵٠آن تا فاصله 
٠٣۴٢٠١ 

  
 مترمکعب ٢٢,٣٠٠

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠٣۴٣٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٢  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر.  محل
٠٣۴٣٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,۶٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,١١۶  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠٢ 

 مترمکعب ١۵۴,۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠٣ 

 مترمکعب ١٩٣,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٣١  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠۵ 

 مترمکعب ٢٧٠,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠۶ 

 مترمکعب ٣٢٣,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن  VIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠تا فاصله 
٠٣۴۴٠٧ 

  
 مترمکعب ٣١٧,٠٠٠

) و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین (زمین نوع  پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠٣۴۵٠١ 

  
 مترمکعب ١١٠,٠٠٠

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  Iمتر در زمین نوع  ۴از 
 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠

٠٣۴۶٠١ 

  
 مترمکعب ١٩٢,٠٠٠

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIمتر در زمین نوع  ۴از 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶٠٢ 
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست 

  
       

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

  
 مترمکعب ٣٨۴,۵٠٠

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIمتر در زمین نوع  ۴از 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٨٢,٠٠٠

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVمتر در زمین نوع  ۴از 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶٠۴ 

  
 مترمکعب ٧۵٧,٠٠٠

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vمتر در زمین نوع  ۴از 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶٠۵ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٩٧٧

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIمتر در زمین نوع  ۴از 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶٠۶ 

  
 مترمکعب ٩٩٢,٠٠٠

شده کمتر  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIIمتر در زمین نوع  ۴از 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶٠٧ 

  
 مترمکعب ٧١,٠٠٠

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام کنی به شکل کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  I متر و بیشتر در زمین نوع

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٣۶

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام به شکل کنی کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  II متر و بیشتر در زمین نوع

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١٢ 

  
 مترمکعب ١٨١,٠٠٠

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام به شکل کنی کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  III متر و بیشتر در زمین نوع

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١٣ 

  
 مترمکعب ٢٢۶,۵٠٠

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام به شکل کنی کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  IV متر و بیشتر در زمین نوع

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٧١

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام به شکل کنی کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vمتر و بیشتر در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١۵ 

  
 مترمکعب ٣١٧,٠٠٠

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام به شکل کنی کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIمتر و بیشتر در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١۶ 

 
 

 

٢٨  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست 

  
       

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

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٩١

 ۴شده  های مختلف با عرض کف تمام به شکل کنی کانال
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIIمتر و بیشتر در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 

٠٣۴۶١٧ 

  
 مترمکعب ۶٠٠,۶٨

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 

٠٣۴٨٠١ 

 مترمکعب ٧٠,٠٠٠  
های توده  بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک

 شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار). 
٠٣۴٩٠١ 

  
 مترمکعب ٨,٧٩٠

کنی و  کانال کنی،  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده دپو شده باشند با  گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت. 

٠٣۵٠٠١ 

  
 مترمکعب ١٩٢,٠٠٠

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر 

 و باراندازی. 

٠٣۵١٠١ 

  
 مترمربع ۴,۵٣٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ٩۵و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر.  سانتی ١۵

٠٣۵٢٠١ 

  
 مترمربع ٠٣٠,۵

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ١٠٠تا  ٩۵و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠٣۵٢٠٢ 

  
 مترمربع ٨,٠١٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
 ١۵درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی

٠٣۵٢٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٨,٠٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠٣۵٣٠١ 

  
 مترمکعب ١٠٠,٧۴

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ١٠٠تا  ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠٣۵٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٨٧,٠٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر   درصد به ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠٣۵٣٠٣ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,٣١

کردن، و کوبیدن  پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله
هر ضخامت مطابق با   قشرهای خاکریزی سنگی، به

 مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 

٠٣۵٣٠۴ 

 
 

 

٢٩  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠٠بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست 

  
       

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

 ٠٣۵۴٠١ اختالط دو یا چند نوع مصالح.  مترمکعب ۴٠٠,١٨  

 مترمکعب ۵٠٠,٣۵٧  
تسطیح و تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، 

 اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات.
٠٣۵۵٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٣٠  
تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی 

 در محل مصرف و اجرای آن
٠٣۵۶٠١ 

 ٠٣۵٧٠١ های انحرافی.  ترمیم و تسطیح راه ماه-کیلومتر ٠٠٠,١١,١٣۴  

 
 

 

٣٠  
 

 



  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
  مقدمه

 

کیلومتر  1  هتافاصل  وحمل  وبارگیري  ،آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ مصالح  تمام  تهیۀ  ، هزینۀ فصل  این  هاي واحد ردیف  هاي .درقیمت1 
از   حمل  نۀ، هزی در مورد سیمان  ، ولی است  ها منظور شده ، در قیمت وباراندازي  مصرف  تامحل  برداشت  ) ازمرکزثقل سیمان  حمل  استثناي (به

مورد، از   بر حسب  اضافی  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینۀ 1از   یاد شده  مصالح  حمل  فاصلۀ  .هرگاه است  کیلومتر منظور شده 30تا   تهیه  محل
کیلومتر  30مازاد بر   حمل  شود.هزینۀ می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب  ازاي ، به دهنده  تشکیل  از اجزاي  هر یک  ، برايفصل حمل و نقلهای ردیف
 شود. می  و پرداخت  ، محاسبه و نقل  حمل  در فصل  شده  درج  هاي ردیف  ، بر اساس کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل  نیز سیمان

 باشد. شده  نما چیده  صورت به  گیرد که می  از دیوار تعلق  سطحی ، تنها به سنگی  دیوارهاي  نماسازي  بهاي و اضافه  نماسازي  هاي ردیف .2 
  هاي شود و ردیف می  پرداخت  مربوط  هاي نما، از ردیف  سنگهاي  نمودن  ، با محسوب سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی  .در عملیات3 

 شود. می  پرداخت  مورد، جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازي  بهاي اضافه
  شود.با پرداخت  انجام  بنایی  حجم  در تمام  که  است  تراش نیم و  سرتراش  سنگ به  مربوط  ترتیب  ، به040502 و 040501  هاي ردیف  .بهاي4 

 نخواهد شد.  موارد، پرداخت  در این  نماسازي  بهاي ، اضافه یاد شده  هاي ردیف  هاي قیمت
  لیتر براي 100  ، معادل مصرفی  آب  ، حجم بعدي  پاشیهاي وآب  بنایی  عملیات  هر نوع  براي  کیلومتر آب 1مازاد بر   حمل  هزینۀ  .در محاسبۀ5-1

 شود. می  در نظر گرفته  بنایی  عملیات  متر مکعب 1هر 
لیتر در هر مترمکعب فیلتر در نظر گرفته  50معادل  040801. در محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر آب براي مصرف در ردیف 5-2

 شود.
 باشد. متر و کمتر نیز می 10  با دهانۀ  هاي قوسی پل  بست چوب  بهاي  ، شامل040601  ردیف  بهاي فه.اضا6
 شود. نمی  پرداخت 040602  ، ردیف040601  ردیف  .با پرداخت7
 . است  نشده  بینی پیش  منحنی  صورت به  سنگ  نماي  تراش  ، هزینۀ040602  .در ردیف8
 شود. می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح  حسب ، بر040701  ردیف  .بهاي9
  واحد حجم  یک  یعنی 6:1  مالت  مثال  .براي است  حجمی  نسبت  یا آهک  و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي .نسبت10 

  ، در کلیات مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  مکیلوگر  صورت به  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سیمان
 . است  آمده  فهرست  این
. درصورتی که براي سنگ ریزي و خشکه چینی با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بري ترانشه واقع در مسیر اسـتفاده شـود،   11

 گیرد. عمل قرار میمورد  50/0، با اعمال ضریب 040104و  040102هاي  بهاي ردیف
. در صورتی که براي اجراي تور سنگ (گابیون) با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از کوه بري واقع در مسیر استفاده شود بهاي ردیف 12

 مورد عمل قرار می گیرد. 9/0، با اعمال ضریب 040106
 شود. چینی نظیر بلوکاژ را شامل می هر نوع خشکه 040104و  040103هاي  . ردیف13
 گیرد. تعلق نمی 040107به ردیف شماره  040401. اضافه بهاي ردیف شماره 14
 040801و عملیات اجراي فیلتر موضوع ردیف شماره  040104و  040103هاي شماره  چینی موضوع ردیف خشکه. چنانچه عملیات 15

تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود، و تخلیه آب با پمپ در حین اجراي عملیات، الزامی باشد، با دستور کار مهندس مشاور و تنظیم  پایین
 گردد. منظور می 5/0با ضریب  040604صورتجلسه مربوط، اضافه بهاي ردیف شماره 

 
 

 

٣١  
 

 



  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٣٩٠,٠٠٠  
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با 

 قلوه سنگ.
٠۴٠١٠١ 

 مترمکعب ١,١۵٣,٠٠٠  
با سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) 

 سنگ الشه.
٠۴٠١٠٢ 

 ٠۴٠١٠٣ خشکه چینی با قلوه سنگ. مترمکعب ۶٠٧,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠۴ خشکه چینی با سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,١,٢٨۵  

 مترمکعب ۶۵٧,٠٠٠,٣  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی 

 (کیلوگرم درمترمکعب) و قلوه سنگ. ١٣گالوانیزه 
٠۴٠١٠۵ 

 مترمکعب ۴,۵٠٣,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی 

 (کیلوگرم درمترمکعب) و سنگ الشه. ١٣گالوانیزه 
٠۴٠١٠۶ 

 مترمکعب ۶۴٠,٠٠٠,١  
چینی  تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوشش خشکه

 ریپ رپ.
٠۴٠١٠٧ 

  
 کیلوگرم ٢٠٢,٠٠٠

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

 مترمکعب تور سنگ.

٠۴٠٢٠١ 

 ٠۴٠٣٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٢,٩٧٣,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠٢ در پی. ١:۴بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٣,٠٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠٣ در پی. ١:٣الشه و مالت ماسه سیمان بنایی با سنگ  مترمکعب ٠٠٠,٣,١٠۵  

 مترمکعب ۴٠١,٠٠٠,٢  
تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان 

١:۶. 
٠۴٠٣٠۴ 

 مترمکعب ٢,٧۶٩,٠٠٠  
تهیه و اجرای سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان 

١:۶. 
٠۴٠٣٠۵ 

 مترمربع ۶٩,١٠٠  
بنایی با سنگ الشه، های خشکه چینی یا  ردیف  بها به اضافه

 ها. برای سطوح شیبدار در شیروانی
٠۴٠۴٠١ 

 مترمکعب ٧٧۶,۵٠٠  
های بنایی با سنگ الشه درپی، برای بنایی  ردیف بها به اضافه

 در دیوار.
٠۴٠۴٠٢ 

 مترمربع ٣١۵,۵٠٠  
های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی  ردیف بها به اضافه

 با سنگ الشه موزاییکی.
٠۴٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,۶۶٩  
های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی  ردیف بها به اضافه

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

 مترمربع ١,٠٢٣,٠٠٠  
های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی  ردیف بها به اضافه

 با سنگ سرتراش.
٠۴٠۴٠۵ 

 
 

 

٣٢  
 

 



  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠۵٠١ .١:٣مالت ماسه سیمان بنایی باسنگ سرتراش و  مترمکعب ٠۵٣,٠٠٠,۶  

 ٠۴٠۵٠٢ .١:٣بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ۶,۴٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠۶٠١ بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل. اضافه مترمکعب ۵٨۴,۵٠٠  

 مترمکعب ۴۵٣,٠٠٠  
عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی  بها به اضافه

 انحنا انجام شود.که بنایی در 
٠۴٠۶٠٢ 

  

 مترمکعب ۴٢٠,٠٠٠

 ۵بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متراز تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

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

 شود. ارتفاعهای بیشتر پرداخت می

٠۴٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٣۶۶,۵٠٠

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

 اجرای عملیات، الزامی باشد.

٠۴٠۶٠۴ 

  
 مترمکعب ۶٠۶,۵٠٠

هر نوع ابنیه فنی بهای کارهای بنایی باسنگ، برای  اضافه
هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هریک از آنها برابر یا 

 مترمکعب باشد. ۶کمتر از 

٠۴٠۶٠۵ 

  
 مترمکعب -۵٨٩,٠٠٠

های بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح  ردیف کسربها به
سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه های واقع در مسیر 

 استفاده شود.

٠۴٠۶٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٨٧  
تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات الزم و 

 هر شکل. به
٠۴٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٧۴٣

بندی شده برای مصرف  تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه
در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فنی 

 هیدرولیکی.

٠۴٠٨٠١ 

 
 

 

٣٣  
 

 



  .اندود و بندکشی پنجم  فصل
 ١۴٠٠آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
  .اندود و بندکشی پنجم  فصل
  مقدمه

 

 شود. نمی  پرداخت  اي اضافه  آنها، وجه  روي  منظور اندودکاري ) به مسلح  و بتن  بتنی  (غیر از سطوح  سطوح  کردن  زخمی  .براي1 
  سطحکمتر باشد، از   متر مربع 1/0از   هر کدام  که  سوراخهایی  خواهد شد و سطح  گیري شود، اندازه می  بندکشی  که  نهایی  .در بندکشیها، سطح2 

 کسر نخواهد شد.  بندکشی
و از   است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف  ، در قیمت پاشی آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار و درآوردن  سطح  .در بندکشیها، تمیز کردن3 

 شود. نمی  پرداخت  اي اضافه  هزینۀ  بابت  این
 شود. می  کار در نظر گرفته  پاي  طبیعی  تراز زمین  ، متوسط ارتفاع  محاسبه  .مبناي4 
  پرداخت  اي جداگانه  و هزینۀ  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل  هر فاصله به  مصالح  و حمل  تهیه  ، هزینۀ فصل  این  هاي .در ردیف5 

 شود. نمی
در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 3:1  مالت  مثال  راي.ب است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي .نسبت6 

  این  ، در کلیات مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  صورت به  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 3  مقابل
 .  است  آمده  فهرست

 

 
 

 

٣۴  
 

 



  .اندود و بندکشی پنجم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,٢١۵  
متر روی سطوح  سانتی ١ضخامت حدود  اندود سیمانی به

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

 مترمربع ٢٨٣,٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ٢ضخامت حدود  اندود سیمانی به

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

 مترمربع ٣۴٠,٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ٣ضخامت حدود  اندود سیمانی به

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

 مترمربع ۵٠٧,٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ۵ضخامت حدود  اندود سیمانی به

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

 مترمربع ۵٠٠,١٧٠  
بندکشی نمای سنگی باسنگ الشه موزاییک با مالت ماسه 

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

  
 مترمربع ١١۶,۵٠٠

بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش با مالت 
 ۵در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع  ١:٣ماسه سیمان 

 متر.

٠۵٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ٩١,٢٠٠

بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در  اضافه
متر یک بار،  ١٠تا  ۵بها از  متر. این اضافه ۵ارتفاع بیش از 

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

٠۵٠٣٠١ 

 
 

 

٣۵  
 

 



  بندی .قالب ششم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  بندی .قالب ششم  فصل
  مقدمه

 

 . دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزي  یا قالب  نراد خارجی  از تختۀ  شده  ساخته  چوبی  ، قالب فصل  این  هاي ردیف  موضوع  هاي .قالب1 
کشور   محصول  از اینکه  ، اعم روسی  چوب به  معروف  وارداتی  کاج  .چوب است  آن  یا مشابه  روسی  ، چوبهاي نراد خارجی  .منظور از تختۀ2 

 شود. می  نامیده  نراد خارجی  ، تختۀ است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  روسیه
 خواهد بود.  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن  بندیها، سطوح قالب  گیري .در اندازه3 
 :  زیر است  شرح ، به فصل  این  هاي در ردیف  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبۀ  .مبناي4 
 گیرد. قرار می  آن  دیوار روي  که  اي بتنی  یا کف  پی  روي  رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط  .در مورد دیوارها، ارتفاع1ـ4 
  زیرین  تا سطح  بندي قالب  شمعهاي  پاي  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشکیل  و دال  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که  هایی .در مورد پل2ـ4 

 تیر.
متر باشد، هزینه  50/3ها و دیوارها، ارتفاع کل دیوار، مبناي پرداخت است. براي مثال چنانچه ارتفاع دیوار پی  بندي قالب  هاي ردیف.در 3ـ4

 شود. متر پرداخت می 5و تا  3از  بندي در ارتفاع بیش متر از ردیف قالب 50/3بندي از ارتفاع صفر تا  کل قالب
و   یا بنایی  بتنی  دیوارهاي  مانند ساختن  ، عملیاتی بست زیر چوب  زمین  بستر طبیعی  تحکیم  مشاور، براي  دستور مهندس  طبق  ) چنانچه تبصره

  ارتفاع  محاسبه  ، مبناي صورت  در این  است  خواهد شد.بدیهی  پرداخت  مربوط  هاي ، از ردیف یاد شده  عملیات  شود، بهاي  انجام  مانند آن
 خواهد بود.  شده  انجام  عملیات  ، تراز روي بندي قالب

 . است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجراي  قالب  و باز کردن  و داربست  بست بند، چوب پشت  هاي ، هزینه فصل  این  هاي .در ردیف5 
و   و یا مایل  یا قائم  افقی  صورت دو به  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در این  و داربست  بست .منظور از چوب6 

 شود. می  کار برده  بهگاهها،  ، یا سایر تکیه زمین به  از قالب  ریزي از بتن  ناشی  نیروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  ، که است  یا قوسی
 : زیر است  ترتیب ، به قالب  نوع به  ، بسته فصل  بند در این .منظور از پشت7 
،  ریزي از بتن  ناشی  نیروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  از آنها براي  که  است  و یا قوسی  یا مایل  ، قائم افقی  فلزي  ، پروفیلهاي فلزي  .در قالب1ـ7 

 نیز باشد.  چوب  تواند از جنس ، می فلزي  بند قالب شود.پشت می  هکار برد  به
شود و  می  آنها، استفاده  یکدیگر و تقویت  به  قالب  قطعات  اتصال  از آنها براي  که  است  یا قائم  افقی  چهارتراش  ، قطعات چوبی  .در قالب2ـ7 

 و فلز باشد.  از چوب  یا ترکیبی  فلزي  ، قطعات چهارتراش  جاي تواند به می
 . است شده  بینی نگهدار، پیش  فاصله  و نصب  هیهت  دیوارها، هزینۀ  بندي قالب  هاي .در ردیف8 
مورد   با فشار بتن  مقابله  براي  ، که است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزي  نگهدار در دیوارها، لوله  .منظور از فاصله9 

 گیرد. قرار می  استفاده
 . است ها منظور شده ، در قیمت یا فلزي  چوبی  قالب  و تمیز کردن  چوبی  قالب  کردن  رنده  .هزینه10 

  بندي قالب  مورد، براي  به  بسته  که  الزم  و مهرة  ، پیچ ، میخ ) و سیم و مانند آن  رهاساز (روغنی  ماده  ، بهاي فصل  این  بندي قالب  هاي .در ردیف11
 . است  ور شدهها منظ گیرند، در قیمت قرار می  مورد استفاده  یا فلزي  چوبی

 . است منظور شده  فصل  این  هاي قالبها، در قیمت  در گوشه  ایجاد پخ  براي  الزم  عملیات  انجام  .بهاي12 
 شود. کسر نمی  بندي قالب  ، از سطح متر مربع 5/0تا   سوراخ  ، سطح بندي قالب  سطح  .در محاسبۀ13 
 . است  یا کانال  ، در امتداد محور راه زیر تابلیه  ، در ارتفاع هر دهانه  دو پایۀ  بین  داخل  هب  داخل  ، فاصله ها، منظور از دهانه .در پل14 
از تیر   هاي متشکل پل  تابلیه  قالب  مورد، برابر بهاي  باشد، بر حسب  شده  تشکیل  و دال  آنها از تیر، تیرچه  تابلیه  که  هایی پل  بندي قالب  .بهاي15 

 . است  و دال
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  بندی .قالب ششم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 20گیرد، حداکثر  قرار می  آن  دیوار روي  که  اي بتنی  یا کف  پی  آنها از روي  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی  ، براي فصل  این  هاي .قیمت16 

هاي  باشد.در مورد پل  دال  زیرین  متر تا سطح 20آنها،   بندي قالب  شمعهاي  ارتفاع  متوسط  کاربرد دارد که  هایی دال  براي  باشد و همچنین متر می
  زیرین  شمعها تا سطح  پاي  ارتفاع  حداکثر متوسط  اعتبار دارد که  فصل  این  هاي قیمت  ، موقعی و دال  و یا تیر و تیرچه  تیر و دال  تابلیۀ  داراي

 متر باشد. 20تیرها، 
 شود. می  ، پرداخت060201  ، از ردیف و با هر دهانه  ها در هر ارتفاع پل)  یا فلزي  (بتنی  ساختۀ  پیش  تیرهاي  بین  دال  بندي قالب  .بهاي17
  اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته  درز که  دو وجه  بندي ، قالب بتنی  درزها در کارهاي  با انواع  ، در ارتباط060301  ردیف  .با پرداخت18-1

 شود. نمی
هاي قالب بندي محاسبه و  حجم در کارهاي بتنی فقط براي یک وجه و یک سطح از ردیف . هزینه اجراي قالب بندي درزهاي فاقد18-2

 شود. پرداخت می
  و پرداخت  است  شده  درجا در نظر گرفته  بتن  در فصل  مربوط  هاي ردیف  ها، در بهاي کانال  بتنی  پوشش  و عرضی  طولی  درزهاي  .تعبیۀ19 

 گیرد. نمی  صورت  اي جداگانه
 خواهد شد.  ، پرداخت060403  ردیف  بهاي بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور قالب  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  در مواردي.20 
  مشاور و تنظیم  نیاز و اجرا)، با دستور کار مهندس  ها (درصورت در پی  خاك  از ریزش  جلوگیري  براي  الزم  بست و چوب  کوبی تخته  .هزینه21 

 شود. می  ، پرداخت060501  ردیف  )، طبق پی  با دیوارة  تخته  تماس  (سطح  است  شده  کوبی تخته  که  سطحی  ، بر حسب اجرایی  جلسۀ  صورت
 مشاور برسد.  تأیید مهندس و به  پیمانکار تهیه  ، باید توسط ساخته  پیش  تیرهاي  فلزي  قالبهاي  اجرایی  هاي .نقشه22
هاي  متر، سه درصد به بهاي ردیف 10متر باشد، به ازاي هر متر مازاد بر  20متر تا  10که دال سقف یا تیر در تراز بیش از   . در صورتی23

 متري اضافه شود. 10مربوط به ارتفاع 
 مورد نظر باشد: 4/18ریزي دال سقف در تراز  مثال: چنانچه بتن

252/0) =03/0(×)10-4/18 ( 
 شود. هاي ردیف مربوط اضافه میدرصد به ب 2/25بنابراین 

هاي این فصل) و تا بیست متر باشد به ازاي هر متر مازاد  متر (مندرج در ردیف 10که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از   . در صورتی24
تا  10بندي واقع در ارتفاع  قالب شود. به این ترتیب که به مساحت متري اضافه می 10هاي مربوط به اتفاع  متر سه درصد به بهاي ردیف 10بر 
متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به  12تا  11بندي واقع در ارتفاع  متر، معادل سه درصد و براي مساحت قالب 11

 شود. متري اضافه می 10هاي مربوط به ارتفاع  متري معادل سی درصد به بهاي ردیف 20تا  19مساحت واقع در ارتفاع 
ها، پس از هربار استفاده منظور شده است. مالی قالب ، هزینه تمام اقدامات از جمله تمیزکردن و روغن060601در بهاي واحد ردیف  .25
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  بندی .قالب ششم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۴٠,٠٠٠,١  
 ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع تهیه وسایل و قالب بندی پی

 متر باشد. ٢دیوار تا 
٠۶٠١٠١ 

 مترمربع ۶٣٠,٠٠٠,١  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ٣و تا  ٢بیش از 
٠۶٠١٠٢ 

 مترمربع ٢,٠٣٧,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ۵و تا  ٣بیش از 
٠۶٠١٠٣ 

 مترمربع ٢,١٧١,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ٧و تا  ۵بیش از 
٠۶٠١٠۴ 

 مترمربع ٢,٣٧٣,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ١٠و تا ٧بیش از 
٠۶٠١٠۵ 

 مترمربع ۵١٩,٠٠٠  
ارتفاع برای بتن تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر 

 ریزی درجا.
٠۶٠١٠۶ 

 مترمربع ١,٣٩٢,٠٠٠  
 ۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 

 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ١,٨۴٩,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه بیش 

 دال ساده تشکیل شده باشد.متر که از  ١٠و تا  ۵از 
٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ١,٧٢٠,٠٠٠

 ١۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
 ٣مترمرکب از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر، 

 متر باشد.

٠۶٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ٢,٠٣٧,٠٠٠

 ١۵دهانه تا تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با 
 ۵و تا  ٣متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 

 متر باشد.

٠۶٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ٢,٣۴٣,٠٠٠

 ١۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
 ٧و تا  ۵متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 

 متر باشد.

٠۶٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ٢,٩٨٩,٠٠٠

 ١۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
و تا  ٧متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 

 متر باشد. ١٠

٠۶٠٢٠۶ 

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,١١١  
تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل 

 درز.الزم، بدون پرکردن آن برحسب حجم 
٠۶٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,۶١

، در صورتی که ٠۶٠١٠۵تا  ٠۶٠١٠١های  ردیف بها به اضافه
جای بولت از صفحه نگهدارهای مخصوص  در دیوارها به

 با صفحه آب بند استفاده شود.

٠۶٠۴٠١ 
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  بندی .قالب ششم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶٩٠,٠٠٠  
های قالب بندی، برای سطوحی از قالب  ردیف بها به اضافه

 که دارای انحنا باشد.
٠۶٠۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٧۵٠  
های قالب بندی، هر گاه قالب الزاما در  ردیف بها به اضافه

 کار باقی بماند.
٠۶٠۴٠٣ 

  
 مترمربع ٢٢٧,٠٠٠

های قالب بندی، هر گاه عملیات در زیر  ردیف بها به اضافه
تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 ضروری باشد.موتوری در حین اجرای کار 

٠۶٠۴٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٠٧  
های قالب بندی، هر گاه مجموع سطوح  ردیف بها به اضافه

 مترمربع باشد. ٢٠قالب بندی هر یک از ابنیه فنی تا
٠۶٠۴٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٩۴۴

های قالب بندی، هر گاه باز کردن قالب  ردیف بها به اضافه
خارج کردن از میسرنبوده و خردکردن و شکستن آن برای 

 محل، ضروری باشد.

٠۶٠۴٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٩٩٣  
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 

 ریزش خاک درپی ها در هر عمق.
٠۶٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٨٠  
ساخته  بندی هر نوع نیم لوله بتنی پیش تهیه وسایل و قالب

 (کانالت).
٠۶٠۶٠١ 

 
 

 

٣٩  
 

 



 با میلگرد  فوالدی .کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 با میلگرد  فوالدی .کارهای هفتم  فصل
  مقدمه

 

،  ها، مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق کار،  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهاي  پرداخت  که  هایی .در مورد ردیف1 
 و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  کارخانۀ  یا جدولهاي  استاندارد مربوط  مأخذ جدولهاي و به  تنظیمی  هاي جلسه  دستور کارها و صورت

  گونه هیچ  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط  هاي ت، در قیم آرماتوربندي  یا سیم  الکترود و مفتول  و مصرف  تهیه به  مربوط  هاي .هزینه2 
 شود. نمی  پرداخت  وزنی  بها یا اضافه اضافه

مورد (اعم از مصالح فلزي یا پالستیکی) میلگردها   فاصلۀ  منظور حفظ به  مورد نیاز که  دارندة نگه  و میلگردهاي ها ، سنجاقکها خرك  .بهاي3 
 . است  پرداخت  ، قابل مربوط  هاي ردیف  و طبق  تنظیمی  هاي جلسه  صورت  مانند، بر اساس می  باقی  ر بتنو د  قرار گرفته  استفاده

  دیگر از ردیف  و نصف 070501  آنها از ردیف  وزن  باشد، نصف  اي و مهره  دیگر پیچ  و از سوي  سو جوش  مهار از یک  میل  که .در صورتی4 
 شود. می  پرداخت 070502

شود، مگر  بهاي دیگري پرداخت نمی است و با تغییر در نوع میلگرد، بها یا اضافه AIIIو AIIاز نوع  در این فصل، آجدار هاي میلگرد ردیف .5
 این که به صراحت به نوع دیگري اشاره شود.

ع به همراه نورد سرد، پس کشیدن، متر مرب کیلوگرم بر سانتی 5000، هزینهتهیه میلگردبا مقاومت باالي 070701در بهاي واحد ردیف  .6
ها نیز در بهاي واحد لحاظ  هاي تهیه شده منظور شده است. هزینه تهیه و جاگذاري فاصله نگهدارنده دادن، میلگردها و خم کردن مش جوش

 اي مجاز نیست. شده و پرداخت جداگانه
 شود. هاي این فصل پرداخت می ق با ردیفها ازجمله کفشک، پایه و زین مطاب لوله هزینهآرماتوربندي متعلقات نیم .7

 
 

 

۴٠  
 

 



 با میلگرد  فوالدی .کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠٠پایه رشته آبیاری و زهکشی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٠٠,١٧٢  
قطر  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به

 متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی الزم. میلی ١٠تا
٠٧٠١٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١۵٩  
 ١٢قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به

 متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا 
٠٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ١۶٣,٠٠٠

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

٠٧٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ١٣۶,۵٠٠

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

٠٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ١٣١,٠٠٠

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

 پیچی الزم.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ١۶۴,۵٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠قطر تا به
 الزم.

٠٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٣٧

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

٠٧٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ١٣٢,٠٠٠

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

 پیچی الزم.

٠٧٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢٠٢,٠٠٠

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
گذاشتن، با سیم پیچی انضمام بریدن و کار  میلگرد ساده، به

 الزم.

٠٧٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١۶٧

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچی  میلگرد آجدار، به

 الزم.

٠٧٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم 

، چنانچه شبکه ٠٧٠٣٠٢و ٠٧٠٣٠١های  ردیف بها به اضافه
صورت فرم داده شده  بهپیش جوش  (مش) ساخته شده، 

 اجرا شود.

٠٧٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٩٠,۵

های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز  ردیف بها به اضافه
آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در 

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

٠٧٠۴٠٢ 

 
 

 

۴١  
 

 



 با میلگرد  فوالدی .کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠٠پایه رشته آبیاری و زهکشی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١٩۵,۵٠٠  
سرمهار با تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات 

 جوشکاری الزم به طور کامل.
٠٧٠۵٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٩  
تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با 

 رزوه کردن به طور کامل.
٠٧٠۵٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٢٠,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر 
الزم (قبل از های  نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل

 بتن ریزی).

٠٧٠۵٠٣ 

 ٠٧٠۵٠۴ وسیله تپانچه. تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد ۵٧,٣٠٠  

  
 کیلوگرم ٩,٩٢٠

های میلگرد گذاری، در صورتی که وزن  ردیف بها به اضافه
 ۶٠٠میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 

 کیلوگرم باشد.

٠٧٠۶٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶۶  
 ۵٠تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره، تا قطر 

 متر. میلی
٠٧٠۶٠٢ 

 کیلوگرم ١٩٧,٠٠٠  
جوش (مش)، برای  گرد پیش تهیه و جاگذاری شبکه میل

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

 
 

 

۴٢  
 

 



  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
  مقدمه

 

یا   استاندارد مربوط  مأخذ جدولهاي و به  تئوریک  وزن  کار طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  که  .در مورد ردیفهایی1 
 و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  کارخانۀ  جدولهاي

  و کارهاي  زدن ، سنگ و همچنین  ، پرچکاري و مهره  پیچ  ، بستن ري، جوشکا ، سوراخکاري برشکاري  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  .در تمام2 
منظور   واحد مربوط  هاي ، در قیمت و مانند آن  ، پرچ و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف  تهیه به  مربوط  هاي ، هزینه .همچنین است  ، منظور شده مشابه
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  بها یا اضافه اضافه  بابت  و از این  شده

،  مربوط  فصلهاي  هاي از ردیف  آنها، جداگانه  سازي و پی  کنی پی  دارد، هزینۀ  سازي و پی  کنی پی آنها نیاز به  اجراي  که  فصل  از این  .ردیفهایی3 
 شود. می  پرداخت

  ، با لوازم مختلف  ، میلگرد و یا پروفیلهاي ، تسمه قاز ور  هاي فلزي پل  قطعات  تمام  و ساختن  مصالح  تهیۀ  ، شامل080101  ردیف  .بهاي4 
 باشد. دیگر، می  الزم  عملیات  و هر نوع  ، تمیز کردن ، افت اتصالی

هاي کشویی لغزشی  ، یا دریچه، آویو، آویس ، آمیل رادیال  هاي مانند دریچه هیدرومکانیکی  فلزي  ها و تجهیزات دریچه  نصب تهیه و  .براي5 
  تعیین  و قیمت  ردیف  دار، شرح ستاره  قیمت  صورت ، به است  نشده  بینی پیش  ردیفی  آنها شرح  براي  فصل  در این  که  یی غلتکی،بزرگ، کشو

 شود. می
 شود. می  ، پرداخت مربوط  فصلهاي  هاي ، از ردیف080404  ردیف  به  مربوط  بنایی  و کارهاي  خاکی  عملیات  .هزینۀ6 
 شود. می  کارفرما تأمین  ، توسط080701  یفرد  .مصالح7 

و در بقیه ردیفها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولی  9/10از نوع  080101بهاي پیچ و مهره منظور شده در ردیف .8
 است.

 
 

 

۴٣  
 

 



  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢۵٠,٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات پلهای فلزی، با یک 

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

 کیلوگرم ٢٢٧,٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با 

 ها. نبشی، ناودانی، میلگرد و مانند آن
٠٨٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٣٠٢,٠٠٠  
های  تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفیل

 توخالی و لوله.
٠٨٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم 

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

 های راه و پلها، از نوع خارجی.

٠٨٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٩٨,٠٠٠

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

 داخل کشور.های راه و پلها، از نوع ساخت 

٠٨٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٨

تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه (فنس)، برای 
حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنیه فنی هیدرولیکی، 

 با لوازم اتصال.

٠٨٠٢٠۵ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۵۶  
هرشکل  تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنس)، به

 آن.و اندازه و نصب کامل 
٠٨٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢۴٨,٠٠٠

هرشکل و  تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالئم راه به
غیر از صفحه تابلو و  اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به

 عملیات خاکی و بنائی.

٠٨٠٣٠١ 

  

 مترطول ٨,٧٩٠,٠٠٠

تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای 
متر،  میلی ٢۵میزان جابجائی فوالدی دندانه دار خارجی با 

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

٠٨٠۴٠١ 

  

 مترطول 

تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای 
متر،  میلی ۵٠فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی 

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

٠٨٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,۴٨٢

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

 الواسیون.

٠٨٠۴٠٣ 

  
 کیلوگرم 

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

٠٨٠۴٠۴ 

 
 

 

۴۴  
 

 



  فوالدی  .کارهای هشتم فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهای چدنی برای تخلیه 
 آبهای سطحی روی پلهاو موارد مشابه آن.

٠٨٠۴٠۵ 

  
 کیلوگرم ١٢٨,٠٠٠

تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصب آنها روی 
کاربردن مصالح الزم برای  انضمام تهیه و به چاهکها، به
 تحکیم قابها.

٠٨٠۴٠۶ 

  
 کیلوگرم ١۵١,٠٠٠

تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی 
آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای 

 الزم، با جوشکاری و ساییدن.

٠٨٠۴٠٧ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٣٠

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه 
دستی، دریچه های صورت کشویی  های تقسیم وآبگیری به

های مشابه، با یک دست رنگ ضد  یکطرفه و یا دریچه
 زنگ.

٠٨٠۴٠٨ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٧  
های آشغالگیر، با یک دست  تهیه و ساخت و نصب شبکه

 رنگ ضد زنگ.
٠٨٠۴٠٩ 

  

 کیلوگرم ٢٢۴,۵٠٠

منظورتعبیه شکاف هدایت شبکه های  تهیه مصالح فلزی به
های سازه  و محافظت لبههای فرازبند  آشغالگیر، دریچه

های بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ 
 ضد زنگ.

٠٨٠۴١٠ 

 ٠٨٠۵٠١ تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم الزم. کیلوگرم ۵٠٠,٢١١  

 مترمربع ١٠٨,٠٠٠  
منظور  تهیه مصالح و نصب تورسیمی (تور مرغی)، به

 اجرای اندود سیمانی.
٠٨٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم 

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

٠٨٠٧٠١ 
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 درجا  .بتن نهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 درجا  .بتن نهم  فصل

 

  مقدمه
 

 شود.  تعیین  آن  صراحت نوعبه   ، مگر آنکه است  پرتلند معمولی  ، سیمان عام  صورت به  ، منظور از سیمان فصل  این  هاي ردیف  .در تمام1 
 .خواهد بود  پیمان  فنی  مشخصات به  ، با توجه در بتن  مصرف  ، براي یا شکسته  اي رودخانه  طبیعی  صورت به  و ماسه  شن  .انتخاب2 
و   مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل 1  تا فاصلۀ  و حمل  ، بارگیري سنگی  مصالح  تهیۀ  ، هزینۀ فصل  این  هاي ردیف  .در تمام3 

صل حمل از فمورد،   مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهاي 1از   سنگی  مصالح  حمل  فاصلۀ  .هر گاه است  ، منظور شده باراندازي
 شود. می  پرداخت  و نقل

کیلومتر، بر  30مازاد بر  حمل  و هزینۀ  ها منظور شده ، در قیمت کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصلۀ  و آهک  سیمان  ، حمل بارگیري  .هزینۀ4 
 شود. می  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  هاي ردیف  اساس

،  و باراندازي  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل 1  تا فاصلۀ  فصل  واحد این  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  بارگیري  .بهاي5 
از فصل ،  بتن  هر متر مکعب  لیتر براي 500  بر مبناي  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهاي 1مازاد بر   حمل  فاصلۀ  .هر گاه است  منظور شده
 شود. می  ، پرداختحمل و نقل

،  کردن  از متراکم  ناشی  افت  ، هر گونه نمودن  ، مرتعش مختلف  اشکال بهبا هر وسیله و   بتن  ، ریختن ، ساختن مصالح  بندي دانه  زینۀ.ه6 
 . است  ها منظور شده واحد ردیف  ها، در بهاي و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب بتن  و پاش  ریخت

 کسرنخواهد شد.  ریزي بتن  یا کمتر باشد، از حجم  متر مکعب 05/0از آنها   هر یک  حجم  که  در بتن  شده  تعبیه  هاي حفره  .حجم7
  .چنانچه است  شده  در نظر گرفته  )، با دست (الینینگ  بتنی  پوشش به  مربوط  عملیات  ، اجراي090203تا  090201  هاي .در ردیف8 

 منظور شود.  دار، در برآورد پروژه ستاره  اقالم  صورت باید به  مربوط  هاي شود، ردیف  امالینر انج  مخصوص  مزبور با ماشین  عملیات
 گیرد. نمی  ، تعلقو بتن مگر (بتن نظافتی) ) (الینینگ  ها با دست کانال  پوشش  بتن ، به090301  ردیف  بهاي .اضافه9 
 شود. نمی  باال پرداخت به  از پی  ریزي بتن  هايب ، اضافه090305و  090304  هاي از ردیف  هر یک  .با پرداخت10 
  درزهاي  و تعبیه  کشی ، ماله بندي ، شیب گیري ، شمشه ، جااندازي گذاري شابلون  )، شامل (الینینگ  ها با دست کانال  پوشش  بتن  .اجراي11 

 . است  و طولی  عرضی
مورد   مادة  و مشخصات  نوع به  باشد، با توجه  ) ضروريCuring Compound(  آورنده  عمل  و ماده  بتن  از افزودنیهاي  استفاده  .چنانچه12 

 شود. ی، منظور م فصل  این  هاي و جزو ردیف  تهیه  واحد مربوط  و بهاي  ردیف  دار، شرح ستاره  هاي ردیف  تهیۀ  دستورالعمل  نیاز، بر اساس
  پرداخت فصل حمل و نقل، از  شده  ریخته  بتن  حجم  ، بر حسب مصرف  ساز تا محل  بتن  دستگاه  میکسر از محل  با تراك  بتن  .حمل13
 شود. می
 . ) است (هوایی  سفید معمولی  ، آهک شفته  اجراي  هاي در ردیف  منظور شده  .آهک14

  پرداخت  گونه و هیچ  ، منظور شده هر شکل و به  کار در هر محل  اجراي به  مربوط  هاي هزینه  تمام ، ریزي شفته به  مربوط  هاي .در ردیف15 
 شود. نمی  ، پرداخت است  شده  تعیین  صراحت به  غیر از آنچه به  اي جداگانه

 باشد. قابل اعمال نمی 090107ردیف  ، به090603  ردیف  بهاي .اضافه16
کیلوگرم در  180گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از  آن حجم از بتن تعلق می  بهفقط 090310  ردیف يبها . اضافه17

گیرد. نمیکیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق  180هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از  مترمکعب باشد و به بخش
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 درجا  .بتن نهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣,٢٨۴

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب  ١٠٠مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

٠٩٠١٠١ 

  
 مترمکعب ۴۴٢,٠٠٠,٣

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب  ١۵٠مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

٠٩٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣,٨٧۵

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در  ٢٠٠از مصالح رودخانه ای، با 

 مترمکعب بتن.

٠٩٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٣,٩٩٧,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
در مترمکعب  کیلوگرم سیمان ٢۵٠مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

٠٩٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٨۴,۴

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب  ٣٠٠مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

٠٩٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٣٠٢,٠٠٠,۴

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب  ٣۵٠مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

٠٩٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ۴,۴٠٩,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب  ۴٠٠مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

٠٩٠١٠٧ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٠۵۴,۵

کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
هر  پوشش کانالها با دست (الینینگ)، بهمترمکعب، برای 

 متر. سانتی ۶٠ضخامت، با عرض کف کمتر از 

٠٩٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ۴,۶٨٩,٠٠٠

کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
هر  مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (الینینگ)، به

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

٠٩٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ۴,۴۶١,٠٠٠

کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
هر  مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (الینینگ)، به

 متر. سانتی ١٢٠ضخامت ، با عرض کف بیش از 

٠٩٠٢٠٣ 

 مترمکعب ١٩٢,٠٠٠  
های بتن ریزی، چنانچه بتن در  ردیف بها به اضافه

 اجرا شود.متر یا کمتر  سانتی ١۵ضخامتهای 
٠٩٠٣٠١ 
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 درجا  .بتن نهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٣۶٧,٠٠٠

های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی  ردیف بها به اضافه
باال در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع  به
 متر. ۵

٠٩٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۶٨۵

های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی  ردیف بها به اضافه
پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع  باالدر دیوارها و پایه به

 متر. ١٠و تا  ۵بیش از 

٠٩٠٣٠٣ 

  
 مترمکعب ٣١٨,٠٠٠

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

 متر باشد. ۵تیرتا 

٠٩٠٣٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴٨٩

های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و  ردیف بهبها  اضافه
پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر 

 متر باشد. ١٠و تا  ۵بیش از 

٠٩٠٣٠۵ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴٢٩

بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی  اضافه
الزامی انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری 

 باشد.

٠٩٠٣٠۶ 

 مترمربع ٧۶,۴٠٠  
های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح  ردیف بها به اضافه

 بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی درمعرض جریان آب.
٠٩٠٣٠٧ 

 مترمکعب ۵٨٢,٠٠٠  
های بتن ریزی، جهت اجرای سازه های  ردیف بها به اضافه

 اندازه گیری جریان (پارشال فلوم و مدول).
٠٩٠٣٠٨ 

 مترمکعب ٩٩,٨٠٠  
های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن  ردیف بها به اضافه

 در بتن مسلح.
٠٩٠٣٠٩ 

  
 مترمکعب ٧٠٠,۴۵

های بتن ریزی برای سختی ارتعاش بتن،  ردیف بها به  اضافه
 ١٨٠گرد بکار رفته در بتن بیش از  در صورتی که میل

 کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد.

٠٩٠٣١٠ 

 ٠٩٠۴٠١ های بتنی. زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع ٧٢,٨٠٠  

 مترمکعب ٢٠٠,٠٠٠  
های بتن ریزی، در صورتی که شن و  ردیف بها به اضافه

 ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.
٠٩٠۵٠١ 

 کیلوگرم ١  
در بتن و یا مالتها  ٢بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١جای سیمان نوع  به
٠٩٠۶٠١ 

 کیلوگرم ٢۴  
در بتن و یا مالتها  ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١جای سیمان نوع  به
٠٩٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ۴٩٠,٣

عیاردرج  بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به اضافه
ریزی، در صورتی که از سیمان نوع  های بتن شده در ردیف

 استفاده شود. ١

٠٩٠۶٠٣ 
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 درجا  .بتن نهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٠٠٠,۶٨۵  
های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن  ردیف به بها اضافه

 مترمکعب باشد. ۴هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 
٠٩٠٧٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,۵٠٧  
های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن  ردیف بها به اضافه

 مترمکعب باشد. ٨تا  ۴هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، از 
٠٩٠٧٠٢ 

 مترمکعب ١,١٢٣,٠٠٠  
کیلوگرم  ١٠٠تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 

 آهک شکفته درمترمکعب شفته.
٠٩١٠٠١ 

  
 مترمکعب ۴١٠,٠٠٠,١

تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و 
کیلوگرم آهک شکفته در  ١٠٠مخلوط رودخانه ای) و 

 مترمکعب شفته.

٠٩١٠٠٢ 

  
 مترمکعب ۵۵٧,٠٠٠,١

اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان تهیه مصالح و 
)Soil-Cementکیلوگرم سیمان در مترمکعب  ١۵٠)، با

 شفته.

٠٩١٠٠٣ 

 مترمکعب ١,٨٢٣,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای (تونان)، 

 کیلو گرم سیمان در مترمکعب شفته. ١۵٠با 
٠٩١٠٠۴ 

 مترمکعب ٢١٢,٠٠٠  
 ۵٠ازای هر  ، به٠٩١٠٠٢و  ٠٩١٠٠١های  ردیف بها به اضافه

 کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.
٠٩١١٠١ 
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  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل

 
  مقدمه

 
  کارهاي  ازفصل  مربوط  هاي ردیف  و طبق  طور جداگانه به  آن  و بهاي  است  منظور نشده  فصل  این  هاي میلگرد در ردیف  و نصب  تهیه  .هزینۀ1 

 شود. می  با میلگرد، پرداخت  فوالدي
در   و باراندازي  بتنی  ساختۀ پیش  قطعات  ساخت  محلتا   و آب  سنگی  مصالح  و حمل  بارگیري  ، هزینۀ4تا  1  گروههاي  هاي ردیف  .در قیمت2 

،  نصب  محل به  و حمل  ساخت  از محل  بتنی  ساختۀ پیش  قطعات  بارگیري  ، و همچنین و مشخصات  نقشه  طبق  قطعات  ، ساخت ساخت  محل
 منظور شده است. 100303تا   100301هاي  هزینه بندکشی جدول در ردیف . است  شده  در نظر گرفته  و نصب  باراندازي

  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل 1  تا فاصلۀ  و حمل  ، بارگیري سنگی  مصالح  تهیه  ، هزینۀ9تا  5  گروههاي  هاي ردیف  .در قیمت3 
از فصل مورد  مازاد، بر حسب  حمل  بهايکیلومتر تجاوز کند،  1از   سنگی  مصالح  حمل  فاصلۀ  .هر گاه است  منظور شده  و باراندازي  قطعات

 شود. می  پرداخت حمل و نقل
و   قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل 1  تا فاصلۀ  آب  و حمل  بارگیري  ، هزینۀ9تا  5  گروههاي  هاي ردیف  .در قیمت4 

 شود. می  پرداخت  ازفصل حمل و نقل  بتن  هر متر مکعب  لیتر براي 500  مازاد، بر مبناي  حمل  و هزینۀ  است  شده  در نظر گرفته  باراندازي
  .هزینۀ است  کیلومتر منظور شده 1  ، تا فاصلۀ مربوط  قطعات  و باراندازي  ، حمل بارگیري  ، هزینۀ9تا  5  گروههاي  هاي ردیف  هاي .در قیمت5 

 خواهد شد.  ، محاسبه و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي کیلومتر، از ردیف 1مازاد بر   حمل
 30مازاد بر   حمل  و هزینۀ  است  شده  در نظر گرفته  کیلومتر و باراندازي 30تا   سیمان  و حمل  بارگیري  ، هزینۀ فصل  این  هاي .در ردیف6 

 شود. می  ، پرداخت و نقل  حمل  از فصل  مربوط  هاي ردیف  کیلومتر، بر اساس
  صورت  بابت  از این  اي جداگانه  و پرداخت  است  منظور شده  فصل  در این  مربوط  هاي ، در ردیف ساخته پیش  طعاتق  بندي قالب  .هزینۀ7 

 . نخواهد گرفت
  سنگ  یا قلوه  الشه  ، سنگ کولهابا بتن  پشت  خالی  فضاي  و پر کردن  در هر عمق  کول  و نصب  ، حمل تهیه  ، شامل100401  ردیف  .بهاي8 

 . است  و مشخصات  نقشه  متر، طبق سانتی 10تا   متوسط  ضخامت به
  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  مورد نیاز، منظور شده  مصالح با  اتصاالت  محل  پر کردن  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  .در قیمت9 

 گیرد. نمی  صورت
گیري برحسب حجم خود  و اندازه  عمود بر مسیر است  مقطع  ، سطح مقطع  ، منظور از سطح ساخته  پیش  بتنی  جدولهاي  هاي .در ردیف10 

 باشد. جدول و بدون مالت نصب می
 شود. می  ، پرداخت مربوط  از فصول  ها، جداگانه هزینه  نوع  .این است  منظور نشده  فصل  این  هاي در ردیف  خاکی  عملیات  انجام  .هزینۀ11 

 07/1  ضریب  با اعمال  مربوط  هاي ردیف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبۀ  آبکشی ، نیاز به بتنی  یا کولهاي  بتنی  هاي لوله  نصب  براي  .چنانچه12
 گیرد. نمی  تعلق  زیرزمینی  زهکشی  به  مربوط  هاي لوله  نصب  هاي قیمت  ، به ضریب  شود.این می  پرداخت

در   شده  عیار تعیین به  (نسبت  اضافی  سیمان  هزینۀ  پرداخت  .براي است 1  نوع  ، سیمان فصل  این  هاي در ردیف  شده  در نظر گرفته  .سیمان13 
 شود. می  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط  هاي مورد، از ردیف  ، بر حسب سیمان  نوع  هايب ردیفها) و اضافه

 گیرد. نمی  صورت  اضافی  پرداخت  هیچگونه  بابت  و از این  ها منظور شده ، در قیمت ساخته پیش  قطعات  احتمالی  و شکستگی  افت  .هزینۀ14 
آبگیر،   هاي مجزا، مانند حوضچه  یا چند قطعۀ  پارچه  یک  صورت ، به ساخته پیش  بتنی  هاي و سازه  یدرولیکیه  فنی  ابنیۀ  و نصب  تهیه  .هزینۀ15 

 شود. می  ، پرداخت100701  از ردیف  ، با استفاده مشابه  هاي و سازه  فلوم  پارشال
 ندي قطعات منظور شده است.ب هاي مربوط به تهیه و اجراي بتن و قالب ههزین، 100703در بهاي واحد ردیف  .16
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آوري با بخار آب، قراردادن در استخر آب و حمل به  ، هزینه اقداماتی از قبیل ویبره بدنه یا میز ویبره، عمل101001در بهاي واحد ردیف  .17

آوري) تا یک کیلومتر در بهاي واحد ردیف منظور شده است  محل دپو در کارگاه منظور شده است. هزینه حمل آب (مورد نیاز ساخت و عمل
شود. لیتر آب به ازاي هر مترمکعب بتن کانالت، پرداخت می 1500آن از فصل حمل و نقل و منظور داشتن  و مازاد بر
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  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

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

 مترمکعب ١٠,٢۴٨,٠٠٠  
کیلوگرم  ٣٠٠تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار

 کانالها، چاهها و قناتها.سیمان در مترمکعب ، برای روی 
١٠٠١٠١ 

 مترمکعب ٩۶٢,٠٠٠,۶  
تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٢۵٠عیار به
١٠٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ۵٩٩,٠٠٠,٩

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

 .١:۵مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٠٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ٨,٢۴٣,٠٠٠

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

 .١:۵سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٠٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٢۵٣,٠٠٠,۶

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

 .١:۵مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٠٠٣٠٣ 

  
 مترطول ١٨٩,٠٠٠,۵

تهیه و نصب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته درهر عمق، 
کیلوگرم سیمان در  ٣۵٠عیار منظورتحکیم قناتها، با بتن به به

 انضمام پر کردن پشت کول. مترمکعب، به

١٠٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٨,٠١۴

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

 شیبها.

١٠٠۵٠١ 

 مترمکعب ٩,٢٨٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی پیش ساخته کانالها، با 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣٠٠عیار بهبتن 
١٠٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٩,٨٢٧,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های 
کیلوگرم سیمان در  ٣۵٠عیار  بتنی پیش ساخته ، با بتن به

 مترمکعب.

١٠٠٧٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣,٩٨۶  
نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش ساخته 

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

  
 مترمکعب ٩,٠٩٣,٠٠٠

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

 مترمکعب.

١٠٠٧٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴۴٢

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠١ 
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  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

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

  
 مترطول ۴٧٧,٠٠٠

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٠٩

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٩٩

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠۴ 

  
 مترطول ١,٠٣٢,٠٠٠

قطر   تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠عیار متر، با بتن به میلی ٣٠٠داخلی 

 مترمکعب.

١٠٠٨٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠٨۵

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠۶ 

  
 مترطول ١,٢٨٩,٠٠٠

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٧٠۶

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠٨ 

  
 مترطول ١,٩٧٨,٠٠٠

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

 مترمکعب.

١٠٠٨٠٩ 

  
 مترطول ۵١١,٠٠٠,١

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
متر، با بتن  میلی ٧٠متر و ضخامت جدار  میلی ۴٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار   به

١٠٠٩٠١ 

  
 مترطول ۶٩٩,٠٠٠,١

قطر   تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
متر، با بتن  میلی ٧٠متر و ضخامت جدار  میلی ۴۵٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  به 

١٠٠٩٠٢ 

  
 مترطول ١,٨٣٧,٠٠٠

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
متر، با بتن  میلی ٧٠متر و ضخامت جدار  میلی ۵٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  به 

١٠٠٩٠٣ 

 
 

 

۵٣  
 

 



  ساخته پیش  .بتن دهم  فصل
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,١,٩٨۶

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
متر، با بتن  میلی ٨٠و ضخامت جدار متر  میلی ۶٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  به 

١٠٠٩٠۴ 

  
 مترطول ۴١٩,٠٠٠,٢

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
متر، با بتن  میلی ١٠٠متر و ضخامت جدار  میلی ٧٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  به 

١٠٠٩٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢,٣۴۴

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
متر، با بتن  میلی ١٠٠متر و ضخامت جدار  میلی ٨٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  به 

١٠٠٩٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٩۴,٢

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
متر، با بتن  میلی ١٠٠متر و ضخامت جدار  میلی ٩٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  به 

١٠٠٩٠٧ 

  
 مترطول ٣,٢۵٩,٠٠٠

قطر   تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به
متر، با  میلی ١٢٠متر و ضخامت جدار  میلی ١٠٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  بتن به 

١٠٠٩٠٨ 

  
 مترطول ٣١٢,٠٠٠,۴

قطر  مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به تهیه 
متر، با  میلی ١۴٠متر و ضخامت جدار  میلی ١٢٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار  بتن به 

١٠٠٩٠٩ 

  
 مترطول ٢٧٩,٠٠٠,۵

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به 
 متر، با میلی ١۵٠متر و ضخامت جدار  میلی ١۴٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣۵٠عیار   بتن به

١٠٠٩١٠ 

 مترمکعب ٠٠٠,٧۶۶,۶  
ساخته (کانالت)،  لوله بتنی پیش تهیه بتن و ساخت انواع نیم

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ۴۵٠عیار   به
١٠١٠٠١ 
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  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
  مقدمه

 

 بینی شده است. هاي مرتبط پیش فصلدر   مربوط  و متعلقات  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  لولۀ  نیم  هاي کانال  .تهیۀ1
  ، محاسبه1-11  در جدول  شده  درج  هاي تیپ  شرح  متر و به 5  طول  به  بیضی  نیم  با مقطع  هاي لوله  نیم  نصب  ، براي فصل  این  هاي ردیف  .بهاي2

 . است  شده
  مقاومت  .چنانچه است شده  ظر گرفتهتر، در ن وبیش  مترمربع برسانتی  کیلوگرم 1  براي  مجاز زمین  مقاومت  ، براساس فصل  این  هاي ردیف  .بهاي3

،  اضافی  و کفشک  ، پایه زین  و نصب  حمل  به  مربوط  بهاي اضافه  صورت  باشد، در این  متر مربع بر سانتی  کیلوگرم 1تاکمتراز  5/0از   مجاز زمین
  فصل  در این  مربوط  هاي مورد از ردیف  ، برحسب افیاض  مصرفی  ) و مالت در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم 150عیار   الغر (به  و بتن  کنی پی

 شود. می  پرداخت
  کنی ها، پی پایه  محل  کردن  مسیر و پیاده  ، تسطیح عملیات  مسیر اجراي  برداري نقشه  به  مربوط  ، کارهاي لوله  نیم  نصب  عملیات  .در واحد بهاي4

 10  ضخامت  الغر به  بتن  و اجراي  وحمل  ، تهیه پی  ، رگالژ کف کنار پی  به  حاصل  خاك  متر، ریختن سانتی 50  تا عمق  زمین  در هر نوع
و   ، حمل و ساخت  تهیه  هزینۀ  و همچنین  اضافی  خاکهاي  ، حمل پی  داخل  به  خاك  مورد نیاز، ریختن  مالت  و مصرف  متر، تهیه سانتی

، منظور  اتصاالت  بندي آب  کیفیت  و کنترل  منظور آزمایش  به  اندازي ، و آب آب  تأمین  بندي  نوار آبو   و پایه  زین  بین  مهاري  میلۀ  کارگذاري
 . است شده

منظور   مربوط  هاي کیلومتر، در ردیف 30  تا فاصلۀ  تحویل  از محل  مربوط  و متعلقات  بیضی نیم  لولۀ  نیم  و باراندازي  و حمل  بارگیري  .هزینۀ5
  کیلومتر، بر حسب 30مازاد بر   حمل  کیلومتر تجاوز نماید، بهاي 30از   نصب  تا محل  تحویل  از محل  حمل  فاصلۀ  که  .در صورتی است شده

 شود. می  ، پرداخت و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي مورد از ردیف
با کسر   شده  گذاري  بیضی نیم  لولۀ  مسیر نیم  کل  از طول  است  ر عبارتکا  ، طول آن  و متعلقات  بیضی  نیم  لولۀ  نیم  نصب  هاي ردیف  .در کلیه6

 . و مشخصات  نقشه  در محور مسیر، طبق  هیدرولیکی  فنی  ابنیۀ  طول
  شده  درج 2-11  ، در جدول عملیات  کل به  نسبت  مربوط  و متعلقات  بتنی  بیضی نیم  لولۀ  نیم  نصب  از مراحل  هر یک  انجام  درصد تقریبی .7

 گیرد. قرار می  ، مورد استفاده موقت  هاي وضعیت صورت  محاسبۀ  براي  که  است
 شود. می  ، پرداخت با ماشین  خاکی  عملیات  هاي مورد از ردیف  )، برحسبCut(  خاکبرداري  ها در مقاطع لوله  عبور مسیر نیم  خاکی  عملیات .8 
نیز   فصل  این  هاي ردیف  براي "مورد عینا  ، بر حسب است  شده  بینی درجا پیش  بتن  فصل  درجا در مقدمۀ  بتن  براي  که  عمومی  .مشخصات9

 . نافذ است
  و هزینۀ  است ها منظور شده ، در قیمت کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصلۀ  تحویل  از محل مالت نصب،  مصرفی  سیمان  و حمل  بارگیري  .هزینۀ10

 شود. می  ، پرداخت و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر، برحسب 30بر  مازاد  حمل
  حمل  .هزینۀ است منظور شده  مربوط  هاي ردیف  ، در قیمت کیلومتر و باراندازي 1  تا فاصلۀ  تهیه  از محل  و ماسه  شن  و حمل  بارگیري  .هزینۀ11

 خواهدشد.  و پرداخت  ، محاسبه از فصل حمل و نقلمورد  کیلومتر، برحسب 1مازاد بر 
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  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  هاي لوله  نیم  مختلف  .انواع1-11  جدول

  ردیف
 لوله  نیم  تیپ
 متر میلی  به

  داخلی  قطر بزرگ  نیم
 متر میلی  به

  داخلی  قطر کوچک  نیم
 متر میلی  به

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

  
 

  مربوط  و متعلقات  ساخته پیش  بتنی  بیضی نیم  هلول نیم  هاي کانال  نصب  مختلف  مراحل  براي  پرداخت  .نحوة2-11  جدول

 شماره
 ردیف

 شرح مراحل مختلف عملیات مربوط به نصب

 هاي مختلف درصد قابل پرداخت براي تیپ
70T- ،100T-  و

150T- 
230T- ،315T-  و

450T- 
600T- ،800T-  و

1000T- 

1 
و   الزم  برداري نقشه  کارهاي انجام مسیر،  تسطیح و  تمیزکردن

بتن الغر   ریختن و رگالژ ها، پایه  محل  کنی پی ها، پایه  محل  کردن پیاده
 . پی  کف

20 17 16 

2 
 و کیلومتر 30 تا  فاصلۀ  به  بیضی نیم  لولۀ نیم  متعلقات  و حمل  بارگیري

 کنار مسیر. ها در آن  کردن ریسه
15 14 13 

3 
 و کیلومتر 30 تا  فاصلۀ به   ساخته پیش  هاي کانال  حمل و  بارگیري

 ها در کنار مسیر. آن  کردن ریسه
17 23 32 

 15 17 20 . زین  و نصب  ریزي ، مالت لوله نیم  ها، پایۀ کفشک نصب 4
 17 21 20 . بندي و واشر آب  لوله نیم  نصب 5
 4 4 4 . اتصاالت بندي آب  کیفیت  و کنترل  کانال  داخل  اندازي آب 6
 3 4 4 . اضافی  هاي خاك  و تسطیح  مسیروپخش  تمیزکاري 7

 100 100 100 جمع کل

 
 

 

۵۶  
 

 



  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ١۴٠٠رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,٨۵۴

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

 تر. متر مربع و بیش بر سانتی

١١٠١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨٩٧

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

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠١٠٢ 

  
 مترطول ٩٢٧,٠٠٠

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

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠١٠٣ 

  
 مترطول ١,٠٣١,٠٠٠

-٢٣٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠١٠۴ 

  
 مترطول ١,٠٣٨,٠٠٠

-٣١۵نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠١٠۵ 

  
 مترطول ١,٢۵٩,٠٠٠

-۴۵٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  ١متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠١٠۶ 

  
 مترطول ١,٧۴١,٠٠٠

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

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠١٠٧ 

  
 مترطول ١,٨٣٣,٠٠٠

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

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم برسانتی

١١٠١٠٨ 

  
 مترطول ١,٩٧٠,٠٠٠

نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
١٠٠٠-T  متر، در زمین با مقاومت  ١و پایه با ارتفاع تا
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١مجاز 

١١٠١٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠٠۴

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

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم برسانتی

١١٠٢٠١ 

  
 مترطول ١,٠٢٩,٠٠٠

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

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی

١١٠٢٠٢ 

 
 

 

۵٧  
 

 



  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ١۴٠٠رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠۶۴

-١۵٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١

١١٠٢٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,١٨۵

–٢٣٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١

١١٠٢٠۴ 

  
 مترطول ١,٢۴٩,٠٠٠

-٣١۵نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١

١١٠٢٠۵ 

  
 مترطول ۴۴١,٠٠٠,١

-۴۵٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١

١١٠٢٠۶ 

  
 مترطول ۵٨٠,٠٠٠,١

–۶٠٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١

١١٠٢٠٧ 

  
 مترطول ١,٩٧١,٠٠٠

–٨٠٠نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 
T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ١و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع بیش تر. کیلوگرم بر سانتی ١

١١٠٢٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢,٠٣۴

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

١١٠٢٠٩ 

  
 مترطول ٢٨,٧٠٠

، چنانچه ١١٠١٠٣تا  ١١٠١٠١های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانتی

١١٠٣٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٣

، چنانچه ١١٠١٠۶تا  ١١٠١٠۴های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانتی

١١٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۶٠

، چنانچه ١١٠١٠٩تا  ١١٠١٠٧های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانتی

١١٠٣٠٣ 

  
 مترطول ٨۶,۵٠٠

، چنانچه ١١٠٢٠٣تا  ١١٠٢٠١های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانتی

١١٠٣٠۴ 

 
 

 

۵٨  
 

 



  ساخته پیش  بتنی  بیضی  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ١۴٠٠رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٨۶,۵٠٠

، چنانچه ١١٠٢٠۶تا  ١١٠٢٠۴های  ردیف بها به اضافه
بر کیلوگرم  ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانتی

١١٠٣٠۵ 

  
 مترطول ٢٢٨,٠٠٠

، چنانچه ١١٠٢٠٩تا  ١١٠٢٠٧های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ١تا کمتر از  ٠٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانتی

١١٠٣٠۶ 

 
 

 

۵٩  
 

 



  زیرزمینی  های کننده ها و جمع .زهکش دوازدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  زیرزمینی  های کننده ها و جمع .زهکش دوازدهم  فصل
  مقدمه

 

 : زیر است  هاي قسمت  ، شامل زیرزمینی  هاي کننده ها و جمع زهکش  گذاري لوله  .عملیات1 
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  مورد نیاز و انجام  در حریم  زهکش  مسیر ترانشۀ  و تسطیح  .تمیزکردن1ـ1 
 . شده  مشخص  ترانشۀ  و عرض  )، با عمق لجنی  هاي زمین  استثناي (به  زمین  در هر نوع  .حفر ترانشه2ـ1 
 متر). میلی 200زهکشها تا قطر   (براي  ترانشه  در داخل  آن  ترنچر و نصب  گاهدست  بر روي  خرطومی  هاي لوله  و استقرار کالف  .تخلیه3ـ1 
 . مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  .حفاظت4ـ1 
 تر).م میلی 200زهکشها تا قطر   ها (براي لوله  و روي  زیر و اطراف  ، براي مشخصات  طبق  شده  بندي فیلتر دانه  مصالح  و پخش  .ریختن5ـ1 
ترنچر   دستگاه  وسیلۀ  به  لوله  فیلتر و نصب  مصالح  ، ریختن ، حفر ترانشه120104و  120102، 120101  هاي ردیف  موضوع  ) در عملیات تبصره 

دیگر   بمناس  طرق  به  عملیات  ترنچر و بقیۀ  توسط  ، حفر ترانشه120107تا  120105و  120103  ردیف  موضوع  شود.در عملیات می  انجام
 گیرد. می  صورت

  جا شدن از جابه  منظور جلوگیري  ها، به لوله  متر روي سانتی 30  تا ارتفاع  اول  ، در مرحلۀ حفاري  از عملیات  حاصل  با خاکهاي  .خاکریزي6ـ1 
 . اضافی  خاکهاي  مجدد تا تراز مورد نظر و پخش  و خاکریزي  زهکش  هاي لوله

 . مورد لزوم  و سایر عملیات  لوله  داخل  احتمالی  گرفتگی  رفعو شستشو و   .آزمایش7ـ1 
فیلتر،   مصالح  تهیۀ  .هزینۀ است  منظور شده  زهکش  هاي فیلتر و لوله  مصالح  استثناي ، به مصالح  تهیۀ  ، هزینۀ فصل  این  هاي ردیف  .در بهاي2 

کیلومتر در  1  فیلتر تا فاصلۀ  مصالح  حمل  شود.بهاي می  پرداخت  طور جداگانه  به  با سنگ  بنایی  عملیات  ، از فصل040801  ردیف  براساس
 شود. می  و پرداخت  ، محاسبه از فصل حمل و نقلمورد   کیلومتر، بر حسب 1و مازاد بر   شده  بینی ، پیش یادشده  ردیف

  کیلومتر در بهاي 30  ، تا فاصلۀ کارگاه  کارفرما) تا مرکز ثقل  ر مرکزيیا انبا  ساخت  (کارخانه  تحویل  از محل  زهکش  هاي لوله  حمل  .هزینۀ3 
  ، براساس تهیه  کیلومتر از محل 30مازاد بر   .حمل است کار، منظور شده پاي  به  کردن و ریسه  ، باراندازي ، حمل بارگیري  ، شامل نصب  هاي ردیف
 شود. می  محاسبه )، و نقل  (حمل  پانزدهم  در فصل  مربوط  هاي ردیف

شود، باید   پیمانکار محول  آنها به  در نظر باشد تهیۀ  .چنانچه کارفرما است  عهدة  ، به بتنی  ساختۀ پیش  هاي لوله  استثناي به  زهکش  هاي لوله  .تهیۀ4 
 منظور شود.  عملیات  اجراي  ، دربرآورد هزینۀ فصل  این  و در انتهاي  دار تهیه ستاره  اقالم  ضوابط  ، طبق مربوط  اقالم  شرح

  هاي .در ردیف است  مسیر ترانشه  و تمیزکردن  نمودن  از آماده  ، پس زمین  متوسط  با رقوم  ترانشه  کف  رقوم  ، اختالف ترانشه  عمق  .مالك5 
  صورت  دیگري  پرداخت  افهو اض  شده  کار در نظر گرفته  سختی  به  مربوط  هاي متر، هزینه 2از   بیش  در عمقهاي  عملیات  اجراي  به  مربوط

 . نخواهد گرفت
 . خواهد گرفت  صورت  (مانند ترنچر) و با جدار قائم  مخصوص  آالت ماشین  ، توسط زیرزمینی  هاي مسیر زهکش  کانال  .حفاري6 
  مانندبیل  کانال  حفاري  آالت از سایر ماشین  کار، استفاده  اجراي  بندي زمان  برنامه  به  مشاور و با توجه  مهندس  تشخیص  بنا به  ) چنانچه تبصره 

  نوع  صورت  میسر نباشد، در این  با جدار قائم  حفر کانال  ، امکان خاك  و کیفیت  نظیرنوع  فنی  دالیل  شود و به  ، مجاز شناخته مکانیکی
 شود. می  پیمانکار ابالغ  د کارفرما بهاز تأیی  و پس  مشاور تعیین  مهندس  ، توسط جدار ترانشه  مناسب  و شیب  آالت ماشین

مشاور و تأیید   مهندس  تشخیص  دار میسر نباشد و بنا به شیب  صورت  به  حفر ترانشه  ، امکان اجرایی  محدودیتهاي  علت  به  که  در صورتی 
 د.شو می  پرداخت  ، جداگانه عملیات  این  باشد، بهاي  ضروري  ترانشه  دیوارة  کارفرما، حفاظت

مشاور و   نباشد، با پیشنهاد مهندس  مناسب  زهکش  هاي لوله  مجدد روي  خاکریزي  ، براي حفاري  از عملیات  حاصل  خاك  که  .در صورتی7 
  ود.هزینۀش می  ، محاسبه با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  هاي از ردیف  آن  خواهد شد و بهاي  استفاده  قرضه  کارفرما، از خاك  تصویب

 .قابل پرداخت است، از فصل حمل و نقل،  شده  تعیین  نقاط  مازاد به  خاکهاي  حمل
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  زیرزمینی  های کننده ها و جمع .زهکش دوازدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 شود. می  ، محاسبه ساخته پیش  بتن  در فصل  مربوط  هاي ردیف  ، طبق بتنی  هاي لوله  تهیۀ  .بهاي8 
، منظور  مربوط  هاي ردیف  ، در قیمت120304تا  120301  هاي فردی  موضوع  بتنی  هاي لوله  اتصاالت  بندکشی  و اجراي  مالت  تهیۀ  .هزینۀ9 

 . است شده
  هاي در زمین  که  زیرزمینی  هاي زهکش  حفر ترانشۀ  مسیر عملیات  از طول  قسمتی  ، به120406و  120405، 120404  هاي ردیف  بهاي .اضافه10 

  گردد، تعلق می  مشاور و پیمانکار تنظیم  کارفرما، مهندس  با حضور نمایندگان  ، که عملیات  اجراي  جلسۀ  صورت  قرار دارد و براساس  لجنی
 گیرد. می

و از  120111تا  120104  هاي ردیف  ، به قائم  به  ها نسبت شیبدار کانال  قسمتهاي  خاکی  عملیات  حجم  اضافه  ، براي120501  ردیف  .بهاي11 
 شود. می  ، پرداخت120305تا  120301

  شود.در صورت می  پرداخت  ساخته پیش  بتن  از فصل  جداگانه  آن  و بهاي  است  منظور نشده  فصل  این  هاي در ردیف  بتنی  هاي لوله  .تهیه12 
  پیش  بتن  لمتناظر فص  هاي از ردیف  مربوط  عملیات  ، بهاي کننده جمع  هاي زهکشی  متر براي میلی 800از   با قطر بیش  بتنی  از لوله  استفاده
 شود. می  محاسبه  ساخته
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  زیرزمینی  های کننده ها و جمع .زهکش دوازدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢٠۵,۵٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی (زهکشهای عمقی) با لوله 
) یا مشابه تا Pipe Corrugatedخرطومی مشبک (

متر و  سانتی ۵٠عرض تا  متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠قطر
 متر، با ترنچر. ٢عمق تا 

١٢٠١٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢۴۵

خرطومی مشبک یا اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله 
و  ۵٠عرض بیش از متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠مشابه تا قطر

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

١٢٠١٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٩١

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا 
و  ۵٠عرض بیش از متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورتی که  ٢عمق تا متر و  سانتی ۶٠تا 
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر  لوله

 انجام شود.

١٢٠١٠٣ 

  
 مترطول ٢۶٢,٠٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی (تنبوشه) 
متر و  سانتی ۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠تا قطر

 متر، با ترنچر. ٢عمق تا 

١٢٠١٠۴ 

  

 مترطول ٢١۴,۵٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی تا 
متر و عمق  سانتی ۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠قطر
گذاری و ریختن  متربا ترنچر، در صورتی که لوله ٢تا 

 مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود.

١٢٠١٠۵ 

  

 مترطول ٢٢٨,٠٠٠

زهکشهای زیرزمینی با لوله پی.وی.سی مشبک یا اجرای 
 ۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠مشابه تا قطر 

متر با ترنچر، در صورتی که  ٢متر و عمق تا  سانتی
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر  لوله

 انجام شود.

١٢٠١٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢١٨

لوله آزبست سیمانی مشبک اجرای زهکشهای زیرزمینی با 
 ۶٠عرض تا متر، باترانشه به میلی ٢٠٠یا مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورتی که  ٢متر و عمق تا  سانتی
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر  لوله

 انجام شود.

١٢٠١٠٧ 

  
 مترطول ٢١٠,٠٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا 
 ۶٠عرض تا متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠مشابه تا قطر

 متر، با بیل مکانیکی. ٢متر و عمق تا سانتی

١٢٠١٠٨ 

  
 مترطول ٢١٠,٠٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی.وی.سی یا مشابه تا 
متر و  سانتی ۶٠عرض تا  متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠قطر

 متر، با بیل مکانیکی. ٢عمق تا 

١٢٠١٠٩ 

 
 

 

۶٢  
 

 



  زیرزمینی  های کننده ها و جمع .زهکش دوازدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٣٠٩,٠٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی یا 
 ٨٠عرض  متر، با ترانشه به میلی ٢٠٠مشابه تا قطر 

 متر، با بیل مکانیکی. ٢متر و عمق تا  سانتی

١٢٠١١٠ 

  
 مترطول ٣٠۴,۵٠٠

اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی یا مشابه 
متر و  سانتی ٨٠عرض  ترانشه بهمتر، با  میلی ٢٠٠تا قطر 
 متر، با بیل مکانیکی. ٢عمق تا 

١٢٠١١١ 

 مترطول ۵۴,۶٠٠  
، چنانچه عمق  ١٢٠١٠٧تا  ١٢٠١٠١های  ردیف بها به اضافه

 متر باشد. ٣و تا  ٢ترانشه بیش از 
١٢٠٢٠١ 

  
 مترطول ۴٠,٧٠٠

، چنانچه عمق ١٢٠١١١تا ١٢٠١٠٨های  ردیف بها به اضافه
 ٣متر یک بار،  ٣تا  ٢مترباشد، برای عمق  ٢ترانشه بیش از 

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

١٢٠٢٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨۴٧

) با لوله بتنی Collectorنصب زهکشهای جمع کننده (
 ١عرض  متر، با ترانشه به میلی ٣٠٠قطر داخلی  غیرمسلح به

 مکانیکی.متر، با هر وسیله  ٢متر و عمق تا 

١٢٠٣٠١ 

  
 مترطول ١,١٠٨,٠٠٠

قطر  نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به
متر و عمق  ١٫١٠عرض  متر، با ترانشه به میلی ۴٠٠داخلی 

 متر، با هر وسیله مکانیکی. ٢تا 

١٢٠٣٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢٧۵

قطر  نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به
متر و عمق  ١٫٢٠عرض  متر، با ترانشه به میلی ۵٠٠داخلی 

 متر، با هر وسیله مکانیکی. ٢تا 

١٢٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۴٨٨,٠٠٠,١

نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح و غیر 
 ١٫۴٠عرض  متر، با ترانشه به میلی ۶٠٠قطر داخلی  مسلح به

 متر، با هر وسیله مکانیکی. ٢متر و عمق تا

١٢٠٣٠۴ 

  
 مترطول ١,٨٣٩,٠٠٠

قطر  نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح به
 ٢متر و عمق  ١٫۶عرض تا  متر با ترانشه به میلی ٨٠٠داخلی 

 متر، با هر وسیله مکانیکی.

١٢٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۵٩

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

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. به

١٢٠۴٠١ 

  
 مترطول ١۵۶,۵٠٠

، چنانچه عمق ١٢٠٣٠٣و  ١٢٠٣٠٢های  ردیف بها به اضافه
 ٣متر یک بار،  ٣تا  ٢متر باشد، برای عمق  ٢ترانشه بیش از 

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

١٢٠۴٠٢ 
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  زیرزمینی  های کننده ها و جمع .زهکش دوازدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٢١١

، چنانچه عمق ١٢٠٣٠۵و  ١٢٠٣٠۴ردیف  بها به اضافه
 ٣متر یک بار،  ٣تا  ٢متر باشد، برای عمق  ٢ترانشه بیش از

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

١٢٠۴٠٣ 

 مترطول ٣٢,١٠٠  
، چنانچه ١٢٠١٠٧تا  ١٢٠١٠١های  ردیف بها به اضافه

 گیرد. عملیات در زمینهای لجنی صورت
١٢٠۴٠۴ 

 مترطول ١٠٠,٣۴  
، چنانچه ١٢٠١١١تا ١٢٠١٠٨های  ردیف بها به اضافه

 عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد.
١٢٠۴٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١٧۶  
، چنانچه  ١٢٠٣٠۵تا  ١٢٠٣٠١های  ردیف بها به اضافه

 عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد.
١٢٠۴٠۶ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١١٠

قسمتهای شیب دار ترانشه زهکشهای عمقی یا خاکبرداری 
هرعمق  جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمین، به

 و خاکریزی مجدد روی آن.

١٢٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ١١٨,٠٠٠

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

 الزامی باشد.

١٢٠۶٠١ 

 مترمکعب ٣٠٠,٧۶  
گذاری، هر گاه عملیات زیر تراز  های لوله ردیف بها به اضافه

 آب زیرزمینی و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
١٢٠۶٠٢ 

 
 

 

۶۴  
 

 



  کاری .عایق سیزدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  کاری .عایق سیزدهم  فصل
  مقدمه

 

  ، این و در هر صورت  بوده  فنی  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  میزان باید به ،)Overlap(  ، مقدار همپوشانی رطوبتی  کاریهاي .در عایق1 
 متر کمتر باشد. سانتی 10مقدار نباید از 

در   همپوشانی  و هزینۀ  ستا ها جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  کاري عایق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گیري اندازه  .مبناي2 
 . است  منظور شده  فصل  این  هاي یفرد
  بهایی اضافه  گونه و هیچ  و مانند آنهاست  ، منحنی ، مورب ، قائم از افقی  اعم  سطوح  کار در تمام  انجام  ، براي فصل  این  هاي واحد ردیف  .بهاي3

 . نیست  پرداخت  ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق صعوبت  بابت
 با:  ، برابر است ترتیب به  رطوبتی  کاري عایق  متر مربع 1هر   ، براي فصل  این  هاي در ردیف  مصرف .مقدار قیر مورد4 
 . افقی  سطوح  ، براي کیلوگرم 2و   قائم  سطوح  قیر براي  کیلوگرم 5/1،  .اندود قیري1ـ4 
 . افقی  سطوح  ، براي یلوگرمک 5/3و   قائم  سطوح  قیر براي  کیلوگرم 5/2،  گونی  الیه  .اندود با یک2ـ4 
 . افقی  سطوح  ، براي کیلوگرم 5و   قائم  سطوح  قیر براي  کیلوگرم 5/3،  گونی .اندود با دو الیه3ـ4 

 
 

 

۶۵  
 

 



  کاری .عایق سیزدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری. مترمربع ۵٠٠,١۶٣  

 مترمربع ۴۶٠,٠٠٠  
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه 

 گونی.
١٣٠١٠٢ 

 ١٣٠١٠٣ عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو الیه گونی. مترمربع ۵٠٠,٧۴٢  

 
 

 

۶۶  
 

 



  متفرقه  .کارهای چهاردهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  متفرقه  .کارهای چهاردهم  فصل
  مقدمه

 

،  است  شده  ، در نظر گرفته آمیزي رنگ  براي  سطوح  سازي  منظور آماده به  زدن  یا سمباده  برس  ، هزینۀ ضد زنگ  رنگ  اجراي  هاي ردیف.در 1
مورد،   سببر ح  آن  باشد، بهاي  داشته  زدایی  زنگ مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به  مهندس  با تشخیص  زدگی  زنگ  علت به  فلزي  سطوح  چنانچه

 خواهد شد.  پرداخت  زدایی  زنگ  هاي از ردیف
 شود. می  ، پرداخت شده  زدایی زنگ  فلزي  کارهاي  وزن  ، بر حسب140302و  140301  هاي واحد ردیف  .بهاي2
 شود. می  ، پرداخت شده  آمیزي یا رنگ  ضد زنگ  فلزي  کارهاي  وزن  ، بر حسب140306تا  140303  هاي واحد ردیف  .بهاي3
  هاي ساختمان  منظور شود.هزینۀ  پیمان  ، باید در اسناد و مدارك مورد نیاز است  برداري بهره  دوران  براي  که  هایی ساختمان  و مشخصات  .نقشه4

  مقطوع  صورت و به  ، محاسبه ذ استکار ناف  اجراي  برآورد هزینۀ  تهیۀ  در زمان  که  ساختمان  واحد رستۀ  بهاي  هاي از فهرست  ، با استفاده یاد شده
 شود. می  کار انجام  پیشرفت  ، بر اساس یاد شده  هاي ردیف  گردد.پرداخت می  درج  مربوط  ردیف  برآورد و در مقابل

منظور   مربوط  ايه ، در قیمت الستیکی  مورد نیاز واتراستاپ  یکدیگر و جوش به )P.V.C(  پالستیکی  واتراستاپ  نوارهاي  .دستمزد چسباندن5
 . است  شده

  ، منظور شده140702و  140701  هاي ردیف  ، در قیمت اضافی  میلگردهاي  استثناي ، به واتراستاپ  نصب  براي  الزم  و وسایل  مصالح  .تمام6
 . است

سازي، برق، سیستم  محوطه نظیر: عملیات 140902و  140901هاي شماره  هاي موضوع ردیف . الزم است مشخصات فنی اجرایی ساختمان7
 تاسیسات سرمایش و گرمایش، تامین آب، گاز و غیره در شرایط فنی خصوصی پیمان درج شود.
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  متفرقه  .کارهای چهاردهم  فصل
 ١۴٠٠واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,٣۶٧  
بریدن درزها در روسازیهای بتنی پس از بتن ریزی، با 

 وسایل و ابزار الزم.
١۴٠١٠١ 

 دسیمتر مکعب ۴٠٠,٣٨  
آسفالت، بر تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه 

 حسب حجم درز.
١۴٠١٠٢ 

 دسیمتر مکعب ٨٣,٣٠٠  
تهیه مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتنی با پالستوفوم، بر 

 حسب حجم درز.
١۴٠١٠٣ 

 دسیمتر مکعب ٠٠٠,۶٣۶,١  
های  تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارجی برای تکیه گاه

 آزاد.
١۴٠٢٠١ 

 دسیمتر مکعب ٠٠٠,۶٣۶,١  
های  نئوپرین داخلی برای تکیه گاهتهیه مصالح و نصب 

 آزاد.
١۴٠٢٠٢ 

 ١۴٠٣٠١ سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی. کیلوگرم ۵۴٠,١  

 کیلوگرم ٩۶٠,۶  
روش ماسه پاشی (سند  زنگ زدایی سطوح فلزی به

 بالست).
١۴٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۵۵٠,٢  
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ ، روی سطوح 

 فلزی.
١۴٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ٢٩٠,۶  
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست اکلیل 

 روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
١۴٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ٩۶٠,۵  
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ 

 روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
١۴٠٣٠۵ 

  
 کیلوگرم ١٢,٠٠٠

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

 میکرون در هر دست رنگ. ١٠٠

١۴٠٣٠۶ 

 کیلوگرم ٧,٠٧٠  
میکرون افزایش  ١٠٠ازای هر ، به١۴٠٣٠۶ردیف  بها به اضافه

 ضخامت رنگ آمیزی اپکسی.
١۴٠۴٠١ 

 ١۴٠۵٠١ شبرنگ.تهیه ونصب نوار  مترمربع ٢,٨١٨,٠٠٠  

 ١۴٠۵٠٢ تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ. مترمربع ٠٠٠,١,٧٣۵  

  
 مترمربع ٣٠,١٠٠

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

 نایلون الزاما در کار باقی بماند.

١۴٠۶٠١ 

 مترطول ۴٨٧,٠٠٠  
متر، از جنس  سانتی ١۵عرض  تهیه و نصب واتر استاپ به

 پی.وی.سی.
١۴٠٧٠١ 

 
 

 

۶٨  
 

 



  متفرقه  .کارهای چهاردهم  فصل
 ١۴٠٠واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,۶٢۶  
متر، از جنس  سانتی ١۵عرض  تهیه ونصب واتر استاپ به

 الستیک.
١۴٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۶١٠,٠٠٠  
کاری و جاگذاری لوله پالستیکی برای  تهیه، سوراخ

 زهکشی.
١۴٠٧٠٣ 

 مترطول ٢٣,٢٠٠  
متر اضافه بر  سانتی ١، برای هر١۴٠٧٠١ردیف  بها به اضافه

 متر. سانتی ١۵
١۴٠٨٠١ 

 مترطول ٣۵٠,۶  
متر اضافه بر  سانتی ١، برای هر١۴٠٧٠٢ردیف  بها به اضافه

 متر. سانتی ١۵
١۴٠٨٠٢ 

  
 مقطوع 

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

١۴٠٩٠١ 

  
 مقطوع 

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

١۴٠٩٠٢ 

  
 مترطول 

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

١۴١١٠١ 
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  و نقل  .حمل پانزدهم  فصل
 ١۴٠٠رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
  و نقل  .حمل پانزدهم  فصل
  مقدمه

 
جدول ضمیمه دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این . 1

هاي هاي مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلهپیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله
هاي حمل مازاد را در هاي حداکثر، مالك پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینهقابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصله

 پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
جلسه  هاي حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبناي پرداخت بوده و صورت فاصله
اضافه و یا هاي حمل)  (کم یا زیاد شدن فاصلهیا منابع تامین مصالح  هاي حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن فاصله

 کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
ها مورد استفاده قرار بها براي مقایسه براورد گزینهدر مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرست :1تبصره 

 گیرد.  ار نمیهاي قابل قبول مندرج در جدول، مالك عمل قرگیرد، حداکثر فاصلهمی
هاي حداکثر هایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهاي گیالن، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیت: در پروژه2تبصره 

فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل 
 شود.رج کند، فواصل درج شده در جدول مبناي پرداخت هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمید

: چنانچه در زمان اجراي عملیات، تغییري در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاري مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر 3تبصره 
درصد  30در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 

 مل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.فاصله ح
شود از بابت تخلیه و بارگیري مجدد مصالح، بهاي کنی، گود برداري و پی کنی تامین می، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداري2

 شود.اي پرداخت نمی جداگانه
هاي حمل  شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف رداخت میهاي حمل ذکر شده در جدول محاسبه و پ . هزینه حمل صرفا براساس فاصله3

 هاي دفترچه فهرست بها و مقادیر کار براي محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست. مندرج در هر یک از فصل
ه باشد، هزینه بینی نشد اي در جدول پیش فاصله ،. چنانچه در حین اجراي عملیات کار جدیدي به پیمانکار ابالغ شود که براي حمل آن4

 شود. حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدي براي حمل ایجاد نمی
هاي مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا  شوند، فاصله . در کارهایی که بر اساس ترك تشریفات مناقصه واگذار می5

 مبناي پرداخت خواهد بود.فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر 
کیلومتر، و  30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینۀکیلومتر، هاي با واحد تن. در ردیف6

مازاد بر   حمل  . هزینه است  شده  رفتهبها، در نظر گ  فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  همچنین
 .شود می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر حسب 30
کنی، پی کنی براي مصرف در خاکریزي (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز هاي حمل مصالح حاصل از خاکبرداري، کانالبراي ردیف. 7

شود حجم خاك براي محاسبه هزینه حمل، حجم خاك یا سنگریزي کوبیده شده در خاکریزها یا ر میثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظو
ها باید باشد. براي ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبناي محاسبه هزینه سنگریزي

 گیرد. حمل قرار می
 شود.نشده و یا شنی اضافه پرداختی اعمال نمیهاي ساخته . بابت حمل در راه8
 گیرد.هاي مترتب منظور شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نمیها، افت و ریز و صعوبت. در بهاي واحد ردیف9
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  و نقل  .حمل پانزدهم  فصل
 ١۴٠٠رشته آبیاری و زهکشی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
در   کیلومتر و باراندازي 1تا   و حمل  بارگیري  ، هزینۀ بتنی  ساخته پیش  و قطعات  لوله  ، فیلتر و همچنین ، بنایی بتن  سنگی  و مصالح  آب  .براي10

،  آب  کیلومتر، براي 1مازاد بر   حمل  هزینۀ  پرداخت  .نحوة است شده  بها در نظر گرفته فهرست  این  سایر فصلهاي  هاي ، در ردیف مصرف  محل
 . است شده  ، تعیین فصل  ا اینی  مربوط  فصلهاي  مورد در مقدمه  ، بر حسب ساخته پیش  بتنی  قطعات  و همچنین  سنگی  مصالح

 

 هاي حمل مصالحجدول فاصله

 فاصله حمل عملیات ردیف
 (کیلومتر)

حداکثر فاصله حمل قابل 
 قبول (کیلومتر)

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  1
 هاي معمولیخاکریزي

 25 

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يخاکبردار حمل مواد حاصل ازفاصله  2
 خاکریزیهاي سنگی

 25 

 15  هاي معمولیيزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3
 10  سنگیهاي يزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4
 --  حمل به دپو خاك نباتیفاصله  5
 15  (خاك، سنگ، لجن و نظایر آن) دپو مصالح نامناسب یا مازادحمل به فاصله  6
 15  فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 7
 --  خاکیحمل آب براي استفاده در عملیات فاصله  8
 --  حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتنفاصله  9
 75  يحمل ماسه بادفاصله  10
 --  حمل مصالح زهکش فاصله 11
 50  (رودخانه اي) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 12
 50  (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 13
 20  حمل بتن با تراك میکسر فاصله 14
 30  سنگی ییبراي بناالشه حمل سنگ  فاصله 15
 30  سنگی ییبراي بنامالون حمل سنگ  فاصله 16
 25  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ الشه فاصله 17
 --  فاصله حمل مصالح فیلتر 18
 --  هاي پالستیکیفاصله حمل انواع لوله 19
 --  فاصله حمل جدولهاي بتنی پیش ساخته  20
 450  فاصله حمل میلگرد 21
 450  فاصله حمل انواع آهن آالت 22
 300  فاصله حمل سیمان 23
 --  فاصله حمل متعلقات پیش ساخته بتنی 24
 --  هاي پالستیکیفاصله حمل انواع لوله 25
 --  هافاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرها و لوله 26
 50  فاصله حمل ماسه براي بنایی سنگی 27
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  و نقل  .حمل پانزدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های معمولی-برای مصرف در خاکریزیپی کنی ها 

١۵٠٨٠١ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی

١۵٠٨٠٢ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های -حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 معمولی

١۵٠٨٠٣ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های -حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 سنگی

١۵٠٨٠۴ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل به دپو خاک نباتی
١۵٠٨٠۵ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و 
 نظایر آن)

١۵٠٨٠۶ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل مواد حاصل از تخریب
١۵٠٨٠٧ 

  ١٨,٢٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی
١۵٠٨٠٨ 

  ١٨,٢٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 و یا مالت حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
١۵٠٨٠٩ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل ماسه بادی
١۵٠٨١٠ 

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل مصالح زهکش
١۵٠٨١١ 

  ١١,٩۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا 
 محل تولید بتن

١۵٠٨١٢ 

  ١١,٩۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

بتن از محل معدن تا محل   حمل مصالح سنگی (کوهی)
 تولید بتن

١۵٠٨١٣ 

  ٢٨,٧٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 با تراک میکسرحمل بتن 
١۵٠٨١۴ 

  ١١,٩۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل سنگ الشه برای بنایی سنگی
١۵٠٨١۵ 

  ١١,٩۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
١۵٠٨١۶ 

 
 

 

٧٢  
 

 



  و نقل  .حمل پانزدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ٩,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ 
 با سنگ الشه

١۵٠٨١٧ 

  ٣,٣١٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های پالستیکی بر حسب حجم فیزیکی 
 لوله

١۵٠٨١٨ 

  
١٠,١٢٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی بر 
حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر 

  نیست)

١۵٠٨١٩ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل مصالح فیلتر
١۵٠٨٢١ 

  ١١,٩۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل ماسه برای تهیه مالت از محل معدن تا محل مصرف
١۵٠٨٢٢ 

 ١۵٠٩٠١ حمل میلگرد کیلومتر  -تن  ٧۶٠,۵  

 ١۵٠٩٠٢ حمل انواع آهن آالت کیلومتر  -تن  ٧۶٠,۵  

 ١۵٠٩٠٣ حمل سیمان کیلومتر  -تن  ٧۶٠,۵  

 ١۵٠٩٠۴ حمل آهک کیلومتر  -تن  ٧۶٠,۵  
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  دستمزدی  .کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  دستمزدی  .کارهای شانزدهم  فصل
  مقدمه

 : که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  ، برايموضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي. 1
، شامل  بارگیري، مورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد،   تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح .1-1

  درج  فصلاین و در   تهیهورالعمل کاربرد، دست 1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی
 د.شو می
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  دستمزدی  .کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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 ها هفدهم. ژئوسنتتیک فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 ها هفدهم. ژئوسنتتیک فصل
 مقدمه

 همچنین و)» دوم نظر تجدید( راه عمومی فنی مشخصات« عنوان با 101 شماره ضابطه 22 فصل در مندرج فنی مشخصات تمام رعایت ـ1
هاي این فصل تنها در صورت انجام  پرداخت وجه بابت ردیف. است الزامی پیمان خصوصی فنی مشخصات در مندرج مشخصات

 هاي کنترل کیفی و تایید کیفیت محصول مجاز است. آزمایش

 مالك و تعیین شده ابالغ هاينقشه براساس پوشانیهم مقدار و است نشده منظور) Overlap( پوشانیهم هزینه فصل این هايردیف در ـ2
 .بود خواهد پرداخت

 reduction( کاهشی ضرایب اعمال با اسمی کششی مقاومت) LTDS( ساله120)  مدت بلند(  نهایی کششی مقاومت تعیین مبناي ـ3

factors (استانداردهاي از یکی براساس المللیبین معتبر آزمایشگاه یک حداقل توسط که است تولیدکننده ژئوگرید ASTM D5818  و 
ASTM D6992 وASTM D5262 و ASTM D4355 یا BS8006 باشد شده تائید و کنترل. 

 براي کاهشی ضرایب و( محصول فنی مشخصات گواهی پیمانکار دارد ضرورت فصل، این در مندرج هايردیف از هریک پرداخت براي ـ4 
 .دهد ارائه مشاور مهندس به را است شده مهر پیمانکار خود همچنین و کنندهعرضه یا تولیدکننده توسط که را) ژئوگریدها

 خاکریز نوع با متناسب Installation damage”" نصب هنگام آسیب کاهشی ضریب ژئوگریدها، به مربوط هايردیف پرداخت در ـ5
 بلند(  نهایی کششی مقاومت محاسبه در و شده تعیین ASTM D5818 استاندارد طبق کارفرما تایید مورد معتبر آزمایشگاه توسط اجرا حین
 پرداخت مبناي و شده تکرار مشاور مهندس نظر با خاکریز نوع تغییر صورت در آزمایش این. شودمی اعمال) LTDS( ساله120)  مدت

 .بود خواهد
الیه با مناسب چسبندگی و فنی مشخصات در مندرج آسفالت گرماي تحمل توانایی باید آسفالت در استفاده مورد هايژئوسنتتیک تمامی ـ6

 .باشد داشته را آسفالت روکش برشی مقاومت در افت بدون آسفالت هاي
 از منظور و باشد برابر جهت دو هر در آن کششی مقاومت که است ژئوگریدي فصل این هايردیف در دوسویه ژئوگرید از منظور ـ7

 یک در آن کششی مقاومت ولی بوده کششی مقاومت داراي جهت دو در که است ژئوگریدي فصل این هايردیف در سویهتک ژئوگرید
شود. به عنوان  براي افزایش مقاومت در دو جهت تنها یک بار اعمال می 170103بهاي ردیف شماره  اضافه .باشد دیگر جهت از بیشتر جهت

 22) در دو جهت به میزان LTDSساله ( 120مثال مقدار ردیف یاد شده براي یک مترمربع ژئوگرید دوسویه که داراي مقاومت کششی نهایی 
 ) خواهد بود.22-10/(5=  4/2کیلونیوتن بر متر باشد، برابر 

شود، به عنوان مثال مقدار این ردیف براي  براي افزایش مقاومت در هر دو جهت تنها یک بار اعمال می 170302بهاي ردیف شماره  اضافه ـ8
 ) خواهد بود.5/9-7/(1=  5/2کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برابر  5/9یک مترمربع ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی 

 تولید هم به متصل ژئوسنتتیک محصوالت از الیه دو حداقل از متشکل که است محصولی فصل این هايردیف در ژئوکمپوزیت از رمنظو -9
 .باشد فنی بامشخصات مطابق و کارخانه در
 و شده منظور ردیف واحد بهاي در آن نظایر و بنتونیت گل زنی، پرچ زنی،میخ جمله از مترتب هايهزینه تمام 170801 شماره ردیف در ـ10

 .نیست مجاز جداگانه پرداخت
ردیف در مندرج ضخامت برابر 2 تا 5/0 بین مشخصات، برابر ژئوممبراین ضخامت چنانچه 170704 الی 170701 شماره هايردیف در ـ11

 ردیفهاي واحد بهاي به باشد متر میلی 2 ژئوممبراین ضخامت اگر مثال عنوان به. شودمی پرداخت تناسب به آن بهاي باشد شده یاد هاي
 .شودمی اعمال 33/1 ضریب مربوطه

 اعمال با ردیف واحد بهاي باشد کیلوگرم 6 تا 5/3 بین مشخصات طبق رسی ژئوسنتتیک عایق وزن چنانچه 170801  شماره ردیف در ـ12
 4 برابر رسی ژئوسنتتیک عایق مترمربع هر وزن اگر مثال عنوان به شودمی لحاظ ردیف در مندرج وزن به ژئوسنتتیک عایق وزن نسبت

 . شودمی ضرب 8/0 به ردیف واحد بهاي باشد کیلوگرم
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 ها هفدهم. ژئوسنتتیک فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 :باشد زیر استانداردهاي در مندرج فنی مشخصات با مطابق باید رسی ژئوسنتتیک عایق و هاژئوممبراین فنی مشخصات ـ13

 
 استاندارد نام محصول

 GRI-GM13 ژئوممبراین پلی اتیلنی سنگین 

 GRI-GM17 ژئوممبراین پلی اتیلنی سبک خطی

 ZTV-ING ژئوممبراین پلی اتیلنی خیلی سبک 

 EN 13941 میلی متر و بیشتر 2ژئوممبراین پلی وینیل کلراید با ضخامت 

 ASTM-D7176 میلی متر  5/1تا  5/0ژئوممبراین پلی وینیل کلراید با ضخامت 

 GCL3 (GCL)عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 
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 ها هفدهم. ژئوسنتتیک فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢۴٧,٠٠٠

ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک تهیه مصالح و اجرای 
) در محیط خاکی LTDSساله ( ١٢٠دارای مقاومت نهایی 

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

١٧٠١٠١ 

  
 مترمربع ٢٢,٠٠٠

افزایش در  KN/m ۵ به ازای هر  ١٧٠١٠١بها به ردیف  اضافه
) در جهت طولی LTDSساله ( ١٢٠مقاومت کشش نهایی 

 شود). کیلونیوتن به تناسب محاسبه می ۵(افزایش کمتر از 

١٧٠١٠٢ 

  

 مترمربع ٢٣٠,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه در محیط خاکی 
 ١٢٠) با مقاومت کششی نهایی ٩ و کمتر از ۴بیشتر از  PH (با

جهت تثبیت بسترهای  ١٠ KN/m ) به میزانLTDSساله (
 سست، باتالقی و افزایش ظرفیت باربری خاک.

١٧٠١٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۵

افزایش در  KN/m ۵ به ازای هر  ١٧٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
) در هر دو جهت. LTDSساله ( ١٢٠مقاومت کشش نهایی 

 شود). کیلونیوتن به تناسب محاسبه می ۵(افزایش کمتر از 

١٧٠١٠۴ 

 مترمربع ٣٠٠,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید پلی استری برای مسلح سازی 

 .kN/m ۵٠ آسفالت با مقاومت کششی دو سویه
١٧٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵۴۵

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید فایبرگالس برای مسلح سازی 
درصد و مقاومت  ٣آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 

 بر متر. kN/m ۵٠کششی دو سویه

١٧٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ٢٨,٠٠٠

به ازای  ١٧٠٢٠٢و  ١٧٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
.  جهت مقاومت کششی مازاد در هر دو ١٠ kN/m هر

 شود.) کیلونیوتن به تناسب محاسبه می ١٠(افزایش کمتر از 

١٧٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠,٠٠٠

در صورتی که یک  ١٧٠٢٠٢و  ١٧٠٢٠١بها به ردیف  اضافه
ژئوتکستایل نبافته به ژئوگرید توسط تولید کننده اضافه الیه 
 شود.

١٧٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ٢٠,٠٠٠

در صورتی که یک  ١٧٠٢٠٢و  ١٧٠٢٠١بها به ردیف  اضافه
الیه ژئوتکستایل نبافته قیر اندود شده توسط تولید کننده به 

 ژئوگرید اضافه شود.

١٧٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ٨٧,٠٠٠

 ٧نبافته با مقاومت کششی حداقل تهیه و اجرای ژئوتکستایل 
کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، 

 وری و نظایر آن. زهکشی و کنترل غوطه

١٧٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٢٩,٠٠٠

به ازای هر یک کیلونیوتن افزایش  ١٧٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
کیلونیوتن به  ١مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از 

 تناسب محاسبه می شود.)

١٧٠٣٠٢ 
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 ها هفدهم. ژئوسنتتیک فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١١٠,٠٠٠  
گرم بر مترمربع  ٣٠٠تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با وزن 

 جهت محافظت از ژئوممبران. GT12مطابق استاندارد 
١٧٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٣٧,٠٠٠

به ازای هر صد گرم  ١٧٠۴٠١بها به ردیف   اضافه یا کاهش
مترمربع سطح (اضافه و یا کاهش افزایش و یا کاهش وزن هر 

 صد گرم به تناسب پرداخت می شود.)

١٧٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٩۵

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با 
کیلو نیوتن بر متر طول به منظور افزایش  ١٠٠مقاومت کششی 

 ظرفیت باربری و تسلیح خاک.

١٧٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۵٠,٠٠٠

کیلونیوتن  ۵٠به ازای هر  ١٧٠۵٠١کسربها به ردیف یا   اضافه
در هر دوجهت. (افزایش  افزایش یا کاهش در مقاومت کششی

 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) ۵٠کمتر از 

١٧٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ٣٩,٠٠٠

 ١۴٠تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته با گرماژ حداقل 
گرم در  ٧٢۵قیر  جذب حداقل با گرم، ٢٠٠گرم و حداکثر 
 ۴۵٠) حداقل grabو مقاومت گراب ( ٪۵٠مترمربع، کرنش 

کیلونیوتن  ٨نیوتن و مقاومت کششی طولی و عرضی حداقل 
 بندی آسفالت. بر متر جهت آب

١٧٠۶٠١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۴٣۵

تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل 
پروپیلن (یا پلی استر) مسلح شده، با ژئوگرید الیاف  پلینبافته 

کیلونیوتن بر متر و  ۵٠شیشه و مقاومت کششی دو سویه 
درصد و دارای کاربرد در تسلیح و  ٣کرنش گسیختگی حداکثر 

 بندی آسفالت. آب

١٧٠۶٠٢ 

 مترمربع ٣٠,٠٠٠  
کیلونیوتن افزایش  ١٠بابت هر  ١٧٠۶٠٢بها به ردیف  اضافه

 کششی در هردو جهت.مقاومت 
١٧٠۶٠٣ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت PVCوینیل کلرید (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های  های فاضالب، گود ساختمان، تونل، کانال سدها، حوضچه

 کشاورزی و غیره.انتقال آب، استخرهای 

١٧٠٧٠١ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت HDPEاتیلن سنگین (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های انتقال آب،  های فاضالب، کانال -سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی و غیره.

١٧٠٧٠٢ 
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 ها هفدهم. ژئوسنتتیک فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت LLDPEاتیلن سبک خطی (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های فاضالب، گود ساختمان، تونل، - سدها، حوضچه

 های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. کانال

١٧٠٧٠٣ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلیمیر 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت VLDPEخیلی سبک (

های مختلف مانند مخازن آب، - بندی سطوح و سازه عایق
های فاضالب، گود ساختمان، تونل،  -سدها، حوضچه

 های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. کانال

١٧٠٧٠۴ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 
)GCL بندی  کیلوگرم بر مترمربع برای عایق ۵) با وزن نهایی

های مختلف مانند مخازن آب، سدها،  سطوح و سازه
های  -های فاضالب، گود ساختمان، تونل، کانال -حوضچه

 انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره.

١٧٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

و  ١٧٠٧٠٣، ١٧٠٧٠٢، ١٧٠٧٠١بها به ردیف های  اضافه
هایی با  چنانچه این مصالح در دیواره ١٧٠٨٠١و  ١٧٠٧٠۴

 درجه نسبت به افق استفاده شود. ۶٠شیب بیش از 

١٧٠٨٠٢ 
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 کار پای  مصالح .١  ستپیو
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 کار پای  مصالح .١  پیوست

  مقدمه
  کار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  .مصالح1 

به   ورود مصالح  د.هنگامباش  یا شمارش  گیري اندازه  قابل  انبار شود که  به شکلی  به طور مرتب  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات
 شود.  مشاور تنظیم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه

در   مصالح  باراندازي و  مربوط  فصلهاي  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینۀ ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  .در قیمت2 
  در مقدمه  شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  به صورت  کارگاه

 شود. نمی  فصلها، انجام
  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  ود و برايش می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت صورت  تهیه  .هنگام3

  ضریباي، ضریب منطقه و با احتساب شوند) مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي  7/0بدون اعمال ضریب  حمل  کار و هزینه پاي
 شود. ها منظور می وضعیت پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریبو  باالسري

  کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  .تمام4 
در   چنانچه(   وضعیت از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  در این  باشد.که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی

 کند.  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس پیمانکار می ،باشد )  منظور شده  وضعیت صورت
  در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است  ، به عهده پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  .مسئولیت5 

 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل
  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهاي  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  .نرخ6 

 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است
مازاد بر   کار منظور شود.مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت و صورت ، موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  .در آخرین7 

شود  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  مصرف
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 کار پای  مصالح .١  پیوست
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترمکعب ۵٠٠,٨۵٣  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب ٠٠٠,۶٩۶  

 ۴١٠۴٠١ سنگ الشه بنایی. مترمکعب ۵٠٠,٧۶٠  

 ۴١٠۴٠٢ سنگ الشه قواره شده موزاییکی. مترمکعب ۴٠٣,٠٠٠,١  

 ۴١٠۴٠۴ سنگ بادبر. مترمکعب ٢,١١٨,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۵ سنگ سرتراش. مترمکعب ٣,٣٩٩,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۶ سنگ نیم تراش. مترمکعب ٣,٨۴١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ۵٠٩,٠٠٠,٣  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ٠٠٠,۵٩۴,٢  

 ۴١٠۵٠٣ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ۴٧٩,٠٠٠,٣  

 ۴١٠۵٠۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٠٠٠,۵۶۴,٢  

 ۴١٠۵٠۵ پاکتی. ۵نوع سیمان پرتلند  تن ۵٣٢,٠٠٠,٣  

 ۴١٠۵٠۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۶١٧,٠٠٠,٢  

 ۴١٠۶٠١ دینامیت. کیلوگرم ٠٠٠,٢٣۵  

 ۴١٠۶٠٢ انواع فتیله. مترطول ۶٠٠,٢٩  

 ۴١٠۶٠٣ انواع چاشنی. عدد ١٠٠,۶۶  

 ۴١٠٧٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ١٢۵,۵٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ انوع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم   

 ۴١٠٧٠٣ انواع ناودانی. کیلوگرم ۵٠٠,١٣٣  

 ۴١٠٧٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ۵٠٠,١٣٣  

 ۴١٠٧٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ١٣١,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۶ انواع تسمه. کیلوگرم ٠٠٠,١٧۵  

 ۴١٠٧٠٧ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۵٠٠,١٧٧  

 ۴١٠٧٠٨ انوع سپرفلزی. کیلوگرم ١٣١,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١٣٨,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ۵٠٠,١١٨  
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  به هزینه  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  آنها را به کار مشخصی  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  کارفرما)، به انضمام  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  .هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  .هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  .هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  .هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  .هزینه8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  .هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي .هزینه14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  رمایهس  .هزینه16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه .هزینه17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  رجد  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  را به کار مشخصی  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  .هزینه3ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ5ـ2

 . است  نظور نشده، م کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  .هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  به کارگاه  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  .هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  سناد و مداركا  اضافی  هاي نسخه  تهیه  .هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  .هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  .هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي .هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  .هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  .هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  .هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي .هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي .هزینه1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  .هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  .هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي .هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي .هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي .هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  د نیرويدستمز  )هزینه1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي )در طرح2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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، بایـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در کارهـاي   ، از ایـن  است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
  . تعاریف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  رتصو باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.   پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  ارگاههـاي گیرنـد، ماننـد ک   قرار مـی   برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قـرار گیـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي3ـ1 

  هـاي  ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه اخوري، غذ مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیـدات   آب  هدایت  ، ایجاد خاکریز و کانالهاي و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  روبـاز، حصارکشـی    ، پارکینگهـاي  ورزشـی   روباز، زمینهـاي   سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  هکارگا  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرمـا    کـار، از سـوي    مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

 شود. می  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیـزات   مصـالح   و حفاظـت   نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح به  جهبا تو  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل . انبار کارگاه6ـ1 

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاه موجود کشور را به  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یـا بـا واسـطه     طور مسـتقیم  را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1 

 .کنند می  کار متصل  اجراي  محل دیگر، به  هاي راه
  موضـوع   عملیـات   علـت  شد اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
  یا نصـب   احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1 

از   بـرداري   وبهـره   نگهـداري  بـه   مربـوط  و اقدامهاي  یااجاره  خریدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه
 . آنهاست

و دیگـر    آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات  مصـالح   کـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  تاسیسات ، مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظـر    کارفرمـا، طبـق    تحـویلی   زمینهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شـکل  به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
 برآورد  تهیه  . روش2 
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،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نیـاز هـر کـار و همچنـین      شـرایط  بـه   برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  س. مهند1ـ2

و تجهیـز    در فهرسـت   شـده   بینـی  پـیش   هـاي  ردیـف   را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
   برچیدن
و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزینه  کار و با منظور نمودن  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه
  ، پیش و پیمان  مناقصه را در اسناد  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي ردیف

شود و اضافه کردن ردیف با هر  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف کند.  بینی
 باشد. دار مجاز نمی عنوان از جمله ستاره

شـود. در   برآورد آنها منظـور مـی    عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 
و   ، اسـتهالك  و نصـب   حمـل   ، هزینـه  فلـزي   سـاختمانها، ماننـد قابهـاي     سـاخته   پـیش   ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي

از چنـد    کـه   شـود. در پیمانهـایی   ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  د هزینهو جزو برآور  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه
 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته

ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به شوند، ارزش مصالح بازیافتی  تبصره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه یا فسخ می
 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می

اجـرا در    دوره  و بـراي   موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  . ساختمانها، تاسیسات2ـ2
  دوره  بـراي   در طـرح   کـه   یـا زیربنـایی    جنبـی   تاسیسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته

در   موضـوع   و ایـن  شـود   اسـتفاده   تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره
  اجـراي   و در بـرآورد هزینـه    محاسبه  مربوط  شتهواحد ر  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یـا    و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنهـا در    هزینـه   اینکـه  به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  رداريب بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشـخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  ارگاهک  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  کشـی  و کابـل   کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسـفورماتور و    نصـب   ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2

و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیـز    بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

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

  از شـبکه   اسـتفاده   بگیـرد، در حالـت    عهـده  را بـه   آب  چاه  یا احداث  کارگاه  روديتا و  آبرسانی  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .5ـ2
و سـایر    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی

  ، در اسـناد ومـدارك   زمینـه   کارفرما در ایـن   ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  کارهایمشابه
  چـاه   یااحـداث  کارگاه  تاورودي  آبرسانی  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیزوبرچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  ارفرما نباشد، هزینهک  عهده ، به آب
  بینـی  شپـی   پیمـان   خصوصـی   در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2

تجهیـز و    هـاي  در ردیـف   بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
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  رشـته   واحد پایـه   بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمـام   کارفرما در نظر داشته  ه، چنانچ کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2
و   کـرده   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی

 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه
  ، هر نـوع  است  شده  گذاشته  کارفرماست  عهده به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2

 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت
  هـاي  واحـد ردیـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعـات   و سـاخت   ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  هایی تجهیز کارگاه  . هزینه9ـ2

 شود. ر نمیمنظو  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل
  و از ایـن   اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  . هزینه10ـ2

 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت
در   اي ، هزینـه  بابـت   و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  جرايا  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف
  اسـت   الزم  کـه   . در کارهـایی  است  شده  بینی )پیش مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2

 شود. منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه
از غـذا، در    کننـده   ، شـمار اسـتفاده   است  ضروري  ، در کارگاه اهمشاور و آزمایشگ  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
کـار مجـاز     اجـراي   پیمانکار، در بـرآورد هزینـه    توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2

 . نیست
  ، بـر اسـاس   انحرافـی   هـاي  راه به  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه15ـ2

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن راه  و زیرسازي  ، باند فرودگاه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمایشـگاه   کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2

،  کارگـاه   تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه
 شود. منظور می

ا تـ  421001و  420303تـا   420301  هـاي  ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2
هـا بـه    (کـه خـود ایـن ردیـف    ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرستها توسط پیمانکارهاي مربوط به انجام آزمایشردیف و 420104 و421104

،  شـده   از حد تعیـین   هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  در زیر بیشتر شود. در صورتی  شده  تعیین  نباید از میزانشوند)  صورت مقطوع منظور می
 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  صورت کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام  ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر باشد، هزینه

راهـداري، آبرسـانی   ،  بانـد فرودگـاه  و  آهـن  ، راه ، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2
بـرآورد    درصـد مبلـغ   4  میـزان   بـه   فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  خطوط  روستایی،آبخیزداري و منابع طبیعی، رشته

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  هزینه
کـار    اجـراي   بـرآورد هزینـه    درصد مبلـغ  5  میزان ، به و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار   رشته  پایه  ايه فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون

 
 

 

٨٧  
 

 



 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. ٣پیوست 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
  تجهیـز و برچیـدن    بلـغ حـد م   شود، هـر گـاه   می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  برآورد مربوط

 
  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیـز کارگـاه    جانمـایی   تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  گدرن بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  اجرایـی   دستگاههاي ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3

  اسـتفاده   ، بـراي  و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت

 در حـد متعـارف  ،  منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  پیمانکار موظف .3ـ3
باشد،   شده  درج  مانپی  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  اسـت   شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3

  ، انجـام  بابـت   از ایـن   اضـافی   پیمانکـار اسـت و پرداخـت     هزینه ، به کار است  نجاممورد نیاز ا  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
،  تجهیـز اضـافی    کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بنـد   به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3

 شود. می  ، پرداخت مربوط  ايه در ردیف  شده  بینی پیش
  کنـد، در برابـر حـوادث    مـی   احـداث   تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
شـوند.    کـار برچیـده    از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات7ـ3

  جـز سـاختمانها و قطعـات    . بـه  پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح تجهیزات
، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ا و تاسیساتساختمانه  ، چنانچه ساخته  پیش
یـاد    پیمانکـار، سـاختمانها و تاسیسـات    به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  بهاي
 شود. رفرما واگذار میکا ، به شده

  پرداخت  . نحوه4
، همـان ردیـف تجهیـز و برچیـدن کارگـاه      بـه   مربـوط   عملیـات   پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4

 شود. می  وضعیتها درج  و در صورت  شده  محاسبه
  تناسـب  از کـار باشـد، بـه     بخشـی  بـه   مربـوط   شـود، چنانچـه   می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت بهآنها   تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع عملیات  پیشرفت تناسب شود،به  کارمربوط کل به که شودودرصورتی می  ازکارمحاسبه  بخش آن پیشرفت
 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
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هـاي مربـوط بـه     مشاور، قبل از برگـزاري مناقصـه و تاییـد کارفرمـا، هزینـه     در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس . 4ـ4

هـاي مربـوط،    شود و در این حالت بر اساس ضـوابط بخشـنامه نظـارت، هزینـه     ، درج نمی420304تا  420301هاي  مهندس مشاور در ردیف
 شود. جداگانه به مشاور پرداخت می

پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در  به تناسب 421403تا  421401هاي شماره . ردیف5ـ4
 قابل پرداخت است. "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773ضابطه شماره  5پیوست شماره 
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 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه ردیف جدول

 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع اجاره زمین تجهیز کارگاه 420104

  مقطوع هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران.تامین کمک  420201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
  مقطوع

دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و هاي اداري و  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.

  مقطوع

(با رعایت بند  تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. 420303
4-4( 

  مقطوع

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت.  420304
 )4-4(با رعایت بند 

  مقطوع

هاي مدار بسته با قابلیت انتقال  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

  مقطوع

و  حفاظـت   (HSE)هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست  420306
 هاي مندرج در اسناد پیمان.  کار، براساس دستورالعمل

  مقطوع

تجهیز انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 پیمانکار و موارد مشابه.

  مقطوع

  مقطوع تامین و تجهیز انبار مواد منفجره. 420402
هاي مسکونی و اداري  ، بجز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 و دفاتر کار.
  مقطوع

  مقطوع محوطه سازي. 420404
براي مصارف کارگاه با اخذ  احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501

 مجوزهاي مربوطه توسط پیمانکار 
  مقطوع

  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع مخابراتی داخل کارگاه.هاي  تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
  مقطوع ذهاب کارگاه.تامین ایاب و  420801
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

آالت و تجهیزات سیستم تولید مصالح،  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901
 سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.

  مقطوع

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

  مقطوع

  مقطوع آالت و تجهیزات به کارگاه و برعکس. بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین 420903
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان  421001

 متر باشد. 3.5در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
  مقطوع

آالت و لوازم حفاري  بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشینبارگیري، حمل،  421002
 محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

  مقطوع

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

  مقطوع

کوبی و سپرکوبی  آالت شمع وسایل و ماشینبارگیري، حمل و باراندازي  421004
 به کارگاه و برعکس.

  مقطوع

ساخته  سازي محل ساخت تیرهاي بتنی پیش تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 ها. پل

  مقطوع

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک  421006
 النسمان) به کارگاه و برعکس.ترفلزي(پو

  مقطوع

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

  مقطوع

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

 .و آبرسانی روستایی ري فاضالبآو شبکه جمع ،رشته شبکه توزیع آب
  مقطوع

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روي  421102
آوري  شبکه جمع ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب ترانشه

 .و آبرسانی روستایی فاضالب
  مقطوع

هایی  وسایط نقلیه در محلتامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  421103
شود، در کارهاي  که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می

 .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب شبکه جمع ،رشته شبکه توزیع آب
  مقطوع

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در کارهاي  421104
 .آوري فاضالب رشته شبکه جمع

  مقطوع

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302
421401 

 
انجام آزمایشهاي عملیات  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز

خاکریزي (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و باالست توسط 
 مقطوع پیمانکار 

 

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات بتنی  تجهیز 421402
 مقطوع توسط پیمانکار
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 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. ٣پیوست 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز 421403
 مقطوع آسفالتی توسط پیمانکار

 

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه

 
 

 

٩٢  
 

 



 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

  
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینی نشده باشد  براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان .چنانچه در فهرست 1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  .در صورتی2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  ین ردیفمبلغ مربوط به ا

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  ) چنانچه 1تبصره 

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی
 

ّایی تَدُ کِ از زهاى تطکیل سازهاى  ّای هختلف جسٍ هسٍَلیت ّای تْای ٍاحذ پایِ در رضتِ تْیِ، تذٍیي ٍ اتالؽ فْرست      

( ٍ ًظام فٌی ٍ اجرایی کطَر )هصَب 15/12/1351قاًَى ترًاهِ ٍ تَدجِ )هصَب  23ترًاهِ ٍ تَدجِ کطَر ٍ تِ استٌاد هادُ 

ضَد. ایي  ای کطَر اًجام هی ّای تَسؼِ ّای اجرای پرٍشُ (، تِ هٌظَر ایجاد ّواٌّگی ٍ یکٌَاختی در ترآٍرد ّسی20/4/1335ٌِ

ضَد. اٍلیي  ّای اجرایی، هٌْذساى هطاٍر ٍ پیواًکاراى اتالؽ هی االجرا( تَدُ ٍ تِ دستگاُ فْارس از ًَع گرٍُ اٍل )الزم

ّای یاد ضذُ ّر سالِ تا استؼالم تْای کاالّا ٍ ػَاهل  اتالؽ گردیذ ٍ از آى پس، فْرست  1355تْای ٍاحذ پایِ در سال  فْرست

 سازی، تازًگری، تَسؼِ ٍ اصالح قرار گرفتِ است. ٌّگام ٍ کسة تازخَرد از جاهؼِ هٌْذسی ٍ هجریاى کطَر هَرد تِ

ًظراى ارزضوٌذی کِ در طَل تیص از  صاحة داضت زحوات توام هذیراى، کارضٌاساى ٍ داضت یاد ٍ خاطرُ ٍ پاس ضوي گراهی

 اًذ، ترای ایطاى آرزٍی سالهتی ٍ تْرٍزی دارین. ّای ٍاحذ پایِ تالش کردُ سال در جریاى تذٍیي فْرست 40

رای کطَر ت، در آغاز سال، گاهی در جْت ًظام فٌی ٍ اجرایی یکپارچِ 1400تْای ٍاحذ پایِ سال  ّای  ایٌک تا اتالؽ فْرست

 ّا ترداضتِ ضذُ است.ُ  گام طرح ّا ٍ پرٍشترآٍرد تٌْ

تِ ایي ٍسیلِ از اػضای هحترم ضَرای ػالی فٌی تِ ػٌَاى هرجغ ّذایت ٍ تصَیة فْارس تْا ٍ ًیس هذیراى، کارضٌاساى ٍ 

ٍ تْای ٍاحذ پایِ رضتِ آتیاری  ّای پایِ، کارضٌاسی، تذٍیي، تررسی ٍ تصَیة فْرست ًظراًی کِ در هراحل تؼییي قیوت صاحة

 گردد. تِ ضرح زیر هطارکت داضتٌذ، تقذیر ٍ تطکر هی 1400زّکطی سال 

 تَفیق ّوِ ایي ػسیساى را از تارگاُ پرٍردگار سثحاى آرزٍهٌذین. 

 
 

 :آبیاری و زهکشیکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهای واحد پایه رشته 

 پیواًکاراى()رییس اهَر ًظام فٌی ٍ اجرایی، هطاٍریي ٍ  فر سیذجَاد قاًغ

  کار کیْاًذخت ًازک

       طاّر فتح الْی 

 سْیال ضریؼتی

 حویذرضا خاضؼی

      اهیر جْاًطاّی

      اهیر احوذی پَالدی
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