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  کاربرد دستورالعمل
 

 ،شـود   که به اختصار فهرست بهای آبخیزداری و منـابع طبیعـی نامیـده مـی              ،و منابع طبیعی   آبخیزداری   رشتهفهرست بهای واحد پایه      .1
بـه شـرح     ، و پیوستهای فهرست بها    ها  ردیف واحد   شرح و بهای  ،  مقدمه فصلها  ،کلیات ،)دستورالعمل کاربرد (شامل این دستورالعمل    

 :زیر است 
 . کارپایمصالح  ) 1پیوست 
 .دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه) 2پیوست 
  .اند هایی که بر اساس این فهرست بها منعقد شده جدید پیمان  های کارقیمتعمل برای تعیین   هنحو) 3پیوست 

  .فهرست بها و مقادیر و تهیه کارنحوه برآورد هزینه اجرای  .2
به نحوی تهیه شده است که اقالم عمومی کارهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی را زیر پوشـش   ،ی این فهرست بها  ها  ردیف شرح   .2-1

 ی این فهرسـت بهـا     ها  ردیفم کارهای آن با شرح      الکه اق  ،ی مورد نیاز کار باشد    ا  ی ویژه ای درمواردی که مشخصات فنی و اجر      .قرار دهد 
بـا   ،هـا   ردیـف  ایـن    .شـود  میبا شماره ردیف جدید درج       ،شرح ردیف مناسب برای آن اقالم تهیه و در انتهای گروه مربوط           ،  تطبیق نکند 

با روش تجزیه قیمت محاسبه  ،ی ستاره دارها ردیفبهای واحد . شوند میعالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره دار نامیده 
 مـتن الزم تهیـه و بـه         ،دار مورد نیاز باشـد      ی ستاره ها  ردیفهرگاه دستورالعملی برای پرداخت      .شود می نظر درج    و در برابر ردیف مورد    

  .شود انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می
ی هـر  هـا  ردیـف  ، در آینـده ی جدیدها ردیف درجی مورد نیاز و امکان    ها  ردیف به منظور سهولت دسترسی به       ، در این فهرست بها    .2-2

 ،ی فهرست بهـا   ها  ردیف ۀشمار .ی با شماره مشخص تفکیک شده است      ا   جداگانه  یا زیرفصلهای   به گروهها  ،فصل با توجه به ماهیت آنها     
بـه   ، و دو رقم آخر یا زیر فصلشماره گروه ،دو رقم بعدی ، شماره فصل ،دو رقم اول    ،چپ شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت        

هایی پیش بینی شده اسـت      ربرای کا  ،)کارهای دستمزدی ( مبیست فصل   . اختصاص داده شده است     یا زیر فصل    هر گروه  شماره ردیف در  
بـه صـورت دسـتمزد      ) سـتاره دار  ( ردیف کارهای دستمزدی مورد نظـر        ،هنگام تهیه برآورد   .شود میمین  أکه مصالح آنها توسط کارفرما ت     

 .شود میدرج  ، شده تهیه و در فصل یاد1-2اجرای کار مطابق بند 
یـا روش    ،یهـای   ها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیـف          نبهای آ  ،لها برای هریک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه فص          .2-3

 آن کـه بـه روش        واحـد  ی باشماره و شرح مناسب درگروه مربوط پیش بینی شود و بهـای            ا  باید ردیف جداگانه   ، تعیین شده است   ،دیگر
  .شوند ی پایه محسوب میها ردیف در این حالت این اقالم .شود در مقابل ردیف یاد شده درج شود می محاسبه تعیین شده

 ،1-2 شده در بند درجبه روش  ،اما بدون بهای واحد هستند  ، موجود است  فهرست بها یی که شرح آنها در این       ها  ردیف بهای واحد    .2-4
  .شوند دار محسوب می تارهی سها ردیفو این اقالم نیز د نشو می تعیین

ی غیر پایه موضوع بنـد      ها  ردیفو همچنین بهای واحد      ،)اقالم ستاره دار   (1-2ی غیر پایه موضوع بند      ها  ردیف شرح و بهای واحد      .2-5
 .به تصویب دستگاه اجرائی برسد ،برآورد هزینه اجرای کار باید هنگام بررسی ،2-4

 بـرآورد     مبلـغ    جمـع    بـه   ، نسـبت    دار  سـتاره   هـای    برآورد ردیـف     مبلغ  جمعشود، چنانچه     اگذار می از طریق مناقصه و      که  در کارهایی  .6ـ2
 الزم درصد باشد، )20 (بیست بیشتر از ،   رشتهاین در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه(  بها   فهرست های ردیف
   با تجزیـه  همراهپس از تصویب،  را،   رشته  در آن   دار  هستار  های  ردیفتمامی   واحد     و بهای   ، شرح      مناقصه  م از انجا    قبل   اجرایی  دستگاهاست  
 و    از رسـیدگی     دارد تـا پـس       ارسال  و نظارت راهبردی رییس جمهور     ریزی  برنامهمعاونت   در،     فنی   عالی   شورای به دبیرخانه ،     مربوط  قیمت

) 10(ده  شود، سـقف یـاد شـده           در کارهایی که از طریق ترک مناقصه واگذار می         . قرار گیرد    عمل  ، مالک    فنی   عالی   شورای   توسط  تصویب
 . خواهد بوددرصد
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طبـق    زیر های  هزینه ،ی غیر پایه مربوط به آن     ها  ردیفی این فهرست بها و همچنین       ها  ردیفبه جمع بهای واحد      ، هنگام تهیه برآورد   .2-7
 : اعمال خواهند شد 8-2روش تعیین شده دربند 

 .2 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستور العمل پیوست .2-7-1
های   محاسبه شده و بر حسب ردیف      های اجرایی و مشخصات فنی،      براساس نقشه  مقادیر اقالم آن،    برای برآورد هزینه اجرای هر کار،      .2-8

مقـدار و مبلـغ    بهـای واحـد،    واحـد، ،شـرح  فهرستی که شامل شماره، .ودـش  ی می گیر اندازه های غیر پایه مربوط،     این فهرست بها و ردیف    
هـای    از جمع مبلـغ ردیـف      .حاصلضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است        مبلغ هر ردیف،   در این فهرست،  . شود  ه می ـتهی هاست،  ردیف

ز یو هزینه تجه آید به دست می ا برای کار مورد نظر،ی فهرست بهها فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلها، جمع مبلغ ردیفمربوط به هر   
، 1 مقدمه فصلها و پیوستهای      ،کلیات  به مدارک یاد شده،    .خواهد بود کار  برآورد هزینه اجرای      نتیجه، ،شود  به آن اضافه می    و برچیدن کارگاه،  

 .شود  نامیده میکار،هزینه اجرای یا برآورد کار، به عنوان فهرست بها و مقادیر  مجموعه تهیه شده، ضمیمه شده،، 3 و 2
منبـع تهیـه      و ی گیاهی ها هون گ ،تجهیزات ،لحامشخصات کامل مص   ، یا واحد تهیه کننده برآورد باید      مهندس مشاور یا دستگاه نظارت     .3

شنهاد قیمت نسـب    که از نظر قیمت موثر بوده و الزم است پیمانکار برای ارائه پی             ،آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها را          
 . تهیه و در مشخصات فنی و خصوصی پیمان درج کند،به آن آگاهی داشته باشد

ـ فهرست بها و مقادیر  ،استبیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز  ،در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها   . 4 ا بـرآورد  ی
ـ مربـوط رشـته  پایـه  فهرسـت بهـای    دستورالعمل کـاربرد   طبق،که مربوط به یک رشته است   هزینه اجرای هر بخش از کار        طـور  ه  ب

همـراه  ، شـود  می فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراکه به این ترتیب برای بخشهای مختلف کارتهیه                 .شود میه تهیه   ـانـداگـج
 بعنوان فهرسـت بهـا و   ، استدر آن منعکس نیز  ع  م مختلف کار به تفکیک و بصورت ج       های  با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش      

تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کـل   در این نوع کارها .شوند می به یکدیگر ملحق ،مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار     
 .شود میتهیه ) ها تمام رشته(کار 

 االمکـان در     ل، سعی شـده اسـت حتـی       برای سهولت مشاهده تغییرات عمده به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال قب                 .5
سمت راست موارد اصالحی، عالمت گذاری شود، شایان ذکر است که این موضوع به هیچ عنوان رافع مسوولیت اسـتفاده کننـدگان                      

 .باشد نمی
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  کلیات
 

  .یر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستنداجزای غ ،ها ردیفمقدمه فصلها و شرح  ،مفاد کلیات .1
بلکه بهای واحد هریک از      ،به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست        ،در مقدمه فصلها و کلیات      و شرح درج شده    ها  ردیفشرح   .2

 ،رسـت بهـا   طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فه               ، درصورتی قابل پرداخت است که کار      ها  ردیف
 .مطابقت داشته باشد

ـ  هـای   متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته آبخیزداری و منابع طبیعی بوده و شـامل هزینـه                 ،این فهرست بها   قیمتهای .3 مین وبـه   أ ت
 ،صـالح حمـل و بارانـدازی م      ،بـارگیری  ،شـامل تهیـه    ، مـورد نیـاز    حمین مصال أماشین آالت و ابزار و همچنین ت       ،کارگیری نیروی انسانی  

در بهای  ) برحسب مورد ( آزمایش و راه اندازی      ۀهزین .اجرای کامل کار است    ،و به طور کلی    ،اتالف مصالح  ،ی مصالح در کارگاه   یجا هجاب
 .پیش بینی شده است ی این فهرست بهاها ردیفواحد 

 ،سختی زمین  بابت   چ گونه اضافه بهایی   هی .طبق نقشه و مشخصات فنی است      ، کاملی برای انجام کار    های  قیمت ،قیمتهای این فهرست بها    . 4
 جز آنچه بـه صـراحت   ،دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کندموارد باراندازی و    ،حمل ،بارگیری ،تعبیه سوراخ  ،عمق یا ارتفاع  

 .قابل پرداخت نیست ،در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است
 قابل پرداخـت     منضم به پیمان منظور شده باشد،      کاردرصورتی که در برآورد هزینه اجرای        ز و برچیدن کارگاه،   هزینه تجهی مربوط به   مبلغ   .5

 .است
 با استناد به تجزیه قیمت، یا هر         این فهرست بها با فهرستهای دیگر،      ۀیا مقایس   فصلهای این فهرست بها با یکدیگر،      ۀگیری از مقایس   نتیجه با .6

 .قابل پرداخت نیست  تعیین شده است، در این فهرست بهافی بجز آنچه به صراحتوجه اضانوع مقایسه دیگر 
 .نافذ خواهد بود ، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد،در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است .7
 .است 1  منظور سیمان پرتلند نوع،یی که نوع سیمان مشخص نشده استها ردیفدر  . 8
فصـلهای ایـن    مقدمـه   مل مازاد بر حـدود پـیش بینـی شـده در             حمصالحی که مشمول پرداخت هزینه      و باراندازی   حمل   ، بارگیری هزینه .9

 .شود می محاسبه ، یا سایر فصلهاحمل مصالح عمومیی مربوط از فصل ها ردیفشوند، بر حسب مورد مطابق  میفهرست بها 
مهنـدس مشـاور یـا    ز نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبـل از سـفارش بـه تائیـد         ا باید   ،مورد نیاز یزات  تجه ونمونه یا کاتالوگ فنی مصالح       .10

 . برسددستگاه نظارت
 ،جلسهاستم دستور کارها و صورت      ،یی اجرا های  که طبق ابعاد درج شده در نقشه       ،ابعاد کارهای انجام شده     بر اساس  ،اندازه گیری کارها   .11

ای برای اندازه گیری دراین فهرست بها پیش بینی شده   در مواردی که روش ویژه.گیرد می صورتفصلها با توجه به مفاد کلیات و مقدمه   
 .شود می اندازه گیری به روش تعیین شده انجام ،است

صـب   ن،بنـدی زمـین    طبقـه ،شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند پی کنـی هـا              میعملیاتی که پس از انجام کار پوشیده         .12
مهندس مشـاور    با   ، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن        ،مشخصات فنی و دستور کارها    ،   اجرایی های   باید مطابقت آنها با نقشه     ،میلگرد

 . صورت جلسه شوند،یا دستگاه نظارت
 .شود میدر صورت وضعیتهای موقت منظور و پرداخت  ،1 مطابق پیوست،مصالح پای کار .13
 مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    باید به تائید     ،ید مصالح سنگی بتن و فیلتر و همچنین دستگاههای بتن ساز          محل استقرار دستگاههای تول    .14

 .و تصویب کارفرما برسد
 .کار بردن مواد منفجره الزم استب مصالح سنگی است که برای استخراج آنها ،کوهی منظور از سنگ .15
های کندی پیشرفت کـار در         شامل هزینه  ،بینی شده است    از آب زیرزمینی پیش   ترزیر  اجرای کار    اضافه بهای     به صورت  یی که ها  ردیفدر   .16

 بـه    یا وسـیلۀ مشـابه آن      ، موتوری ۀشود که لزوم استفاده ازتلمب     می در صورتی پرداخت     محیط آبدار و تخلیه آب با تلمبۀ موتوری است و         
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آن به  ، آبکشی با تلمبه موتوریی یاد شدهها ردیف ،ودجلس شم برسد و پس از انجام کار، صورت مهندس مشاور یا دستگاه نظارتتایید 
 .گیرد می تعلق ،انجام شودزیر زمینی آب از عملیات که زیر تراز قسمت 

باید روشـهایی ماننـد احـداث زهکـش یـا      ، )Care of Water(انحراف و هدایت آبهای زیرزمینی یا سطحی  ،درمواردی که برای کنترل .17
برآورد و  ،ی این فهرست بهاها ردیفطبق  ،در این صورت هزینه اجرای عملیات مربوط ،ه کار برده شودخاکریزهای حفاظتی و مانند آن ب

  .پرداخت نخواهد شد ،برای قسمتهای مختلف کارزیر زمینی  و اضافه بهای انجام عملیات زیر تراز آب شود میپرداخت 
که بصـورت موقـت   ) سنتی و غیرسنتی (ود  وجسانی و انتقال آب م     آبر های  هزینه انحراف موقت و همچنین اقدامات مربوط به حفظ شبکه          .18

 هزینه اجرای عملیات و اقـدامات مربـوط بـه          . تجهیز کارگاه پیش بینی شده است      های  هزینه در ،دشو میبوده و در دوره مدت پیمان اجرا        
ـ  ،کـار یمان بوده و یا در حین اجرای        که جزو عملیات موضوع پ    ) سنتی و غیرسنتی  ( آبرسان و انتقال آب موجود       های  حفظ دائمی شبکه   ا  ب

 .شود میپرداخت  ،شود براساس این فهرست بها می وتصویب کارفرما اجرا مهندس مشاور یا دستگاه نظارتتایید 
 .نماید ها را مشخص می جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت .19

 

 ب مالتها بر حسب کیلوگرم در مترمکع جدول مقدار سیمان در مالت
 

 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 بادی و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادی و 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
ت سیمان پودر سنگ مال

 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 
 فرنگی

 مالت موزاییک 
5/5:2/1:2  

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
مالت موزاییک 

 دوغاب سیمان معمولی 5:2/1:2

 430 450  سیمانمقدار
 

 
 .  است  شده  محاسبه1387   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این .20
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 آماده سازی بستر کارپاکسازی و . فصل اول
 

   مقدمه
 

اکریز شـوند و مصـالح حاصـل بـه مصـرف خـ       مـی  گود برداری و کانال کنی ، پی کنی،به سطوحی که خاکبرداری  ،010101قیمت ردیف    .1
 .گیرد میتعلق ن ،رسد مین

مهنـدس   است و پس از تنظیم صورت جلسـه انجـام آن بـا           مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    منوط به دستور کار      ،010101اجرای ردیف    .2
 .قابل پرداخت است ،مشاور یا دستگاه نظارت

تفکیـک  مرتب  به طور ،ور یا دستگاه نظارتمهندس مشادر موارد لزوم باید طبق تشخیص       ،شود میمصالح مفیدی که از تخریب حاصل        .3
 ،بـرای دسـته بنـدی کـردن آنهـا         ) به استثنای مواردی که به صراحت مشـخص شـده         (ی  ا  هشود و هزینه جداگان   چیده  از یکدیگر   مجزا  و  

 .پرداخت نخواهد شد
در قیمتها منظـور شـده و        ،ازیو باراند  هزینه جمع آوری و بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه                 . 4

بهـای   ، الزم باشد مصالح تخریبی از محـل انباشـت موقـت خـارج شـود        مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    در صورتی که طبق تشخیص      
براساس حجم مصالح بارگیری شده      ،از فصل عملیات خاکی با ماشین      ،ی مربوط به حمل   ها  ردیفبارگیری و حمل و باراندازی آن طبق        

 .شود میمحاسبه و پرداخت  ،کامیوندر داخل 
 بـه اسـتثنای     بلـوکی و سـنگی     ،آجـری  ،گلـی  ،سـاختمانهای خشـتی    ،مهندس مشاور یا دستگاه نظـارت     در مواردی که طبق دستور کار        .5

پرداخـت   ،010502 و   010501ی  ها  ردیفطبق   ،بهای آنها برحسب مورد    ، تخریب کلی شوند   های با اسکلت کامل فلزی یا بتنی        ساختمان
 .مورد استفاده قرار گیرند ،تواند برای تخریب ساختمانهای یاد شده میه و قیمتهای تفکیکی نشد

) در صـورت لـزوم    ( و بابـت تخریـب پـی         شـود  میپرداخت   ،براساس مترمربع زیربنا در هر طبقه      ،010502 و   010501ی  ها  ردیفبهای   .6
 .شود ای انجام نمی پرداخت جداگانه

برحسب حجـم ظـاهری مصـالح چیـده شـده پرداخـت              ،مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    تور کار   در صورت دس   ،010801بهای ردیف    .7
 .شود می

، تهیه خـاک مناسـب بـرای        )آماده سازی بستر کار برای جنگل کاری و درخت کاری         (ها    های ریشه کن کردن و کندن کنده درخت         در ردیف  . 8
شـود و پیمانکـار بایـد     ای برای تهیه خاک پرداخت نمـی  ت و بهای جداگانههای کنده شده به هزینه پیمانکار اس های کنده  پرکردن جای ریشه  

 .هزینه را در پیشنهاد قیمت خود منظور کند
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترمربع 46

های پوشیده شده از بوته  بوته کنی با ماشین در زمین
 .ن از محل عملیاتهای آ و خارج کردن ریشه

 010101  

  

 مترمربع 4،890

های پوشیده شده از بوته و  بوته کنی دستی در زمین
های آن از محل  خارج کردن ریشهغیر خشبی و 

 .عملیات

 010102  

  

 مترمربع 955
بوته کنی توسط ادوات کشاورزی مناسب برای آماده 

 .سازی بستر بذر پاشی به منظور کشت مخلوط
 010103  

  

 مترمربع 9،400

های سخت و چوبی یا خاردار با  کندن بوته
های باقیمانده در زمین برای آماده سازی بستر  ریشه

 .ای برای کشت گیاهان علوفه

 010104  

  

 هکتار  

پاکسازی به وسیله سوزاندن با هدف از بین بردن 
ای و علفهای  های نا مرغوب بوته آفات و یا گونه

 وسیله شعله دادن یا هرز غالب در عرصه به
 .های دیگر دستی روش

 010301  

  

 اصله  
آوری و سوزاندن هر اصله درخت کنده شده  جمع

 . سانتیمتر30تا محیط 
 010302  

  

 اصله  

 سانتیمتر 10 بابت هر 010302اضافه بها به ردیف 
متر به تناسب محاسبه   سانتی10کسر (محیط اضافی 

 ).شود می

 010303  

  

 رهکتا  
 010301پاکسازی به وسیله سوزاندن مانند ردیف 

 .ولی با ماشین
 010401  

  

 مترمربع 46،500
ای،  های خشتی، گلی و چینه تخریب کلی ساختمان

 .شامل تمام عملیات تخریب
 010501  

  

 مترمربع 52،600
های آجری، سنگی و بلوکی  تخریب کلی ساختمان

 . تخریبهای مختلف، شامل تمام عملیات با مالت
 010502  

  

 مترمکعب 15،600
چینه (های گلی  های خشتی یا چینه تخریب بنایی

 ).باغی
 010601  

  

 مترمکعب 25،600
های آجری و بلوکی که بامالت ماسه و  تخریب بنایی

 .سیمان یا باتارد چیده شده باشد
 010602  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترمکعب 22،100

ل و های آجری و بلوکی که بامالت گ تخریب بنایی
آهک یا گچ و خاک و یا ماسه و آهک چیده شده 

 .باشد

 010603  

  

 مترمکعب 25،600
های سنگی که بامالت ماسه سیمان یا  تخریب بنایی

 .باتارد چیده شده باشد
 010604  

  

 مترمکعب 22،100
های سنگی که با مالت گل آهک یا  تخریب بنایی

 .ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد
 010605  

  

 مترمکعب 58،500
های آن سالم  تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ

 .از کار در آید و دسته کردن آنها
 010606  

  010701  .تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان مترمکعب 262،000  
  

 مترمکعب 341،000
تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن 

 .میلگردها
 010702  

  010703  .تخریب شفته با هرعیار مترمکعب 48،000  
  

 مترمکعب 31،300

ها،  بندی و یا چیدن آجرها بلوک تفکیک، دسته
ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب  سنگ

 .حجم ظاهری مصالح چیده شده

 010801  

  010901  .برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف مترمربع 3،890  
  

 مترمربع 25،300
برچیدن الپه چوبی به طور کامل، برحسب سطح 

 .پوشیده شده
 010902  

  

 مترمربع 21،600

برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصاالت و 
های چوبی بین خرپاها، برحسب سطح  تیرریزی

 .تصویر افقی سقف برداشته شده

 010903  

  

 عدد 10،900
هارچوب برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چ

 .مربوط
 010904  

  

 مترمربع 3،530
تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت 

 .متر  سانتی5تا 
 011001  

  

 مترمربع 640

تخریب آسفالت در صورتی که ضخامت آسفالت 
متر  متر باشد، به ازای هر سانتی  سانتی5بیش از 

 .متر  سانتی5ضخامت مازاد بر 

 011002  

  

 کعبمترم 49،200
بر چیدن سازه گابیونی و جمع آوری گابیون و 

 .های مربوط برای انتقال به محل مناسب سنگ
 011101  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترمکعب 47،500
جمع آوری مصالح حاصل از تخریب و پاکسازی 

 .محل سازه گابیونی و آماده سازی برای انجام کار
 011102  

  

 مترمکعب  

ون های سنگی خشکه چین بد تخریب انواع سازه
ها و دسته کردن در  گابیون شامل جمع آوری سنگ

 .محل مناسب

 011201  

  

 مترطول 3،670

تخریب و جمع آوری هر نوع حصار بدون مصالح 
چپر، پرچین، الستیک و  بنایی مانند سیم خاردار، 

 ).  متر5/1تا ارتفاع (ها  امثال آن

 011301  

  

 مترطول 1،430
 برای هر یک متر 011301اضافه بها نسبت به ردیف 
 .که به ارتفاع کار اضافه شود

 011302  

  

 مترمکعب 18،200

آالت داربست و  هزینه برچیدن و دسته کردن چوب
گلخانه چوبی و انواع آالچیق و سایبان چوبی 

الت تخریب و دسته  آ برحسب متر مکعب چوب
 .بندی شده

 011401  

  

 اصله 
یط تنه که مح بریدن درخت از هرنوع، در صورتی

 .متر باشد  سانتی15تا ) یقه(درخت در سطح زمین 
012101  

  

 اصله 

که محیط تنه  بریدن درخت از هرنوع، در صورتی
 30 تا 15بیش از  ) یقه(درخت در سطح زمین 

 .متر باشد و حمل آن به خارج از محل عملیات سانتی

012102  

  

 کنده 

متر  نتی سا10 به ازای هر 012102اضافه بها به ردیف 
 10کسر . (که که به محیط تنه درخت اضافه شود

 ). شود متر، به تناسب محاسبه می سانتی

012103  

  

 کنده 

ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به 
خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه 

 30 تا 15بیش از ) یقه(درخت در سطح زمین 
 .متر باشد سانتی

012104  

  

 کنده 

ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به 
خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه 

 60 تا 30بیش از ) یقه(درخت در سطح زمین 
 .متر باشد سانتی

012105  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 کنده 

متر   سانتی10 به ازای هر 012105اضافه بها به ردیف 
 10کسر . (که که به محیط تنه درخت اضافه شود

 ). شود متر، به تناسب محاسبه می سانتی

012106  
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 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 

  مقدمه
 
 .با گاوآهن برگردان دار انجام شودبوده و  یمتر سانت15شخمی است که عمق آن کمتر از : شخم سبک  .1

 .شودوآهن برگردان دار انجام گاا بشد و  بایمتر سانت20 تا 15که عمق آن بین است شخمی : شخم متوسط یا نیمه عمیق  .2

 . باشدیمترسانت 35 تا 20ش از ق آن بی که عم استشخمی: شخم عمیق  .3

به جز مواردی که در شرح ردیـف اسـتفاده از   ، در نظر گرفته شده است   به وسیله نیروی کارگری      این فصل ی  ها  ردیفعملیات مربوط به     . 4

 .ماشین تصریح شده باشد

 .باشد می … پتاس و– سوپرفسفات – فسفات – مانند ازت زکودهای شیمیایی کودهاییامنظور .5

انه زخنهالستان و مخصوص در داخل های نایلونی    و کیسه  در ظروف     یا قلمه  گیاهی است که به وسیله بذر     : منظور از بوته یا نهال گلدانی        .6

 .شود پرورش یافته و برای کاشت تافصل مناسب نگهداری می

 به فواصل سه متـر از هـم و فاصـله         ، بوته 1000د بوته برای هر هکتار از انواع گیاهان مانند آتریپلکس           در عملیات بوته کاری متوسط تعدا      .7

  متر در نظر گرفته شده است 5 نیز  از همفاروها

نسـبت   و هزینه اجرای کار و انجام عملیات مربوط به           شود  تعیین می ی و نظر کارشناسی     ا   بسته به شرایط منطقه    ، در بوته کاری   تعداد بوته  . 8

 .شود محاسبه می

 فصـل پـنجم     4هـا در بنـد        تعاریف انواع زمـین    . درختان جنگلی یا بوته ای مزاحم باشد       های  زمین ریشه دار زمینی است که دارای ریشه        .9

 .ها آمده است بندی آن به همراه طبقه) عملیات خاکی با دست(

ها نباید از مقادیر درج شده کمتر  گیری است و اندازه چاله دازه حداقل ابعاد قطر و عمق مالک و مبنای ان، کندن چاله هاهای در ردیف .10

باشد بطوری که هدف و مالحظات فنی مورد نظر  باشد و کندن چاله همراه با ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف محل چاله می

  .شودتأمین 

انجام شود، ده درصد ) طبق نقشه(ست یا روی خط تراز های کندن چاله در صورتی که در امتداد خط را بابت اضافه بها نسبت به ردیف .11

 .گیرد های مربوط تعلق می به ردیف
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 مترمکعب 13،400

سنگ از اراضی تا سطح دستی جمع آوری 
درصد پوشش سنگی در هکتار، برحسب 15

 .آوری شده های جمع حجم سنگ

 020101  

  

 مترمکعب 34،700

 برای آن 020101اضافه بها نسبت به ردیف 
هایی که باید شکسته شوند یا  حجم از سنگ

 .بیش از توان حمل کارگر است

 020102  

  

 هکتار 153،500

شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود 
های هرز  بر شیب به منظور دفع آفات و علف

 10تا و ذخیره رطوبت در اراضی با شیب 
 . هکتار10 تا سطح  نرمدرصد برای اراضی

 020201  

  

 هکتار 200،500

شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود 
های هرز  بر شیب به منظور دفع آفات و علف

 با شیب بیش  نرمو ذخیره رطوبت در اراضی
 10 درصد برای اراضی تا سطح 15 تا 10از 

 .هکتار

 020202  

  

 هکتار -18،300

 و 020201های  ر بها نسبت به ردیفکس
 در صورتی که سطح شخم اراضی 020202

 10بیشتر از ده هکتار باشد برای مازاد بر 
 .هکتار

 020301  

  

 هکتار 18،300
 و 020201های  اضافه بها نسبت به ردیف

 .های سنگریزه دار  در خاک020202
 020302  

  

 هکتار 3،536،000
ر اراضی با شخم در جهت عمود بر شیب د

 . درصد توسط چهار پایان15شیب بیش از 
 020401  

  

 هکتار 305،500
سوکی و  (شخم با گاو آهن برگردان دار 

 . درصد5در اراضی هموار تا شیب ) بشقابی
 020501  

  

 هکتار 1،387،000
شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگی با وسیله 

 . سانتی متر60تا  35مکانیکی به عمق 
 020601  

  

 مترطول 
ایجاد خراش در سطح خاک نرم به وسیله 

 .آالت در اراضی مسطح و کم شیب ماشین
 020602  

  

 مترطول 
ایجاد خراش در سطح خاک سخت به وسیله 

 .آالت در اراضی مسطح و کم شیب ماشین
 020603  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 هکتار 149،500
دیسک زنی سطح اراضی شخم خورده یا 

 .نی ندارندزمین نرمی که نیاز به شخم ز
 020701  

  

 هکتار 190،500
دیسک زنی سطح اراضی شخم نخورده یا 

 .سخت
 020702  

  

 هکتار 140،500
زنجیرکشی و ماله کشی سطح اراضی شخم 

 .خورده
 020801  

  

 مترمربع 1،720

بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده 
 سانتی متر در 30کردن خاک به عمق حداکثر 

 .زمین نرم

 020901  

  

 مترمربع 3،090

بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده 
 سانتی متر در 30کردن خاک به عمق حداکثر 

 .زمین سخت

 020902  

  

 چاله 190

متر در   سانتی15 و عمق 15کندن چاله به قطر 
زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 

 . اطراف چاله

 021001  

  

 چاله 435

متر در   سانتی15 و عمق 15 چاله به قطر کندن
زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار 

 .یا اطراف چاله

 021002  

  

 چاله 210

متر در   سانتی15 و عمق 20کندن چاله به قطر 
زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 

 .اطراف چاله

 021003  

  

 چاله 480

متر در   سانتی15 و عمق 20کندن چاله به قطر 
زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار 

 .یا اطراف چاله

 021004  

  

 چاله 380

متر در   سانتی20 و عمق 30کندن چاله به قطر 
زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 

 .اطراف چاله

 021005  

  

 چاله 880

متر در   سانتی20 و عمق 30کندن چاله به قطر 
 ریختن خاک کنده شده به کنار زمین سخت و
 .یا اطراف چاله

 021006  



 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 1388 سال آبخیزداری و منابع طبیعیفهرست بهای واحد پایه رشته 

 
 

   
13 

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

  

 چاله 1،030

متر در   سانتی30 و عمق 40کندن چاله به قطر 
زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 

 .اطراف چاله

 021007  

  

 چاله 2،410

متر در   سانتی30 و عمق 40کندن چاله به قطر 
به کنار زمین سخت و ریختن خاک کنده شده 

 .یا اطراف چاله

 021008  

  

 چاله 1،390

 30 تا 15 و به عمق 50کندن چاله به قطر 
متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده  سانتی

شده به کنار یا اطراف چاله، بطور ردیفی روی 
 .خط راست

 021009  

  

 چاله 3،240

 30 تا 15 و به عمق 50کندن چاله به قطر 
 و ریختن خاک کنده متر در زمین سخت سانتی

شده به کنار و یا اطراف چاله، بطور ردیفی 
 .روی خط راست

 021010  

  

 چاله 2،080

 50 و  به عمق 50کندن چاله به قطر 
متر در زمین نرم بمنظور کشت نهال و  سانتی

 .ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله

 021011  

  

 چاله 4،870

متر   سانتی50 عمق  و به50کندن چاله به قطر 
در زمین سخت بمنظور کشت نهال و ریختن 

 .خاک کنده شده به کنار و یا اطراف چاله

 021012  

  

 چاله 4،560

 60 و به عمق تا 70قطر  کندن چاله به
متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده  سانتی

 .کنار یا اطراف چاله شده به  

 021013  

  

 چاله 10،600

متر   سانتی60 و به عمق 70طر کندن چاله به ق
در زمینهای سخت و ریختن خاک کنده شده 

 .به کنار و یا اطراف چاله

 021014  

  

 چاله 11،400
متر و عمق یک   سانتی100کندن چاله به  قطر 

 .متر در زمین نرم به منظور کشت نهال
 021015  

  

 چاله 26،700
متر و عمق یک   سانتی100کندن چاله به قطر 

 . در زمین سخت بمنظور کشت نهالمتر
 021016  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 چاله 4،060
متر و عمق یک   سانتی100کندن چاله به قطر 

 .متر در زمین نرم با ماشین
 021101  

  

 چاله 5،240
متر و عمق یک   سانتی100کندن چاله به قطر 

 .متر در زمین سخت با ماشین
 021102  

  

 چاله 6،290
 5/1متر و عمق  ی سانت100کندن چاله به قطر 

 .متر در زمین نرم با ماشین
 021103  

  

 چاله 8،360
 5/1متر و عمق   سانتی100کندن چاله به قطر 

 .متر در زمین سخت با ماشین
 021104  

  021105  .حفر چاله با تراکتور بکهو در زمین نرم چاله    
  021106  .حفر چاله با تراکتور بکهو در زمین سخت چاله    
  

 چاله  

های کندن چاله در  اضافه بها نسبت به ردیف
صورتی که در امتداد خط راست و یا روی 

 .انجام شود) طبق نقشه(خط تراز 

 021107  

  

 مترمربع 66،900

به منظور تولید بوته و  احداث گلخانه موقت 
تا مساحت ) پالستیک(نهال، با چوب و نایلون 

 . متر2 تا  مترمربع و ارتفاع10

 021201  

  

 مترمربع 49،300
اضافه بها احداث گلخانه موقت برای مساحت 

 . متر مربع10 مازاد بر
 021202  

  

 هکتار 66،000

دستمزد کود پاشی از نوع کود شیمیائی به 
 کیلوگرم در هکتار با نیروی 50میزان 
 .کارگری

 021301  

  

 هکتار 35،800

دستمزد کودپاشی از نوع کود شیمیایی به 
 کیلوگرم در هکتار با ماشین 50زان می

 .کودپاشی

 021302  

  

 هکتار 11،900

 به ازای هر 021301 نسبت به ردیف  اضافه بها
 50کسر ( کیلوگرم اضافه وزن کود 50

 ).شود کیلوگرم به تناسب محاسبه می

 021303  

  

 هکتار 148،500
دستمزد کود پاشی از نوع کود حیوانی به 

 .ار با نیروی کارگریمیزان یک تن در هکت
 021304  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 هکتار 29،700

 به ازای 021304اضافه بها نسبت به ردیف 
کسر تن (هر یک تن اضافه وزن کود مصرفی 

 ).شود به تناسب محاسبه می

 021305  

  

 هکتار 87،200
دستمزد کودپاشی از نوع کود حیوانی به میزان 

 .یک تن در هکتار با ماشین کود پاش
 021306  

  

 هکتار 17،400

 به ازای 021306اضافه بها نسبت به ردیف 
کسر تن به تناسب محاسبه (هر تن کود اضافی 

 ).شود می

 021307  

  

 مترمکعب 19،100

دستمزد اختالط خاک با کود از نوع کودهای 
شیمیایی و  حیوانی یا مواد ضدعفونی کننده 

 ).اختالط دو گانه(وسیله کارگر  به

 021401  

  

 مترمکعب 8،970
اختالط خاک با کود از نوع کودهای شیمیایی 

 . واد ضدعفونی کننده با ماشینو  حیوانی یا م
 021402  

  

 مترمکعب 24،100

اختالط خاک با کود و ماسه برای مصارف 
ای و نهالستان با نیروی کارگری  گلخانه

 ).اختالط سه گانه(

 021403  

  

 مترطول 1،000

با ) ارو و نهر منظمف( ایجاد جوی و پشته 
 متر مربع با نیروی کارگر 05/0سطح مقطع تا 

 .در زمینهای نرم شخم خورده

 021501  

  

 مترطول 670
 به ازای افزایش 021501اضافه بها به ردیف 

 . متر مربع سطح مقطع05/0هر 
 021502  

  

 مترطول 1،910

با ) فارو و نهر منظم( ایجاد جوی و پشته 
 متر مربع با نیروی کارگر 05/0سطح مقطع تا 

 .های سخت در زمین

 021503  

  

 مترطول 1،280
 به ازای 021503اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر مربع سطح مقطع05/0افزایش هر 
 021504  

  

 مترطول 120

با ) فارو و نهر منظم( ایجاد جوی و پشته 
های نرم   متر مربع در زمین05/0سطح مقطع تا 

 .آالت با ماشین

 021505  

  

 مترطول 86
 به ازای 021505اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر مربع سطح مقطع05/0افزایش هر 
 021506  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  021507  .مرمت و اصالح جوی و پشته توسط کارگر مترطول 310  
  021508  .الیروبی جوی توسط کارگر مترطول 190  
  

 مترمربع 430
 2 تا کرت بندی و آبگیری مناسب به عرض

 . متر25متر و طول تا 
 021601  

  

 مترمربع 315
کرت بندی و آبگیری مناسب با عرض بیش از  

 . متر25 متر و طول تا 4  و تا 2
 021602  

  

 مترطول 280
 10ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 

 .های نرم آالت در زمین  وسیله ماشین درصد به
 021701  

  

 مترطول 395

 10کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب ایجاد 
های  آالت در زمین وسیله ماشین درصد به

 .سخت

 021702  

  

 هکتار 187،000

احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با 
نیروی وسیله   درصد به 10شیب حداکثر 

 10،000حدود  (.های نرم  در زمینکارگری
 )چاله در هکتار

 021801  

  

 هکتار  

تینگ یا چاله در اراضی هموار با احداث پی
وسیله ماشین آالت   درصد به 10شیب حداکثر 

 چاله در 10،000حدود  (.های نرم در زمین
 )هکتار

 021802  

  

 هکتار  

احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با 
آالت   درصد به وسیله ماشین10شیب حداکثر 

 .های سخت در زمین

 021803  

  

 شتکت 2،450

های فلسی برای  داث تشتک یا چالهاح
وسیله کارگر  های تازه کاشت به  نهال

 . )ها های ذخیره آب و آبگیر اطراف نهال چاله (

 021901  

  

 تکتش 1،280
های آبگیر  چاله(های احداثی  مرمت تشتک

 . )درخت
 021902  

  

 مترطول 2،200

احداث جوی، نهر و کانال آبرسانی خاکی تا 
 متر مربع بدون تنظیم 05/0سطح مقطع  

 .های نرم های خاکی حاصله در زمین پشته

 022001  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترطول 1،090
 به ازای 022001اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر مربع سطح مقطع05/0افزایش هر 
 022002  

  

 مترطول 4،130

احداث جوی، نهر و کانال آبرسانی خاکی تا 
 متر مربع بدون تنظیم 05/0سطح مقطع  

 .های سخت های خاکی حاصله در زمین شتهپ

 022003  

  

 مترطول 1،650
 به ازای 022003اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر مربع سطح مقطع05/0افزایش هر 
 022004  

  

 مترطول 860
خاکی الیروبی جوی و نهر و کانال آبرسانی 

 . متر مربع با نیروی کارگر05/0تا سطح مقطع 
 022005  

  

 طولمتر 345
 به ازای 022005اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر مربع سطح مقطع05/0افزایش هر 
 022006  

  

 هکتار  
در ... مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا 

 .ای اراضی هموار شنی و ماسه
022007  

  

 هکتار  
در ... مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا 

 .اراضی تپه ماهوری
022008  

  

 هکتار  
در ... مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا 

 .ای های شنی و ماسه اراضی تپه
022009  

  

 هکتار  
در ... مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا 

 .دار اراضی شنی شیب
022010  

  

 کیلومتر  

ها گز و  جمع آوری و آماده سازی سرشاخه
ها برای  ال آن متر و امث2 تا 5/1تاغ با ارتفاع 

. احداث بادشکن و انجام کلیه کارهای الزم
 )شود کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می(

022101  
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 کاشت.   سوم لفص
 

  مقدمه
 
های مورد نیاز محاسبه و منظور شده و صرفاً  آالت و تمامی فعالیت این فصل هزینه دستمزد و انجام کارها و به کارگیری ابزار و ماشین         در   .1

 .شود های مورد نیاز جداگانه محاسبه و پرداخت می  نهادهبهای

 زیـر    با خاک و ماسه بادی و      ،خلوط نمودن آن  و در صورت نیاز م    و پوشش آن با خاک       پاشیدن بذر در سطح اراضی       ،از بذر پاشی  منظور   .2

 .باشد میخاک نمودن بذر 

 .باشد می آن بدون اتالف وقت  و کاشت انتقالبرداشت قلمه از محل یا نزدیک محل کار و ،منظور از قلمه کاری مستقیم .3

 .تهیه تا زمان کاشت استزمان حفظ و نگهداری قلمه از  ،منظور از نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا زمان مهیا شدن شرایط الزم . 4

 . روی آن است و کافیتن بذر در چاله و ریختن خاک مناسبکاش ،منظور از بذرکاری .5

گـود پـای آن     اطـراف و    قراردادن قلمه یا نهال بصورت مناسب در گود و ریختن خاک مناسب و کافی در                 ،لمنظور از کاشت قلمه یا نها      .6

 است 

 .قلمه کاری یعنی قراردادن یا فروبردن قلمه درمحل کاشت و در صورت نیاز ریختن خاک مناسب و کافی اطراف آن تا استقرار وایستایی .7

  . مراجعه شودمربوطها و ضوابط  ایر کارهای اجرایی نظیر آن به دستورالعملو سکاری ربذدر چاله و ابعاد تعداد در مورد  . 8

  . مراجعه شودمربوطها و ضوابط  به دستورالعمل  یا فواصل آنها واحد سطح دردر مورد تعداد قلمه .9

 .افیهای کنده شده و پوشاندن آن با خاک مناسب و ک کاری کشت تعدادی بذر به صورت تجمعی در چاله منظور از کپه .10

های نهال کـاری شـده    های خشک شده یا آلوده یا آفت زده کنده شده یا جامانده در عرصه واکاری یعنی کاشت نهال سالم، جایگزین نهال  .11

 .شود هزینه انجام عملیات واکاری برای انواع مختلف کاشت حداکثر معادل بیست درصد ردیف مربوط محاسبه و پرداخت می. است

 . و استاندارد الزم را داشته باشدکار باید بوجاری شده بذر تحویلی به پیمان .12
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  030101  . کیلوگرم در هکتار50بذرپاشی تا  هکتار 71،500  
  030102  .بذرپاشی با ماشین بذر پاش هکتار 33،200  
  

 هکتار  
وسط در  هر بذرپاشی با هواپیما با عرض مت

 . متر50رفت 
 030103  

  

 کیلوگرم 165

اختالط بذور در کشت مخلوط یا مخلوط 
نمودن بذور با مواد افزودنی مانند ماسه و 

 .سبوس بر حسب وزن مخلوط

 030201  

  030301  .پوشاندن بذر با خاک توسط کارگر مترمربع 99  
  

 هزار چاله 175،000
 1000کا برای کپه کاری به وسیله تیشه یا فو

 .چاله در هکتار
 030401  

  

 هزار چاله 122،500

 به ازای هر 030401اضافه بها نسبت به ردیف 
 چاله به تناسب 1000کسر (هزار چاله اضافی 

 ).شود محاسبه می

 030402  

  

 صد چاله -14،000

 به ازای هر 030401کسر بها نسبت به ردیف 
 چاله 100کسر ( چاله 1000 چاله کمتر از 100

 ).شود به تناسب محاسبه می

 030403  

  

 هزار چاله 210،500

 و 15های کنده شده به قطر  بذر کاری در چاله
 سانتیمتر و خاک دادن روی آن به 15عمق 

 چاله 1000وسیله نیروی کارگر، به ازای هر 
کسر یا اضافه هر هزار چاله به تناسب (

 ).شود محاسبه می

 030501  

  

 بعمترمر 1،530

بذرکاری از انواع بذور مثمر مانند گردو و 
بادام در نهالستان و خزانه به وسیله نیروی 

 .کارگر

 030502  

  

 مترمربع 2،010
بذرکاری از انواع بذور غیر مثمر در نهالستان و 

 .خزانه به وسیله نیروی کارگر
 030503  

  

 گلدان 360

های مثمر در داخل گلدان  بذرکاری گونه
 و پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و پالستیکی

 . کود به نسبت الزم در نهالستان

 030504  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 گلدان 340

های غیرمثمر در داخل گلدان  بذرکاری گونه
پالستیکی و پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و 

 .کود به نسبت الزم در نهالستان

 030505  

  

 هکتار 136،500

 بذرکاری به صورت کشت ردیفی با ماشین
 در فواصل حداکثر یک متر از ).ردیف کاری(

 .هم

 030506  

  

 هکتار 689،500

بذرکاری به صورت کشت ردیفی با ایجاد 
 15در اراضی تا شیب ) جوی و پشته(شیار 

 .درصد با ماشین

 030507  

  

 هکتار 14،920،000

 و پشته با  کشت ردیفی همراه با ایجاد جوی
یله نیروی  مترمربع به وس03/0سطح مقطع تا 

 .کارگر

 030508  

  

 هزار چاله  

 1000 به ازای هر 030501اضافه بها به ردیف 
 به نسبت محاسبه 1000کسر . ( چاله اضافی

 ).شود می

 030509  

  

 متر مربع  

بذر کاری بذور دانه درشت نظیر گردو و بادام 
های آماده به فواصل  ها در پشته و امثال آن

 . به وسیله کارگر متر از همدیگر،4حدود 

 030510  

  

 قلمه 140
اشت انواع قلمه به منظور ریشه دار کردن آن ک

 .در نهالستان و خزانه
 030601  

  

 قلمه 395

کاشت قلمه مثمر و غیر مثمر در گلدان و پر 
کردن آن با خاک و ماسه بادی و کود آماده 

 .شده از قبل به نسبت الزم

 030602  

  

 قلمه 965

به صورت ) قلمه کاری(ع قلمه کاشت انوا
شامل کاشت ) عرصه(مستقیم در بستر اصلی 

های  قلمه و خاکریزی و آبیاری اول در زمین
 .نرم

 030603  

  

 قلمه 1،600

به صورت ) قلمه کاری(کاشت انواع قلمه 
شامل کاشت ) عرصه(مستقیم در بستر اصلی 

های  قلمه و خاکریزی و آبیاری اول در زمین
 .سخت

 030604  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 اصله 3،120

دار، پاجوش در  اشت انواع نهال و قلمه ریشهک
متر با پر   سانتی50 و عمق 50چاله به قطر 

 .کردن چاله

 030701  

  

 اصله 6،880

کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در 
متر با پر   سانتی60 و عمق 70چاله به قطر 

 .کردن چاله

 030702  

  

 اصله 20،500
واع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در کاشت ان

 . متر با پرکردن چاله1 و عمق 1چاله به قطر 
 030703  

  

 اصله 27،500

کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در 
 متر با پر کردن 5/1چاله به قطر یک و عمق 

 .چاله

 030704  

  

 اصله  

کاشت انواع نهال، قلمه و پاجوش در چاله به 
متر از بستر و   سانتی30 و عمق تا 40قطر تا 

 70 و قطر 70کف گودالهای با عمق بیش از 
مانند مو کاری و بادام (متر و آبیاری اول  سانتی
 ).کاری

 030705  

  030801  .ای توسط ماشین کاشت گیاهان بوته بوته 415  
  

 اصله 2،510
کود دهی از نوع کود شیمیایی پای نهال با کلیه 

 .کارهای الزم
 030901  

  

 اصله  
کود دهی از نوع کود حیوانی پای نهال با کلیه 

 .کارهای الزم
 030902  
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 نگهداری و حفاظت.   چهارم  فصل
 

   مقدمه
و شامل . در بخش کشاورزی است که در کلیه عملیات بیولوژیکی منابع طبیعی مصداق دارد) داشت(  واژه نگهداری، به مفهوم واژه 

 . است... ی، سله شکنی، آبیاری و عملیات کود پاش
 داربست، تهیه پایه، سیم، میخ و چکش و ابزار الزم بعهده پیمانکـار               ها بمنظور محصور کردن و حفاظت و یا احداث          در تهیه و نصب پایه     .1

هـای   اگانـه از ردیـف  ها نیاز به مصالح بنایی مثل سیمان، سنگ یا بتن و مالت باشـد، هزینـه مربـوط جد       چنانچه جهت استقرار پایه   . است
 . و فصل بتن و کارهای بتنی محاسبه خواهد شد) بنایی با سنگ( مربوط در فصل عملیات سنگی 

 .مقاومت کافی داشـته باشـد      قبالً تعبیه شده و میلگرد و بتن آنها       باید  اخهای الزم و مورد نیاز      ر سو ،های فلزی و بتنی مورد مصرف      در پایه  .2
  . وزن پایه باشد05/0های فلزی نباید بیش از  همچنین وزن شاخکهای زیر پایه

 پایـه   ، و مقاومت و دوام کافی داشته باشد و در صـورت تـازه نبـودن               هدو سالم ب  ،های چوبی باید از نظر پوسیدگی و ضعف در مقطع           پایه .3
  .خوردگی باشد بدون پوست و کرم

مجـاورت   ه برخی گیاهان تا زمان استقرار دائمی تهیـه و در    که برای نگهداری یا تکیه گا     ،  صارتفاع مشخ   قطعه چوبی است با    ،چوب قیم  . 4
 .شود میمتصل به آن گیاه و پای گیاه در خاک مستقر 

ها، چنانچه داربست دارای سطوح افقی و عمودی باشد، هر قسمت جداگانه از ردیف مربوط محاسـبه         در تهیه مصالح برای احداث داربست      .5
 . خواهد شد

 .شده استیا کلوخه  وی است که بر اثر آب خوردن متورم و دارای اشکال نامنظم ین خاکها نرم کرد،منظور از سله شکنی .6

  .باشد که مانع از باروری و یا رشد مناسب گیاه هستند فی و خشک و یا آلوده میا دفع یا بریدن شاخ و برگهای اض،منظور از هرس .7
پالستیک و یا غیره می باشد که بـه منظورهـای           ،  نهال به وسیله پارچه   و یا   ، پوشاندن و بستن درخت      نهال  درختان یا   تنه منظور از پوشش   . 8

 .مختلف انجام می گیرد
شلنگ   لیتری با یک کارگر،6000)  مخزن است یا فقط تانکر به معنای  دارنظور ماشین تانکر  م( یک تانکر    ،ها در آبیاری برای نگهداری نهال     .9

شود، حداقل مقدار آب الزم بـرای آبیـاری          صورت خرید جداگانه پرداخت می      بهای آب در   .منظور شده است    آب، و بهای و ملحقات آن    
 . لیتر در هر نوبت آبیاری است20 ساله و باالتر 2 لیتر و برای 10های یکساله و تازه کاشت  نهال

نگی اضافه بها معـادل     های س    و برای انجام کار در زمین      ها در زمینهای غیر سنگی پیش بینی شده است          ی این فصل نصب پایه    ها  ردیفدر   .10
 .از فصل دوم پرداخت می گردد) ها کنی پایه پی(شود که هزینه گود برداری   یادآوری می.گیرد  درصد تعلق می25

 .های مربوط منظور شده است های این فصل هزینه حمل تمام وسایل و مصالح در قیمت ردیف در ردیف .11

های ثابت    های متحرک است و یا نقاله       در سیم نقاله  ) محوری( نگهدارنده سیم حمال     منظور از پایه سیم نقاله در این فصل پایه های موقت           .12
 .های بهای کارهای چوبی و فلزی مرتبط استفاده خواهد شد های دایمی چوبی و یا فلزی از فهرست جهت پایه
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 .قاله تا سطح نگهدارنده استمنظور از ارتفاع پایه فاصله سطح نگهدارنده سیم حمال از بلندترین نقطه زمین در مسیر سیم ن .13

 .شوند های موقت به چوبی و کابلی تقسیم می پایه .14

 .شود یک متر داخل خاک از طول پایه جزو ارتفاع پایه محسوب نمی .15

ها با وسایل برنده و دستی        های خشبی از قبیل ارملک، تمشک، سرخس و درختچه          های جنگلی، آزاد کردن به معنی حذف گزینه         در عرصه  .16
های درختی مهاجم به منظور پرورش و رشد کمی و کیفی درختان با وسایل برنـده دسـتی کوچـک           اک کردن به معنی حذف گونه     پ. است
 .های خشک و زنده در ارتفاعات پایین ساقه درختان با وسایل برنده دستی است و هرس به معنی حذف شاخه. است

مـثال در صـورت   . های فهرسـت بهـا محاسـبه خواهنـد شـد       ای مرتبط در فصل   ه  بر، اجزا پروژه احداث آتش بر پایه ردیف         در ایجاد آتش   .17
 .بر با بیل مکانیکی از فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده خواهد گردید احداث کانال آتش

 



 نگهداری و حفاظت. چهارمفصل 
 1388 سال  طبیعیآبخیزداری و منابعفهرست بهای واحد پایه رشته 

 
 

   
24 

 

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

  

 پایه 9،590

های چوبی جنگلی  تهیه و نصب انواع پایه
سطح مقطع (متر    سانتی8ده با قطر متوسط گر

 متر 5/1 با ارتفاع  )متر مربع  سانتی50متوسط 
 .بمنظور حفاظت و حصارکشی

 040101  

  

 پایه 2،240
 به ازای هر 040101اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0
 040102  

  

 پایه 1،990

 به ازای هر 040101اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به قطر متوسط پایه اضافه  یک سانتی

متر مربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040103  

  

 پایه 10،200

های چوبی جنگلی دو  تهیه و نصب انواع پایه
سطح (متر    سانتی8تراش با بعد متوسط 

 با ارتفاع   )متر مربع  سانتی50مقطع متوسط 
 . متر بمنظور حفاظت و حصارکشی5/1

 040201  

  

 پایه 2،590
 به ازای هر 040201اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0
 040202  

  

 پایه 2،340

 به ازای هر 040201اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به بعد متوسط پایه اضافه  یک سانتی

رمربع که به سطح مقطع مت  سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040203  

  

 پایه 11،400

های چوبی جنگلی  تهیه و نصب انواع پایه
متر    سانتی8چهار تراش با بعد متوسط  

با  ) متر مربع  سانتی50سطح مقطع متوسط (
 . متر بمنظور حفاظت و حصارکشی5/1ارتفاع 

 040301  

  

 پایه 2،950
 به ازای 040301دیف اضافه بها نسبت به ر

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0هر 
 040302  

  

 پایه 2،580

 به ازای 040301  ردیفاضافه بها نسبت به
متر به بعد متوسط پایه اضافه  هر یک سانتی

مترمربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040303  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 پایه 7،000

های چوبی غیرجنگلی   پایهتهیه و نصب انواع
سطح مقطع (متر    سانتی8گرده با قطر متوسط 

 متر 5/1 با ارتفاع  )متر مربع  سانتی50متوسط 
 .بمنظور حفاظت و حصارکشی

 040401  

  

 پایه 2،220
 به ازای هر 040401اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0
 040402  

  

 پایه 1،400

 به ازای هر 040401اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به قطر متوسط پایه اضافه  یک سانتی

مترمربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040403  

  

 پایه 8،120

های چوبی غیر جنگلی  تهیه و نصب انواع پایه
سطح (متر    سانتی8دو تراش با بعد متوسط 

 با ارتفاع  )متر مربع سانتی 50مقطع متوسط 
 . متر بمنظور حفاظت و حصارکشی5/1

 040501  

  

 پایه 2،570
 به ازای هر 040501اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0
 040502  

  

 پایه 1،670

 به ازای هر 040501اضافه بها نسبت به ردیف 
ه اضافه متر که به بعد متوسط پای یک سانتی

متر مربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040503  

  

 پایه 8،480

های چوبی غیرجنگلی  تهیه و نصب انواع پایه
سطح (متر    سانتی8چهارتراش با بعد متوسط 

با ارتفاع  ) متر مربع  سانتی50مقطع متوسط 
 . متر بمنظور حفاظت و حصارکشی5/1

 040601  

  

 پایه 2،560
 به ازای هر 040601اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0
 040602  

  

 پایه 1،760

 به ازای هر 040601اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به بعد متوسط پایه اضافه  یک سانتی

مترمربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040603  
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 پایه 9،310

تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده با مقطع گرد 
سطح مقطع (متر   سانتی8و قطر متوسط 

 متر 5/1با ارتفاع  ) متر مربع  سانتی50متوسط 
 .بمنظور حفاظت و حصارکشی

 040701  

  

 پایه 2،830
 به ازای هر 040701اضافه بها نسبت به ردیف 

 . شود متر که به ارتفاع پایه اضافه5/0
 040702  

  

 پایه 1،860

 به ازای هر 040701اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به قطر متوسط پایه اضافه  یک سانتی

متر مربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040703  

  

 پایه 10،100

تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده با مقطع 
 8د متوسط و بع) چهار ضلعی(چهارگوش 

متر   سانتی50سطح مقطع متوسط (متر   سانتی
 متر بمنظور حفاظت و 5/1با ارتفاع  ) مربع

 .حصارکشی

 040801  

  

 پایه 3،050
 به ازای 040801اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0هر 
 040802  

  

 پایه 2،010

ازای  به 040801اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به بعد متوسط پایه اضافه  هر یک سانتی

متر مربع که به سطح مقطع   سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040803  

  

 پایه 17،800

 )T ( دار  بالتهیه و نصب انواع پایه بتنی مسلح
سطح مقطع (متر    سانتی8شکل با بعد متوسط 

تر  م5/1با ارتفاع  ) متر مربع  سانتی50متوسط 
 .منظور حفاظت و حصارکشی هب

 040901  

  

 پایه 4،970
 به ازای هر 040901اضافه بها نسبت به ردیف 

 . متر که به ارتفاع پایه اضافه شود5/0
 040902  

  

 پایه 3،560

 به ازای هر 040901اضافه بها نسبت به ردیف 
متر که به بعد متوسط پایه اضافه  یک سانتی

بع که به سطح مقطع مترمر  سانتی10هر (شود 
 ).پایه اضافه شود

 040903  
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 کیلوگرم 8،950

های فلزی ساده و  تهیه و نصب انواع پایه
، لوله سیاه و  ، سپری های نبشی سبک با پروفیل

 . کیلوگرم10امثال آنها برای هر پایه با وزن تا 

 041001  

  

 کیلوگرم 8،500

های فلزی ساده و  تهیه و نصب انواع پایه
، لوله سیاه و  ، سپری های نبشی  با پروفیلسبک

 10امثال آنها برای هر پایه با وزن بیش از 
 .کیلوگرم

 041002  

  

 کیلوگرم 12،400
های فلزی ساده و  تهیه و نصب انواع پایه

 .سبک با لوله گالوانیزه برای هر پایه
 041003  

  

 کیلوگرم 7،710

های فلزی ساده و  تهیه و نصب انواع پایه
های سبک توخالی برای هر  سبک با پروفیل

 .پایه

 041004  

  

 پایه 9،650

های چوبی  ها و دستک تهیه و نصب تیرک
مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی 

 .  متر5/1های چوبی با طول تا  پایه

 041101  

  

 پایه 12،100

های چوبی  ها و دستک تهیه و نصب تیرک
رنده و تقویتی مایل و نیز پشت بند نگهدا

 .  متر2های چوبی با طول تا  پایه

 041102  

  

 پایه 14،500

های چوبی  ها و دستک تهیه و نصب تیرک
مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی 

 .  متر5/2های چوبی با طول تا  پایه

 041103  

  

 پایه 17،900

های چوبی  ها و دستک تهیه و نصب تیرک
گهدارنده و تقویتی مایل و نیز پشت بند ن

 .  متر3های چوبی با طول تا  پایه

 041104  

  

 پایه  

 Aهای سیم نقاله چوبی  تهیه ونصب انواع پایه
متر اعم از گرد   سانتی150شکل با سطح مقطع 

 .یا چهار تراش

 041105  

  

 پایه  

 به ازای هر 041105اضافه بها نسبت به ردیف 
یه اضافه متر که به قطر متوسط پا  سانتی5

 .شود

 041106  
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 پایه  
های چوبی برای احداث  تهیه و نصب پایه

 .داربست
 041201  

  

 پایه  
های بتنی برای احداث  تهیه و نصب پایه

 .داربست
 041301  

  

 کیلوگرم  
های فلزی برای احداث  تهیه و نصب پایه

 .داربست
 041401  

  

 پایه 1،980

ها و  نصب پایههای  اضافه بها به کلیه ردیف
، بتنی و فلزی چنانچه در  های چوبی ستون

روی خطوط مستقیم و منظم و با فواصل معین 
 .و طبق نقشه باشد

 041501  

  

 مترطول 6،240

 25تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله 
 متر به ازای 2 ردیف و تا ارتفاع 8متر تا  سانتی

 .هر ردیف طول سیم نصب شده

 041601  

  

 مترطول 16،100

) کالفی(ای  تهیه و نصب سیم خاردار حلقه
روی سطح زمین با کلیه لوازم مربوط بر 

 .حسب کیلوگرم سیم نصب شده

 041602  

  

 کیلوگرم 420

 برای افزایش 041601  اضافه بها به ردیف
، سه تا چهار   متر یکبار3 تا 2ارتفاع بیش از 

های  متر دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع
 .بیشتر

 041603  

  

 مترمربع 19،200
 2 توری درشت چشمه تا ارتفاع  تهیه و نصب

 .های کار گذاشته شده متر بر روی پایه
 041701  

  

 مترمربع 8،220
تهیه و نصب توری مرغی یا فنس بر روی پایه 

 . متر2تا ارتفاع کار گذاشته شده 
 041801  

  

 مترمربع 1،850

های نصب توری در  اضافه بها نسبت به ردیف
 2 متر باشد، برای 2صورتی که ارتفاع بیش از 

 متر دو بار و به همین 4 تا 3،   متر یکبار3تا 
 . های بیشتر ترتیب برای ارتفاع

 041901  

  

 مترمربع 12،500

های از جنس  ها و دستک محصور کردن با پایه
های جنگلی با مقاطع گرده  چوب

 ).تفرجگاهی(

 042001  



 نگهداری و حفاظت. چهارمفصل 
 1388 سال  طبیعیآبخیزداری و منابعفهرست بهای واحد پایه رشته 

 
 

   
29 

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

  

 مترمربع 11،200

های از جنس  ها و دستک محصور کردن با پایه
های جنگلی با مقاطع دو تراش و  چوب
 ).تفرجگاهی(ای  الشه

 042002  

  

 مترمربع 9،910

های چهار تراش و  محصور کردن با پایه
ای از جنس  های چهارتراش و تخته دستک
 ).تفرجگاهی(های جنگلی  چوب

 042003  

  

 مترمربع 4،630

 تا 042001های  ه بها نسبت به ردیفاضاف
 برای فاق و زبانه کردن قطعات و 042003

گندگی کردن یا گونیایی کردن، شکیل کردن  
 . و فارسی بر کردن اعضا و قطعات

 042004  

  

 کیلوگرم 330
ضد عفونی کردن بذر با سموم مورد نیاز 

 .برحسب بذر ضد عفونی شده) پودری(
 042301  

  

 قلمه 105

داری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن نگه
شرایط الزم، تا زمان حمل در نهالستان و 

 .خزانه بازای هر روز

 042401  

  

 قلمه 120

نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن 
شرایط الزم برای حمل، در محل تهیه قلمه 

 .بازای هر روز

 042402  

  

 نهال 185

 تا مهیا شدن نگهداری قلمه در شرایط مناسب
کاری  قلمه شرایط الزم، در زمین اصلی برای 

 . بازای هر روز

 042403  

  

 قلمه 64
آغشته کردن قلمه با هورمون جهت تسریع در 

 .دار شدن ریشه
 042501  

  

 اصله 145

در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان 
های یک تا دو ساله با حجم ریشه و  برای نهال

 و بدون آسیب دیدگی با نیروی خاک مناسب
 .کارگر

 042601  

  

 اصله 360

 نهالستان  خزانه یادر آوردن نهال از خاک در
 ساله با حجم ریشه و 2های بیش از  برای نهال

 دیدگی با نیروی  خاک مناسب بدون آسیب
 .کارگر

 042602  
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 اصله  

 نهالستان  خزانه یادر آوردن نهال از خاک در
 ساله با حجم ریشه و 2ی یک تا ها برای نهال

 .دیدگی با ماشین خاک مناسب بدون آسیب 

 042603  

  

 اصله  

 نهالستان  خزانه یادر آوردن نهال از خاک در
 و  ریشه با حجم   ساله 2 از  های بیش برای نهال

 . دیدگی با ماشین خاک مناسب بدون آسیب

 042604  

  

 اصله 6،930
 نهالستان  خزانه یاا دره بندی نهال دستمزد بسته

 . الزمپیچ نمودن آنها با تمام مصالح و گونی 
 042701  

  

 قلمه 370

 محل تهیه قلمه ها در  قلمه بندی دستمزد بسته
نمودن آنها با تمام  پیچ   و گونی  نهالستانیا

 . الزممصالح

 042702  

  

 اصله 320

آغشتگی (آرایش و ضدعفونی کردن ریشه 
اشت نهال در بستر اصلی در موقع ک) ریشه

 ).پارالیناژ(

 042801  

  

 هکتار 2،001،000

های هرز  دستمزد سمپاشی و دفع کامل علف
در خزانه و نهالستان با استفاده از سموم علف 

 .کش به وسیله کارگر

 042901  

  

 هکتار 358،000
دستمزد سمپاشی برای مبارزه با آفات و 

 .های گیاهی بیماری
 042902  

  

 هکتار  
 بابت سم 042902اضافه بها نسبت به ردیف 

 .پاشی در اراضی جنگلی
042903  

  

 هکتار 3،886،000

دفع علفهای هرز توسط کارگر بدون استفاده 
وجین (از سم در نهالستان برای هر نوبت 

 ).کامل

 043001  

  

 هکتار 352،000

های گیاهی بدون  دستمزد دفع آفات و بیماری
ا روش مکانیکی و حذف استفاده از سم ب

 .های آفت زده و سوزاندن آنها شاخه

 043101  

  

 مترطول 455

های هرز کانال آبیاری در داخل  مبارزه با علف
با استفاده (و خارج مزرعه به روش شیمیایی 

 .، بر حسب طول کانال)از سموم علف کشی

 043201  



 نگهداری و حفاظت. چهارمفصل 
 1388 سال  طبیعیآبخیزداری و منابعفهرست بهای واحد پایه رشته 

 
 

   
31 

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

  

 مترطول 1،090

ر داخل های هرز کانال آبیاری د مبارزه با علف
های فیزیکی، بر  و خارج مزرعه به روش

 .حسب طول کانال

 043301  

  

 هکتار 171،000

دستمزد مبارزه با حیوانات موذی و مزاحم با 
با (های مسموم  استفاده از سموم و یا طعمه

 ).یکصد تله و طعمه یکصد گرمی

 043401  

  

 اصله 8،290

 ها تا ارتفاع دستمزد پوشش ساقه یا تنه نهال
یک متر به منظور مبارزه با خرگوش و امثال 

 .آن

 043501  

  

 اصله 1،320
دستمزد پوشش تنه و ساقه درختان با استفاده 

 .از سموم و مواد شیمیایی
 043502  

  

 اصله 3،750

 متر برای 2ها تا ارتفاع  دستمزد پوشش نهال
ها در اثر تابش  جلوگیری از سوختگی برگ

اث سایبان یا چپر احد(خورشید یا یخ زدگی 
 ).کردن

 043601  

  

 مربعمتر  
های تازه  احداث سایبان برای گیاهان و جوانه

 .کاشت
043602  

  

 هکتار 397،500
های  ها از سرمازدگی با روش حفاظت نهال

 .گرمایی بازای هر شبانه روز محافظت
 043701  

  

 اصله 1،160

نصب و بستن چوب قیم ساده به منظور 
های یک تا دو ساله و  ها و نهال مهاستقرار قل
 . تازه کاشت

 043801  

  

 اصله 2،250
دار برای  نصب و بستن چوب قیم شاخه

 .ها های نهال نگهداری شاخه
 043802  

  

 اصله 860
نصب قیم برای گیاهان مثمر و غیرمثمر رونده 

 .جات نظیر گیاهان جالیزی و صیفی
 043803  

  

 مترمربع 12،000

داث داربست از چوب و سیم تهیه و اح
های  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

 .رونده مانند مو

 043901  

  

 مترمربع 13،100
های  احداث سایه بان برای گیاهان و جوانه

 .تازه کاشت
 044001  
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 مترمربع  

تهیه مصالح و احداث داربست افقی از چوب 
ها و  نهالو سیم گالوانیزه به منظور استقرار 

 . های رونده مانند مو گونه

 044002  

  

 مترمربع  

تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از 
چوب و سیم گالوانیزه به منظور استقرار 

 . های رونده ها و گونه نهال

 044003  

  

 مترمربع  

تهیه مصالح و احداث داربست افقی از بتن 
مصلح و سیم گالوانیزه به منظور استقرار 

 . های رونده ها و گونه هالن

 044004  

  

 مترمربع  

تهیه مصالح و احداث داربست افقی و سیم 
های  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

 . رونده

 044005  

  

 مترمربع  

تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از پایه 
ها  فلزی و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال

 . ی روندهها و گونه

 044006  

  

 مترمربع 21،000
های بتنی مسلح  تهیه و احداث داربست از پایه

 .و سیم گالوانیزه
 044401  

  

 اصله 130

های یکساله و دو ساله به  شاخه زنی نهال
منظور هرس فرم در نهالستان و جمع آوری 

 .های هرس شده شاخه

 044501  

  

 اصله 650
ها و  نه جوشهرس سبز جهت از بین بردن ت

 .ها و جمع آوری آن پاجوش
 044601  

  

 اصله 1،300

 2های خشک درختان  هرس و حذف شاخه
های  به غیر از مو و گونه( ساله 5ساله تا 

 ).رونده

 044701  

  

 اصله 2،050

 5های خشک درختان  هرس و حذف شاخه
سال به باال و درختان مو و نظایر آن و جمع 

 .ها آوری شاخه

 044702  

  

 اصله 3،010
دستمزد پیوند زنی نهال بر حسب هر پیوند 

 .گرفته
 044801  

  044901  .سله شکنی در نهالستان و خزانه مترمربع 545  
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 اصله 1،970

ها و  و ایجاد آبگیر برای نهال) فوکازنی(پاکنی 
های کاشته شده در عرصه تا سطح یک  بوته

 .متر مربع

 045001  

  

 اصله 700

های اطراف  د پوشش سطح تشتکدستمز
ها با کاه و کلش جهت جلوگیری از  نهال

های تا دو  تبخیر رطوبت در عرصه برای نهال
 .ساله

 045101  

  

 اصله 640
ها  الرطوبت دستمزد آبیاری با استفاده از جاذب

 ).، بیوشیمی شیمیایی(
 045201  

  

 اصله 1،130

کاری شده  های نهال هزینه آبیاری در عرصه
برای هر نوبت آبیاری با تانکر آب غیر 
موتوری سیار و کارگر همراه آب و لوازم 

 .انتقال آب دستی

 045301  

  

 اصله 690

کاری شده  های نهال هزینه آبیاری در عرصه
برای هر نوبت آبیاری با منبع آب ثابت توسط 
کارگر با استفاده از شلنگ سیار و شیر کنترل 

 .سر شیلنگ و خرید آب

 045401  

  

 اصله 110

 و  کاری شده های نهال هزینه آبیاری در عرصه
های ثابت  شده با کنترل شیر فلکه لوله کشی

 ).سیستم آبیاری تحت فشار(

 045402  

  

 گلدان 54
های گلدانی در نهالستان برای هر  آبیاری نهال

 .پاشی دستی نوبت توسط کارگر و آب
 045501  

  

 مترمربع 180

های کاشته شده در خزانه به  آبیاری نهال
صورت کرتی برای هر نوبت آبیاری تا هزار 

 .متر مربع توسط کارگر

 045601  

  

 مترمربع 155

های کاشته شده در خزانه به  آبیاری نهال
صورت کرتی برای هر نوبت آبیاری برای 

 .مازاد از هزار مترمربع توسط کارگر

 045602  
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 عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 
 

   مقدمه
 
 در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی یـا محـدودیتهای محـل          .شود میطور معمول به وسیله ماشین انجام        به   ،عملیات خاکی  .1

ی فصـل عملیـات     هـا   ردیـف هنگام تهیه برآورداقالم این نوع کارها با اسـتفاده از           ،انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد       ،اجرا

پرداخـت حجـم افـزایش      ،  ان برآورد شده بیشتر شود    زاز می  ، در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست        .شود میبرآورد  خاکی با دست    

 .باشد می این فصل تنها با تایید کارفرما مجاز های یافته با قیمت

ا و ویبراتورهـای    شود و همچنین عملیات کوبیدن کـه توسـط وسـایل دسـتی یـا غلطکهـ                 میعملیات خاکبرداری که توسط دج بر انجام         .2

 .شود می عملیات خاکی دستی محسوب ،انجام شود نیز) غیر خودرو و کششی(موتوری دستی 

شود و از بابت تغییر      میجلسه ها محاسبه     دستور کار ها و صورت     ،براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات        ،حجم عملیات خاکی   .3

 .ه پرداختی به عمل نخواهد آمدهیچ گون ،حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن مصالح

 .شوند میع زمینها به صورت زیر طبقه بندی نواا . 4

 . زمینهای لجنی زمینهایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدی درآن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.4-1

 .ی هستند که با بیل قابل برداشت باشندی زمینهای نرم زمینها.4-2

 . زمینهای سخت زمینهایی هستند که با کلنگ یا دج برکنده شوند.4-3

  زمینهـایی کـه در آن قطعـات   . زمینهای سنگی زمینهایی هستند که برای کندن آنها چکشهای بادی سنگبری یا مـواد منفجـره نیـاز باشـد                .4-4

شن و ماسه وجود داشته باشـد زمـین سـنگی تلقـی     توام با خاک یا مخلوط ) سنگهایی که باوسایل دستی قابل جابجایی است     (معمولی سنگ   

 .شوند مین

مهنـدس مشـاور یـا     و طبقه بندی زمین در سایرعملیات خاکی با تاییـد   مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    با تایید    ،بندی زمین پی ها   طبقه   .5

 .شود می و تصویب کارفرما تعیین دستگاه نظارت

گ سنگ برخورد شود که بـه       ر بز اتبه قطع  ، در زمینهای غیر سنگی یا ریزشهای سنگی       مواردی که در خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی          .6

در آن صورت معـادل حجـم سـنگهایی کـه        ، برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد        مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    تشخیص  

شـود و در صـورت انجـام         مـی  پرداخـت    ،صلی مربوط در این ف    ها  ردیفخاکبرداری سنگی منظور شده و بهای آن از          ،شوند میشکسته  

  .قابل پرداخت است ،بهای آن طبق ردیف مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین ،عملیات با ماشین

 اجرایـی   های  سازی الزم باشد که در نقشه      فاصله أی بین دیواره پی کنی و پی        ،واردی که برای اجرای پی سازی ها و احداث دیوارها         در م  .7

باید با مصالح    ،بعد از اتمام عملیات    ، این فاصله اضافی   .کنی اضافه خواهد شد     سانتیمتر به ابعاد پی    50از هر طرف     ،استپیش بینی نشده    
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 .شودی مربوط پرداخت    ها  ردیف پر شود و در صورت لزوم کوبیده شده و بهای آن براساس              مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    مورد قبول   

 .شود می و تعیین مهندس مشاور یا دستگاه نظارت فاصله اضافی با نظر در موارد خاص نظیر خاکهای ریزشی

پرکـردن مجـدد قسـمتهای       ، اجرایی و دستور کارها انجـام گیـرد        های   درج شده درنقشه   های  نچه خاکبرداری و پی کنی بیش از اندازه       چنا . 8

به عهـده پیمانکـار اسـت و از ایـن            ،کوبیدن آن  و درصورت لزوم     مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    با مصالح با کیفیت قابل قبول       ،اضافی

  .بابت وجهی پرداخت نخواهد شد

پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیـات حفـاظتی اسـت و پرداخـت                       ،درعملیات خاکی در سنگ    .9

 .اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت

گیرد پنجاه در صد هزینه پرداخت زیر آب منظـور خواهـد    میتی یا سایر وسایل دستی دیگر صورت        برای مواردی که آبکشی با تلمبه دس       .10

 .شد

 :به شرح زیر است  ،نحوه پرداخت هزینه حمل خاک .11

 حجـم خـاکی کـه      ،به خارج کارگاه یا به خاکریزهـا      و گودبرداری و کانال کنی       در مورد حمل خاکهای حاصل از خاکبرداری و پی کنی            .11-1

 مربوط به افزایش حجم و تورم در قیمتها منظور شـده و پرداخـت               های  هزینهو  شود   می محل کنده شده محاسبه      های  شود طبق اندازه   یمحمل  

عدم مصرف ایـن خاکهـا در        ،باید در خاکریزها مصرف شود     ، تمام خاکهای حاصل از موارد یاد شده       .دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد       

 و  مهنـدس مشـاور یـا دسـتگاه نظـارت         منوط به پیشنهاد     ،در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی         ،ا به خارج کارگاه   خاکریزها یا حمل آنه   

 .تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرائی است

ود برابرحجم  ش  حجم خاکی که حمل می    ،برای مصرف در خاکریزها   ) داخل یا خارج کارگاه     ( در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه          .11-2

 .شود می محل مصرف در نظر گرفته های اندازه

 ،یا کانال کنـی در شـرایط یکسـان از نظـر نـوع مـواد        گودبرداری   ، درمورد خاکهای مصرفی درخاکریزها از محل خاکبرداری و پی کنی          .11-3

 .بود مالک محاسبه وپرداخت بهای حمل خواهد ،کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری

 ،شود می یا در داخل کارگاه جابه جا        ،شود برای خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می           ،ی حمل درج شده در این فصل      ها  ردیف .12

 ولی چنانچه بر .و بارگیری مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت) دپوکردن(به عبارت دیگر برای انباشتن  .شود میتنها یک بار پرداخت 

 مهندس مشاور یـا دسـتگاه نظـارت     حمل و بارگیری اضافی با پیشنهاد        ، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد     ،موقعیت کار حسب ضرورت و    

 . مربوط قابل پرداخت استهای ای که به تایید کار فرما رسیده باشد، از ردیف طبق دستور کار و صورت جلسه

مبنـای محاسـبه     ، در صورت تعدد کوره هـا      .ی هریک ازکوره هاست   فاصله دهانه چاه تا انتها    ،050301ز عمق درج شده درردیف      منظور ا  .13

طول هر یک از کوره ها به عالوه عمق میله است وبرای هر یک از کوره ها به طـور جداگانـه محاسـبه           ، متر 20اضافه بهای عمق بیش از      

 .خواهد شد
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 .گیرد ن بابت تعلق نمیای از ای  متر لحاظ شده و پرداخت جداگانه20 حمل خاک تا فاصله 050501در ردیف  .14

 .برای چاه فاضالب نفوذی درنظر گرفته شده است ،ی حفاری چاهها ردیف .15

 .گیرد بابت تسطیح و رگالژ سطح خاکبرداری شده پرداختی صورت نخواهد گرفت میدر مواردی که عملیات پی کنی با دست صورت  .16

درموارد خاص چنانچه نیاز به انجام عملیات مذکور با دست           ، گیرد باید با ماشین صورت   ) تریمینگ(ی بتنی آبیاری    ها  کانالرگالژ سطوح    .17

 .شود می پرداخت 050702و تصویب کارفرما بهای عملیات طبق ردیف  مهندس مشاور یا دستگاه نظارتباشد با پیشنهاد 

 . بهای تهیه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است050704 و 050703ی ها ردیف در  .18

  . رقوم زمین طبیعی کنار پی متوسط رقوم نقاط باال و پایین پی مالک محاسبه حجم عملیات پی کنی با دست استزمینهای شیبدار در  .19
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 25،700

، حمل با زنبه یا چرخ  ها لجن برداری در پی
 متری و 50ه آن تا فاصله دستی یا وسایل مشاب

 .تخلیه آنها

 050101  

  

 مترمکعب 10،500

، پی کنی و گودبرداری و کانال کنی  خاکبراری
 متر و ریختن 2های نرم تا عمق  در زمین

 .های کنده شده به کنار محلهای مربوط خاک

 050102  

  

 مترمکعب 25،800

، گودبرداری و کانال کنی  ، پی کنی خاکبرداری
 متر و ریختن 2های سخت تا عمق  یندر زم

 . های مربوط خاکهای کنده شده به کنار محل

 050103  

  

 مترمکعب 262،000

، گودبرداری و کانال کنی  ، پی کنی خاکبرداری
 متر و ریختن 2های سنگی تا عمق  در زمین

 . های مربوط های کنده شده به کنار محل خاک

 050104  

  

 مترمکعب 256،500

نگ با مواد منفجره و کارگر مطابق با کندن س
های کنده  نقشه و مشخصات و ریختن سنگ

 . شده به کنار و خارج محل مربوط

 050105  

  

 مترمکعب 9،020

 تا 050102های  اضافه بها نسبت به ردیف
، گودبرداری و  ، هرگاه عمق پی کنی 050105

 متر باشد برای حجم واقع 2کانال کنی بیش از 
، یکبار و برای حجم واقع بین    متر4 تا 2بین 

 متر دوبار و به همین ترتیب برای 6 تا 4
 .های بیشتر عمق

 050201  

  

 مترمکعب 26،000

 تا 050102های  اضافه بها نسبت به ردیف
 در صورتی که عملیات پائین تر از 050105

سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای 
تلمبه ، به کار بردن  آبکشی حین انجام کار
 .  موتوری ضروری باشد

 050202  

  

 مترمکعب 118،000

 متر و کوره و مخزن 2/1حفر میله به قطر تا 
های نرم و سخت  با مقاطع مورد نیاز در زمین

های   متر از دهانه چاه و حمل خاک20تا عمق 
 .  متری دهانه چاه10حاصله تا فاصله 

 050301  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 16،000

، هرگاه  050301ه ردیف اضافه بها نسبت ب
 متر باشد برای حجم 20عمق چاه بیش از 

 متر یکبار و 20 متر اول مازاد بر 5واقع در 
 متر دوم دو بار و برای 5برای حجم واقع در 

 بار و به همین 3 متر سوم 5حجم واقع در 
 . های بیشتر ترتیب برای عمق

 050401  

  

 مترمکعب 6،280

 نوع عملیات های حاصل از هر ریختن خاک
، کنار ابنیه فنی  ها خاکی به داخل پی
، در هر عمق و در  ها هیدرولیکی و روی لوله

 . متر و تسطیح الزم  سانتی15های حداکثر  الیه

 050501  

  

 مترمکعب 25،200

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات 
خاکی غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله 

ن در مواردی که  متر و تخلیه آ50دستی تا 
 .  استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد

 050502  

  

 مترمکعب 93،100
، پخش و تسطیح هر نوع  ، ریختن ، حمل تهیه

 . خاک زراعتی به هر ضخامت
 050503  

  

 مترمکعب 27،200

تهیه خاک مناسب از خارج از محل مصرف و 
، بارگیری و  کارگاه برای خاکریزها شامل کندن

 متر و تخلیه در محل 100ل تا فاصله حم
 . مصرف

 050504  

  

 مترمکعب 17،800

 برای 050502  و050101 اضافه بها به ردیف
 50کسر ( متر حمل اضافی با وسایل دستی 50

 ).شود متر به تناسب محاسبه می

 050601  

  

 مترمکعب 25،600

 100 به ازای هر 050601اضافه بها به ردیف 
 100کسر ( متر 500اکثر تا متر اضافی و حد

 ).شود متر به تناسب محاسبه می

 050602  

  

 مترمربع 805

تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و 
ها که با  ، گودها و کانال ها خاکبرداری پی

 .  ماشین انجام شده باشد

 050701  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمربع 2،770

های شبکه  تسطیح و رگالژ سطوح کانال
اری طبق مشخصات با رواد) تریمینگ(آبیاری 

 .  گیرد که روی آنها پوشش بتونی قرار می

 050702  

  

 مترمربع 1،950

آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا 
 درصد 95سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم 

 . به روش پروکتور استاندارد

 050703  

  

 مترمکعب 13،300

آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در 
 95 سانتیمتر با تراکم 15ر های حداکث الیه

درصد به روش پروکتور استاندارد در هر عمق 
 . و ارتفاع

 050704  

  

 مترمکعب 5،790

، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه  ریختن
های تعیین  بندی شده با رگالژ مناسب در محل

 . شده

 050705  

  

 مترمکعب 6،070

های ریخته شده در  پخش و تسطیح خاک
،   سانتیمتر15ر قشرهای حداکثر خاکریزها د

، گودها و  ها در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی
 . کانالها

 050706  

  050801  . اختالط انواع مصالح خاکی با دست مترمکعب 20،200  
  

 مترمکعب 10،300
، شن یا ماسه بر حسب  سرند کردن خاک

 . حجم مواد سرند و مصرف شده در محل
 050802  

  

 مترمربع 4،580
، پوک کردن و آماده  ، بر گرداندن خاک بیل زدن

 .  سانتیمتر30کردن خاک به عمق حداکثر 
 050803  

  

 مترطول 5،450

های شیبدار و نرم قابل  احداث بانکت در زمین
 متر 15/0برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع 

 ).با انجام کلیه عملیات الزم(مربع 

 050901  

  

 مترطول 9،720

های شیبدار و نرم قابل  احداث بانکت در زمین
 تا 15/0برداشت با بیل دستی با سطح مقطع 

 ).با انجام کلیه عملیات الزم (  متر مربع3/0

 050902  

  

 مترطول 14،500

های شیبدار و نرم قابل  احداث بانکت در زمین
 تا 3/0برداشت با بیل دستی با سطح مقطع 

 ).کلیه عملیات الزمبا انجام  (  متر مربع45/0

 050903  



  عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 
 1388 سال آبخیزداری و منابع طبیعی فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

   
40 

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

  

 مترطول 19،500

های شیبدار و نرم قابل  احداث بانکت در زمین
 تا 45/0برداشت با بیل دستی با سطح مقطع 

 ).با انجام کلیه عملیات الزم (  متر مربع6/0

 050904  

  

 مترطول 23،300

های شیبدار و نرم قابل  احداث بانکت در زمین
 تا 6/0با سطح مقطع برداشت با بیل دستی 

 ).با انجام کلیه عملیات الزم (  متر مربع75/0

 050905  

  

 مترمکعب 18،800

 تا 050901اضافه بها نسبت به ردیفهای 
های   در صورتی که عملیات در زمین050905

 .سخت انجام شود

 050906  

  

 مترطول 3،040
برای تمامی سطح (مرمت و الیروبی بانکت 

 .)ها مقاطع بانکت
 050907  

  

 مترمربع 5،910
تمیزکاری پی بندهای بتنی و سنگ مالتی با 

 .فشار باد و آب و جارو کردن
 051001  

  

 مترمکعب 14،600
ها و اتصاالت مربوط به  کوبیدگی اطراف لوله

 . بند خاکی با دست و چکش بادی
 051002  

  

 مترمربع 1،930
تمیز کاری شیروانی بدنه بند خاکی برای 

 . رپ رای ریپاج
 051003  

  

 کیلومتر 1،509،000

 و مسیر حمل احداث راه مالرو و فرغون رو
های نرم با   در زمینکابل یا ماشین سیم نقاله

 و حجم عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب
 در یک کیلومتر  متر مکعب10عملیات سنگی، 

کسر کیلو متر به تناسب محاسبه  (. راه
 ).شود می

 051101  

  

 کیلومتر 3،879،000

 و مسیر حمل احداث راه مالرو و فرغون رو
 سختهای   در زمینکابل یا ماشین سیم نقاله

 و با حجم عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب
 در یک کیلومتر  متر مکعب10عملیات سنگی، 

 ).شود کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می (. راه

 051102  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 150،000

های احداث راه  بت به ردیفاضافه بها نس
 10مازاد بر مالرو برای حجم عملیات سنگی 

 100ازای هر متر مکعب، برای ه بمترمکعب 
 .متر مکعب و یا بیشتر

 051103  

  

 کیلومتر 126،000

 10 برای هر 051101اضافه بها نسبت به ردیف 
متر مکعب اضافه خاکبرداری در هر یک 

 .کیلومتر راه

 051104  

  

 کیلومتر 328،000

 برای هر 051102اضافه بها به نسبت ردیف 
 متر مکعب اضافه خاک برداری در هر یک 10

 .  کیلومتر راه

 051105  

  

 درصد 20

 و 051101های  اضافه بها نسبت به ردیف
، هرگاه تراکم پوشش گیاهی انبوه 051102

 ). درصد50بیش از . (شود

 051106  
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  ماشینعملیات خاکی با.   ششم  فصل
 

   مقدمه
شـود و از بابـت       مـی جلسه ها محاسبه     صورت و    دستور کارها  ،براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات        ،حجم عملیات خاکی  . 1

 .هیچ گونه پراختی به عمل نخواهد آمد ، به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است،تغییر حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن

درمواردی کـه احتیـاج   (ت خاکی ناشی از احداث پله ها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بستر خاکریز  حجم عملیا . 2

 محاسبه و پرداخت خواهد     ، اجرا شده  های   و تایید کارفرما مطابق نقشه     مهندس مشاور یا دستگاه نظارت     با پیشنهاد    ،)به احداث پله دارد     

 .شد

 مانند پروفیل سازی در خـاکبرداری و وجـود محـدودیت یـا صـعوبت در           ، بهایی ه هیچ گونه بها یا اضاف     ،به قیمتهای واحد این فصل    . 3

 .گیرد میتعلق ن) به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است (عملیات خاکی و مانند اینها 

 اجرایی     های   ی سازی الزم باشد که درنقشه          ی بین دیواره پی کنی و پ           ا  فاصله   ، درمواردی که برای اجرای پی سازیها و احداث دیوارها                    . 4

 باید با مصالح      ،  بعد از اتمام عملیات        ی این فاصله اضاف      .  سانتیمتر به ابعاد پی کنی اضافه خواهد شد            50پیش بینی نشده باشد از هر طرف           

 .شود  پرداخت     ، ربوط  ی م  ها  ردیف    پر و در صورت لزوم کوبیده شود و بهای آن براساس                       مهندس مشاور یا دستگاه نظارت           مورد قبول      

 .شود می تعیین مهندس مشاور یا دستگاه نظارتدرمورد زمینهای ریزشی فاصله مزبور بانظر 

 ، اجرایی و دستور کارها انجام شـود های نقشه  درج شده درهای  بیش از اندازه کانال کنی و گود برداری  ، پی کنی  ،چنانچه خاکبرداری . 5

 به عهـده    ،و در صورت لزوم کوبیدن آن      مهندس مشاور یا دستگاه نظارت      با کیفیت قابل قبول    پر کردن مجدد قسمتهای اضافی با مصالح      

 .پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد

 :شود  میانواع زمینها به صورت زیر طبقه بندی . 6

 .فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد زمینهایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن ، زمینهای لجنی.6-1

 بـدون   ، قـوه اسـب و یـا وسـایل مشـابه           150به وسیله بولدوزر تا قدرت       ،ها زمینهایی هستند که انجام عملیات در آن       ، زمینهای نرم  .6-2

 .استفاده از ریپر عملی است

 بـا   ، قـوه اسـب و یـا وسـایل مشـابه           300لدوزر تا قدرت     به وسیله بو   ،ها زمینهایی هستند که انجام عملیات در آن       ، زمینهای سخت  .6-3

 استفاده از ریپر عملی است 

 مصرف مواد سـوزا و منفجـره ضـروری باشـد و یـا اسـتفاده از                  ، زمینهایی هستند که برای کندن و یا استخراج آن         ، زمینهای سنگی  .6-4

 .شد الزامی باب قوه اس300 مانند بولدوزر با قدرت بیش از ،ماشین آالت سنگین
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مهندس مشاور   با تایید    ، و طبقه بندی زمین در سایر عملیات خاکی        مهندس مشاور یا دستگاه نظارت     با تایید    ،طبقه بندی زمین پی ها    . 7

 .شود میوتصویب کارفرما انجام یا دستگاه نظارت

افه بر آن با تصویب کارفرما انجـام   و اض مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    برداشت خاکهای نباتی در حد ده سانتیمتر طبق دستور کار           . 8

  .شود می پرداخت ، براساس ردیف خاکبرداری در زمینهای نرم،هزینه آنو 

 تـا   060601ی  هـا   ردیـف یی که باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن کنده شوند بـر حسـب مـورد بـا اسـتفاده از                        ها  کانالپی ها و    . 9

 .شوند می برآورد 060701 و 060603

 اختالف تراز متوسط زمین طبیعی با       ،ی مربوط بر حسب مورد    ها  ردیفیا پی در    ) H( یا زهکشها    ها  کانالخاکبرداری   ور از عمق  منظ. 10

 باشد شکل زیر می طبق ،محور کانال یا مرکز پی در )برم(بستر آماده شده 

 

 
 )Full Cut(  کامل   در خاکبرداری  یا زهکش  کانال  عرضی مقطع .1  شکل 

 

 :نحوه پرداخت هزینه حمل خاک . 11

جم خاکی که  ح، به خارج کارگاه ویا به خاکریزها و کانال کنی و گودبرداری پی کنی  ، درمورد حمل خاکهای حاصل از خاکبرداری      .11-1

 در قیمتها منظور شده اسـت و        ،تورم مربوط به ازدیاد حجم یا       های   هزینه ،شود می محل کنده شده محاسبه      های   طبق اندازه  ،شود میحمل  

در صورت   ،شود میدر خاکریزها مصرف    باید   ، تمام خاکهای حاصل از موارد یاد شده       .پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد        

مهنـدس  پیشنهاد  در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی منوط به ،عدم مصرف این خاکها در خاکریزها یا حمل آنها به خارج کارگاه     

 .و تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی است مشاور یا دستگاه نظارت

 هـای    که باید برای پرکردن پشت پی سازی محـل          و گودبرداری  درمورد آن قسمت از خاکهای حاصل از پی کنی و کانال کنی           :  تبصره   -

  .شود میداخت ن هیچ نوع حمل جداگانه ای پر،مصرف شود)  کنده شدههای محل(مربوط 

 ،شـود  حجم خاکی کـه حمـل مـی   ، در خاکریزهابرای مصرف) درداخل یا خارج کارگاه( درمورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه   .11-2

 .شود می محل مصرف درنظرگرفته های برابرحجم اندازه
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 ،اری در شرایط یکسان از نظـر نـوع مـواد          کنی و گود برد     کنی یاکانال    پی ، درمورد خاکهای مصرفی درخاکریزها ازمحل خاکبرداری      .11-3

  . مالک محاسبۀ پرداخت بهای حمل خواهد بود،کوتاهترین راه بین مرکز ثقل خاکریزی و خاکبرداری

شود یا در داخـل کارگـاه جابـه جـا            می  برای خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل          ، حمل درج شده در این فصل      های  ردیف. 12

 پرداختـی صـورت     ، بـارگیری و بارانـدازی مجـدد       ،) دپـوکردن (  برای انباشـتن     ، به عبارت دیگر   .شود میار پرداخت    تنها یک ب   ،شود می

 بارگیری و حمل مجـدد بـا        ، بارگیری و حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد       ، ولی چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار       .نخواهد گرفت 

 .شود میی مربوط پرداخت ها ردیففرما براساس صورت جلسه اجرایی از  و تصویب کارمهندس مشاور یا دستگاه نظارتپیشنهاد 

شود بـرای    می سانتیمتر برداشته    15ضخامت خاک جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاک نباتی بستر خاکریز تا                  . 13

 5 برابـر  ،یـدگی بـه روش پروکتـور اسـتاندارد     درصـد کوب 90بـرای   ، سانتیمتر3برابر   ، درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد      85

 ، سانتیمتر تعیین و اضافه به پروفیلهای برداشت شده        7 برابر   ، در صد کوبیدگی و بیشتر به روش پروکتور استاندارد         95 و برای    ،سانتیمتر

رداشته شده ازبسـترخاکریز     اگرخاک نباتی ب   .مازاد بر اعداد تعیین شده در هیچ موردی پرداختی صورت نخواهد گرفت            .شود میپرداخت  

 .شود می پیش گفته محاسبه های  درصد اندازه60باشد سانتیمنتر 15بیش از 

 توسـط   ، نوع و میزان برداشت و جایگزین مصالح به منظور ایجـاد بسـتر آمـاده شـده                 ،نحوه اجرا  ، برحسب مورد  ،در زمینهای لجنی  . 14

 پـس از تحکـیم      ، عملیات اجرایی یاد شـده     .شود میکارفرما به اجرا گذاشته      پیشنهاد و پس از تصویب       مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    

 .گیرد می مالک پرداخت قرار ، صورت جلسه شده و پس از تایید کارفرما، و پیمانکارمهندس مشاور یا دستگاه نظارتبستر با حضور 

 باید با توجه به ماهیـت و نحـوه    دستگاه نظارتمهندس مشاور یا  ،ها  کانالبرای عملیات افزایش عرض یا عمق زهکشهای روباز و          . 15

ی مربـوط   هـا   ردیـف  الزم را در مورد انتخاب و اسـتفاده از           های   پیش بینی  ، مختلف کار و ماشین آالت مورد لزوم آن        های  اجرای قسمت 

 . در برآورد هزینه عملیات بنماید،فهرست بها

 ، متـر 20/1کنـی بـا عـرض کـف تـا        ی کانال ها  ردیف طبق   ،)تر مربع  م 1سطح مقطع کمتر از     (شکل کوچک    Vی  ها  کانالبهای حفر   . 16

 .شود میپرداخت 

 پرداخت ،ی مربوط در این فصلها ردیف طبق ، فقط هزینه بارگیری و حمل،برای برداشتن خاکهای توده شده حاصل از خاکبرداری      . 17

  .ی پرداخت نخواهد شداهزینه  ،شود وبابت تهیه خاک می

 اجـرای عملیـات   ،کمتر از ارتفاع خـاک نبـاتی باشـد     ) CUT( در صورتی که عمق عملیات خاکبرداری        ،ح اراضی تسطی هنگام اجرا . 18

ابتدا   پیمانکار باید  ، شد ولی در حالتی که عمق خاکبرداری بیشتر از ارتفاع خاک نباتی باشد              خواهد  اجرایی انجام  های   طبق نقشه  ،تسطیح

 مبادرت به جمع آوری تمام یا قسمتی از خاک نباتی و دپوی آن در محلهای    ، تایید کارفرما   و مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    با پیشنهاد   
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 بهای برداشت خاک نبـاتی      .اقدام نماید  ، نسبت به پخش خاکهای نباتی طبق رقوم تعیین شده         ،حیمشخص نموده و از انجام عملیات تسط      

 . محاسبه خواهد شد، مربوط در این فصلیها ردیف طبق ، پخش مجددوحمل  ، بارگیری،و حمل به محلهای دپو

 ، باید قبل از شروع عملیات تسطیح،شستگی ها  فاروها و آب، نهرها، زهکشهای طبیعی،انجام عملیات خاکی برای پرکردن مسیل ها. 19

ی مربوط در این ها ردیف بهای عملیات با استفاده از.صورت گیرد مهندس مشاور یا دستگاه نظارتبا مصالح موردنظر و طبق دستور کار 

 .شود می جداگانه پرداخت ،فصل

ح محوطه از سنگهای متفرق و حمل آنها به نقـاط           ط شامل ریشه کنی بوته ها و تمیز کردن س         ، بندی  تراس عملیات تسطیح اراضی و   . 20

از محلهـای   ) CUT(  خاکبرداری ،ات مورد نیاز  عبه دف ، متری 40×40ندی  ب  هبک نقشه برداری و میخ کوبی با ش       ،مشخص خارج از محوطه   

 .باشد می ، طبق نقشه و مشخصات)Leveling( پخش و رگالژ ، به هر فاصله،)Fill(مشخص شده و حمل به نقاط خاکریزی 

انجـام   مهندس مشاور یا دستگاه نظـارت   باید طبق دستور کار، و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکیها کانالعلف کنی یا علف بری   . 21

 .راساس صورت جلسه اجرایی انجام گیردشود و پرداخت آن ب

  .شود می پرداخت ن061104 ردیف 061006 تا 061001ی ها ردیفبا پرداخت . 22

ی هـا   ردیـف  اضافه بهـای     ،061101 با توجه به پرداخت اضافه بهای ردیف          گیرد صورت کانال کنی در لجن      تدر صورتی که عملیا   . 23

 .شود می پرداخت ن061103  و061102

 .شود میپرداخت  ،061104با استفاده از ردیف  ، متر با وسیله مکانیکی50ائی مجدد خاکهای توده شده تا فاصله جابج. 24

در صورت تصـویب     ،061105 و   061104ی  ها  ردیف موضوع   ، متر 50ا  ت متر   20اصل از خاکبرداری به فاصله بیش از        ححمل مواد   . 25

 پـس از تنظـیم صـورت        ،ی یاد شده  ها  ردیفشود و اضافه بهای      می انجام   گاه نظارت مهندس مشاور یا دست   براساس دستور کار     ،کارفرما

 ، پرداخـت   انجام شود  061301 در صورتی که بارگیری و حمل مواد حاصل از خاکبرداری مطابق ردیف              .شود میجلسه اجرایی پرداخت    

 . نیستمجاز 061105و  061104 یها ردیفاضافه بهای 

 .شود میپرداخت ن ،061103  تا061101ی ها ردیف ،061201با پرداخت ردیف . 26

 . منظور شده اسـت ، کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف1تا فاصله ،در قیمتهای عملیات خاکی ،بهای تهیه و حمل آب مصرفی    . 27

 پرداخـت   061309ز ردیف    ا ، لیتر در متر مکعب خاک کوبیده شده       150 بهای آن بر مبنای      ، کیلو متر باشد   1هر گاه فاصله حمل مازاد بر       

بـرای ماسـه بـادی       ، لیتر 200 برمبنای   وب برای ماسه بادی مرط    ، لیتر 30 بهای حمل آب مصرفی برای خاکریزی سنگی بر مبنای           .شود می

% 15 برای کوبیدن بستر خاکریزها برای هر متر مربـع معـادل             .ودش می لیتر در متر مکعب حجم کوبیده شده محاسبه          400خشک برمبنای   

  .شود می مکعب محاسبه و حمل آب براساس آن پرداخت متر
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 متـر از محـل معـدن تـا محـل            500فاصـله   تا   بارگیری و حمل     ، کندن های   هزینه ،)توونان(ی  ای تهیه مصالح رودخانه     ها  ردیفدر  . 28

 061303ی  ها  ردیفز  بر حسب مورد ا    ، متر 500 حمل بیش از     های   هزینه .درنظر گرفته شده است    ،مصرف و باراندازی در محل مصرف     

 . براساس حجم مصالح کوبیده شده پرداخت خواهد شدمربوط کلیه احجام وصورت پذیرفته  061306تا 

 .شود میی طبق پروفیل اجرا شده محاسبه ا براساس حجم مصالح رودخانه ، و هزینه حمل مازاد مربوط به آن061401ردیف . 29

آب پاشی و کوبیدن ردیـف یـاد         ،هزینه پخش  .شود میاس حجم کوبیده شده پرداخت       طبق اندازه گیری براس    061402بهای ردیف   . 30

 .پرداخت خواهد شد ،برحسب مورد از ردیف مربوط در این فصل ،شده

31.PI    است9 حداکثر 061402 و 061401ی ها ردیفموضوع ) تونان(ی امجاز برای مصالح رودخانه .  

 سـانتیمتر   20اگر ضخامت قشـرهای خـاکریزی        .شود میکسر بهایی به شرح زیر منظور        ،061609 تا   061606ی  ها  ردیفنسبت به   . 32

 30اگـر ضـخامت قشـرهای خـاکریزی          ، درصـد  20، سانتیمتر تعیـین شـود     25اگر ضخامت قشرهای خاکریزی      ، درصد 10 ،تعیین شود 

 . درصد ردیف مربوط40 ، شود سانتیمتر تعیین30 در صد و اگر ضخامت قشرهای خاکریزی بیش از 30،سانتیمتر تعیین شود

 .باشد% 50بیش از  ،200 نمره الکخاکهایی است که در صد عبور آنها از  ،061701منظور از خاکهای ریزدانه در ردیف . 33

 مهندس مشاور یا دستگاه نظارتمنوط به تصویب کارفرما و دستور کار    ،062301 و   061804 ،061803ی  ها  ردیفپرداخت بهای   . 34

 .است

 و تصویب   مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    بهای دو بار گریدرزنی در هر ماه محاسبه شده است و با تایید               ،061805بهای ردیف   . 35

  .شود میکار فرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی پرداخت 

هنگـام   ،گیـرد  مـی آن تعلـق     ارزش قبل از استخراج و مانند        ،ی به عنوان عوارض   های   هزینه ،درمحلهایی که برای برداشت ماسه بادی     . 36

 یادشـده   هـای   بـرای جبـران هزینـه      ،061903 یا   061901ردیف ستاره داری به صورت اضافه بها به ردیف           ،برحسب مورد  ،تهیه برآورد 

 چنانچـه   .انجام نخواهد شـد    ،ی یاده شده  ها  ردیفهیچگونه پرداختی عالوه بر      ، در صورت عدم پیش بینی این اضافه بها        .دشو میمنظور  

مهنـدس  پس از تاییـد      ، مربوط های  هزینه ،عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد         ،د از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار      بع

 .شوند می و کارفرما پرداخت مشاور یا دستگاه نظارت

 .شوند میبرحسب حجم کوبیده شده اندازه گیری  ،061905 تا 061901ی ها ردیف. 37

 درصد  77 ، درصد و در صورتی که در راههای آسفالت انجام شود          90 ،مل در راههای ساخته شده شنی انجام شود       حدر صورتیکه   . 38

  .شود می پرداخت های ساخته نشده  راه حملهای بهای ردیف

حاصل تقسیم مقـدار کیلـو گـرم دینامیـت مصـرف شـده در                از ،060201حداکثر حجم خاکبرداری سنگی قابل پرداخت از ردیف         . 39

 مازاد  .آید می بدست 25/0 به عدد) طبق صورتجلسه مصرف که به امضای مسئوالن ذیربط رسیده باشد ( سنگی های خاکبرداری
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 گـرم   300معـادل    ،هر یک کیلوگرم پـودر آنفـو       ،در صورت استفاده از پودر آنفو      . پرداخت شود  060104باید از ردیف     ،برحجم مذکور 

 .شود میدینامیت محاسبه 

 : گیرد  می صورت ،طبق شکلها و مندرجات زیر ،ی مختلفها کانالحاسبه عملیات خاکی در نحوه م. 40

 

  b ≥متر سانتی 120                                                                                                                        .         40-1  

 50همراه با برمهـای طـرفین آن و خـاکریزی اضـافی بـه عـرض تـا            ،در این حالت خاکریزی داخل کانال     :  حجم خاکریزی    .40-1-1

221 سـطح  ،مبنای محاسبه حجم خاکریزی برای واحد طـول کانـال   .شود میدر یک مرحله انجام  ،)Over Built (سانتیمتر AA + 

 )2شکل (خواهد بود 

2A      ًبهـای   ، و با پرداخت بهای خاکبرداری مذکور    شودباید خاکبرداری    ، برای رگالژ شیروانی خاکریز    حجمی از خاکریز است که بعدا

  .شود می پرداخت ن062002ردیف 

  شمای مقطع خاکریزی– 2شکل 

322 سطح   ،اری برای واحد طول کانال     محاسبه حجم خاکبرد   بنایم:   حجم خاکبرداری  .40-1-2 AA  کـه بـر     )3شـکل   (اسـت    +

 .شود ی کانال کشی محاسبه میها ردیفاساس 
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  شمای مقطع خاکبرداری-3شکل 

 خاکبرداری ، مشابهبا ماشین مخصوص تریمر یا وسایل ،عبارتست از سطوحی که به منظور اجرای تریمینگ یا شیب زنی A) 1توضیح 

  ) 3شکل  ( .شود می پرداخت 062001طبق ردیف  ،شود و بهای آن براساس سطح نهایی رگالژ شده می

 و در مهندس مشاور یا دستگاه نظارترسد و طبق نظر  میبه مصرف خاکریزی جسم کانال ن ،خاکهای حاصل از خاکبرداری )2 حیتوض

 .بهایی برای تهیه خاک پرداخت نخواهد شد ،سید که در آن صورتصورت مناسب بودن به مصرفهای دیگر خواهد ر

    .شود بهای دیگری به منظور رگالژ پرداخت نمی) 2Aسطوح (با پرداخت بهای خاکبرداری طرفین ) 3توضیح 

 

 b <متر سانتی120                                                     .                                                                             40-2

بـه طـور     ، سـانتیمتر  50همراه با خاکریزی اضافی به عرض تـا          ،دراین حالت خاکریزی برمهای طرفین کانال     :  حجم خاکریز    .40-2-1

)(سطح معادل  ،مبنای محاسبه حجم خاکریزی برای واحد طول کانال .شود میجداگانه انجام  21 22 AA  ) 4شکل ( .است +

  شمای مقطع خاکریزی-4شکل 

٣٢٢سطح  ،منبای محاسبه حجم خاکبرداری برای واحد طول کانال: حجم خاکبرداری .40-2-2 AA   ) 5شکل  ( .است +
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  شمای مقطع خاکبرداری-5شکل 

بـا ماشـین مخصـوص تریمـر یـا وسـایل مشـابه         ، عبارتست از سطوحی که به منظور اجرای تریمینـگ یاشـیب زنـی           A )1توضیح  

  ) 5شکل  ( .شود می پرداخت 062001طبق ردیف  ،گالژ شدهرشود و بهای آن براساس سطح نهایی و  میخاکبرداری 

 و  مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    رسد و طبق نظر      میکانال ن به مصرف خاکریزی جسم      ، خاکهای حاصل از خاکبرداری    )2توضیح  

 .بهایی برای تهیه خاک پرداخت نخواهد شد ،در صورت مناسب بودن به مصرفهای دیگر خواهد رسید که در آن صورت

  .شود می نپرداختبمنظور رگالژ بهای دیگری  ) ٢Aسطوح (  با پرداخت بهای خاکبرداری طرفین )3توضیح 

هـای آبخیـزداری و    هـای پـروژه   های منابع طبیعی شامل مراتع، بیابان ، عرصـه      های مورد نیاز در عرصه      مشخصات و دستمزد راه   . 41

مناطق جنگلی خارج از شمال کشور در صورتی که هدف از احداث راه در آن منطقه بهره برداری جنگل نباشـد بـر مبنـای احـداث                           

 .شود فصل پرداخت میهای دسترسی در این  راه

 درصـد و تنهـا در   18ها در مقاطع طولی به مسافت بیش از یک کیلومتر تـا        به منظور جلوگیری از فرسایش شیب طولی این راه         .42

 . درصد مجاز خواهد بود25های راه تا   متر در طول پیچ و خم500مسافت کمتر تا 

ر مناطق جنگلی شمال کشور بر اساس مشخصات فنی نشریه شماره       های جنگلی و مسیرهای اسکیدر رو د         مشخصات فنی جاده   .43

 . دفتر نظام فنی اجرایی خواهد بود131

 

 

 

 

 

 

 



 عملیات خاکی با ماشین. ششمفصل 
 1388 سال آبخیزداری و منابع طبیعی فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

   
50 

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

  

 مترمکعب 7،940

های لجنی با وسیله  لجن برداری در زمین
 متر از مرکز 20مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 

 .اشت و تخلیه آنثقل برد

 060101  

  

 مترمکعب 1،290

های نرم با وسیله  خاکبرداری در زمین
مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا 

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

 060102  

  

 مترمکعب 2،700

های سخت با وسیله  خاکبرداری در زمین
رداری مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک ب

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

 060103  

  

 مترمکعب 15،100

های سنگی با وسیله  خاکبرداری در زمین
مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری 

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

 060104  

  

 مترمکعب 26،600

ی با هر وسیله خاکبرداری در زمین سنگ
مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد 

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

 060201  

  

 مترمکعب 1،630

برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
 متر 20حمل آن تا فاصله ) ریزش برداری(نرم 

تن در خاکریزها از مرکز ثقل برداشت و ریخ
 .یا توده کردن آن

 060401  

  

 مترمکعب 15،600

برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
 متر از 20حمل آن تا فاصله ) ریزش برداری(

مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا 
توده کردن آن، برای آن قسمت از ریزش که 

های بزرگ غیر قابل حمل  مربوط به سنگ
رای خرد کردن آنها از مواد منفجره یا باشد و ب
 .های دیگر استفاده شود روش

 060402  

  

 مترمکعب 2،570
برداشت خاک کوبیده نشده از روی شیروانی 

 .بدنه بند خاکی با وسیله مکانیکی
 060403  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 7،560

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله 
 و  متر2های نرم تا عمق  مکانیکی در زمین

 متر از مرکز 20حمل خاک کنده شده تا فاصله 
 .ثقل برداشت و توده کردن آن

 060501  

  

 مترمکعب 9،930

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله 
 متر و 2های سخت تا عمق  مکانیکی در زمین

 متر از مرکز 20حمل خاک کنده شده تا فاصله 
 .ثقل برداشت و توده کردن آن

 060502  

  

 مترمکعب 14،600

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله 
 متر و 2های لجنی تا عمق  مکانیکی در زمین

 متر از مرکز ثقل 20حمل مواد لجنی تا فاصله 
 .برداشت و تخلیه آن

 060503  

  

 مترمکعب 59،000

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله 
 متر و 2مکانیکی در زمینهای سنگی تا عمق 

 متر از مرکز 20اد کنده شده تا فاصله حمل مو
 .ثقل برداشت و تخلیه آن

 060504  

  

 مترمکعب 925

 تا 060501های  اضافه بها نسبت به ردیف
 متر 2 هرگاه عمق پی کنی بیش از 060504

 2باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 
 متر دو بار و به 4 تا 3 متر یک بار، 3تا 

 .ی بیشترها همین ترتیب برای عمق

 060505  

  

 مترمکعب 5،870

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
های نرم تا   متر با وسیله مکانیکی در زمین2/1

 متر از 20 متر و حمل خاک تا فاصله 2عمق 
 . آن مرکز ثقل برداشت و توده کردن

 060601  

  

 مترمکعب 8،160

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
های سخت   متر با وسیله مکانیکی در زمین2/1

 متر 20 متر و حمل خاک تا فاصله 2تا عمق 
 .آن از مرکز ثقل برداشت و توده کردن 

 060602  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 155،000

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
های سنگی   متر با وسیله مکانیکی در زمین2/1

متر  20 متر و حمل خاک تا فاصله 2تا عمق 
 . آن از مرکز ثقل برداشت و توده کردن

 060603  

  

 مترمکعب 7،340

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
های کوبیده   متر با وسیله مکانیکی در خاک2/1

 متر و حمل 2تا عمق ) در خاکریزها(شده 
 متر از مرکز ثقل برداشت و 20خاک تا فاصله 
 .توده کردن آن

 060604  

  

 مترمکعب 1،360

، هر گاه 060601اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر باشد، برای 2عمق کانال کنی بیش از 
 متر یک بار، 3 تا 2حجم واقع شده در عمق 

 متر دو بار و به همین ترتیب برای 4 تا 3
 .های بیشتر عمق

 060701  

  

 مترمکعب 1،930

 و 060602اضافه بها نسبت به ردیفهای 
 2 کانال کنی بیش از  هر گاه عمق060604

متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 
 متر دو بار و به 4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2

 .های بیشتر همین ترتیب برای عمق

 060702  

  

 مترمکعب 28،100

 هر گاه 060603اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر باشد، برای 2عمق کانال کنی بیش از 
 متر یک 3 تا 2ق حجم خاک واقع شده در عم

 متر دو بار و به همین ترتیب برای 4 تا 3بار، 
 .های بیشتر عمق

 060703  

  

 مترمکعب 5،120

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
 متر با وسیله مکانیکی 5/3 و تا 2/1بیش از 
 متر و حمل خاک 2های نرم تا عمق  در زمین

ه  متر از مرکز ثقل برداشت و تود20تا فاصله 
 .کردن آن

 060801  
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 مترمکعب 7،030

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
 متر با وسیله مکانیکی 5/3 و تا 2/1بیش از 
 متر و حمل 2های سخت تا عمق  در زمین

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

 060802  

  

 مترمکعب 67،500

ا عرض کف کانال کنی به اشکال مختلف ب
 متر با وسیله مکانیکی 5/3 و تا 2/1بیش از 
 متر و حمل 2های سنگی تا عمق  در زمین

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

 060803  

  

 مترمکعب 1،690

 هر گاه 060801اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر باشد برای 2عمق کانال کنی بیش از 

 متر یک 3 تا 2ه در عمق حجم خاک واقع شد
 متر دو بار و به همین ترتیب برای 4 تا 3بار، 
 .های بیشتر عمق

 060901  

  

 مترمکعب 2،790

 هر گاه 060802اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر باشد برای 2عمق کانال کنی بیش از 

 متر یک 3 تا 2حجم خاک واقع شده در عمق 
یب برای  متر دو بار و به همین ترت4 تا 3بار، 
 .های بیشتر عمق

 060902  

  

 مترمکعب 12،300

 هر گاه 060803اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر باشد برای 2عمق کانال کنی بیش از 

 متر یک 3 تا 2حجم خاک واقع شده در عمق 
 متر دو بار و به همین ترتیب برای 4 تا 3بار، 
 .های بیشتر عمق

 060903  

  

 مترمکعب 4،950

 به اشکال مختلف با عرض کف کانال کنی
 متر با وسیله مکانیکی در 8 و تا 5/3بیش از 

 متر و حمل خاک تا 4های نرم تا عمق  زمین
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 50فاصله 
 .کردن آن

 061001  
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 مترمکعب 5،730

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
ر  متر با وسیله مکانیکی د8 و تا 5/3بیش از 

 متر و حمل خاک 4های سخت تا عمق  زمین
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 50تا فاصله 
 .کردن آن

 061002  

  

 مترمکعب 60،600

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
 متر با وسیله مکانیکی در 8 و تا 5/3بیش از 

 متر و حمل خاک 4های سنگی تا عمق  زمین
ل برداشت و توده  متر از مرکز ثق50تا فاصله 
 .کردن آن

 061003  

  

 مترمکعب 6،290

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
 متر با وسیله مکانیکی در 8 و تا 5/3بیش از  

 متر 4های نرم، هرگاه عمق کانال بیش از  زمین
 متر از مرکز 50باشد و حمل خاک تا فاصله 
 .ثقل برداشت و توده کردن آن

 061004  

  

 مترمکعب 8،600

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
 متر با وسیله مکانیکی در 8 و تا 5/3بیش از 

 4های سخت، هرگاه عمق کانال بیش از  زمین
 متر از 50متر باشد و حمل خاک تا فاصله 
 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 061005  

  

 مترمکعب 81،000

کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 
 متر با وسیله مکانیکی در 8 و تا 5/3بیش از 

 4های سنگی، هرگاه عمق کانال بیش از  زمین
 متر از 50متر باشد و حمل خاک تا فاصله 
 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 061006  

  

 مترمکعب 5،870

های کانال کنی با  اضافه بها نسبت به ردیف
های نرم، هرگاه  وسایل مکانیکی در زمین

 .های لجنی صورت گیرد ملیات در زمینع

 061101  

  

 مترمکعب 4،990

های کانال کنی،  اضافه بها نسبت به ردیف
هرگاه عملیات در زیر تراز آب و بدون 

 .استفاده از تلمبه موتوری انجام شود

 061102  
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 مترمکعب 7،600

های پی کنی و کانال  اضافه بها نسبت به ردیف
ر تراز آب زیر زمینی کنی، هرگاه عملیات زی

انجام گیرد و استفاده از تلمبه موتوری در 
حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، 

 .الزام آور باشد

 061103  

  

 مترمکعب 850

های خاکبرداری و  اضافه بها نسبت به ردیف
 متر 20کانال کنی، هر گاه فاصله حمل بیش از 

 . متر باشد50و حداکثر 

 061104  

  

 مترمکعب 2،650

های خاکبرداری و  اضافه بها نسبت به ردیف
کانال کنی در زمینهای لجنی، هر گاه فاصله 

 . متر باشد50 متر و حداکثر 20حمل بیش از 

 061105  

  

 مترمکعب 13،500

خاکبرداری یا لجن برداری در هر عمق و با 
هر مقطع با دراگالین و حمل مواد حاصله تا 

قل برداشت و تخلیه  متر از مرکز ث50فاصله 
 .آن

 061201  

  

 مترمکعب 3،020

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا 
های توده شده و حمل آن با کامیون یا  خاک

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

 061301  

  

 مترمکعب 265

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا 
ای توده شده، وقتی که فاصله حمل ه خاک

 متر باشد 500 متر و حداکثر تا 100بیش از 
کسر ( متر اول 100 متر مازاد بر 100برای هر 

 ).شود  متر به تناسب محاسبه می100

 061302  

  

1،280 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا 
های توده شده شامل خاک و سنگ در  خاک

های سرویس،   ساخته نشده مانند راهراههای
ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله 

 کیلومتر باشد، 10 متر تا 500حمل بیش از 
 متر اول 500 کیلومتر اضافه بر 1برای هر 

 ).شود کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می(

 061303  
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1،160 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا 
های توده شده شامل خاک و سنگ در  اکخ
های ساخته نشده در صورتی که فاصله  راه

 کیلومتر باشد، 30 کیلومتر تا 10حمل بیش از 
کسر ( کیلومتر  10 کیلومتر اضافه بر 1برای هر 

 ).شود کیلومتر به تناسب محاسبه می

 061304  

  

1،040 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

یا حمل مواد حاصل از عملیات خاکی 
های توده شده شامل خاک و سنگ در  خاک
های ساخته نشده در صورتی که فاصله  راه

 کیلومتر باشد، برای 75 تا 30حمل بیش از 
کسر ( کیلومتر 30 کیلومتر اضافه بر 1هر 

 ).شود کیلومتر به تناسب محاسبه می

 061305  

  

810 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا 
های توده شده شامل خاک و سنگ در  خاک
های ساخته نشده در صورتی که فاصله  راه

 1 کیلومتر باشد، برای هر 75حمل بیش از 
کسر کیلومتر ( کیلومتر 75کیلومتر اضافه بر 

 ).شود به تناسب محاسبه می

 061306  

  

 مترمکعب  

بارگیری مصالح سنگی حاصل عملیات خاکی 
مل با دست و و سنگی توده شده غیر قابل ح

کفی و جرثقیل برای (حمل آن با کامیون 
یا هر نوع وسیله مکانیکی ) بارگیری و تخلیه

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

 061307  

  

 مترمکعب  

اضافه بها نسبت به حمل مصالح سنگی ردیف 
 100 وقتی که فاصله حمل بیش از 061307

 100متر باشد برای هر  500متر و حداکثر تا 
 متر به 100کسر (متر مازاد بر یکصد متر اول 

 ).شود تناسب محاسبه می

 061308  
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1،200 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیش از 
 1 کیلومتر اضافه بر 1 کیلومتر باشد، برای هر 1

کسر کیلومتر به تناسب محاسبه (کیلومتر اول 
 ).شود می

 061309  

  

 مترمکعب 9،970

، برای )تونان(ای  تهیه مصالح رودخانه
روسازی راه های انحرافی،بار گیری و حمل 

 متر و بار اندازی و پخش آن 500تا فاصله 
 . یا بدنه بندهای خاکیروی راه

 061401  

  

 مترمکعب 9،050

، برای تحکیم )تونان(ای  تهیه مصالح رودخانه
ای قشر تقویتی در زیر بستر راه و کانال یا اجر

سازی راه و کانال، بارگیری و حمل تا فاصله 
 .  متر و باراندازی500

 061402  

  

 مترمکعب 4،310

ای  اضافه بها برای سرند کردن مصالح رودخانه
، برای اصالح دانه بندی، به منظور )تونان(

 های  جنگلی و جادههای مصرف در جاده
 .  مزارعها و بین  ها، زهکش سرویس کانال

 061501  

  061601  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر مترمربع 88  
  

 مترمربع 155

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف 
 درصد به 85ها و مانند آنها با تراکم  ترانشه

 . سانتیمتر15روش پروکتور استاندارد تا عمق 

 061602  

  

 مترمربع 230

کریزها یا کف آب پاشی و کوبیدن بستر خا
 درصد به 90ها و مانند آنها با تراکم  ترانشه

 . سانتیمتر15روش پروکتور استاندارد تا عمق 

 061603  

  

 مترمربع 290

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف 
 درصد به 95ها و مانند آنها با تراکم  ترانشه

 . سانتیمتر15روش پروکتور استاندارد تا عمق 

 061604  

  

 مترمربع 420

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف 
 درصد به 100ها و مانند آنها با تراکم  ترانشه

 . سانتیمتر15روش پروکتور استاندارد تا عمق 

 061605  
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 مترمکعب 2،850

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، 
رگالژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، 

 روش پروکتور  درصد کوبیدگی به85با 
استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 

 15خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 
 .سانتیمتر باشد

 061606  

  

 مترمکعب 3،350

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، 
رگالژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، 

 درصد کوبیدگی به روش پروکتور 90با 
شرهای استاندارد، وقتی که ضخامت ق

 15خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 
 .سانتیمتر باشد

 061607  

  

 مترمکعب 3،850

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، 
رگالژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، 

 درصد کوبیدگی به روش پروکتور 95با 
استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 

 15خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 
 .سانتیمتر باشد

 061608  

  

 مترمکعب 5،150

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، 
رگالژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، 

 درصد کوبیدگی به روش پروکتور 100با 
استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 

 15خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 
 .سانتیمتر باشد

 061609  

  

 رمکعبمت 1،890

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، 
کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، وقتی که 
ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده 

 . سانتیمتر باشد60شدن، حداکثر 

 061610  

  

 مترمکعب  

پخش و کوبیدن با بلدوزر یا لودر به منظور 
های طویل و کم ارتفاع نظیر  تحکیم خاکریزی

ها و امثال  سیالب، تورکینستهای پخش  سازه
 .آنها

 061611  
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 مترمکعب 745

 تا 061606های  اضافه بها نسبت به ردیف
های مورد   در صورتی که خاک061609

 .مصرف در قشرهای خاکریزی ریزدانه باشد

 061701  

  

 مترمکعب 795
ها یا مصالح سنگی موجود کنار  ریختن خاک

 . آنها با ماشینها به درون ها، کودها و کانال پی
 061801  

  

 مترمکعب 1،080
اختالط دو یا چند نوع مصالح به منظور 

 .ساختن بدنه راه یا کانال یا کارهای مشابه آن
 061802  

  

 مترمکعب 725
های نباتی ریسه شده، تنظیم و  پخش خاک

 .های مورد نظر رگالژ آن در محل
 061803  

  

 مترمکعب 515

کبرداری که در پخش مصالح حاصل از خا
های تعیین شده دپو شده باشند با هر  محل

 .ضخامت

 061804  

  061805  .های انحرافی با گریدر ترمیم و تسطیح راه  ماه-کیلومتر 654،000  
  

 مترمکعب 7،540

تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه 
برای خاکریزها، شامل کندن، بارگیری و حمل 

باراندازی در محل  متر و 500تا فاصله 
 .مصرف

 061806  

  

 مترمکعب 6،800

تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، 
 متر و 500بارگیری و حمل تا فاصله 

 .باراندازی در محل مصرف

 061901  

  

 مترمکعب 6،090
ماسه ) کوبیدن(پخش، تسطیح و غرقاب کردن 

. بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راه یا کانال
 061902  

  

 مترمکعب 7،550

تهیه ماسه بادی خشک شامل کندن، بارگیری 
 متر و باراندازی در 500و حمل تا فاصله 

 .محل مصرف

 061903  

  

 مترمکعب 7،750
ماسه ) کوبیدن(پخش، تسطیح و غرقاب کردن 

 .بادی خشک برای ساختمان بدنه راه یا کانال
 061904  

  

 مترمکعب 5،190
ماسه ) کوبیدن (پخش، تسطیح و غرقاب کردن

 .بادی خشک برای تحکیم بستر راه یا کانال
 061905  
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 مترمربع 4،950

خاکبرداری، رگالژ، و تنظیم کف و 
) تریمینگ(های طرفین داخل کانال  شیروانی

به وسیله ماشین مخصوص تریمر یا هر وسیله 
دیگر به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی 

 ).الینینگ(کانال 

 062001  

  

 مترمربع 2،910

های  رگالژ کف و شیروانی داخلی زهکش
ها و یا شیب زنی و رگالژ  روباز یا سایر کانال

 بدنه خارجی خاکریزها 

 062002  

  

 مترمربع 690

 کف ، فیله کردن سطح شیروانیورگالژ و پر
 و خاکریزهای ها  کانال،ها  تراس،ها ترانشه

 .های کشت غالت پخش سیالب و بانکت

 062003  

  

 مترمکعب 7،940

عملیات تسطیح اراضی وقتی که حجم 
 متر مکعب در 400عملیات خاکبرداری تا 

هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با 
 . متری انجام شود40×40های  شبکه

 062101  

  

 مترمکعب 6،590

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم 
 متر مکعب و 400عملیات خاکبرداری بیش از 

 مترمکعب در هکتار باشد و نقشه 700ا ت
 40×40های  برداری و میخ کوبی با شبکه

 .متری انجام شود

 062102  

  

 مترمکعب 5،700

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم 
 مترمکعب در 700عملیات خاکبرداری بیش از 

هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با 
 . متری انجام شود40×40های  شبکه

 062103  

  

 هکتار 232،000

های تسطیح، وقتی  اضافه بها نسبت به ردیف
های  که نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه

 . متری انجام شود30×30

 062201  

  

 هکتار 387،000

های تسطیح، وقتی  اضافه بها نسبت به ردیف
های  که نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه

 . متری انجام شود25×25

 062202  
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 هکتار 678،000

های تسطیح، وقتی  اضافه بها نسبت به ردیف
های  که نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه

 . متری انجام شود20×20

 062203  

  

 مترمربع 685

ها با  علف کنی یا علف بری کانالها و زهکش
هر نوع وسیله مکانیکی به ازای سطح پوشیده 

 .شده از علف

 062301  

  

 یلومترک 1،683،000

احداث راه دسترسی با حجم عملیات خاکی تا 
 مترمکعب در هر یک کیلو متر راه و 1000

کسر (تسطیح با گریدر با عرض چهار متر 
 ).شود کیلو متر به تناسب محاسبه می

 062401  

  

 کیلومتر 151،000

 به ازای 062401اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر مکعب عملیات خاکی اضافی در 100هر 

 .هر یک کیلو متر راه

 062402  

  

 کیلومتر 333،500

تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق 
و )  درصد10با شیب حداکثر  (دشتی و هموار 

بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 
های مکانیکی با   متر بدون زیر سازی و سازه4

 .گریدر یا لودر

 062501  

  

 کیلومتر 566،000

 و احداث راه دسترسی در مناطق تعین مسیر
و )  درصد25با شیب حداکثر  (تپه ماهوری 

بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 
های مکانیکی با   متر بدون زیر سازی و سازه4

 .گریدر یا لودر

 062502  

  

 کیلومتر 793،500

تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق 
و ) صد در25با شیب حداکثر  (کوهستانی 

بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 
های مکانیکی با   متر بدون زیر سازی و سازه4

 .گریدر یا لودر

 062503  
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 کیلومتر  

تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق 
با شیب (دار و یا باتالقی  رملی، ریگزار، زه

و بدون پوشش گیاهی )  درصد25حداکثر  
 متر بدون زیر 4درختی به عرض حداکثر 

 .های مکانیکی با گریدر یا لودر سازی و سازه

 062504  
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  بنایی با سنگ سنگی وعملیات. هفتمفصل 
 

   مقدمه
  

به  (  کیلومتر   1آب وبارگیری و حمل تا فاصله               ، سیمان   ، ماسه   ، مانند سنگ    ، هزینه تهیه تمام مصالح         ، ی این فصل    ها  ردیف   در قیمتهای واحد         .1
هزینه حمل       ، ولی در مورد سیمان          ، تاس در قیمتها منظور شده         ، از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی                    )   استثنای حمل سیمان    

هزینه حمل اضافی بر         ، هر گاه فاصله حمل مصالح یاد شده از یک کیلو متر تجاوز کند                        .  کیلومتر منظور شده است      30از محل تهیه تا      
کیلومتر     -به ازای متر مکعب          ، برای هریک از اجزای تشکیل دهنده                  ، 061310 و  061306 تا  061303ی  ها  ردیف   از     ، حسب مورد    

ی درج شده در فصل حمل          ها  ردیف   براساس      ،  کیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه               30هزینه حمل مازاد بر       .شود میپرداخت 
 .شود میمحاسبه و پرداخت  ،مصالح

 . باشدگیرد که به صورت نما چیده شده میتنها به سطحی از دیوار تعلق  ، دیوارهای سنگیی نماسازی و اضافه بهای نماسازیها ردیف .2
ی ها  ردیف   شود و    می ی مربوط پرداخت         ها  ردیف   از     ، با محسوب نمودن سنگهای نما          ، حجم بنایی سنگی     ، در عملیات بنایی سنگی نمادار           .3

 .دشو میبرحسب مورد جداگانه پرداخت  ،اضافه بهای نماسازی سنگی نیز
نیم تراش وتمام تراش است که در تمام حجم                     ، به ترتیب مربوط به سنگ سرتراش            ، 070603 و  070602 و  070601ی  ها  ردیف   بهای    . 4

 . پرداخت نخواهد شد، اضافه بهای نماسازی در این موارد،ی یاد شدهها ردیف با پرداخت قیمتهای . انجام شودبنایی

 .شود می متر مکعب ماسه در نظر گرفته 3/0 ، متر مکعب عملیات بنایی1در  ،ر ماسه کیلو مت1برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .5

 .شود می متر مکعب سنگ الشه در نظر گرفته 3/1 ، بناییت متر مکعب عملیا1در  ، کیلو متر سنگ1برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .6

 متر مکعب مصالح فیلتر در نظر گرفته           1/ 1  ، فیلتر ریزی      مکعب عملیات    متر  1در     ،  کیلومتر مصالح فیلتر     1برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر              .7
 .شود می

 لیتر  100معادل      ، حجم آب مصرفی       ، در محاسبه هزنیه حمل مازاد بر کیلومتر آب برای هر نوع عملیات بنایی سنگی و آب پاشیهای بعدی                                  . 8
 .شود می  متر مکعب عملیات بنایی در نظر گرفته1برای هر 

  .باشد می متر و کمتر نیز 10شامل بهای چوب بست پلهای قوسی با دهانه  ،070701 افه بهای ردیفاض .9

 .شود می پرداخت ن070702ردیف  ،070701با پرداخت ردیف  .10

  .هزینه تراش نمای سنگ به صورت منحنی پیش بینی نشده است ،070702در ردیف  .11

 .شود میبر حسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه  ،070801بهای ردیف  .12

 یعنی یک واحد حجم       1:6 برای مثال مالت        .  در مالتها برای اختالط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است                      داده شده     های   نسبت  .13
 در  ،  یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جدول مربوط                         های   نسبت    در ضمن  ،  واحد حجم ماسه     6سیمان در مقابل      

  . آمده استبهاکلیات این فهرست 

التفاوت قیمت به         و محصوالت پتروشیمی مشابه استفاده شود مابه               P.V.C. . .   انچه در عملیات تورسنگی به جای توری گالوانیزه                     چن  .14
 .شود محاسبه و اعمال میهای مربوط  صورت کسر یا اضافه بها نسبت به ردیف
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 مترمکعب 38،500

نگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی س
 .با قلوه سنگ) درناژ(

 070101 

  

 مترمکعب 92،200
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 

 .با سنگ الشه) درناژ(
 070102 

 070103  .با قلوه سنگ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 47،200  
 070104  .ا سنگ الشهب) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 104،000  
  

 مترمکعب 101،500

 50های بزرگ به قطر حداقل  اسکله ریزی با سنگ
مان  متر در امتداد خط به صورت منظم، با چید سانتی

 .و جانمایی مناسب

 070105 

  

 مترمکعب 97،700

روی ) پاره سنگ(های بزرگ  اسکله ریزی با سنگ
 های شیبدار سطوح شیبدار خاکریزی و یا دامنه

ها بطور مرتب و چیده  ها و مسیل حاشیه رودخانه
 ).مان و شکل و جانمایی مشخص با چید(شده 

 070106 

  

 مترمکعب 31،700
 070104 و 070103های  اضافه بها نسبت به ردیف

 ).احداث بندهای خشکه چین(برای  چیدن دیوار 
 070107 

  

 مترمکعب 24،300

 070104و  070103های   نسبت به ردیف اضافه بها
 متر از 5ها و تا ارتفاع  در سطوح شیبدار و ریپ رپ

 .سطح زمین طبیعی و تنظیم سطوح آن

 070108 

  

 مترمکعب 289،000

با تور ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 
 و قلوه )در متر مکعب  کیلوگرم13(گالوانیزه  سیمی
 .سنگ

 070201 

  

 مترمکعب 358،000

با تور ) گابیون(گ تهیه، ساخت، نصب تورسن
 و سنگ ) کیلوگرم در متر مکعب13(گالوانیزه  سیمی
 .الشه

 070202 

  

 کیلوگرم 33،900
تهیه سیم و اجرای دوخت، وصله و مرمت گابیون 
 .بدون تهیه سنگ بر حسب سیم مصرفی برای مرمت

 070203 

  

 کیلوگرم 16،600

، به ازای 070202 و 070201های  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی هر 

 .گالوانیزه در یک متر مکعب توری سنگ

 070301 

  

 مترمکعب 23،100
، 070203 تا 070201های  اضافه بها نسبت به ردیف

 .وقتی عملیات گابیون بندی خارج از پی باشد
 070302 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب  

های توری سنگی در  اضافه بها نسبت به ردیف
ای اجرا  رت باکسی یا صندوقهکه به صو صورتی

 .شود

070303 

  

 مترمکعب 237،500
 1بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 

 . در پی5به  
 070401 

  

 مترمکعب 248،500
 1بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 

 . در پی4به  
 070402 

  

 مترمکعب 263،000
 1اسه سیمان به نسبت بنایی با سنگ الشه و مالت م

 . در پی3به  
 070403 

  

 مترمکعب 54،300
های بنایی با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به ردیف
 .در پی، برای بنایی در دیوار

 070502 

  

 مترمربع 24،000
های بنایی با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به ردیف

 .بابت نماسازی با سنگ الشه موزاییکی
 070503 

  

 مترمربع 67،000

های بنایی با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به ردیف
بابت نما سازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در 

 .هر رگ

 070504 

  

 مترمربع 95،700
های بنایی با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به ردیف

 .بابت نماسازی با سنگ سرتراش
 070505 

  

 مترمکعب 527،500
 به 1مالت ماسه سیمان بنایی با سنگ سر تراش و 

3. 
 070601 

  

 مترمکعب 559،000
 به 1بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان 

3. 
 070602 

  

 مترمکعب 664،000
 به 1بنایی با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان 

3. 
 070603 

 070701  .های قوسی شکل اضافه بها برای بنایی در طاق پل مترمکعب 32،400  
  

 مترمکعب 34،200
اضافه بها نسبت به عملیات بنایی سنگی خارج از 

 . پی، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود
 070702 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 27،800

اضافه بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع 
این .  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود2بیش از 

 10 تا 5رتفاع اضافه بها برای حجم بنایی واقع در ا
 متر 15 تا 10متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در 

دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 
 . شود پرداخت می

 070703 

  

 مترمکعب 24،700

های سنگی، هرگاه عملیات  اضافه بها نسبت به بنایی
بنایی  پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و 

 در حین اجرای عملیات، الزامی تخلیه آب با پمپ
 .باشد

 070704 

  

 مترمکعب 49،700

اضافه بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه 
فنی هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هر یک از 

 .  متر مکعب باشد6آنها برابر یا کمتر از 

 070705 

  

 مترمکعب -55،600

، در های بنایی سنگی کسر بها نسبت به ردیف
صورتی که از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری 

 . های واقع در مسیر استفاده شود ترانشه

 070706 

  

 مترمکعب 35،800
های سنگی، با تمام  تعبیه درز انقطاع در بنایی
 .عملیات الزم و به هر شکل

 070801 

  

 مترطول 11،500

های سنگی و  دستمزد نصب و تعبیه لوله در بنایی
به عنوان زهکش و امثال آن، طبق نقشه و مالتی 

 .مشخصات

 070802 

  

 مترمکعب 51،000

بندی شده برای  تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه
ها  ها و یا زیر پوشش کانال مصرف در ترانشه زهکش

 .و ابنیه فنی هیدرولیکی

 070901 

  

 مترمکعب 50،900

تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح 
ای و پخش آن به منظور زهکشی بستر را و  رودخانه

 .ها و موارد مشابه کف تراشه

 070902 

  

 مترمکعب 34،000

های داخل عرصه با قطر حداکثر  جمع آوری سنگ
ها روی خطوط   سانتیمتر و ریختن یا چیدن آن50

 .تراز برای سکوبندی یا اصالح عرصه

 071001 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 16،700

قلوه سنگ حداکثر به جمع آوری و تهیه سنگ و 
و حمل ) بدون تخریب و شکستن( سانتیمتر 50قطر 

 . محل کار متری 50 تا

 071002 

  

 مترمکعب 38،700

جمع آوری سنگ و قلوه سنگ از سطح اراضی و 
مرتب و کپه کردن آنها به منظور پاکسازی عرصه و 

 .اجرای عملیات بیولوژیک

 071003 

  

 مترمربع 584،000
تعبیه پالک و تابلوی سنگی نوشته تهیه و نصب و 

 .روی کار
 071101 
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 اندود و بندکشی. هشتمفصل 
 

   مقدمه
 

 .شود میی پرداخت نا وجه اضافه ، به منظور اندودکاری روی آنها،)غیر از سطح بتنی و بتن مسلح(برای زخمی کردن سطوح  .1

 متـر مربـع کمتـر    1/0د و سطح سوراخهایی که هر کدام از  اندازه گیری خواهد ش   ،شود می سطح نهایی که بندکشی      ،در بند کشی ها    .2

 .از سطح بندکشی کسر نخواهد شد ،باشد

ی مربـوط منظـور شـده       ها  ردیفدر قیمت    ،تمیز کردن سطح زیرکار و درآوردن مالت اضافی و همچنین آب پاشی            ،در بندکشی ها   .3

 .شود میی پرداخت نااست و از این بابت هزینه اضافه 

 .شود میمتوسط تراز زمین طبیعی پای کار در نظر گرفته  ،تفاعمبنای محاسبه ار . 4

به هر فاصله تا محـل مصـرف در نظـر گرفتـه شـده               ) به استثنای حمل سیمان   (هزینه تهیه و حمل مصالح       ،ی این فصل  ها  ردیفدر   .5

فصل چهـاردهم   (یحمل مصالح عمومهای مربوط در فصل   حمل سیمان مطابق ردیف.شود میی پرداخت نا  است و هزینه جداگانه   

 .شود  محاسبه و پرداخت می) این فهرست بها

 یعنـی یـک واحـد حجـم         1:3 برای مثال مالت     .برای اختالط ماسه و سیمان نسبت حجمی است       مالت ها   در   داده شده    های  نسبت .6

 ،دول مربوط  یاد شده بصورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در ج          های   در ضمن نسبت   ، واحد حجم ماسه   3سیمان در مقابل    

  .در کلیات این فهرست ها آمده است
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمربع 10،900

متر روی   سانتی1اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 1سطوح افقی، قائم و مورب، با مالت ماسه سیمان 

 . متر2 تا ارتفاع 3به 

 080101 

  

 ربعمترم 15،500

متر روی   سانتی2اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 1سطوح افقی، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 . متر2 تا ارتفاع 3به 

 080102 

  

 مترمربع 19،600

متر روی   سانتی3اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 1سطوح افقی، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 . متر2 تا ارتفاع 3به 

 080103 

  

 مترمربع 30،200

متر روی   سانتی5اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 1سطوح افقی، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 . متر2 تا ارتفاع 3به 

 080104 

  

 مترمربع 2،380

 080104 تا 080101های  اضافه بها نسبت به ردیف
 متر انجام 2در صورتی که اندود در ارتفاع بیش از 

 متر 6 الی 4 متریکبار، 4 الی 2اع شود برای ارتف
 .های بیشتر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع

 080201 

  

 مترمربع 2،300

اضافه بها برای اندودهای با مالت ماسه سیمان یا 
ای و  باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه

 .پرداخت شود

 080202 

  

 مترمربع 11،900

در یک دست به ) قشر رویه(ای  اندود تخته ماله
 سانتیمتر روی سطوح قائم و 5/0ضخامت حدود 

افقی با مالت سیمان، پودر و خاک سنگ به نسبت 
1:1:3. 

 080301 

  

 مترمربع 12،200

بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزائیک با 
 درسطوح افقی، قائم یا 3 به 1مالت ماسه سیمان 

 . متر2مورب تا ارتفاع  

 080401 

  

 ترمربعم 8،300

بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش و 
 در سطوح 3 به 1تمام تراش، با مالت ماسه سیمان 

 . متر2افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع 

 080402 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمربع 4،590

اضافه بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، 
 4 تا 2این اضافه بها از .  متر2در ارتفاع بیش از 

 متر دوبار و بهمین ترتیب برای 6 تا 4ار، متریکب
 .شود های بیشتر پرداخت می ارتفاع

 080501 

  

 مترمربع 6،420
های سیمانی با مالت ماسه  بندکشی نمای بلوک

 . متر2 به ارتفاع 4 به 1سیمان 
 080601 

  

 مترمربع 1،820

اضافه بهای بندکشی بلوک سیمانی در ارتفاع بیش از 
 متر دوبار و به همین 6 تا 4کبار،  متر ی4 متر تا 2

 .های بیشتر ترتیب برای ارتفاع

 080701 



 بست و کارهای چوبی بندی، چوب قالب. نهمفصل 
 1388 سال آبخیزداری و منابع طبیعی فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

   
71 

 بست و کارهای چوبی بندی، چوب قالب. نهمفصل 
 

   مقدمه
 
  .قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو است ی این فصل،ها ردیفقالبهای موضوع  .1
اعم از اینکه محصول کشور  چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، .چوبهای روسی یا مشابه آن است خارجی، منظور از تخته نراد  .2

 .شود میتخته نراد خارجی نامیده  روسیه یا سایرکشورهایی باشد که چوب کاج آنها شبیه چوب روسی است،
 . مالک محاسبه خواهد بود ت،ه که در تماس با قالب اسدح بتن ریخته شوسط ها،یدر اندازه گیری قالب بند .3
 :به شرح زیر است  ی این فصل،ها ردیفمبنای محاسبه ارتفاع کار مشخص شده در  .4

 .گیرد می که دیوار روی آن قرار ای  ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف بتنی،در مورددیوارها. 4-1
د متوسط قرار گرفتن پای شمعهای ن که از دال ساده تشکیل شده باش…ونها و ی آبرسان هوایی وسیفها کانالدر مورد تابلیه پلها و  .4-2

 .قالب بندی تا سطح زیرین دال
متوسط قرار   که از تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال تشکیل شده باشند،… آبرسان هوایی و سیفونها و یها کانالدر موردپلها و  .4-3

 .ین تیرگرفتن پای شمعهای قالب بندی تا سطح زیر
عملیاتی مانند ساختن  برای تحکیم بستر طبیعی زمین زیر چوب بست، ،مهندس مشاور یا دستگاه نظارتچنانچه طبق دستور ) تبصره 

بدیهی است در این  .ی مربوط پرداخت خواهد شدها ردیفاز  بهای عملیات یاد شده، شود، میدیوارهای بتنی یا بنایی و مانند آن انجام 
 .تراز روی عملیات انجام شده قبلی خواهد بود حاسبه ارتفاع قالب بندی،مبنای م صورت،

 .چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است  پشت بند،های هزینه ی این فصل،ها ردیفدر  .5
 از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا ی از قطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطیامجموعه  منظور از چوب بست و داربست در این فصل، .6

به کار برده  یا سایر تکیه گاهها، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین، مایل ویا قوسی است،
 .شود می

 :به ترتیب زیر است  بسته به نوع قالب، منظور از پشت بند در این فصل، .7
قائم یامایل و یا قوسی است که از آنها  برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن  یلهای فلزی افقی،پروف در قالب فلزی، .7-1

 .تواند از جنس چوب نیز باشد می پشت بند قالب فلزی، .شود میبه کار برده  ریزی،
استفاده  ت قالب به یکدیگر و تقویت آنها، افقی یا قائم است که از آنها برای اتصال قطعا،قطعات چهار تراش در قالب چوبی، .7-2
 .تواند باشد قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فلز هم میتراش،  به جای .شود می

 .پیش بینی شده است) میان بند(ینه تهیه و نصب فاصله نگهدار  هزی قالب بندی دیوارها،ها ردیفدر  .8
که برای مقابله با فشار بتن مورد  ستیکی و میله دوسر رزوه و واشر و مهره است، فلزی یا پالهای ، لولهمنظور از فاصله نگهدار در دیوارها .9

 . گیرد میاستفاده قرار 
 .در قیمتها منظور شده است هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی، .10
برای قالب   که بسته به مورد،زمپیچ و مهره ال خ، می،و سیم) روغنی و مانند آن(بهای ماده رها ساز  ی قالب بندی این فصل،ها ردیفدر  .11

 .در قیمتها منظور شده است گیرند، میبندی چوبی یا فلزی مورد استفاده قرار 
 .در قیمتهای این فصل منظور شده است بهای انجام عملیات الزم برای ایجاد پخ در گوشه قالبها، .12
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 .شود می قالب بندی کسرنحط مترمربع ازس5/0سطح سوراخ تا  درمحاسبه سطح قالب بندی، .13
در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور کار سازه  فاصله داخل به داخل بین دوپایه هر دهانه، منظور از دهانه، در پلها و قالب بندیهای هوایی، .14

 .است
بر حسب مورد برابر بهای قالب  تیرچه و دال تشکیل شده باشد، بهای قالب بندی پلها و کارهای هوایی آبخیزداری که تابلیه آنها از تیر، .15

 .تابلیه پلهای متشکل از تیر و دال است
 متر 10حداکثر  برای دیوارهایی است که متوسط ارتفاع آنها از روی پی یا کف بتنی که دیوار روی آن قرار میگیرد، قیمتهای این فصل، .16

در مورد پلهای  . دال باشدیرین متر تا سطح ز10نها آ بندی باشد و همچنین برای دالهایی کاربرد دارد که متوسط ارتفاع شمعهای قالب می
موقعی قیمتهای این فصل اعتبار دارد که حداکثر متوسط ارتفاع پای شمعها تا سطح زیرین  دارای تابلیه تیر و دال و یا تیر و تیرچه ودال،

 . متر باشد10تیرها 
 .شود می پرداخت 090201لها در هر ارتفاع و باهر دهانه از ردیف پ) بتنی یا فلزی(بهای قالب بندی دال بین تیرهای پیش ساخته  .17
 قالب بندی دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته ،در ارتباط با انواع درزها در کارهای بتنی ،090302 و 090301با پرداخت ردیف  .18

 .شود میپرداخت ن اند،
ی مربوط در فصل بتن و کارهای بتنی در نظر گرفته شده است و ها ردیفدر بهای  ،ها کانالتعبیه درزهای طولی و عرضی پوشش بتنی   .19

 .گیرد می صورت نای پرداخت جداگانه
 پرداخت 090403اضافه بهای ردیف  قالب در کار باقی بماند، مهندس مشاور یا دستگاه نظارت که طبق نقشه یا دستور کار دیدر موار .20

 .خواهد شد
مهندس مشاور یا با دستور کار  ،)اجرا درصورت نیاز و(ای جلوگیری از ریزش خاک درپی ها هزینه تخته کوبی و چوب بست الزم بر .21

سطح تماس تخته با (بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است  تصویب کار فرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی، و دستگاه نظارت
 .شود می پرداخت 090501طبق ردیف  ،)دیواره پی

 . برسدمهندس مشاور یا دستگاه نظارتباید توسط پیمانکار تهیه و به تایید  لزی تیرهای پیش ساخته، اجرایی قالبهای فهای نقشه .22
 تعلق مربوطی ها ردیف کسر بها به  %35) ی یا معمولیگلنظیر چوبهای جن(در صورت استفاده از چوبهای غیر مشابه نراد خارجی  .23

 .یردگ می
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمربع 69،400

تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای 
 . متر باشد2بتنی که ارتفاع دیوار تا 

 090101  

  

 مترمربع 72،900
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که 

 . متر باشد3 و تا 2ارتفاع دیوار بیش از 
 090102  

  

 مترمربع 96،500
 وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که تهیه

 . متر باشد5 و تا 3ارتفاع دیوار بیش از 
 090103  

  

 مترمربع 107،500
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که 

 . متر باشد7 و تا 5ارتفاع دیوار بیش از 
 090104  

  

 مترمربع 120،000
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که 

 . متر باشد10 و تا 7 دیوار بیش از ارتفاع
 090105  

  

 مترمربع 71،200

ها  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
 متر که از دال ساده تشکیل شده 5با دهانه تا 

 .باشد

 090201  

  

 مترمربع 92،200

ها و تابلیه  تهیه وسایل و قالب بندی دال
ر که از  مت10 و تا 5های با دهانه بیش از  پل

 .دال ساده تشکیل شده باشد

 090202  

  

 مترمربع 84،300

ها و تابلیه  تهیه وسایل و قالب بندی دال
کب  از تیر و ر م، متر15های با دهانه تا  پل

 متر 3دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر 
 .باشد

 090203  

  

 مترمربع 99،100

ها و تابلیه  تهیه وسایل و قالب بندی دال
کب  از تیر و ر م، متر15های با دهانه تا  پل

 3دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از 
 . متر باشد5و تا 

 090204  

  

 مترمربع 113،500

ها و تابلیه  تهیه وسایل و قالب بندی دال
کب  از تیر و ر م، متر15های با دهانه تا  پل

 5دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از 
 . متر باشد7تا و 

 090205  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمربع 144،500

ها و تابلیه  تهیه وسایل و قالب بندی دال
کب  از تیر و ر م، متر15های با دهانه تا  پل

 7دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از 
 . متر باشد10و تا 

 090206  

  

 دسیمتر مکعب 5،360

،  تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن
با تمام مصالح الزم به استثنای کف سازیهای 

 . ، بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز بتنی

 090301  

  

 دسیمتر مکعب 3،140

تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتنی در 
موقع اجرا به انضمام وسایل الزم بدون پر 

 .کردن درز برحسب حجم درز

 090302  

  

 مترمربع 1،820

 تا 090101های  ت به ردیفاضافه بها نسب
، در صورتی که در دیوارها به جای  090105

بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با 
 . صفحه آب بند استفاده شود

 090401  

  

 مترمربع 37،500
،  های قالب بندی اضافه بها نسبت به ردیف

 .برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد
 090402  

  

 مترمربع 32،400
های قالب بندی هر  ضافه بها نسبت به ردیفا

 .گاه قالب الزاماً در کار باقی بماند
 090403  

  

 مترمربع 13،400

های قالب بندی  اضافه بها نسبت به ردیف
های  هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب

زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 
 .موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

 090404  

  

 مترمربع 15،800

های قالب بندی  اضافه بها نسبت به ردیف
هرگاه مجموع سطوح قالب بندی هر یک از 

 . متر مربع باشد20ابنیه فنی تا 

 090405  

  

 مترمربع 44،900

های قالب بندی  اضافه بها نسبت به ردیف
هرگاه باز کردن قالب میسر نبوده و خرد کردن 

 محل و شکستن آن برای خارج کردن از
 . ضروری باشد

 090406  
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 مترمربع 63،200

، چوب بست و تخته کوبی برای  تهیه وسایل
ها در هر  جلوگیری از ریزش خاک در پی

 .عمق

 090501  

  

 مترمربع 65،600

تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری با 
های  های چوبی و دیواره از سر شاخه پایه

 . متر1درختی تا ارتفاع 

 090601  

  

 مترمربع 23،600

 در صورتی 090601اضافه بها نسبت به ردیف 
که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای یک تا 
دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر دوبار و 

کسر (های بیشتر  به همین ترتیب برای ارتفاع
 ).متر به تناسب محاسبه میشود

 090602  

  

 مترمربع 106،000
و احداث بندهای چپری تهیه مصالح چوبی 

 . متر1دوقلو تا ارتفاع 
 090603  

  

 مترمربع 38،100

 در 090603اضافه بها نسبت به ردیف 
صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای 
یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر 
دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 ).کسر متر به تناسب محاسبه میشود(

 090604  

  

 مترمربع 67،600
تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چوبی ـ 

 .تا ارتفاع یک متر) الواری(ای  تهتخ
 090605  

  

 مترمربع 23،200

 در 090605اضافه بها نسبت به ردیف 
صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای 
یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر 
دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 ).کسر متر به تناسب محاسبه میشود(

 090606  

  

 مترمربع 56،300

تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه 
چوبی و شاخ و برگ و الیاف درخت خرما تا 

 .ارتفاع یک متر

 090607  
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 مترمربع 24،600

 در 090607اضافه بها نسبت به ردیف 
صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای 
یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر 

ار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر دوب
 ).کسر متر به تناسب محاسبه میشود(

 090608  

  

 مترمربع 62،300
تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه 

 .چوبی و جداره نی تا ارتفاع یک متر
 090609  

  

 مترمربع 26،300

 در 090609اضافه بها نسبت به ردیف 
ک متر باشد، برای صورتی که ارتفاع بیش از ی

یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر 
دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 ).کسر متر به تناسب محاسبه میشود(

 090610  

  

 مترمکعب 237،000

اپی با ) جداره(تهیه مصالح و احداث دیواره 
بر حسب حجم چوب تنه نخل (تنه نخل 

 ).مصرفی

 090701  

  

 مترطول 244،500
های عبوری  تهیه مصالح چوبی و احداث پل

 . متر2/1  متر با عرض 3پیاده رو تا دهانه 
 090801  

  

 مترطول 269،000

های عبوری  تهیه مصالح چوبی و احداث پل
 2/1 متر و عرض 3پیاده رو  با دهانه بیش از 

 .متر

 090802  

  

 مترطول 27،200

 دو طرفه تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان
برای عبور از روی سیم خاردار و چپر و امثال 

 ).خرک(آن 

 090803  

  

 مترمربع 42،800
تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان چوبی تا 

 . سانتیمتر70 متر و عرض تا 6ارتفاع 
 090804  

  

 مترمربع 34،100

تهیه مصالح چوبی و احداث سایبان برای 
 1تا ارتفاع کاری دیم  ها در عملیات نهال نهال

 .شود متر سطح نما محاسبه می

 090901  

  

 مترمربع 10،400

تهیه کلیه مصالح چوبی و احداث سایبان 
صحرایی از چوب و شاخ و برگ درختان و 

 .امثال آن

 091001  
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 هر تیرک 2،070

دستمزد ساخت تیرک از شاخه و بدنه درختان 
برای احداث گلخانه و ) تر(تازه بریده شده 

 سانتیمتر و 10ای مشابه تا قطر متوسط کاره
های غیر جنگلی و یا   متر از چوب6طول تا 

دست کاشت نظیر تبریزی، صنوبر، کاج و 
 .ها امثال آن

 091101  

  

 مترمربع 83،600

احداث گلخانه با چوب آالت و کلیه مصالح و 
و ... کارهای الزم نظیر میخ، پالستیک و

رتفاع  مترمربع و ا10ساخت تا سطح کف 
 . متر3حداکثر 

 091201  

  

 مترمربع 61،700

آالت و کلیه مصالح و  احداث گلخانه با چوب
و ... ، پالستیک و کارهای الزم نظیر میخ

 متر مربع و 10ساخت برای مساحت بیشتر از 
 . متر مربع80تا 

 091202  

  

 مترمربع 44،000

آالت و کلیه مصالح و  احداث گلخانه با چوب
و ... ، پالستیک و زم نظیر میخکارهای ال

 .مربع  متر80ساخت برای مساحت بیش از

 091203  

  

 مترطول 2،460

های تر  دستمزد تراشیدن شاخ و بال درخت
و کندن پوست آنها ) تازه قطع و بریده شده(

 . سانتیمتر30تا محیط متوسط 

 091301  

  

 مترطول 850
 به ازای 091301اضافه بها نسبت به ردیف 

 . سانتیمتر به محیط متوسط10زایش هر اف
 091302  

  

 کیلوگرم  

های چوبی سیم نقاله با  تهیه و نصب انواع پایه
 150شکل با سطح مقطع ) A(رخ قایم  نیم

. متر مربع اعم از گرد یا چهار تراش سانتی
 ).برحسب وزن پایه(

 091401  
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 کارهای فلزی. دهمفصل 
 

   مقدمه
 

 ها، طبق ابعاد درج شده در نقشه وزن کار، گیرد، میی که پرداخت بهای واحد آنها براساس وزن کار صورت یها ردیفدر مورد  .1
محاسبه  های استاندارد مربوط یا جدولهای کارخانه سازنده، ی تنظیمی و به ماخذ جدول ها ها و صورت جلسه دستور کار مشخصات،

 .و منظور خواهد شد
های واحد مربوط منظور شده و از  در قیمت ، و پیچ و مهرهف الکترود و مفتول یا سیم آرماتوربندی مربوط به تهیه و مصرهای هزینه .2

 .شود میاین بابت هیچ گونه اضافه بها یا اضافه وزنی پرداخت ن
) الستیکیاعم از مصالح فلزی و یا پ(مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها ) سنجاقک(بهای خرکها و میلگردهای نگه دارنده  .3

 . قابل پرداخت استمربوطی ها ردیف تنظیمی و طبق های براساس صورت جلسه مانند، میمورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی 
ور سنگ زدن و ط پرچکاری و همین، بستن پیچ و مهره جوشکاری، ،کاریسوراخ بهای برشکاری، ین فصل،ای ها ردیفدر تمام  .4

 .کارهای مشابه منظور شده است
ی ها ردیفجداگانه از   به پی کنی و پی سازی دارد هزینه پی کنی و پی سازی آنها،ازیی از این فصل که اجرای آنها نیها ردیف .5

 .شود فصلهای مربوط پرداخت می
ف  میلگرد و یا پروفیلهای مختل، تسمه شامل تهیه مصالح و ساختن تمام قطعات پلهای فلزی از ورق، 101504و  101503بهای ردیف  .6

 . باشد میتمیزکردن و هر نوع عملیات الزم دیگر  افت، با لوازم اتصالی،
در این فصل برای آنها شرح و ردیفی پیش که آویس ها  آویو، آمیل،  رادیان،های برای نصب دریچه ها و تجهیزات فلزی مانند دریچه .7

 .شود میشرح ردیف و قیمت تعیین  بینی نشده است، بصورت قیمتهای ستاره دار،
 .شود میی فصلهای مربوط پرداخت ها ردیف از 101201هزینه عملیات خاکی و کارهای بنائی مربوط به ردیف  .8
 پرداخت 100502 و 100501ی ها ردیفدر صورتی که میله مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره أی باشد متوسط  .9

 .شود می
 . متر در نظر گرفته شده است10تا ارتفاع حداکثر ی این فصل برای برآورد هزینه کارهای ها ردیفبهای   .10
 .گیرد می تعلق مربوطی ها ردیفاضافه بهابه % 10چنانچه عملیات کارهای فلزی در اعماق چاه انجام شود   .11
 .شود می استفاده 101901از ردیف ) تابلوهای شناسایی(برای نشان گذاری و شماره گذاری سازه ها و پروژه ها و درختان   .12
 .های این فصل استفاده خواهد شد های فلزی سیم نقاله از ردیف اخت پایهبرای س .13
 .های مربوط پرداخت خواهد شد هزینه نصب پایه شامل مصالح بنایی الزم، مانند بتن و دیگر مصالح، جداگانه براساس ردیف .14
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 کیلوگرم 8،980

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10ساده به قطر تا 
 .سیم پیچی الزم

 100101  

  

 کیلوگرم 9،040

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12ساده به قطر 

 .با سیم پیچی الزم

 100102  

  

 کیلوگرم 8،000

ه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد تهی
 میلیمتر برای 10 به قطر تا AIIآجدار از نوع 

 .بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 100201  

  

 کیلوگرم 6،360

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 میلیمتر 18 تا 12 به قطر AIIآجدار از نوع 

 .برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 100202  

  

 کیلوگرم 6،120

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 20 و بیش از 20 به قطر AIIآجدار از نوع 

 .میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 100203  

  

 کیلوگرم 8،040

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 میلیمتر برای 10 به قطر تا AIIIآجدار از نوع 

 .ح با سیم پیچی الزمبتن مسل

 100204  

  

 کیلوگرم 6،360

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 میلیمتر 18 تا 12 به قطر AIIIآجدار از نوع 

 .برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 100205  

  

 کیلوگرم 6،120

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد 
 20و بیش از  20 به قطر AIIIآجدار از نوع 

 .میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 100206  

  

 کیلوگرم 6،850

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

 .گذاشتن با سیم پیچی الزم

 100301  

  

 کیلوگرم 7،370

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

 .گذاشتن با سیم پیچی الزم

 100302  



 ای فلزیکاره. دهمفصل 
 1388 سال آبخیزداری و منابع طبیعی فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

   
80 

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

  

 کیلوگرم  

، 100302 و 100301های  اضافه بها به ردیف
، )مش(چنانچه شبکه پیش جوش ساخته شده 

 .به صورت فرم داده شده اجرا شود

 100401  

  

 کیلوگرم 325

های میلگرد، چانچه عملیات  اضافه بها به ردیف
تر از آبهای زیر زمینی انجام شود و پایین 

آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار 
 .ضروری باشد

 100402  

  
 کیلوگرم 11،100

  100501  .تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم

  
 کیلوگرم 13،400

  100502  .تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره

  

 کیلوگرم 12،600

یل مهار دنده شده تهیه، ساخت و نصب م
از هر نوع میل گرد با پیچ و مهره ) بولت(

های الزم قبل از  مربوط و کارگذاری در محل
 .بتن ریزی

 100503  

  

 عدد 3،560
تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله 

 .تپانچه
 100504  

  

 کیلوگرم 570

های میلگرد گذاری، در  اضافه بها به ردیف
رد مصرفی در هر ابنیه فنی صورتی که وزن میلگ
 . کیلوگرم باشد600هیدرولیکی، کمتر از 

 100601  

  

 کیلوگرم 7،860

های ترویجی و  تهیه مصالح فلزی پایه تابلو
عالیم راه به هر شکل و اندازه ساخت و نصب 
کامل آنها به غیر از صفحه تابلو و عملیات 

 .خاکی و بنایی

 100701  

  

 کیلوگرم 8،470

 پایه یا دستک فلزی از نصبت و تهیه،ساخ
نبشی، سپری،ناودانی،تیر آهن و مانند آن برای 
نصب سیم خاردار یا توری سیمی و سایر 

 .کارهای مشابه آن

 100702  

  

 کیلوگرم 17،700

) فنس(تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه 
ها، تأسیسات آبی،  برای حفاظ اطراف کانال

ها و  ها و پل جادههای حفاظت و قرق،  محدوده
 .ابنیه فنی هیدرولیکی با لوازم اتصال

 100801  
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 کیلوگرم 17،800
تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت و میخ و 

 .سیم الزم
 100802  

  

 کیلوگرم 13،400

تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم برای 
و ) راک فال(های ناپایدار سنگی  تثبیت دامنه

 .بهسایر موارد مشا

 100901  

  

 کیلوگرم 16،000

تهیه و نصب میل مهار با استفاده از پیچ و مهره 
های ناپایدار سنگی  و میل مهار برای تثبیت دامنه

 .و سایر موارد مشابه) راک فال(

 100902  

  

 کیلوگرم  
تهیه و نصب سیم بکسل و کابل جهت مهار 

 .های نا پایدار سنگی کابلی دامنه
 100903  

  

 مترمربع 21،300

و نصب آن توسط ) گالوانیزه(تهیه توری فلزی 
هایی که  های فوالدی در دامنه میخ و قالب

ریزش سنگ داشته و از ریسک باالیی 
 . برخوردارند

 101001  

  

 کیلوگرم 10،500

های  تهیه، ساخت و نصب دریچه و درپوش
آهنی از ورق ساده یا آجدار و انواع آهن، 

ای الزم ه و سایر پروفیلسپری، نبشی، تسمه 
، با یک دست ضد های تقسیم آب برای دریچه

 .زنگ

 101002  

  

 کیلوگرم 9،210

های چدنی  تهیه، ساخت و نصب دریچه
ها و کارهای مشابه طبق  ها یا کانال حوضچه

 .های تقسیم آب  برای دریچه،نقشه

 101003  

  

 کیلوگرم 9،490
از های آشغالگیر  تهیه، ساخت و نصب شبکه

 .با یک دست رنگ ضد زنگآالت،  انواع آهن
 101004  

  

 کیلوگرم 9،490

تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر 
مشبک فلزی از جنس تیر آهن، ناودانی، سپری، 

، با یک دست ضد و قوطینبشی، لوله گالوانیزه 
 .زنگ

 101101  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 کیلوگرم 8،340

یر تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گ
غیر مشبک با ورق گالوانیزه و سایر فلزات مورد 

، با یک از از جمله سپری، نبشی و ناودانینی
  .دست ضد زنگ

 101102  

  

 کیلوگرم  
های فوالدی برای هدایت آب  تهیه و نصب لوله

 . به هر قطر، مانند فلوم، سیفون و غیره
 101201  

  

 کیلوگرم  
ای چدنی ه  و درپوشلگنچهتهیه و نصب لوله، 

 .برای هدایت و تخلیه آب
 101202  

  

 کیلوگرم 7،370
به ) تور مرغی(تهیه مصالح و نصب تور سیمی 

 .منظور  اجرای اندود سیمانی
 101301  

  
 کیلوگرم  

  101401  . به هر اندازهHهای فلزی با مقطع  تهیه شمع

  
 کیلوگرم 8،610

  101402  .ای به هر اندازه های فلزی لوله تهیه شمع

  

 کیلوگرم 9،230
های  تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده

 .نفتی فلزی از ورق سیاه
 101501  

  

 کیلوگرم  
های  تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده

 .نفتی فلزی از ورق گالوانیزه
 101502  

  

 کیلوگرم 9،890

های سبک  تهیه، ساخت و نصب قطعات پل
 6رنگ ضد زنگ به دهانه تا فلزی با یک دست 
 .متر در هر ارتفاع

 101503  

  

 کیلوگرم 10،600

های سبک  تهیه، ساخت و نصب قطعات پل
فلزی با یک دست رنگ ضد زنگ به دهانه 

 . متر در هر ارتفاع24 متر و تا 6بیش از 

 101504  

  

 کیلوگرم 13،000
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و 

 .شی، ناودانی، میلگرد و مانند آنهانردبان با نب
 101601  

  

 کیلوگرم 11،500
تهیه مصالح،ساخت و نصب نرده جان پناه و 

 .های تو خالی نردبان با پرو فیل
 101602  

  

 کیلوگرم 14،400

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

ها، از  های راه و پل نارهاتصاالت مربوط برای ک
 .نوع ساخت داخل کشور

 101603  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 کیلوگرم 8،690

دار  تهیه مصالح، ساخت و نصب سطوح شیب
معابر (های سبک و ورق آجدار  فلزی با پروفیل

 ).دار شیب

 101604  

  

 کیلوگرم 10،600

های بهمن گیر و  تهیه مصالح فلزی گالری
طور ساخت و نصب آنها با مقاطع فوالدی ب

 .کامل

 101701  

  

 کیلوگرم 10،300

های ساده فلزی برای  تهیه و نصب کامل دریچه
های تقسیم و آبگیری به صورت  حوضچه

های یک طرفه و یا  کشویی دستی، دریچه
 .های مشابه با یک دست رنگ ضد زنگ دریچه

 101801  

  

 عدد 3،560
ها،  تهیه و نصب تابلوهای شناسایی پروژه

 .یجی و اخطاری به ازای هر تابلوها، ترو سازه
101901  

  

 عدد  
تهیه و نصب پالک برای لیست و شماره گذاری 

 ).پالک گذاری(درختان 
101902  

  

 کیلوگرم 9،190

، پایه سیم تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل
 و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن یا نقاله

ناودانی یا نبشی، در صورتی که تسمه و 
تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به های  ورق

 .وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند

 102001  

  

 کیلوگرم 8،600

، پایه سیم تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل
 و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن یا نقاله

های اتصال و یا  ناودانی یا نبشی، که وصله
شد، به های تقویتی در آن به کار رفته با ورق

 .طور کامل

 102002  

  

 کیلوگرم 9،700

، پایه سیم تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل
 و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن، نقاله

ناودانی، نبشی و مانند آن، با جوشکاری، 
های مربوط به ساخت  ساییدن، وصله و اتصال

 .ها آن

 102003  
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 بتن و کارهای بتنی. یازدهمفصل 
 

   مقدمه
 
 . ی این فصل منظور از سیمان به صورت عام سیمان پرتلند معمولی است، مگر آنکه صراحتاً نوع آن تعیین شودها ردیفر تمام د .1

ای، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان خواهـد               انتخاب شن وماسه به صورت طبیعی رودخانه ای یا شکسته رودخانه           .2

 . بود

 کیلومتر از مرکز ثقل برداشـت تـا محـل مصـرف و              1 هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله           ی این فصل  ها  ردیفدر تمام    .3

 کیلومتر تجـاوز کنـد، بهـای حمـل مـازاد، بـر حسـب مـورد طبـق                1هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از       . باراندازی منظور شده است   

برای محاسبه هزینه حمل مازاد بـر یـک کیلـومتر           .شود میاخت  ، از فصل عملیات خاکی با ماشین پرد       061306 تا   061303ی  ها  ردیف

در صورتیکه محل تأمین شن و ماسه بتن . شود می مترمکعب شن و ماسه برای هر متر مکعب بتن درنظر گرفته    3/1شن و ماسه، معادل     

  .گیرد  برای شن مالک عمل قرار می8/0 برای ماسه و ضریب 5/0، ضریب 3/1متفاوت باشد، بجای ضریب 

 کیلـومتر،   30 کیلومتر و باراندازی، در قیمتها منظور شـده و هزینـه حمـل مـازاد بـر                   30هزینه بارگیری و حمل سیمان و آهک تا فاصله           . 4

 . شود  پرداخت میحمل مصالح عمومیی مربوط از فصل ها ردیفبراساس 

حل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظـور     کیلومتر از م   1بهای بارگیری وحمل آب مصرفی، در قیمتهای واحد این فصل تا فاصله              .5

 لیتر برای هر متر مکعب بتن، طبـق ردیـف           500 کیلومتر    باشد، بهای حمل اضافی بر مبنای            1هرگاه فاصله حمل مازاد بر      . شده است 

 . شود می از فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت 061310

ساخت تا محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلـف، مـرتعش نمـودن، هرگونـه     هزینه دانه بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل            .6

 هـا   ردیـف افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینـه هـا، دربهـای                          

 . منظور شده است

 . ا کمتر باشد، از حجم بتن ریزی کسر نخواهد شد متر مکعب ی05/0 تعبیه شده دربتن که حجم هر یک ازآنها های حجم حفره .7

 . ، با دست درنظر گرفته شده است)الینینگ(، اجرای عملیات مربوط به پوشش بتنی 110203 تا 110201ی ها ردیفدر  . 8

 . گیرد و بتن مگر، تعلق نمی )الینینگ( با دست ها کانال، به بتن پوشش 110301اضافه بهای ردیف  .9

 . شود می اضافه بهای بتن ریزی از پی به باال پرداخت ن110305 و 110304ی ها دیفربا پرداخت هر یک از  .10

گیری، شیب بنـدی، مالـه کشـی و تعبیـه درزهـای               گذاری، جااندازی، شمشه    ، شامل شابلون  )الینینگ(ها بادست    اجرای بتن پوشش کانال    .11

 . عرضی و طولی است

  .های این فصل منظور شده است در بهای ردیف، )Curing compound(رنده بتن و ماده عمل آومورد نیاز در افزودنی بهای مواد  .12
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 . شود می پرداخت 110901حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، برحسب حجم بتن ریخته شده، از ردیف  .13

 . شود می پرداخت ن110301، اضافه بهای 110108با پرداخت ردیف  .14

 . است) هوایی(ی اجرای شفته، آهک سفید معمولی ها فردیآهک منظور شده در  .15

 مربوط به اجرای کار در هر محل و به هر شکل، منظور شده و هیچ گونه پرداخـت                   های  ی مربوط به شفته ریزی، تمام هزینه      ها  ردیفدر   .16

 . شود میای به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است، پرداخت ن جداگانه

 . شود میی این فصل منظور نشده است و بهای آن بطور جداگانه از فصل مربوط پرداخت ها ردیفدر هزینه تهیه و نصب میلگرد  .17

، هزینۀ بارگیری و حمل مصالح سنگی و آب تا محـل سـاخت قطعـات پـیش سـاختۀ بتنـی و                       16 تا   13ی گروههای   ها  ردیفدر قیمت    .18

ارگیری قطعات پیش ساختۀ بتنی از محـل سـاخت و           باراندازی در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنین ب            

 منظـور   111503 تـا    111501هـای     ها در ردیف    هزینه بندکشی جدول  . حمل به محل نصب، باراندازی و نصب در نظر گرفته شده است           

 .شده است

هزینه . متر منظور شده است    کیلو 1، هزینه بارگیری، حمل وباراندازی قطعات مربوط، تا فاصله          22 تا   17ی گروههای   ها  ردیفدرقیمتهای   .19

 . ، محاسبه خواهد شدحمل مصالح عمومیی مربوط در فصل ها ردیف ساخته شده بتنی، از های کیلومتر برای لوله1حمل مازاد بر 

ی مربوط در این فصل منظور شده است و پرداخت جداگانه ای از این بابت صـورت  ها ردیفهزینه قالب بندی قطعات پیش ساخته، در        .20

 .  گرفتنخواهد

 متر و پر کردن فضای خالی پشت کولها با بتن، سنگ الشه یا قلوه سنگ                10، شامل تهیه، حمل و نصب کول تا عمق          111601بهای ردیف    .21

گیـرد و    تعلـق مـی  111602 بهـای ردیـف     سانتیمتر، طبق نقشه و مشخصات است و برای اعماق بیشتر اضافه     10به ضخامت متوسط تا     

 . شود میاضافه بها پرداخت % 20 افقی ومایل های  در کورههمچنین برای انجام کار

ای  ی این فصل، بهای پرکردن محل اتصاالت با مصالح مورد نیاز، منظور شده است و از این بابـت پرداخـت جداگانـه                ها  ردیفدر قیمت    . 22

 . گیرد میصورت ن

 . ر مسیر استی جدولهای بتنی پیش ساخته، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بها ردیفدر  .23

 . شود میاین نوع هزینه ها، جداگانه از فصول مربوط پرداخت . ی این فصل منظور نشده استها ردیفهزینه انجام عملیات خاکی در  . 24

 07/1ی مربوط با اعمـال ضـریب        ها  ردیف بتنی یا کولهای بتنی، نیاز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بهای              های  چنانچه برای نصب لوله    .25

 . گیرد میهای مربوط به زهکشی زیرزمینی تعلق ن این ضریب، به قیمتهای نصب لوله. شود می پرداخت

 . گیرد میگونه پرداخت اضافی صورت ن هزینه افت و شکستگی احتمالی قطعات پیش ساخته، در قیمتها منظور شده و از این بابت هیچ .26

در این فصل، لوله ها و قطعاتی است که طبق مشخصات و به روشهای    منظور از لوله ها و قطعات بتنی مسلح و غیرمسلح و پیش ساخته               . 27

 . شوند میمختلف، در کارگاه ساخته 
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 آبگیـر،  های  بتنی پیش ساخته، به صورت یکپارچه یا چند قطعه مجزا مانند حوضچه  های  هزینه تهیه و نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه         . 28

 . شود می پراخت 111901ردیف  مشابه، با استفاده از های پارشال فلوم و سازه

 .  قابل پرداخت نیست110311، ردیف 110312در صورت پرداخت اضافه بهای ردیف  .29

وقتـی قابـل   ) بنـدی  کـرم  (110313شـود و ردیـف    می پرداخت ن110313 و  110301ی  ها  ردیف، اضافه بهای    110314با پرداخت ردیف     .30

 . پرداخت است که مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 مترمکعب 234،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 
 100ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه
 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 110101  

  

 مترمکعب 263،500

اسه شسته طبیعی تهیه و اجرای بتن با شن و م
 150ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه
 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 110102  

  

 مترمکعب 306،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 
 200ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه
 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 110103  

  

 مترمکعب 333،000

 اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی تهیه و
 250ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه
 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 110104  

  

 مترمکعب 364،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 
 300ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه
 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 110105  

  

 مترمکعب 390،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 
 350ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه
 .کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 110106  

  

 مترمکعب 416،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 
 400ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه

 . بتنکیلوگرم سیمان در متر مکعب

 110107  

  

 مترمکعب 421،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 
 400ای، با  یا شکسته، از مصالح رودخانه

کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن، و بتن 
ریزی با فینیشر با هر ضخامت، به انضمام 

 .های الزم بندی بندی، رگالژ و قالب شیب

 110108  

  

 مترمکعب 399،500

 کیلوگرم سیمان 250یه مصالح و اجرای بتن ته
های  در متر مکعب، برای پوشش روی سازه

، )الینینگ(ها با دست  گابیونی، آپرون و کانال
 60به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از 

 .سانتیمتر

 110201  
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 مترمکعب 378،500

 کیلوگرم سیمان 250تهیه مصالح و اجرای بتن 
های  وی سازهدر متر مکعب، برای پوشش ر

، )الینینگ(ها با دست  گابیونی، آپرون و کانال
 120 تا 60به هر ضخامت، با عرض کف از 

 .سانتیمتر

 110202  

  

 مترمکعب 365،000

 کیلوگرم سیمان 250تهیه مصالح و اجرای بتن 
های  در متر مکعب، برای پوشش روی سازه

، )الینینگ(ها با دست  گابیونی، آپرون و کانال
 120 ضخامت، با عرض کف بیش از به هر

 .سانتیمتر

 110203  

  

 مترمکعب 11،500

های بتن ریزی،  اضافه بها نسبت به ردیف
 سانتیمتر یا 15های  چنانچه بتن در ضخامت

 . کمتر اجرا شود

 110301  

  

 مترمکعب 30،500

های بتن ریزی،برای  اضافه بها نسبت به ردیف
ها،  ها و پایه پل بتن ریزی ازپی به باال در دیوار

های  های آبخیزداری برای حجم و سایر سازه
 . متر2واقع تا ارتفاع 

 110302  

  

 مترمکعب 48،500

های بتن ریزی، برای  اضافه بها نسبت به ردیف
ها،  ها و پایه پل بتن ریزی ازپی به باال در دیوار

های  های آبخیزداری برای حجم  و سایر سازه
 متر و برای حجم 2ز واقع در ارتفاع بیش ا

 متر دوبار و 6 تا 4 متر یکبار، 4 تا 2واقع بین 
 .های بیشتر به همین ترتیب برای ارتفاع

 110303  

  

 مترمکعب 22،400

های بتن ریزی، برای  اضافه بها نسبت به ردیف
دال، تیر و (ها  بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پل

 . باشد متر2هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا ) تیرچه

 110304  

  

 مترمکعب 31،300

های بتن ریزی، برای  اضافه بها نسبت به ردیف
دال، تیر و (ها  بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پل

 متر 2هرگاه ارتفاع تا زیر تیر بیش از ) تیرچه
 متر 6 تا 4 متر یکبار، 4 تا 2باشد و برای 

 .های بیشتر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع

 110305  
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 مترمکعب 26،400

اضافه بها هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب 
انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه 

 . موتوری الزامی باشد

 110306  

  

 مترمربع 4،600

های بتن ریزی، برای  اضافه بها نسبت به ردیف
ابنیه فنی ) ای کردن هلیس(پرداخت سطوح بتنی 

 .ان آبهیدرولیکی در معرض جری

 110307  

  

 مترمکعب 33،800

های بتن ریزی،  اضافه بها نسبت به ردیف
های اندازه گیری جریان  جهت اجرای سازه

 ). پارشال فلوم و مدول(

 110308  

  

 مترمکعب 5،520
های بتن ریزی، در  اضافه بها نسبت به ردیف

 .صور ت مصرف بتن در بتن مسلح
 110309  

  

 مترمکعب 38،000

ها و  ها، دیوار ه بها برای بتن ریزی ستوناضاف
هایی که جدا از سقف بتن  ها و تیر نیز شناژ

 .ریزی شوند

 110310  

  

 مترمکعب 27،100
ها و  ها و تیر بها برای بتن ریزی سقف اضافه
 .ریزی شوند هایی که همراه سقف بتن شناژ

 110311  

  

 مترمکعب 40،900

، تیر و ها اضافه بها برای بتن ریزی سقف
هایی که همراه سقف بتن ریزی می شوند  شناژ

درصد 20های شیبدار با شیب بیش از  در سقف
های قوسی که سطح  نسبت به افق، یا سقف

 . ها نیاز به قالب بندی نداشته باشد روی آن

 110312  

  

 مترمکعب 3،060

بندی بمنظور هدایت آب  اضافه بها برای کرم
بندی انجام شده  محجم کل بتن که برای آن کر(

 ).مالک محاسبه است

 110313  

  

 مترمکعب 9،540
ها با هر وسیله و  اضافه بها برای بتن کف سازی

 .به هر ضخامت
 110314  

  
 مترمربع 4،380

  110401  .های بتنی زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه

  

 مترمکعب 14،700

های بتن ریزی، در  اضافه بها نسبت به ردیف
رتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی صو

 .تهیه شود

 110501  
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 کیلوگرم 16
 در بتن و 2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 

 .1ها به جای سیمان نوع  یا مالت
 110601  

  

 کیلوگرم 32
 در بتن و 5اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 

 .1ها به جای سیمان نوع  یا مالت
 110602  

  

 کیلوگرم 595

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به 
های بتن ریزی، در  عیار درج شده در ردیف
 . استفاده شود1صورتی که از سیمان نوع 

 110603  

  

 کیلوگرم -595

کسر بها برای کاهش سیمان مصرفی نسبت به 
های بتن ریزی، در  عیار درج شده در دریف
 .  استفاده شود1صورتی که از سیمان نوع 

 110604  

  

 مترمکعب 52،300

های بتن ریزی، در  ااضافه بها نسبت به ردیف
صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی 

 . متر مکعب باشد4هیدرولیکی، کمتر از 

 110701  

  

 مترمکعب 41،700

های بتن ریزی، در  اضافه بها نسبت به ردیف
صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی 

 . متر مکعب باشد8 تا 4هیدرولیکی، از 

 110702  

  

 مترمکعب 44،500
های بتن ریزی، در  اضافه بها نسبت به ردیف

 .صورتی که بتن ریزی با پمپ بتن انجام شود
 110801  

  

1،690 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن 
ساز تا محل مصرف، به ازای هر یک کیلومتر 

 ).شود ر به تناسب محاسبه میکسر کیلومت(

 110901  

  

 مترمکعب 95،100
 100تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 
 .کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته

 111001  

  

 مترمکعب 111،500

تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار 
 100و ) ای خاک محل و مخلوط رودخانه(

 . مکعب شفتهکیلوگرم آهک شکفته در متر

 111002  

  

 مترمکعب 154،500

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک 
 150با ) Soil-Cement(محل و سیمان 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب شفته

 111003  
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 مترمکعب 169،500

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط 
 کیلوگرم سیمان در 150با ) تونان(ای  رودخانه

 .شفتهمتر مکعب 

 111004  

  

 مترمکعب 27،100

 و 111001های  اضافه بها نسبت به ردیف
 کیلوگرم آهک اضافه 50 به ازای هر 111002

 .در متر مکعب شفته

 111101  

  

 دسیمتر مکعب 22،900
ها در بتن پس از بتن ریزی، با  بریدن درز

 .وسایل و ابزار الزم
 111201  

  

 دسیمتر مکعب 3،590
های بتنی با ماسه   و پرکردن درزتهیه مصالح

 .آسفالت برحسب حجم درز
 111202  

  

 دسیمتر مکعب 6،200
های عمیق بتنی با  تهیه مصالح و پرکردن درز

 .پالستوفوم، برحسب حجم درز
 111203  

  

 مترمکعب 759،500

تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار 
ی  کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای رو300
 .ها ها و قنات ها، چاه کانال

 111301  

  

 مترمکعب 522،000

، با )گاردبلوک(های حفاظ  تهیه و نصب بلوک
 کیلوگرم سیمان در متر 250بتن به عیار 

 .مکعب

 111401  

  

 مترمکعب 999،500

های بتنی پیش ساخته با  تهیه و نصب جدول
 متر مربع، با بتن به عیار 05/0سطح مقطع تا 

وگرم سیمان در متر مکعب با مالت  کیل250
 .5 به 1ماسه سیمان 

 111501  

  

 مترمکعب 812،000

های بتنی پیش ساخته با  تهیه و نصب جدول
 متر مربع با 1/0 تا 05/0سطح مقطع بیش از 

 کیلوگرم سیمان درمتر مکعب 250بتن به عیار 
 .5 به 1و مالت ماسه سیمان 

 111502  

  

 مترمکعب 622،000

های بتنی پیش ساخته   جدول ونصب تهیه
 متر مربع با بتن به 1/0باسطح مقطع بیش از 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و 250عیار 
 . 5 به 1مالت ماسه سیمان 

 111503  
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 مترطول 378،500

های بتنی مسلح پیش ساخته  تهیه و نصب کول
 متر، به منظور 10متشکل از سه قطعه تا عمق 

ها با بتن به  غزشی و قناتهای ل تحکیم الیه
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 350عیار 

 .به انضمام پر کردن پشت کول

 111601  

  

 مترطول  

 111601های ردیف  اضافه بها بابت نصب کول
 20 متر یکبار، 20 متر تا 10برای افزایش عمق، 

 . متر دوبار و الی آخر30متر تا 

 111602  

  

 مترمکعب 607،500

یه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتنی، ته
 کیلوگرم سیمان در 300با بتن به عیار 

 .ها مترمکعب، بمنظور حفاظت شیب

 111701  

  

 مترمکعب 687،500

تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی پیش ساخته 
 کیلوگرم سیمان در 300ها، با بتن به عیار  کانال

 . مترمکعب

 111801  

  

 مترمکعب 733،500

تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و 
 350های بتنی پیش ساخته، با بتن به عیار   سازه

 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب

 111901  

  

 مترمکعب 245،500
های بتنی  نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه

 .4 به 1پیش ساخته با مالت ماسه سیمان 
 111902  

  

 مترطول 36،500

 ساخت لوله بتنی غیر مسلح به تهیه مصالح و
 300 میلیمتر، با بتن به عیار 100قطر داخلی 

 .کیلوگرم سیمان در مترمکعب

 112001  

  

 مترطول 39،100

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتر، با بتن به 150مسلح به قطر داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب300عیار 

 112002  

  

 مترطول 49،500

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
میلمتر، با بتن به عیار  200مسلح به قطر داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب300

 112003  

  

 مترطول 60،400

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتر، با بتن به 250مسلح به قطر داخلی 

 .مکعب کیلوگرم سیمان در متر 300عیار 

 112004  
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 مترطول 93،000

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتر، با بتن به 300مسلح به قطر داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار 

 112101  

  

 مترطول 105،500

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتر با بتن به 350مسلح به قطر داخذلی 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب300 عیار

 112102  

  

 مترطول 118،500

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتز با بتن به عیار 400مسلح به قطر داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب300

 112103  

  

 مترطول 166،500

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتر، با بتن به 500مسلح به قطر داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب300عیار 

 112104  

  

 مترطول 191،500

 لوله بتنی غیر  و نصبتهیه مصالح و ساخت
 میلیمتر، با بتن به 600مسلح به قطر داخلی 

 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب300عیار 

 112105  

  

 مترطول 102،000

 بتنی مسلح تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله
 میلیمتر و ضخامت جدار 400به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان 350 میلیمتر با بتن به عیار 70
 .در متر مکعب

 112201  

  

 مترطول 115،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 450به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان 350 میلیمتر با بتن به عیار 70
 . متر مکعبدر

 112202  

  

 مترطول 123،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 500به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان 350 میلیمتر با بتن به عیار 70
 .در متر مکعب

 112203  

  

 مترطول 132،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
یلیمتر و ضخامت جدار  م600به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان 350 میلیمتر با بتن به عیار 80
 .در متر مکعب

 112204  
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 مترطول 178،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 700به قطر داخلی 

 کیلوگرم 350 میلیمتر با بتن به عیار 100
 .سیمان در متر مکعب

 112205  

  

 مترطول 181،500

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 800به قطر داخلی 

 کیلوگرم 350 میلیمتر با بتن به عیار 100
 .سیمان در متر مکعب

 112206  

  

 مترطول 199،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 900به قطر داخلی 

 کیلوگرم 350یمتر با بتن به عیار  میل100
 .سیمان در متر مکعب

 112207  

  

 مترطول 260،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 1000به قطر داخلی 

 کیلوگرم 350 میلیمتر با بتن به عیار 120
 .سیمان در متر مکعب

 112208  

  

 مترطول 331،500

خت و نصب لوله بتنی مسلح تهیه مصالح و سا
 میلیمتر و ضخامت جدار 1200به قطر داخلی 

 کیلوگرم 350 میلیمتر با بتن به عیار 140
 .سیمان در متر مکعب

 112209  

  

 مترطول 414،000

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح 
 میلیمتر و ضخامت جدار 1400به قطر داخلی 

 کیلوگرم 350 میلیمتر با بتن به عیار 150
 .سیمان در متر مکعب

 112210  
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 و گمانه زنیچاه عملیات حفاری . دوازدهمفصل  
 

   مقدمه
 

  مشـخص و طـی صورتجلسـه بـه           مهندس مشاور یا دسـتگاه نظـارت       گالری باید بوسیله کارفرما یا       های  محل حفاری چاهها و میله     .1

 .پیمانکار تحویل داده شود

  .باشد منظورحفر چاه بعهده کارفرما میه  آن بهای اخت هزینهکسب مجوزهای الزم و قانونی و پرد .2

 بابـت   ،برداری بیشتر باشد    نیاز به نمونه  مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    تشخیص    درحفاری چاهها چنانچه بعلت تغییر جنس طبقات به        .3

 .گیرد مینمونه برداری اضافی هیچگونه اضافه پرداختی تعلق ن

 ،آزمایش برگشـت   استراحت موتور در  ) بعد از شستشو و آزمایش    (ور پمپ جهت شروع آزمایش      درردیف مدت زمان استراحت موت     . 4

 .شود جزو ساعات پمپاژ محسوب می

حفاری در نظر    های   ماشین یل دستی و بدون استفاده از     اوس گمانه و گالری با      ،، حفر چاه  120404 تا   120101ی  ها  ردیفدر این فصل     .5

 . استگرفته شده

  فیلتر و آجر و سنگ بابت مهار کول ها و پر کردن پشت  آنهاپیش بینی شده است ریظ ن، هزینه تهیه مصالح،فصل این های در هزینه .6

ی عملیات خاکی بـا دسـت و        ها  ردیفسایر عملیات خاکی بعد از اتمام چاه در مورد تسطیح خاکها و یا حمل بیش از ده متر آنها از                      .7

 .شود می استفاده  بر حسب موردماشین

 خاک نرم و سنگ در فصـل عملیـات خـاکی بـا دسـت در ایـن فصـل        ،نواع زمینها از نظر سختی و راحتی کار مانند سخت      تعریف ا  . 8

 .نماید مینیزصدق 

شود که حرکات زمین در آن بوضوح دیده شـود و در هنگـام حفـاری بـدون                   میبه اراضی گفته    و ریزشی   اراضی و زمینهای ناپایدار      .9

 .گیرد  درصد اضافه بها تعلق می25ها  ی حفاری در این نوع زمینها ردیف به .اشدنصب کول ادامه حفاری غیر ممکن ب

ی هـا   ردیفبه قیمت    درصد     50 ،در زمینهای سخت انجام شود    های حفاری     دستی و بدون استفاده از ماشین     در صورتی که چاه زنی       .10

 .شود  اضافه می120104 تا 120101

 یهـا   ردیفبه قیمت    درصد     50 ، در زمینهای سخت انجام شود     های حفاری   از ماشین دستی و بدون استفاده     در صورتی که چاه زنی       .11

 .شود می اضافه 120304 تا 120301

 و چنانچـه  شـود  ی چاه زنی میله اضافه می ها  ردیفبه قیمت    درصد     20 ،انجام شود کوره و گالری خشک     در صورتی که حفاری در       .12

 .شود  میی چاه زنی میله اضافهها ردیف به قیمت درصد  30 ،دکوره و گالری آبدار باشدر 
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ی چـاه   هـا   ردیـف  از قیمت     درصد   5 ،کش توسط کارفرما تأمین شود       الکترو پمپ کف   ،در صورتی که در حفاری در زیر سطح آب         .13

 .شود میزنی در زیر آب کسر 

از  درصـد  12 ،ا تأمین شـود کش توسط کارفرم  برق یا موتور ژنراتور و الکترو پمپ کف  ،در صورتی که در حفاری در زیر سطح آب         .14

 .شود میی چاه زنی در زیر سطح آب کسر ها ردیفقیمت 

از قیمت  درصد 18،کش و ژنراتور توسط کارفرما تأمین شود  الکترو پمپ کف،کمپرسور،در صورتی که در حفاری در زیر سطح آب      .15

 .شود میی چاه زنی در زیر آب کسر ها ردیف

، یـا مصـالح     )کنگلو مرا یا جوشسنگ   ( جنس طبقات از آبرفتهای سخت       ، و کارفرما  اه نظارت مهندس مشاور یا دستگ   چنانچه با تایید     .16

 .شود میاضافه  درصد  30،)در آن عمق(به قیمت حفاری در زمینهای آبرفت ، باشد) قلوه سنگ(درشت دانه 

 لیتـر  10 تا 5بادبی  ، درصد 20،ر در ثانیه   لیت 5 تا   3دبی   با ، درصد 10 ، لیتر در ثانیه   3 آرتزین بادبی تا     های  در صورت حفاری در سفره     .17

 .شود میی حفاری در زمینهای آبرفتی اضافه ها ردیفبه بهای  درصد  100لیتر در ثانیه 10 و بادبی بیش از  درصد 50در ثانیه

ت سـیمان   عملیات تزریق سیمان انجام شود هزینه عملیا      ،های سنگی و آهکی     چنانچه برای پر کردن حفره یا جلوگیری از ریزش الیه          .18

 .شود میی تزریق سیمان و حفاری در سنگ محاسبه ها ردیفکاری و حفاری مجدد در سیمان برابر 

مهندس مشاور یـا دسـتگاه    ممکن است برای حفاری محل شمع و طبق دستور ،با توجه به فصلهای مختلف سال و محل اجرای کار     .19

ی مربوط در سایر فصلهای این فهرست       ها  ردیف براساس واحد    نیاز به ایجاد سکوی حفاری باشدکه در این صورت بهای آن          ،نظارت

 .بها پرداخت خواهد شد

ی هـا   ردیـف  هزینه اجرای عملیات یادشده با استفاده از         ،های سنگین و شمع کوبی      در حفاری محل شمعهای عمیق و بارگیری شمع        .20

  .شود محاسبه و پرداخت میآهن   واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راهی در فهرست بهامربوط

 انجـام آن و پرداخـت   ،چنانچه برای بردن وسایل حفاری و استقرار دستگاههای حفاری در محل حفاری نیاز به راه دسترسـی باشـد           .21

  مربوط به عهده کارفرماستهای هزینه

 . برسدتمهندس مشاور یا دستگاه نظارمحل منبع تامین آب مورد نیاز برای عملیات حفاری باید به تایید  . 22
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 167،000

های نرم و باالی سطح  چاه زنی میله در زمین
 15 متر و حمل خاک تا شعاع 20آب، تا عمق 

 .متری اطراف چاه

 120101  

  

 مترمکعب 231،000

های نرم و باالی سطح  چاه زنی میله در زمین
 متر و حمل 30 تا 20 در عمق بیش از آب،

 . متری اطراف چاه15خاک تا شعاع 

 120102  

  

 مترمکعب 272،000

های نرم و باالی سطح  چاه زنی میله در زمین
 متر و حمل 40 تا 30آب، در عمق بیش از 

 . متری اطراف چاه15خاک تا شعاع 

 120103  

  

 مترمکعب 315،500

رم و باالی سطح های ن چاه زنی میله در زمین
 متر و حمل 50 تا 40آب، در عمق بیش از 

 . متری اطراف چاه15خاک تا شعاع 

 120104  

  

 مترمکعب 619،000

های سنگی و باالی  چاه زنی میله در زمین
سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و 
چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا 

 15 شعاع  متر و حمل مواد حاصل تا20عمق 
 .متری اطراف چاه

 120201  

  

 مترمکعب 803،500

های سنگی و باالی  چاه زنی میله در زمین
سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و 
چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در 

 متر و حمل مواد 30 تا 20عمق بیش از 
 .متری اطراف چاه 15حاصل تا شعاع 

 120202  

  

 مترمکعب 1،071،000

های سنگی و باالی  چاه زنی میله در زمین
سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و 
چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در 

 متر و حمل مواد 40 تا 30عمق بیش از 
 . متری اطراف چاه15حاصل تا شعاع 

 120203  

  

 مترمکعب 1،198،000

االی های سنگی و ب چاه زنی میله در زمین
سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و 
چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در 

 متر و حمل مواد 50 تا 40عمق بیش از 
 . متری اطراف چاه15حاصل تا شعاع 

 120204  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 458،000

های نرم و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
 20آب، با استفاده از تلمبه موتوری، تا عمق 

 متری اطراف 15متری و حمل خاک تا شعاع 
 .چاه

 120301  

  

 مترمکعب 636،000

های نرم و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
آب، با استفاده از تلمبه موتوری، درعمق بیش 

 15 متر و حمل خاک تا شعاع 30 تا 20از 
 .متری اطراف چاه

 120302  

  

 مترمکعب 711،000

های نرم و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
آب، با استفاده از تلمبه موتوری، در عمق بیش 

 15 متر و حمل خاک تا شعاع 40 تا 30از 
 .متری اطراف چاه

 120303  

  

 مترمکعب 800،500

های نرم و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
آب، با استفاده از تلمبه موتوری، در عمق بیش 

 15ع  متر و حمل خاک تا شعا50 تا 40از 
 .متری اطراف چاه

 120304  

  

 مترمکعب 896،500

های سنگی و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، 
قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه 

 متر و حمل مواد حاصل تا 20آن، تا عمق 
 . متری اطراف چاه15شعاع 

 120401  

  

 رمکعبمت 1،169،000

های سنگی و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، 
قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه 

 متر و حمل 30 تا 20آن، در عمق بیش از 
 . متری اطراف چاه15مواد حاصل تا شعاع 

 120402  

  

 مترمکعب 1،339،000

 سنگی و زیر سطح های چاه زنی میله در زمین
آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، 
قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه 

 متر و حمل 40 تا 30آن، در عمق بیش از 
 . متری اطراف چاه15مواد حاصل تا شعاع 

 120403  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترمکعب 1،492،000

های سنگی و زیر سطح  چاه زنی میله در زمین
 از تلمبه موتوری و کمپرسور، آب، با استفاده

قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه 
 متر و حمل 50 تا 40آن، در عمق بیش از 

 . متری اطراف چاه15مواد حاصل تا شعاع 

 120404  

  

 مترطول 173،500

های آبرفتی،  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 متر و برداشت 50 اینچ تا عمق 10به قطر 
 . متر3 هر نمونه از

 120501  

  

 مترطول 180،000

های آبرفتی،  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 متر و 100 تا 50 اینچ از عمق 10به قطر 

 . متر3برداشت نمونه از هر 

 120502  

  

 مترطول 190،000

های آبرفتی،  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 متر و 150 تا 100 اینچ از عمق 10به قطر 
 . متر3 نمونه از هر برداشت

 120503  

  

 مترطول 27،800

 تا 120501های  اضافه بها نسبت به ردیف
 به ازای هر دو اینچ اضافه قطر 120503

 اینچ 2برای  (. اینچ36حفاری یکبار  تا قطر 
 ). اینچ سه بار6 اینچ دوبار و 4یکبار، 

 120601  

  

 مترطول 587،000

نگین در ای س حفاری شناسایی به روش ضربه
 اینچ تا 12هر نوع تشکیالت سنگی، به قطر 

 . متر3 متر و برداشت نمونه از هر 50عمق 

 120701  

  

 مترطول 629،500

ای سنگین در  حفاری شناسایی به روش ضربه
 اینچ در 12هر نوع تشکیالت سنگی، به قطر 

 3 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا 50عمق 
 .متر

 120702  

  

 مترطول 168،500

های  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین
 12ای سنگین به قطر  سنگی به روش ضربه

 50 اینچ تا عمق 14اینچ و تبدیل آن به قطر تا 
 .متر

 120801  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترطول 176،500

های  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین
 12ای سنگین به قطر  سنگی به روش ضربه

 اینچ در عمق 14تا اینچ و تبدیل آن به قطر 
 . متر100 تا 50

 120802  

  

 مترطول 209،000

حفاری شناسایی به روش دورانی با استفاده از 
ای، به  های آبرفتی و ماسه گل حفاری در زمین

 متر و 50 اینچ تا عمق 625/7 تا 25/6قطر 
 . متر3برداشت نمونه از هر 

 120901  

  

 مترطول 217،000

 دورانی با استفاده از حفاری شناسایی به روش
ای، به  های آبرفتی و ماسه گل حفاری در زمین

 100 تا 50 اینچ در عمق 625/7 تا 25/6قطر 
 . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 120902  
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  و کارهای متفرقهکاری عایق. سیزدهمفصل  
 

   مقدمه
 

نظور آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی در نظر گرفته شده           هزینه برس یا سمباده زدن به م      ،ی اجرای رنگ و ضد زنگ     ها  ردیفدر   .1

 نیاز به زنگ زدایی داشته ،و تایید کارفرمامهندس مشاور یا دستگاه نظارت چنانچه سطوح فلزی به علت زنگ زدگی با تشخیص ،است

 .ی زنگ زدایی پرداخت خواهد شدها ردیف از ، بهای آن بر حسب مورد،باشد

 .شود می، بر حسب وزن کارهای فلزی زنگ زدایی شده پرداخت 130302  و130301ی ها ردیفبهای واحد  .2

  .شود می پرداخت ،بر حسب وزن کارهای فلزی ضد زنگ یا رنگ آمیزی شده130306تا 130303ی ها ردیفبهای واحد  .3

 هزینـه   .ان منظـور شـود     بایـد در اسـناد و مـدارک پیمـ          ،برداری مورد نیاز است     نقشه و مشخصات ساختمانهایی که برای دوران بهره        . 4

 ، با استفاده از فهرست بهای واحد رسته ساختمان که در زمان تهیه و بر آورد هزینـه اجـرای کـار نافـذ اسـت                         ،ساختمانهای یاد شده  

 بـر اسـاس پیشـرفت کـار         ،ی یاد شده  ها  ردیفپرداخت  .شود میمحاسبه و به صورت مقطوع بر آورد و در مقابل ردیف مربوط درج              

  .شود میانجام 

 به یکدیگر و جوش مورد نیاز واتر استاپ الستیکی،در قیمتهای مربـوط             )P.V.C(دستمزد چسباندن نوارهای واتر استاپ پالستیکی        .5

 .منظور شده است

منظـور  130702و130701ی هـا  ردیـف  در قیمـت  ،تمام مصالح و وسایل الزم برای نصب واتر استاپ، به استثنای میلگردهای اضافی  .6

 .شده است

 باید به میزان درج شده در نقشه ها و مشخصات فنـی بـوده و در هـر                   ،)OVERLAP( مقدار همپوشانی    ،کاریهای رطوبتی در عایق    .7

 . سانتیمتر کمتر باشد10 این مقدار نباید از ،صورت

هـا اسـت و هزینـه         هـا و صـورت جلسـه         طبق ابعاد درج شـده نقشـه       ،مبنای اندازه گیری و پرداخت سطح ظاهری عایق کاری شده          . 8

 .ی این فصل منظور شده استها ردیفپوشانی در هم

 منحنـی و ماننـد آنهاسـت و هـیچ گونـه      ، مورب، قائم ، برای انجام کار در تمام سطوح اعم از افقی         ،ی این فصل  ها  ردیفبهای واحد    .9

 . قابل پرداخت نیست،اضافه بهایی بابت صعوبت،عمق و انحنا و مانند آنها

 : برای هر یک متر مربع به ترتیب برابر است با ،طوبتیمقدار قیر مورد مصرف در عایق کاری ر .10

  کیلوگرم برای سطوح افقی، 2 کیلوگرم قیر برای سطوح قائم و 5/1،اندود قیری. 10-1

  کیلوگرم برای سطوح افقی،5/3کیلوگرم قیر برای سطوح قائم و 2/ 5 ،اندود با یک الیه گونی. 10-2

 . کیلو گرم برای سطوح افقی5گرم برای سطوح قائم و  کیلو 5/3 ،اندود با دو الیه گونی. 10-3
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 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

دسیمتر مکعب 141،000
تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای 

 .گاههای آزاد تکیه

 130201 

  

 کیلوگرم 160
های  اسکلت) زنگ زدایی(سمباده یا برس زدن 

 .فلزی یا میلگرد
 130301 

  

 کیلوگرم 785
 به روش  یا میلگرد،فلزیهای  اسکلتزدایی  زنگ

 ). سند بالست(ماسه پاشی 
 130302 

  

 کیلوگرم 305
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ، روی 

 . فلزیاسکلت
 130303 

  

 کیلوگرم 475

تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو 
، روی دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه

 .کارهای فلزی

 130304 

  

 کیلوگرم 430

تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو 
دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روی 

 .کارهای فلزی

 130305 

  

 کیلوگرم 915

تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضد زنگ مناسب و 
دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی 

کرون در هر دست  می100کارهای فلزی به ازای 
 .رنگ

 130306 

  

 مترمربع 4،290
سطوح فلزی ) زنگ زدایی(سمباده یا برس زدن 

 .آالت سبک و ساخته شده آهن
 130307 

  

 کیلوگرم 535

 به ازای هر 130306اضافه بها نسبت به ردیف 
 میکرون افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپکسی 100

 ).شود  میکرون به تناسب محاسبه می100کسر (

 130401 

 130501  .تهیه و نصب نوار شبرنگ مترمربع 210،500  
 130502  .تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ مترمربع 113،500  
  

 مترمربع 1،930

، به وزن )فیلم پلی اتیلن(تهیه و نصب نایلون 
 گرم در مترمربع، برای بتن و یا 150حدود 

در کار باقی کارهای مشابه آن، که نایلون الزاماً 
 . بماند

 130601 

  

 مترطول 41،100
 سانتیمتر، از 15تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 

 .جنس پی وی سی
 130701 
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 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 مترطول 48،400
 سانتیمتر، از 15تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 

 .جنس الستیک
 130702 

  

 مترطول 2،000
 1، برای هر 130701اضافه بها نسبت به ردیف 

 . سانتیمتر15متر اضافه بر سانتی
 130801 

  

 مترطول 1،640
 1، برای هر 130702اضافه بها نسبت به ردیف 

 . سانتیمتر15سانتیمتر اضافه بر 
 130802 

 130901  .عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری مترمربع 9،000  
  

 مترمربع 26،600
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک 

 .یه گونیال
 130902 

  

 مترمربع 43،200
عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو 

 .الیه گونی
 130903 

  

 مترمربع 36،700

عایق کاری روطوبتی با عایق پیش ساخته درجه 
یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تی شو، به 

 . میلیمتر به انضمام قشر آستر3ضخامت 

 131001 

  

 لمترطو  
ها و  بندهای چوبی ـ چپری ـ اپی پایه  اندود قیری

 .ها و حصارها شمع
 131101 

  

 مترطول  
های فلزی بندهای سبک فلزی و  پایه اندود قیری

 .ها حصارها و گلخانه
 131102 

 131201  . سانتیمتر2عایق کاری با آسفالت نرم به ضخامت  مترمربع 47،600  
  

 مترمربع 19،800

 برای هریک 131201نسبت به ردیف اضافه بها 
سانتی متر ضخامت اضافی، کسر سانتی متر به 

 .شود تناسب محاسبه می

 131202 

  

 مترمربع 10،800
 عایق کاری با انواع رنگ و ضد زنگ برای هر قشر

 .  مخازن فلزیروی
 131301 

  

 مترمربع 4،740

عایق کاری توسط پاشیدن مواد روغنی و نفتی و 
نعتی برای تثبیت شن و ماسه و شیمیایی و ص

سطوح واریزه ای یا کم کردن نفوذپذیری نظیر 
 .مالچ پاشی

 131401 

  

 مقطوع  
تهیه مصالح و اجرای ساختمانهای کنترل، اداری و 

 .برداری نگهبانی، بمنظور استفاده در دوران بهره
 131501 

  

 مقطوع  
تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، بمنظور 

 .ه در دوران بهره برداریاستفاد
 131502 
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 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 کیلوگرم 55،600
تهیه و کارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی برای 

 .عبور آب
 131601 
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 حمل مصالح عمومی.   چهاردهم فصل 

   مقدمه
   مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  همچنین کیلومتر، و30  ، تا فاصلۀ  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینۀ .1

 30 مازاد بر   حمل هزینۀ).2 بند   موضوع  مصالح  استثنای به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای یها ردیف  در قیمت
 سایر  شود و برای  می  پرداخت  فصل  این یها فردی   مورد، بر اساس ، بر حسب ینتب  های ، لوله ، آهک  فوالد، سیمان کیلومتر، تنها برای

 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینۀ گونه ، هیچ مصالح
 در   کیلومتر و باراندازی1 تا   و حمل  بارگیری ، هزینۀ  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  لوله ، فیلتر و همچنین ، بنایی  بتن  سنگی  و مصالح  آب برای .2

   کیلومتر، برای1 مازاد بر   حمل  هزینۀ  پرداخت نحوۀ. است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای یها ردیف، در   مصرف محل
 . است  شده ، تعیین  فصل  یا این  مربوط  فصلهای  مورد در مقدمه ، بر حسب ساخته  پیش  بتنی  قطعات  و همچنین  سنگی ، مصالح آب

   زیر تعیین  شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینۀ  در محاسبۀ  که1 بند   موضوع  مصالح از مقادیر هر یک .3
 :  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبۀ  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  محاسبۀ  تنها برای  شده مقادیر تعیین.شود می

  و آهک نسیما .1ـ3 
 :  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیۀ  برای سیمان .1ـ1ـ3 

 .شود  می ، محاسبه  و آهک سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در بتن، آهک و شفته  عیار سیمان ، براساس  مقدار سیمان
 :  سنگی  بنایی  کارهای  مالت  تهیۀ  برای سیمان .2ـ1ـ3 

  میزان ، به  بنایی  در کارهای  مالت  و حجم  شده ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در مالت  عیار سیمان  به  توجه، با  مقدار سیمان
 .شود  منظور می  بنایی  کارهای  کل  درصد حجم30

 :  سیمانی  اندودهای  مالت  تهیه  برای سیمان .3ـ1ـ3 
   با توجه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در مالت  عیار سیمان ، براساس  پرکننده  و مالتهای  اندودکاری  در مالت  مقدار سیمان

 .شود  می  اندودها محاسبه ضخامت به
 فوالد .2ـ3 

 و   تقویتی  و ورقهای ، لوله ری، سپ ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول ، از میلگرد و پروفیلهای  فوالد مصرفی  کیلوگرم1 هر  ازای  به
 .شود ، منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  براساس  که اتصالی

 :شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل .4
 خرید   محل  حالت در این.  است  مربوط  کارخانۀ ، محل  شود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ4 

 . کارفرما برسد  و تصویبمهندس مشاور یا دستگاه نظارتتأیید  باید قبالً به
   سیمان که (  داخلی  سیمان ارخانۀ ک  نزدیکترین ، محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .2ـ4 

 .، خواهدبود)کند  خرید تولید می مورد نظر را در زمان
 :شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، برای مبدأ حمل .5
 شود، مبدأ   خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های  کارخانهتولید کنندگان، مستقیماً از فوالد   که در صورتی .1ـ5

   حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای کارخانه تولید   محل داخلیهای  کارخانهتولید کنندگان  خرید از   برای حمل
 .سد کارفرما بر  و تصویبمهندس مشاور یا دستگاه نظارتتأیید   باید قبالً به  خرید یا تحویل محل
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 نشود،   خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلی های داخلی  کارخانهتولید کنندگانمسقیماً از فوالد    که در صورتی .2ـ5
جزو تولیدکنندگان  نورد نیز های کارخانه .کند  فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می کارخانهنزدیکترین محل تولید  ،مبدأ حمل

  .شوند محسوب می
 یاد   در دفترچۀ  که  و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچۀ  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای .6

   آنها تعیین ، فاصلۀهندس مشاور یا دستگاه نظارتم نظر   طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای  مسافتی شده
 .شود می

   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل یها ردیف   کیلومتر باشد، طبق450تا ) مبدأ تا مقصد (  حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای .7
   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل یها دیفر   کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت

   شود، بهای  حمل  فله  بصورت  آهک چنانچه .شود  کیلومتر پرداخت می30های مربوط برای تمام طول مسیر پس از کسر   به ردیف50/1
 .شود  می  پرداختهای مربوط به حمل آهک پاکتی  نیز از ردیف آن

   درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این یها ردیف   مورد، بهای  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههای الح مص  حمل  که در صورتی .8
 .شود می

 برابر قیمت 5/1شود، حسب مورد معادل  هزینه حمل مصالح سبک و حجیم که توسط کارفرما برای نصب و اجرا تحویل پیمانکار می .9
 .شود داخت می پر140106 تا 140101های  ردیف

توسط کارفرما هزینه آن طبق استعالم ) نظیر هواپیما و چرخ بال(ها توسط وسایل هوابرد  در صورت تایید ضرورت حمل مصالح و نهاده .10
 .شود  پرداخت می و تعییناز مراجع مربوط
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال( بهای کل

  

 تر کیلوم-تن  365

حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت 
 . کیلومتر75 کیلومتر، تا 30مازاد بر 

 140101 

  

  کیلومتر-تن  245
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت 

 . کیلومتر150 کیلومتر، تا 75مازاد بر 
 140102 

  

  کیلومتر-تن  155
تی برای مسافت حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاک

 . کیلومتر300 کیلومتر، تا 150مازاد بر 
 140103 

  

  کیلومتر-تن  125
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت 

 .  کیلومتر450 کیلومتر، تا 300مازاد بر 
 140104 

  

  کیلومتر-تن  110
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت 

 .  کیلومتر750متر، تا  کیلو450مازاد بر 
 140105 

  

  کیلومتر-تن  91
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت 

 . کیلومتر 750مازاد بر 
 140106 

  

29 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر برای 200 تا 100حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 140301 

  

64 
  -مترطول 
 مترکیلو

 میلیمتر برای 350 تا 250حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 140302 

  

120 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر برای 500 تا 400حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 140303 

  

155 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر برای 700 تا 600حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 140304 

  

295 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر برای 1000 تا 800حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 .مسافت مازاد بر یک کیلومتر

 140305 

  

475 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر 1400 تا 1200حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 .د بر یک کیلومتربرای مسافت مازا

 140306 

  

  
  - کیلوگرم
 کیلومتر

،  پلی اتیلن به P.V.Cهای پالستیکی  حمل انواع لوله
ای به هر قطر برای مسافت  صورت کالفی یا شاخه

  . کیلومتر30مازاد بر 

140307 

  
  کیلومتر-تن  

 140401 . کیلومتر75 تا 30حمل قیر فله برای مسافت مازاد بر 

 140402 . کیلومتر75حمل قیر فله برای مسافت مازاد بر  لومتر کی-تن    
  

  کیلومتر-تن  
 140403 .حمل مالچ نفتی به وسیله تریلی
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  مصالحدستیحمل های کشاورزی و منابع طبیعی و  حمل نهاده.   پانزدهم  فصل
 

   مقدمه
 

های مصرفی امورکشـاورزی و منـابع         مصالح و نهاده  ) تخلیه(زی  باراندامدت زمان    ، حمل ،بارگیریمدت زمان   های    در این فصل هزینه   . 1
 14های قبـل و فصـل     و فصلها ردیفبجز آنچه صراحتاً در    ( در نظر گرفته شده است       ،طبیعی و آبخیزداری از محل تهیه تا محل مصرف        

 .)این فهرست بهاء آمده است
 ، خاکهـای دیگـر نظیـر خاکهـای صـنعتی          .ورزی و گیاهی اسـت    منظور از خاک در این فصل خاکهای مغذی و آلی مورد مصارف کشا            . 2

  .باشد  تن در متر مکعب می4/1 و وزن مخصوص آن حداکثر شود  ساختمانی را شامل نمی،معدنی

مهنـدس   بایـد قـبالً بـه تأئیـد     ) سم و امثال آنهـا ، کود، بذر،های گیاهی گونه(های گیاهی و کشاورزی و منابع طبیعی  محل خرید نهاده . 3
 محـل تحویـل   ،های یاد شده بـرای پرداخـت هزینـه حمـل      مبداء حمل مصالح و نهاده  . و تصویب کارفرما برسد    اور یا دستگاه نظارت   مش

  . آنها است)محل خرید(

نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است و در مورد راههایی کـه در دفترچـه                     ،مبنای تعیین مسافت حمل   . 4
 فاصـله آنهـا   ،مهندس مشاور یا دسـتگاه نظـارت   با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله طبق نظر  ، مسافتی برای آنها تعیین نشده است      یادشده
  .شود میتعیین 

 ، انجـام شـود  1در راههای خاکی و شـنی درجـه   با ماشین های گیاهی و کشاورزی و منابع طبیعی     در صورتی که حمل مصالح و نهاده      . 5
  .شود  درصد پرداخت می20ی این فصل به اضافه ها ردیفبهای  ،برحسب مورد

 بر ، انجام شود2در راههای خاکی و شنی درجه با ماشین های گیاهی و کشاورزی و منابع طبیعی  در صورتی که حمل مصالح و نهاده . 5-1
  .شود  درصد پرداخت می30ی این فصل به اضافه ها ردیف ،حسب مورد

ی ایـن فصـل بـه       ها  ردیف بهای   ،بر حسب مورد  ، انجام شود  3در راههای خاکی و شنی درجه       با ماشین   مصالح  در صورتی که حمل     . 5-2
 .شود  درصد پرداخت می50اضافه 

ی ها ردیفبهای طبق  بر حسب مورد  ، مالرو و امثال آن انجام شود      ،نوفرقبا  درصورتی که حمل  مصالح در راههای خاکی و شنی و            . 5-3
 .شود  پرداخت می،این فصل

 .شود می طبق استعالم از مراجع مربوط انجام )نظیر هواپیماو چرخ بال(حمل مصالح توسط وسایل هوابرد . 6

 و 150201هـای   بهای ردیـف  درصد 80  معادل کیلوگرم با ماشین2های با وزن باالتر از      ای و گلدانی در گلدان       هزینه حمل گیاهان بوته    .7
 .پرداخت استمحاسبه و  قابل  کیلو گرم،2مازاد بر ها  افزایش وزن گلدان به نسبت 150202

به نسـبت افـزایش     ( سانتیمتر با ماشین به نسبت افزایش مساحت قاعده گلدان           10با قطر بیش از     در گلدانهای    هزینه حمل نهال گلدانی      .8
 . قابل محاسبه و پرداخت است150302و  150301ی ها ردیفنسبت به ) قطر گلدان

) تنـه ( سانتیمتر توسط ماشین به نسـبت افـزایش قطـر سـاقه     2بیشتر از  ) تنه(لمه و پاجوش و نهال ریشه دار با قطر ساقه           هزینه حمل ق  . 9
 .داخت استر قابل محاسبه و پ150503 تا 150502ی ها ردیفنسبت به 
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 و  8 ،7نظیر بنـدهای    ،  151403  تا 151301و   151103 تا   151001ی  ها  ردیفی حمل غیر ماشینی از      ها  ردیف تمام اضافه هزینه حمل     .10
 . فوق قابل محاسبه و پرداخت است9

 : متر اول، بصورت زیر قابل محاسبه و پرداخت است50 متر به جز 1000ی حمل دستی برای تا فاصله ها ردیف هزینه حمل کلیه .11
یابد، یکصـد متـر اول یکبـار،          د افزایش می   درص 10 متر،   100ی حمل توسط کارگر برای هر       ها  ردیفکلیه  )  به اضافه بها ( هزینه حمل    .الف

 .شود دوبار و همینطور الی آخر، که به ردیف حمل ما قبل اضافه مییکصد متر دوم 
یکصـد متـر    یابد،     درصد افزایش می   5 متر،   100 فرغون برای هر     مانند دستی   وسیله با   ی حمل ها  ردیفکلیه  )  به اضافه بها (هزینه حمل    .ب

 .شود  دوبار و همینطور الی آخر، که به ردیف حمل ما قبل اضافه میمتر دوماول یکبار، یکصد 
 .حمل دستی مراجعه فرماییدمحاسبه برای سهولت محاسبه، به جدول ضرایب 

یکصد متـر اول یکبـار، یکصـد        یابد،     درصد کاهش می   5 متر،   100با چهارپا برای هر     ی حمل   ها  ردیفکلیه  ) کاهش بها به  (هزینه حمل   . ج
 .شود ، که به ردیف حمل ما قبل اضافه میار و همینطور الی آخرمتر دوم دوب

 40دار حسـاس باشـد    های گلدانی و قلمه و پاجوش و نهـال ریشـه     ای و نهال    که گیاهان بوته    های حمل، در صورتی     نسبت به کلیه ردیف   . 12
بـرای  . مراجعـه شـود   ) جدول زیر (سبه دستی   و برای سهولت محاسبه به جدول ضرایب محا        .درصد اضافه بها قابل محاسبه و پرداخت است       

 .شود  متر محاسبه می1000فواصل بیشتر از یک کیلومتر نظیر فاصله تا 

 های کشاورزی و منابع طبیعی تا یک کیلو متر جدول ضرایب محاسبه هزینه حمل دستی مصالح و نهاده
 )به استثناء چوب آالت جنگلی(

 

 فاصله ردیف
 )برحسب متر(

 فواصل
 )تربرحسب م(

حمل دستی توسط 
 نیروی کارگر

 وسیلهحمل دستی توسط 
 حمل با چهارپا دستی مانند فرغون

1 100 150-50 1/1 05/1 95% 
2 200 250-150 2/1 10/1 90% 
3 300 350-250 3/1 15/1 85% 
4 400 450-350 4/1 20/1 80% 
5 500 550-450 5/1 25/1 75% 
6 600 650-550 6/1 30/1 70% 
7 700 750-650 7/1 35/1 65% 
8 800 850-750 8/1 40/1 60% 
9 900 950-850 9/1 45/1 55% 
10 1000 1050-950 2 50/1 50% 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 کیلومتر 7

های تا  ای و گلدانی در گلدان حمل گیاهان بوته
 1000سب هر  کیلومتری با ماشین، بر ح30فاصله 

 .بوته یا گلدان

 150201 

  

 کیلومتر 1

  مسافت حمل ای و گلدانی برای   گیاهان بوته حمل
 بوته یا 1000  کیلومتر، بر حسب هر 30مازاد بر 

 .گلدان

 150202 

  

 کیلومتر  

 10های به قطر تا  حمل نهال گلدانی در گلدان
 30سانتیمتر توسط ماشین از نهالستان تا فاصله 

 . گلدان1000متر، بر حسب هر کیلو

 150301 

  

 کیلومتر  

 10های به قطر تا  حمل نهال گلدانی در گلدان
سانتیمتر توسط ماشین از نهالستان برای مسافت 

 1000 کیلومتر، بر حسب هر 30حمل بیش از 
 .گلدان

 150302 

  

 کیلومتر  

، 150302 و  150301اضافه بها نسبت به ردیف 
 سانتیمتر 10ها بیش از  گلداندر صورتی که قطر 

 .باشد

 150401 

  

 کیلومتر 4

دار به قطر ساقه  حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه
 سانتیمتر از نهالستان برای مسافت 2حداکثر ) تنه(

 .  اصله1000 کیلومتر به ازای هر 30حمل تا 

 150501 

  

 کیلومتر  

دار به قطر ساقه  حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه
 سانتیمتر از نهالستان برای مسافت 2حداکثر ) نهت(

 . اصله1000  کیلومتر بر حسب 30حمل بیش از 

 150502 

  

 کیلومتر  

 تا 150501های  اضافه بها نسبت به ردیف
دار  ریشه نهال ( قطر قلمه   در صورتی که150502
 . سانتیمتر باشد2بیش از ) و پاجوش

 150601 

  

 کیلوگرم 34

امل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، مصالح ش حمل 
خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، 
چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با 

 . متر50دست کارگر، به ازای هر 

 150701 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 کیلوگرم 31

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه،  حمل 
خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، 

و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با چوب 
 . متر50 فرغون، به ازای هر مانندوسیله دستی 

 150702 

  

 کیلوگرم 29

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه،  حمل 
خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، 
چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن به 

 . متر50ر وسیله چهارپا، به ازای ه

 150703 

  

 عدد 530
 الستیک فرسوده و نیم کول با دست کارگر،  حمل

 . متر50به ازای هر 
 150901 

  

 عدد 265
 دستی وسیله الستیک فرسوده و نیم کول با  حمل
 . متر50 فرغون، به ازای هر مانند

 150902 

  

 عدد 760
 الستیک فرسوده و نیم کول با چهارپا، به  حمل

 . متر50ازای هر 
 150903 

  

 بوته 76
 50 بوته گلدانی  با دست کارگر، به ازای هر  حمل
 .متر

 151001 

  

 بوته 47
 فرغون، به مانند دستی وسیله بوته گلدانی با  حمل

 . متر50ازای هر 
 151002 

  
 بوته 105

 151003  . متر50 بوته گلدانی با  چهارپا، به ازای هر  حمل

  

 اصله 9
 با   محل تخلیه ماشین به محل کاشتحمل قلمه از

 . متر50دست کارگر، به ازای هر 
 151101 

  

 اصله 7
حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با 

 . متر50 فرغون، به ازای هر مانند دستی وسیله
 151102 

  

 اصله 19
حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با 

 . متر50چهارپا، به ازای هر 
 151103 

  

 کیلوگرم 9
 بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل  حمل

 . متر50مصرف با دست کارگر، به ازای هر 
 151201 

  

 کیلوگرم 8

 بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل  حمل
 فرغون، به ازای هر مانند دستی وسیلهمصرف با 

 . متر50

 151202 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 کیلوگرم 25
 تخلیه ماشین به محل  بذر و کود از محل حمل

 . متر50مصرف با  چهارپا، به ازای هر 
 151203 

  

 اصله 45

 2به قطر تا  نهال و پاجوش ریشه دار  حمل
 تخلیه ماشین تا محل  بدون گلدان از محلسانتیمتر 

 50دست کارگر، به ازای هر  با ) کاشت(غرس 
 .متر

 151301 

  

 اصله 37

 2طر تا به قنهال و پاجوش ریشه دار  حمل 
   تخلیه ماشین تا محل بدون گلدان از محلسانتیمتر 

 فرغون، به ماننددستی   وسیلهبا ) کاشت(غرس 
 . متر50ازای هر 

 151302 

  

 اصله 41

 2به قطر تا  نهال و پاجوش ریشه دار  حمل
 تخلیه ماشین تا محل  بدون گلدان از محلسانتیمتر 

 .متر 50با  چهارپا، به ازای هر ) کاشت(غرس 

 151303 

  

 گلدان 115

 10 نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا  حمل
)  کاشت(سانتیمتر از محل تخلیه به محل غرس 

 . متر50با دست کارگر، به ازای هر 

 151401 

  

 گلدان 74

 10 نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا  حمل
با ) کاشت(سانتیمتر از محل تخلیه به محل غرس 

 . متر50 فرغون، به ازای هر مانندی  دستوسیله

 151402 

  

 گلدان 160

 10 نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا  حمل
با  ) کاشت(سانتیمتر از محل تخلیه به محل غرس 

 . متر50چهارپا، به ازای هر 

 151403 

  

 گلدان  

 تا 151401های  اضافه بها نسبت به ردیف
 10یش از  در صورتی که قطر گلدانها ب151403

به نسبت افزایش مساحت قاعده (سانتیمتر باشد 
 ).گلدان

 151501 

  

 اصله  

ها و  های حمل پاجوش  به ردیف  بها نسبت اضافه
به ( سانتیمتر در ساقه 2ها برای قطر بیش از   قلمه

 ).نسبت افزایش قطر

 151601 

  

 گلدان  
های گلدانی  اضافه بهای حمل در صورتی که نهال

 .شندحساس با
 151701 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل 

  

 اصله  
اضافه بهای حمل در صورتی که قلمه ـ پاجوش یا 

 .دار حساس باشد نهال ریشه
 151801 
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  و جنگلداریبرداری بهره.   شانزدهم  فصل
 

   مقدمه
 

ی ا چوبها، اعم از جنگلی و دست کاشت به دو گروه چوبهای سخت و چوبهای نرم دسته بندی شـده کـه در دسـتورالعمل جداگانـه                      .1
 .فهرست و ارایه شده است

 مربـوط  هـای   آیین نامه هـا و دسـتورالعمل  ،براساس رعایت اصول فنی)  زنجیری(با اره موتوری  سرپا   بریدن درخت    ،منظور از قطع   .2
 .منظور شده است)  درجه10تا شیب ( درج شده برای مناطق هموار های است و ارقام ردیف

و در  . شـود  مـی انـدازه گیـری     ) کالیپر(ای اندازه گیری است وتوسط خط کش دوبازو          قطر برابر سینه درخت مبن     ، قطع های  در ردیف  .3
 . مختلف مالک محاسبه استهای  میانگین دو و یا سه بار اندازه گیری در جهت،که مقطع دایره ای نباشد صورتی

 طبقـات  هـای  غییـرات ردیـف   بـه نسـبت ت  ،حدفاصل دو طبقه قطری باشد ،درصورتی که قطر برابر سینه   ، قطع درخت  های  در ردیف  . 4
 متر از یقه درخت در قسـمت بـاالی شـیب            3/1 قطر برابر سینه عبارت از قطر درخت در ارتفاع           .شود میقطری پایین و باال محاسبه      

 .باشد زمین از خاک می
 کـاهش  ،اشـد ب) اعم از پهن برگان و سوزنی برگان جنگلی یا دست کاشـت  ( نرم   های  چنانچه درخت مورد قطع و استحصال از گونه        .5

 .گیرد می قطع و استحصال درختان سخت چوب تعلق های  به ردیف درصد20بهایی برابر 
 درصد 5 درصد افزایش درجه شیب، اضافه بهایی برابر 10 درصد واقع شود، برای هر 30دار بیش از   در مناطق شیبدر قطع درختان   .6

این اضـافه بهـا جـدا از اضـافه بهـای مـذکور در               . (بل اعمال است   درصد قا  100گیرد و تا شیب       های مربوط تعلق می     به ارقام ردیف  
.  درجه در سطح عمود بر سطح متوسط شـیب دامنـه اسـت     30تمایل محور قایم بر درخت در این مرحله تا          ). پیوست ضرایب است  

ای دیجیتـالی   هـ    درصد درختان قابل قطع در کتابجه طـرح جنگلـداری یـا نقشـه              70متوسط شیب منطقه نشانه گذاری      شیب عرصه،   
 . مناطق جنگلی است1:25000

و استقرار تنه درخت در محل مناسب برای انجام بینه زنی و سایر             بری    تاجاز    عبارت ،منظور از آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی         .7
 .عملیات تبدیل است

در محاسـبه   . گردد  اضافه پرداخت نمی  عملیات آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی جزو مرحله قطع درخت بوده و بابت آن هزینه                   . 8
های مرحله بینه زنی درخت مقطوعه برای استفاده کنندگان بهای تولید هر متر مکعب گرد بینه بدون توجه بـه ابعـاد آن                         هزینه ردیف 

 .مالک محاسبه هزینه است
مـواد اولیـه   )بهـای (ت و شامل قیمـت       انجام فعالیتهای اجرایی تا آماده نمودن محصوالت و مقطوعات اس          ،منظور ازتهیه در این فصل     .9

 .شود میو حمل ن) چوب(

 مؤسسه استاندارد و 1373مورخ آبان 3506 طبق استاندارد شماره ،تعاریف و ابعاد چوب آالت و مقطوعات جنگلی و دست کاشت           .10
 .باشد میتحقیقات صنعتی ایران 

اعـم از   (جاده جنگلی یاایسـتگاه چـوب آالت        ) حاشیه( تا کنار   از پای کنده   هزینه بارگیری و حمل و تخلیه چوب آالت و مقطوعات          .11
 .شود می مربوط محاسبه و پرداخت های جداگانه از ردیف)موقت و دائم

 ،باشد و به ازای هر یک کیلومترافزایش فاصله حمل گرده بینـه            می کیلومتر   2 برای فاصله حداکثر تا      11بند  هزینه حمل مقطوعات در      .12
 .یابد می درصد نسبت به هزینه ردیف مورد نظر افزایش 20 چوب آالت الواری و کاتین و هیزم
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 انجام کلیه عملیاتی است که از طریق آنهـا بتـوان چـوب آالت و مقطوعـات را در مقابـل آفـات و                 ،منظور از نگهداری در این فصل      .13
 .امراض محافظت نمود

ای  نـه پیمانکـار اسـت و بهـای جداگانـه     یبه هزها، تهیه خاک مناسب برای پر کردن جای ریشه  کن کردن درخت  ریشههای در ردیف  .14
 .شود و پیمانکار باید هزینه را در پیشنهاد قیمت خود منظور کند برای تهیه خاک پرداخت نمی

) حاشـیه (قطع درخت سرپا، خارج کردن چوب آن از عرصه جنگل، تبدیل، انتقال و دسته بندی چوب آالت و مقطوعـات تـا کنـار                          .15
های مربوط محاسبه و پرداخـت   و بارگیری و حمل آن جداگانه از ردیف      ) اعم از موقت و دایم    (ب آالت   جاده جنگلی یا ایستگاه چو    

 .شود می

ها بتوان ضـمن حفـظ کیفیـت موجـود چـوب              منظور از حفاظت و نگهداری در این فصل، انجام کلیه عملیاتی است که از طریق آن                .16
 .افظت نمود و شامل نگهبانی و حراست آن نیستها را در مقابل آفات و امراض و سایر خطرات مح آالت، آن

هزینه قطع درخت سرپا شامل دستمزدهای پاک کردن اطراف درخت و آماده سازی آن برای افکندن آن در مسیر تعیین شده و تعیین                        .17
 .شود مسیر افکندن آن و نیز ایجاد مسیر فرار اضطراری بوده و اضافه بهایی بابت آن پرداخت نمی

متر در قسمت باریک آن جزو مرحله آماده سازی برای بینه زنی و مرحله                 سانت 15های درخت مقطوعه تا قطر        شاخهتاج بری تنه و      .18
 .شود ای پرداخت نمی بابت آن هزینه. قطع است

 .های قطور، تولید کاتین است حاصل قطعه قطعه کردن تنه یا ساقه اصلی، تولید گرد بینه و شاخه .19

 7های به اقطـار       ن یا تبدیل تنه هیزمی به قطعات سبک قابل جابجایی توسط کارگر، و بریدن شاخه              هیزم سوخت یا صنعتی از شکافت      .20
 .شود متر به قطعات یک متری جزو مرحله تولید به هیزم است و اضافه بهایی بابت آن پرداخت نمی  سانتی15تا 

 جزو مراحل تولید ذغال بوده و هزینه اضافه بهایی بابـت            هزینه تولید هیزم برای تهیه ذغال یا تهیه کوره ذغال اعم از سنتی یا صنعتی               .21
 .گردد هزینه حمل آن از عرصه به کنار جاده یا ایستگاه مانند سایر تولیدات محاسبه و تعیین می. گردد آن تعلق نمی

ـ گردند، در رژیم تک گزینـی  های تولیدی و احیایی فقط در رژیم جنگلداری تدریجی پناهی تفکیک می     عرصه . 22 ک بـه طبیعـت    و نزدی
 .شود بابت صرفا تولیدی یا احیایی بودن عرصه هزینه اضافی پرداخت نمی. گیرد عملیات در تمام عرصه صورت می

هـای عرصـه و درصـد     های قابل پرداخت به عملیات تولید چوب آالت شامل متوسط شیب           های جنگل داری اضافه بها      در کلیه رژیم   .23
شـیب  . گردد تاثیر این عوامل در خارج کردن چوب از عرصه جنگل را نیز شامل می        . باشد  ای می   ای و بوته    انبوهی از پوشش درختچه   

 .گردد  متوسط شیب عرصه فعالیت بوده و کل عرصه جنگل را شامل نمی6عرصه بر اساس تعریف بند 

 .شود ن پرداخت نمیجمع آوری و استربندی هیزم در حاشیه جنگلی یا دپو موقت جزو مراحل تولید بوده و اضافه بهایی بابت آ . 24

های تجهیز  و استقرار و برچیـدن کارگـاه اسـت و               ساخت برگ به منظور استقرار عوامل و تجهیزات بهره برداری جنگل جزو هزینه             .25
 .گردد بابت آن اضافه بهایی پرداخت نمی

اشیه جاده جنگلی یـا     داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت مشبک عمودی و افقی و چیدمان و دسته بندی گردبینه در ح                    .26
 .گیرد دپو جزو مرحله خارج کردن محصوالت از عرصه جنگل بوده و هزینه اضافی بابت آن تعلق نمی

ها تا محیط متوسـط       ها به منظور تپه پایه، ستون و تیر و نظایر آن            های گرد جهت صاف کردن محیط آن        گره زدایی از گردبینه و چوب      . 27
 .شود ای اضافی برای آن پرداخت نمی  و هرینهمتر جزو مراحل تولید بوده  سانتی30

 .معیار حجم درخت سرپا برای محاسبات هزینه قطع حجم درخت سرپا در مرحله نشانه گذاری است . 28

 و  1×1های با مقطع دایره شکل به طول یک متر در فضای مکعبی شکل بـه ابعـاد قاعـده                      عبارت است از حجم چوب    ) Ester(استر   .29
   .باشد  مترمکعب می6/0 معادل و متر بوده 04/1ارتفاع 
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30 .  

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

  

 اصله 1،130

 سانتیمتر در 10قطع درخت با  قطر برابر سینه 
های  از گونه)  درصد10تا شیب (زمین هموار 
 .چوب سخت

 160301 

  

 اصله 805
 10 برای هر 160301اضافه بها نسبت به ردیف 

 .یمتر افزایش قطر برابر سینهتنسا
 160401 

  

 اصله 4،430

تهیه گرده (آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی 
 سانتیمتر از درختان قطع 30با قطر متوسط ) بینه

 .شده سخت چوب با انجام کلیه کارهای الزم

 160501 

  

 اصله 1،110

 برای افزایش 160501اضافه بها نسبت به ردیف 
 سانتیمتر اضافی  به 10ه ازای هر قطر متوسط ب

 10، برای . طبقه  قطری ما قبل اضافه میگردد
 سانتیمتر اضافی دوم 10سانتیمتر اضافی اول یکبار، 

 سانتیمتر اضافی سوم سه بار و همین 10دو بار و 
 . طور الی آخر به صورت تجمع مقادیر

 160601 

  

 درصد  
 160401 و 160301های  کسر بها نسبت به ردیف

 .در صورتی که گونه چوب نرم باشد
 160602 

 160701  .هزینه تهیه گرده بینه مترمکعب    
  

 مترطول  

های گرده و صاف کردن محیط  زدایی از چوب گره
تا محیط ... آنها بمنظور تهیه پایه، تیر، ستون و

 . سانتیمتر30متوسط 

 160702 

  

 مترطول  
 30متوسط های گرده تا محیط  پوست کندن چوب

 .سانتیمتر
 160703 

  

 مترطول  
 160703 و 160702اضافه بها نسبت به ردیفهای 

 . سانتیمتر به محیط متوسط10با ازای افزایش هر 
 160704 

  

 اصله  
تبر زدن تنه درختان بمنظور زودتر مثمر شدن آنها 

 ). غرورگیری(یا کاهش رشد ارتفاعی 
 160705 

  

 هر پالک 3،560
صب و یا بستن پالک شناسایی دستمزد ن

 .بر روی درختان) شناسنامه(
 160706 

 160801  .هزینه تهیه الوار استاندارد از چوبهای سخت مترمکعب    
 160802  .هزینه تهیه الوار کوتاه از چوبهای سخت مترمکعب    
 160901  .رس استاندارد از چوبهای سختوهزینه تهیه ترا مترمکعب    
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

 160902  .هزینه تهیه تراورس کوتاه از چوبهای سخت عبمترمک    
 161001  .هزینه تهیه قنداق از چوبهای سخت مترمکعب    
 161101  .هزینه تهیه نعل از چوبهای سخت مترمکعب    
 161201  .هزینه تهیه دو نعل از چوبهای سخت مترمکعب    
 161301  .ختاز چوبهای س) واشان(هزینه تهیه پلور  مترمکعب    
 161401  .هزینه تهیه تخته از چوبهای سخت مترمکعب    
  

 اصله  
 متر از چوبهای 3هزینه تهیه تیرچوبی با طول 

 .سخت
 161501 

  

 اصله  
  متر از چوبهای 6هزینه تهیه تیرچوبی با طول 

 .سخت
 161502 

  

 اصله  
  متر از چوبهای 8 هزینه تهیه تیرچوبی با طول

 .سخت
 161503 

  

 اصله  
  متر از چوبهای 10 هزینه تهیه تیرچوبی با طول

 .سخت
 161504 

  

 اصله  
 متر از چوبهای 12 هزینه تهیه تیرچوبی با طول

 .سخت
 161505 

  

 اصله  
از چوبهای سخت با ) پایه چوبی(تهیه سیم پایه 

 . متر2/2 سانتیمتر و طول حداکثر 10قطر حداکثر 
 161601 

 161701  . هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت مترمکعب    
 161702  .هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت تن    
 161801  .هزینه تهیه الره از چوبهای سخت تن    
 161901  .هزینه تهیه ستون استاندارد از چوبهای سخت اصله    
 162001  .تهیه رام از چوبهای سخت اصله    
 162101  .هک از چوبهای سختتهیه کال اصله    
 162201  .تهیه قیم ساده از چوبهای سخت اصله    
 162301  .تهیه هیزم از چوبهای سخت تن    
  

 تن  
 برای تهیه هیزم 162301اضافه بها نسبت به ردیف 

 .در جنگل مخروبه
 162302 

  

 مترمکعب  
هزینه بارگیری گرده بینه  با لودر چنگک دار یا 

 .جرثقیل
 162401 

 162402  .هزینه  حمل گرده بینه مترمکعب    
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

 162403  .هزینه حمل چوب آالت الواری مترمکعب    
 162404  . هزینه جمع آوری و حمل کاتین مترمکعب    
 162405  .هزینه جمع آوری وحمل هیزم تن    
  

 مترمکعب  
داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت 

 ).براساس اصول فنی(مشبک و افقی 
 162501 

  

 مترمکعب  
داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت 

 .عمودی
 162502 

 162601  .اندود کردن مقطع مقطوعات با پارافین اصله    
 162602  .اندود کردن مقطع مقطوعات با رنگ و ضد زنگ اصله    
  

 عدد  
زار  و ابSمقاطع گرده بینه با تهیه ) S(اس کوبی 

 .الزم
 162701 

  

 مترطول  
 10پوست کنی درختان قطع شده با قطر برابر سینه 

 .سانتیمتر
 162801 

  

 مترطول  

 10 برای هر162801اضافه بها نسبت به ردیف 
سانتیمتر افزایش قطر برابر سینه که به قطر ما قبل 

 .شود اضافه می

 162901 

 163001  .لکاری شدهتنک کردن عرصه های جنگلی یا نها هکتار    
  

 هکتار  

آزاد کردن نهالهای مستقر تا مرحله شل در عرصه 
از طریق حذف علفهای هرز و مزاحم و یا کاهش 
 .تعداد نهالهای گونه های نامرغوب برای هر نوبت

 163101 

  

 هکتار  

های  های حساس به سرما یا گونه هرس فرم گونه
ر با ضریب زیاد دو شاخه یا چند به منظو

جلوگیری از دو یا چند شاخه شدن در مرحله شل 
 .تا خال شامل کلیه کارهای الزم

 163201 

 163301  .های سوزنی برگ گونه) زنده(هرس خشک  هکتار    
31 .  
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 های کشاورزی و منابع طبیعی نهاده. نوزدهم فصل 
 

 مقدمه
و باتوجه  . است که برای اجرای عملیات موضوع پیمان مورد نیاز باشد         هایی     و مصالح کشاورزی و منابع طبیعی، مصالح و نهاده         ها  نهاده .1

ها و مشخصات فنی، توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه و یـا در پـای کـار بـه طـور مرتـب و                           بندی اجرای کار، طبق ویژگی      به برنامه زمان  
د آنها به کارگاه باید صورت جلسه ورود کـه در آن،  هنگام ورو. صحیح به شکلی تخلیه و انبار شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد 

 تنظیم شود و موقتا در کارگاه تحویـل پیمانکـار           مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است با حضور           
 .شود

های مربوط به بارگیری، حمل و        زینهو ه پیش بینی شده    های کشاورزی و منابع طبیعی        تهیه نهاده های این فصل، هزینه        در قیمت ردیف   .2
 .های مربوط در نظر گرفته شده است های فصل در ردیفتخلیه 

شـود و بـرای       های کشاورزی و منابع طبیعی اندازه گیری و یا شـمارش مـی               هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح و نهاده         .3
 هایی که مشمول هزینه حمل مازاد  برای مصالح و نهاده (7/0اعمال ضریب  درصد بهای آنها و هزینه حمل بدون 70تقویت مالی پیمانکار 

 های این فصل پس از  صد در صد بهای ردیف. شود ها منظور می ، با احتساب ضریب پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت)شوند می
 .شود ها منظور و پرداخت می تهیه و مصرف و یا اجرا در صورت وضعیت

ها، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل و شرایط مناسبی                     و نگهداری مصالح و نهاده      مسئولیت حفظ  .4
 .که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند

های پای کار منظـور       ده در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، وصورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح و نها                  .5
 .مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود. شود

مهنـدس مشـاور یـا      های کشاورزی و منابع طبیعی مورد نیاز، به موجب ضرورت و موقعیت محل بـا تشـخیص                     مقدار مصالح و نهاده    .6
 .شود  تعیین میتدستگاه نظار

بایـد قـبال بـه تاییـد        ) های گیاهی، بذر، کود، سم و امثـال آنهـا           گونه(های کشاورزی و منابع طبیعی         محل خرید و تهیه مصالح و نهاده       .7
 . و تصویب کارفرما برسدمهندس مشاور یا دستگاه نظارت

های کشاورزی مورد نیاز طرح بـه مراجـع ذیـربط کتبـا معرفـی                 در صورت نیاز، کارفرما پیمانکار را برای تهیه و خرید مصالح و نهاده             .8
 .نماید می
، عـدم آلـودگی بـه    )قـوه نامیـه  ( کلیه بذور باید توسط یک دستگاه ذیصالح معتبر و رسمی، از نظر درجه خلوص، درجه جوانـه زنـی              .9

 .ها و آفات و بذر گیاهان هرز و با ذکر اصالت گونه مورد گواهی الزم قرارگیرد بیماری
 .ها و آفات گیاهی ضروری است ها، ارایه گواهی اصالت گونه و عدم آلودگی به بیماری ها و پاجوش ها و قلمه  برای کلیه نهال.10
های کشاورزی و منابع طبیعـی را تعیـین و در مقابـل                کارفرما با توجه به نیازهای پروژه در هنگام برآورد بهای واحد هر یک از نهاده               .11

 .شوند نماید، این اقالم بعنوان اقالم ستاره دار محسوب نمی میردیف مربوط درج 
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل  

  
 مترمکعب 

 190101  .خاک رس زراعی

  
 مترمکعب 

 190102  .خاک پوکه معدنی

  
 مترمکعب 

 190103  .خاک پوکه صنعتی

  
 مترمکعب 

 190201  .ماسه بادی نرم دریایی

  
 مترمکعب 

 190202  ).ای رسوبات کارخانه(ماسه بادی زیر سرندی 

  
 مترمکعب 

 190203  .ماسه بادی خاکدار معدنی

  
 مترمکعب 

 190204  .ماسه شکری

  
 کیلوگرم 

 190301  .خاک پیت

  
 مترمکعب 

 190302  .خاک هوموسی و غنی از مواد آلی

  
 کیلوگرم 

 190303  ).ریشه گیاهان چمنیهمراه با (خاک ریشه 

  
 مترمکعب 

 190304  .خاک زراعتی غنی

  

 تن 
آهک معدنی برای غنی کردن و یا اصالح 

 .ها خاک
 190310 

 کودانواع 
  

 مترمکعب 
 190401  .کود حیوانی گوسفندی پوسیده

  
 مترمکعب 

 190402  .کود حیوانی گوسفندی تازه

  
 مترمکعب 

 190403  .دهکود حیوانی گاوی پوسی

  
 مترمکعب 

 190404  .کود حیوانی گاوی تازه

  
 مترمکعب 

 190410  ).آهکدار(کود مرغی پوسیده 

  
 مترمکعب 

 190411  .کود مرغی تازه
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل  

  
 مترمکعب 

 190420  ).کود(خاکبرگ 

  
 مترمکعب 

 190421  .ها برای تقویت خاک کود سبز از لگوم

  
 کیلوگرم 

 190430  ).رهاو(کود شیمیایی ازته 

  
 کیلوگرم 

 190431  .کود شیمیایی فسفاته و سوپر فسفاته

  
 کیلوگرم 

 190432  .کود شیمیایی نیتراته

  
 کیلوگرم 

 190440  ).کود بازیافت زباله(کود کمپوست 

 انواع سم
  

 لیتر 
 190501  ). ماالتیون-مانند گوزاتیون (سم آفت کشی 

  
 کیلوگرم 

 190510  . ویتاواکسسم ضد عفونی مانند

  
 کیلوگرم 

 190511  .سم قارچ کش و ضد عفونی کننده

  
 کیلوگرم 

 190520  .سم علف کش

  

 کیلوگرم 
موش، (سموم دفع جوندگان و خزندگان 

 ).سوسک و حشرات
 190530 

  
 لیتر 

 190601  .روغن آفت کش

  
 لیتر 

 190602  .سنکور

 انواع بذر
  

 کیلوگرم 
 190701  .زرترومروپایرون دگآ

  
 کیلوگرم 

 190702  .روپایرون النگاتومگآ

  
 کیلوگرم 

 190703  .روپایرون تریکو فورومگآ

  
 کیلوگرم 

 tauri.(  190704(روپایرون گآ



 های کشاورزی و منابع طبیعی نهاده. فصل نوزدهم
 1388 سال یزداری و منابع طبیعیآبخ فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

   
122 

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

  
 کیلوگرم 

 190705  .روپایرون کریستاتومگآ

  
 کیلوگرم 

 190710  .چاودار یکساله

  
 کیلوگرم 

 190711  .چاودار دو ساله

  
 کیلوگرم 

 190712  .چاودار چند ساله

  
 کیلوگرم 

 190720  .علف پشمکی

  
 کیلوگرم 

 190730  .دم اسبی

  
 کیلوگرم 

 190740  .نسی

  
 کیلوگرم 

 190750  .چمن دیم

  
 کیلوگرم 

 190770  .پوآ

  
 کیلوگرم 

 190780  .چوب پیازدار

  
 کیلوگرم 

 190790  .ملیکا خوش خوراک

  
 کیلوگرم 

 190795  .ارزن

  
 کیلوگرم 

 190801  گون مرتعی

  
 کیلوگرم 

 190810  .گون گزانگبین

  
 کیلوگرم 

 190820  .گون مرتعی خوش خوراک

  
 کیلوگرم 

 190830  .جاشیر

  
 کیلوگرم 

 190840  .کما

  
 کیلوگرم 

 190850  .سالسوال

  
 کیلوگرم 

 190864  .اسفناج وحشی

  
 کیلوگرم 

 190870  .درمنه دشتی
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل  

  
 کیلوگرم 

 190871  .درمنه کوهی

  
 کیلوگرم 

 190880  .اروشیا

  
 کیلوگرم 

 190885  کوخیا

  
 کیلوگرم 

 190890  .توت روباه

  
 کیلوگرم 

 190901  .یونجه کریساری

  
 کیلوگرم 

 190902  .قره یونجه اصیل

  
 کیلوگرم 

 190903  .یونجه همدانی اصیل

  
 کیلوگرم 

 190904  .دی اصیلیونجه یز

  
 کیلوگرم 

 190905  .یونجه بغدادی اصیل

  
 کیلوگرم 

 190906  .یونجه اسکوتالتا

  
 کیلوگرم 

 190907  .یونجه پلی مرفا

  
 کیلوگرم 

 190920  .اسپرس

  
 کیلوگرم 

 190930  .ای سرد سیری ماشک گل خوشه

  
 کیلوگرم 

 190931  .ای گرم سیری ماشک گل خوشه

  
 گرمکیلو 

 190936  ). گاودانه-گرگرو (خلر 

  
 کیلوگرم 

 190940  .شبدر برسیم

  
 کیلوگرم 

 190941  .شبدر ایرانی

  
 کیلوگرم 

 190950  .چغندر و شلغم دامی

  
 کیلوگرم 

 190956  ای منداب علوفه

  
 کیلوگرم 

 190960  ).سوسنگرد(سورگرم سودانگراس 
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 کیلوگرم 

 190961  .صفهانای رقم بومی ا ذرت خوشه

  
 کیلوگرم 

 190970  .ترپتیکاله

  
 کیلوگرم 

 190975  .ارزن

  
 کیلوگرم 

 190980  .جو معمولی

  
 کیلوگرم 

 190990  .جو دوسر

  
 کیلوگرم 

 190995  .جو لخت

  
 کیلوگرم 

 191001  .گردو

  
 کیلوگرم 

 191010  .بادام

  
 کیلوگرم 

 191020  .پسته

  
 کیلوگرم 

 191030  .فندق

  
 کیلوگرم 

 191040  .زالزالک خوراکی

  
 کیلوگرم 

 191046  .سنجد

  
 کیلوگرم 

 191050  .گیالس

  
 کیلوگرم 

 191060  ).هلو، آلبالو، آلو(جات  کلیه هسته

  
 کیلوگرم 

 191070  . نارنج-انواع مرکبات 

  
 کیلوگرم 

 191080  .گالبی وحشی

  
 کیلوگرم 

 191090  .کنار

  
 کیلوگرم 

 191101  .بادام کوهی

  
 کیلوگرم 

 191102  .بادام تلخ

  
 کیلوگرم 

 191103  .ارژن
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل  

  
 کیلوگرم 

 191110  ).پسته کوهی(بنه 

  
 کیلوگرم 

 191116  .محلب

  
 کیلوگرم 

 191120  .گیالس وحشی

  
 کیلوگرم 

 191125  ).وحشی(زالزالک قرمز 

  
 کیلوگرم 

 191130  .کهور پاکستانی

  
 کیلوگرم 

 191131  .کهور ایرانی

  
 کیلوگرم 

 191140  .آکاسیا

  
 کیلوگرم 

 191141  ).فیاللوسیا(آکاسیا 

  
 کیلوگرم 

 191142  .آکاسیا ویکتوریا

  
 کیلوگرم 

 191150  .درمان عقرب

  
 کیلوگرم 

 191152  .داغداغان

  
 کیلوگرم 

 191153  .نارون

  
 کیلوگرم 

 191155  .خرنوب

  
 کیلوگرم 

 191157  .ارغوان

  
 کیلوگرم 

 191160  .اقاقیا

  
 کیلوگرم 

 191165  .زبان کنجشک

  
 کیلوگرم 

 191168  .عرعر

  
 کیلوگرم 

 191170  .افرا زینتی

  
 کیلوگرم 

 191175  .افرا معمولی

  
 کیلوگرم 

 191180  .نیابریشم ایرا
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل  

  
 کیلوگرم 

 191181  .ابریشم مصری

  
 کیلوگرم 

 191184  .ابریشم هندی

  
 کیلوگرم 

 191190  .اکالیپتوس

  
 کیلوگرم 

 191201  .کاج تهران

  
 کیلوگرم 

 191210  .کاج سیاه

  
 کیلوگرم 

 191220  .کاج مشهد

  
 کیلوگرم 

 191250  .ای سرو نقره

  
 کیلوگرم 

 191260  .ای سرو خمره

  
 کیلوگرم 

 191261  .سرو ناز

  
 کیلوگرم 

 191270  .یرازسرو ش

  
 کیلوگرم 

 191280  .زربین

  
 کیلوگرم 

 191290  .بلوط

  
 کیلوگرم 

 191301  آترپیلکس

 انواع نهال، پاجوش و قلمه مثمر
  

 اصله 
 192001  ). ساله3 و 2، 1( نهال گردو 

  
 اصله 

 192010  . نهال بادام

  
 اصله 

 192020  . نهال پسته

  
 اصله 

 192030  . نهال فندق

  
 اصله 

 192040  . نهال زالزالک

  
 اصله 

 192046  . نهال سنجد
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 اصله 

 192050  . نهال گیالس

  
 اصله 

 192060  ).هلو، آلبالو و آلو( نهال 

  
 اصله 

 192070  . نهال مرکبات

  
 اصله 

 192080  ).نخل( نهال و پاجوش خرما 

  
 اصله 

 192095  . کنار

  

 اصله 
بومی، پیوندی )  ساله3 و 2، 1( نهال توت 

 ).سیاه، شاتوت، سفید(
 192110 

  
 نهال 

 192120  . نهال زیتون

  
 اصله 

 192130  . نهال گالبی

  
 اصله 

 192140  . نهال سیب

  
 اصله 

 192150  . نهال به

  
 اصله 

 192160  ).ای زرد و قهوه( نهال ازگیل 

  
 اصله 

 192170  .پاجوش انجیرو  نهال 

  
 اصله 

 192175  . نهال انبه

  
 اصله 

 192180  . پاجوش خرما

  
 اصله 

 192185  . پاجوش خرمالو

  
 اصله 

 192190  . پاجوش آلبالو

  
 قلمه 

 192201  . قلمه مو

  
 قلمه 

 192210  . قلمه سنجد

  
 قلمه 

 192220  . قلمه انار
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال(بهای کل  

  
 قلمه 

 192230  . قلمه انجیر

  
 قلمه 

 192240  .تون قلمه زی

 مثمرغیر انواع نهال، پاجوش و قلمه 

  
 قلمه 

 192301  ).و تبریزی( قلمه صنوبر 

  
 قلمه 

 192310  ).معمولی و مجنون( قلمه بید

  
 قلمه 

 192320  . قلمه چنار و سپیدار

  
 قلمه 

 192330  . قلمه گز

  
 قلمه 

 192340  . قلمه توسکا

  
 قلمه 

 192350  . قلمه راش

  
 اصله 

 193101  . نهال بلوط

  
 اصله 

 193130  . نهال کهور ایرانی

  
 اصله 

 193131  . نهال کهور پاکستانی

  
 اصله 

 193140  . نهال آکاسیا

  
 اصله 

 193141  .آکاسیا سالیسینا

  
 اصله 

 193142  .آکاسیا فیاللوسینا

  
 اصله 

 193143  .آکاسیا ویکتوریا

  
 اصله 

 193150  .ن عقربنهال درما

  
 اصله 

 193152  . نهال داغداغان

  
 اصله 

 193153  . نهال نارون

  
 اصله 

 193155  .نهال خرنوب
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 اصله 

 193157  .نهال ارغوان

  
 اصله 

 193160  . نهال اقاقیا

  
 اصله 

 193165  . نهال زبان گنجشک

  
 اصله 

 193168  . نهال عرعر

  
 اصله 

 193170  .تی نهال افرا زین

  
 اصله 

 193175  . نهال افرا معمولی

  
 اصله 

 193180  . نهال ابریشم ایرانی

  
 اصله 

 193181  . نهال ابریشم مصری

  
 اصله 

 193184  . نهال ابریشم هندی

  
 اصله 

 193190  . نهال اکالیپتوس

  
 اصله 

 193195  . نهال راش

  
 اصله 

 193201  . نهال کاج تهران

  
 اصله 

 193210  . نهال کاج سیاه

  
 اصله 

 193220  . نهال کاج مشهد

  
 اصله 

 193225  .ای  نهال سرو نقره

  
 اصله 

 193260  .ای  نهال سرو خمره

  
 اصله 

 193261  . نهال سروناز

  
 اصله 

 193270  . نهال سرو شیرازی

  
 اصله 

 193280  . نهال زربین

  
 اصله  

 194001  .نهال
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 دستمزدی  کارهای. مبیست  فصل 
 

   مقدمه
 

هـای مـرتبط در    های منابع طبیعی خود از مراحلی تشکیل شده است که جهت برآورد آن لزوما بایـد از ردیـف           های اجرایی در پروژه     اجزا فعالیت 
 خـدمات در واحـد سـطح توسـط پیمانکـار            فهرست بها استفاده نمود و در عین حال این مرحله از اجرای پروژه میتواند به تنهایی بصورت ارایه                 

هـایی    گردند، خود ردیف    های جنگلداری، محسوب می     به عنوان مثال غنی سازی جنگل و زیر اشکوب مراحلی از اجرای طرح            . مستقل اجرا شود  
 .باشند میگردند و دارای دستورالعمل فنی اجرایی مربوط به خود نیز  مانند کشت نهال یا هرس یا سله شکنی نهال را شامل می
های منابع طبیعی که مستقال قابلیت ارایه خدمات در واحد هزینـه را دارنـد تفکیـک و                    در این فصل زیر مجموعه هریک از فعالیت اجرایی پروژه         

 اجرایـی و شـرایط عرصـه تعیـین و           –هـای فنـی       های مرتبط بر اساس دستورالعمل      های ردیف   ذکر گردیده است مقادیر دستمزد بر حسب هزینه       
 .رآورد خواهد شدب

هـای    های آبخیزداری، عرصـه     کاری، مراتع، عرصه    های جنگلی، جنگل    های منابع طبیعی شامل جنگل، راه       خدمات نگهداری و صیانت از عرصه      .1
 .بر اساس ضوابط فنی اجرایی خواهد بود. بیابانی، در واحد سطح عرصه است

 .ثابت و متحرک و اسکیدر رومسیریابی، احداث مسیر و نصب پایه های سیم نقاله  .2

 .تجدید حجم چوب درختان مقطوعه .3

 :های منابع طبیعی شامل های اجرایی در پروژه سایر فعالیت .4

 اطفا حریق. 4-1
 های حمایت عرصه شامل مبارزه با آفات و اراضی فعالیت. 4-2
 حمایت عرصه بدون استفاده از سموم شیمیایی. 4-2-1
  بیولوژیکیعوامل  سایربا استفاده از سموم شیمیایی و یاحمایت عرصه . 4-2-2
 .ای در چارچوب شرح خدمات مربوطه خواهد بود  عملیات مانند کشف حریق با استفاده از اطالعات راهداری بصورت پروژه.5
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

 201101 .ل در شمال کشوردستمزد مراقبت از جنگ  سال-هکتار   

  201102 .دستمزد مراقبت از جنگل در خارج شمال کشور  سال-هکتار   
  

  سال-هکتار 
های  ها در جنگل کاری دستمزد مراقبت از جنگل

 ).قرقبانی(خارج شمال کشور 
201201  

  201202 . کشوردستمزد مراقبت در خارج از شمال  سال-هکتار   
  201301 ).بانی مرتع(مزد مراقبت از مرتع دست  سال-هکتار   
  201401 .های بیولوژیکی آبخیزداری مراقبت از عرصه  سال-هکتار   
  

  سال-هکتار 

ــال  ــذرکاری و نه ــت از ب ــات در   مراقب ــاری عملی ک
ــف و   عرصــه ــک مختل ــرایط توپوگرافی ــا ش ــایی ب ه
 .های مراتع پروژه

201501  

  

  سال-هکتار 

کاری عملیات در  نهالمراقبت از بذرکاری و 
هایی با شرایط توپوگرافیک مختلف و  عرصه
 .های آبخیزداری پروژه

201502  

  

  سال-هکتار 

کاری عملیات در  مراقبت از بذرکاری و نهال
هایی با شرایط توپوگرافیک مختلف و  عرصه
 .های بیابان پروژه

201503  

  

 هکتار 

عرصه های مستقر تا مرحله شل در  آزاد کردن نهال
های هرز و مزاحم و یا کاهش  از طریق حذف علف

های نا مرغوب برای هرنوبت  های گونه تعداد نهال
 .های شمال کشور در جنگل

202101  

  

 هکتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه  آزاد کردن نهال
های هرز و مزاحم و یا کاهش  از طریق حذف علف

ی هرنوبت های نا مرغوب برا های گونه تعداد نهال
 .های خارج شمال کشور در جنگل

202102  

  202103 .پاک کردن هر هکتار عرصه جنگلی از شمال کشور هکتار   
  

 هکتار 
پاک کردن هر هکتار عرصه جنگلی خارج از شمال 

 .کشور
202104  

  

 هکتار 
هادر مرحله شل تا خال شامل  هرس فرم شاخه نهال

 .مال کشورهای ش کلیه کارهای الزم در جنگل
202105  
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  شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 هکتار 

هادر مرحله شل تا خال شامل  هرس فرم شاخه نهال
های خارج از شمال  کلیه کارهای الزم در جنگل

 .کشور

202106  

  202107 .های سوزنی برگ گونه) زنده(هرس خشک  هکتار   
  202201 . کشورهای شمال غنی سازی زیر اشکوب در جنگل هکتار   
  

 هکتار 
های خارج از  ازی زیر اشکوب در جنگلغنی س
 . کشورشمال

202202  

  

 هکتار 
کاری شده در  های جنگلی یا نهال تنگ کردن عرصه

 .های شمال کشور جنگل
202301  

  

 هکتار 
کاری شده در  های جنگلی یا نهال تنگ کردن عرصه

 .های خارج از شمال کشور جنگل
202302  

  202401 .طوعهتجدید حجم درختان مق مترمکعب   
  203101 .مسیریابی و احداث مسیر اسکیدر رو  متر100   
  203201 .مسیریابی و احداث مسیر سیم نقاله  متر100   
  

 هکتار 
بدون استفاده از سموم (مبارزه مکانیکی با آفات 

 .در عرصه) شیمیایی
204101  

  204102 .مبارزه با آفات با سم پاشی در عرصه هکتار   
  205101 .اطفا حریق به روش زمینی هکتار   
  205102 .اطفا حریق به روش هوایی هکتار   
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
   مقدمه

  ق کار، طب  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح. 1
  هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب   به یا در پای کار  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات

س مشاور یا دستگاه مهند، با حضور   است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه  به ورود مصالح
 . و موقتا در کارگاه تحویل پیمانکار شود شود  تنظیمنظارت

 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای یها ردیف در   شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینۀ  ضمیمه  فهرست یها ردیف  در قیمت .2
   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه و هیچ   است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه

 .شود  نمی فصلها، انجام
   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 3

 پیمانکار،   ضریب پیشنهادی ، با احتساب)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای( 7/0بدون اعمال ضریب    حمل  و هزینهکار پای
 .شود  وضعیتها منظور می در صورت

   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن ج خار  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق  وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام. 4
  چنانچه (   وضعیت  از صورت  از کسر آن ، پس  صورت  در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی

   کارفرما، آنها را از کارگاه  و موافقتارتمهندس مشاور یا دستگاه نظتواند با پیشنهاد  ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت
 . کند خارج

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت. 5
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

   شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده یین تع  مصالح نرخ. 6
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل است

 مازاد  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع چ، نباید هی  قطعی  وضعیت ، و صورت  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 7
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که بر مصرف

 .شود منظور میکار در صورت نیاز، هنگام ورود مصالح، بهای آنها تعیین و در صورت وضعیت  مصالح پای درهای بدون قیمت  ردیف. 8
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  
 تن 185،500

 410101  .گچ فله

  
 تن 231،000

 410102  . کیلوگرمی40) پاکتی(ای  گچ کیسه

  
 تن 393،500

 410110  .کلوخه آهک زنده

  
 تن 517،500

 410201  .سیمان پرتلند نوع یک فله

  
 تن 581،000

 410202  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی

  
 تن 532،500

 410203  .سیمان پرتلند نوع دو فله

  
 تن 596،000

 410204  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی

  
 تن 547،500

 410205  .سیمان پرتلند نوع پنج فله

  
 تن 611،000

 410206  .سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی

  
 مترمکعب  

 410301  .خاک رس

  
 مترمکعب  

 410303  .ماسه خاکدار معمولی

  
 مترمکعب  

 410308  .ماسه بادی نرم

  
 مترمکعب 54،000

 410309  .ای مصالح مخلوط رودخانه

  
 مترمکعب 120،500

 410311  .انواع ماسه شسته طبیعی و شکسته

  
 مترمکعب 73،100

 410312  .انواع شن شسته طبیعی و شکسته

  
 مترمکعب 54،500

 410401  .سنگ قلوه

  
 مترمکعب  

 410402  .انواع سنگ رودخانه ای بزرگ

  
 مترمکعب 35،100

 410404  .سنگ الشه آزاد

  
 مترمکعب 58،500

 410405  .انواع سنگ الشه معدنی
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  
 مترمکعب  

 410406  .سنگ الشه قواره شده موزاییکی

  
 مترمکعب  

 410407  . درز شدهسنگ الشه قواره شده موزاییکی

  
 مترمکعب 133،500

 410408  .سنگ بادبر

  
 مترمکعب 297،500

 410409  .سنگ سرتراش

  
 مترمکعب 329،000

 410410  .سنگ نیم تراش

  
 مترمکعب 434،000

 410411  .سنگ تمام تراش

  
 مترمربع 84،700

 410412  .دار انواع سنگ دو تیشه ریشه

  
 قالب 625

 410601  .آجر فشاری

  
 قالب 710

 410603  .آجر ماشینی سوراخدار

  
 قالب 1،390

 410701  .تیغه) 10×20×25(بلوک سفالی دیواری 

  
 قالب 4،020

 410702  .16×25×40بلوک سفالی سقفی 

  
 مترمکعب  

 410901  )10×30×40.(جدول سیمانی پارکی

  
 مترمکعب  

 410902  ).12×45×55(جدول سیمانی فاضالبی 

  
 کیلوگرم 7،480

 411001  .انواع تیرآهن معمولی

  
 کیلوگرم  

 411002  .انواع تیرآهن بال پهن

  
 کیلوگرم 7،550

 411003  .انواع ناودانی

  
 کیلوگرم 6،850

 411004  .انواع نبشی

  
 کیلوگرم 5،850

 411006  .انواع سپری

  
 کیلوگرم 5،880

 411007  .انواع قوطی
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  

 کیلوگرم 5،760
چار   و پروفیلZپروفیل توخالی، پروفیل انواع 
 .چوب

 411008 

  
 کیلوگرم 4،820

 411009  .انواع تسمه

  
 کیلوگرم 4،820

 411101  .انواع ورق سیاه

  
 کیلوگرم 8،720

 411103  .انواع ورق سفید و گالوانیزه

  
 کیلوگرم 7،340

 411201  .میلگرد سادهانواع 

  
 کیلوگرم 5،360

 411204  .یلگرد آجدارمانواع 

  
 کیلوگرم 6،390

 411205  .انواع شبکه جوش شده فوالدی

  
 کیلوگرم 10،300

 411301  .انواع لوله فوالدی گالوانیزه

  
 کیلوگرم 8،170

 411302  .انواع لوله فوالدی سیاه و درزدار

  
 کیلوگرم 9،990

 411401  .های مختلف انواع تورسیمی با چشمه

  
 کیلوگرم  

 411402  .سیم خاردار

  
 کیلوگرم 7،140

 411403  .انواع رابیتس گالوانیزه

  
 کیلوگرم  

 411404  .ای سیم گابیون صندوقه

  
 کیلوگرم  

 411405  .سیم گابیون رولی

  
 کیلوگرم  

 411406  .انواع کابل مهاری و سیم

  
 کیلوگرم 3،580

 411903  .انواع قیر

  
 مترمکعب 2،536،000

 412001  .اع تخته و چهار تراش ایرانیانو

  
 مترمکعب 3،236،000

 412002  .انواع تراورس ایرانی

  
 مترمکعب 3،236،000

 412101  .انواع تخته نراد خارجی
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 شماره شرح واحد )ریال( بهای واحد مقدار )ریال( بهای کل

  
 مترمکعب 3،286،000

 412102  .انواع تراورس خارجی

  
 کیلوگرم 44،400

 413301  .انواع دینامیت

  
 مترطول 3،040

 413401  .انواع فتیله

  
 عدد 8،220

 413501  .انواع چاشنی

  
 کیلوگرم 31،600

 413601  .انواع رنگ روغنی

  
 کیلوگرم 22،600

 413701  .انواع رنگ پالستیکی

  
 مترمربع 5،070

 413801  ).گونی کنفی(انواع چتایی 

  
 کیلوگرم 4،120

 413901  .های صاف آزبست سیمان انواع ورق

  
 کیلوگرم 2،700

 413902  .های موجدار آزبست سیمان نواع ورقا

  
 حلقه  

 414101  . معمولی10لوله سیمانی نمره 

  
 حلقه  

 414102  . معمولی15لوله سیمانی نمره 

  
 حلقه  

 414103  . معمولی20لوله سیمانی نمره 

  
 حلقه  

 414104  . معمولی30لوله سیمانی نمره 

  
 حلقه  

 414105  .عمولی م40لوله سیمانی نمره 

  
 حلقه  

 414106  . معمولی60لوله سیمانی نمره 

  
 مترطول  

 414201  .کول سیمانی بیضی شکل
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 2  پیوست
 

، بایـد   هـر رشـته    بـه   مربـوط  ارهـای  رو، در ک ، از ایـن      است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن  ام شود، تـا آغـاز و انجـ          اجرا انجام    دوره   برای   موقت  صورت   باید به    که   است  ، اقدامها و تدارکاتی      از عملیات   ، عبارت   تجهیز کارگاه . 1ـ1 

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

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

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

 . سرپوشیده
 و    آب   هـدایت   یهـا   کانـال ، ایجـاد خـاکریز و          و فاضـالب     سـطحی    آبهای   و دفع   آوری   جمع  ، سیستم    بندی   خیابان  ، شامل   سازی  محوطه. 4ـ1 

  ، تـامین  کشـی   روبـاز، حصـار   ، پارکینگهـای   ورزشـی  ای روباز، زمینه  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل    کارگاه   حفاظت   دیگر برای   تمهیدات
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین  محوطه روشنایی

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

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

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

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

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
 یـا     احـداث   روش  ، بـه    آالت   و ماشـین     ساختمانها، تاسیسـات     کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن    یها  ردیف   در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

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

 . کارفرماست
  برآورد  تهیه روش. 2 
   بـرای   شـده   انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین  شرایط   به  ورد، باید با توجه    برآ   کننده   یا واحد تهیه   مهندس مشاور یا دستگاه نظارت    . 1ـ2 

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

   سـاختمانهایی   برای.  کند   بینی  ، پیش    و پیمان    را در اسناد مناقصه      باشد، آن    الزم   کارگاه   تجهیز و برچیدن     برای  ای   ویژه   مشخصات  د و چنانچه  کن
  در مـورد سـاختمانهای  . شـود   برآورد آنها منظور مـی  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده    احداث  ، از هزینه     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش   ی م   احداث  که

  طـول  آنها، در  گذاری  و سرمایه ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینه  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساخته  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش
 واحـد    بهـای    فهرسـت    از چنـد رشـته       کـه   در پیمانهایی . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن     و جزو برآورد هزینه      شده   کار محاسبه   اجرای
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می استفاده
 یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که مشمول خاتمه ) تبصره

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

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

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

 آنهـا در      هزینـه   اینکه   به   شود، با توجه    شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  سایر موارد، از تاسیسات   
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای یها ردیف

،   آب  انتقـال   بـرای  چنانچـه .  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات  ، برق    آب   تامین  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه     مخابراتی   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و     نصب  ، شامل    آن   کارهای   بگیرد، که   عهده   را به    کارگاه   تا ورودی    رسانی   برق  باشد تدارک    کارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

 و سـایر      بـرق    و اشـتراک     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه   از برق   کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به    زمینه   کارفرما در این    ، تعهدات    است  ه مشاب  کارهای

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

   از شـبکه     استفاده   بگیرد، در حالت    عهده   را به    آب   چاه   یا احداث    کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   کارفرما در نظر دارد تامین       که  در صورتی  05ـ2 
 و سـایر     آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب   انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که   آب  عـمومی
  مـدارک  ر اسناد و، د  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان
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، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های  هزینه کار، جزو      در پایان    برگشت   قابل  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود می

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

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

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

   تسـهیالت   ، هـر نـوع       ت اسـ   کارفرمـا   عهده   به   در مورد تجهیز کارگاه      پیمان  ی عموم   بها و شرایط     فهرست   در این    که   تعهداتی   استثنای  به. 8ـ2 
 . کند  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای  که دیگری

  یهـا  ردیـف  واحـد   ، در بهـای  سـاخته   پـیش   قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری   مانند تاسیسات    تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف، در   بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

   و از ایـن   است   شده   در نظر گرفته     مربوط   فصلهای  یها  ردیف، در     آالت  ماشین   ساعتی   در هزینه   آالت   ماشین   تجهیز تعمیرگاههای   هزینه. 10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف در  ای ، هزینه بابت

 در   ای  ، هزینه    بابت   و از این     است   شده  ، محاسبه    مربوط   در فصلهای  ها  ردیف واحد     کار، در بهای     اجرای   برای   مصرفی   و برق    آب  هزینه. 11ـ2 
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف

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

  ، شمار اسـتفاده   است  ضروری ، در کارگاه  و آزمایشگاهمهندس مشاور یا دستگاه نظارت    کارفرما،     کارمندان   غذای   تامین   که  در کارهایی . 13ـ2 
، منظـور    کارگـاه   تجهیز و برچیـدن  های  برآورد و جزو هزینه طور مقطوع  به  آن  شود، و هزینه     می   تعیین   پیمان   خصوصی   از غذا، در شرایط     کننده
 .شود می

   پیمانکار، در بـرآورد هزینـه    توسط  و آزمایشگاهمهندس مشاور یا دستگاه نظارت مورد نیاز کارفرما،   نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی  پیش. 14ـ2 
 . مجاز نیست کار  اجرای

  ، بر اسـاس    انحرافی  راههای   به   مربوط   عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن    یها  ردیف، جزو      انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود قادیر کار، منظور و برآورد می بها و م  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، در اسـناد    و آزمایشـگاه مهندس مشاور یـا دسـتگاه نظـارت    کارفرما،    کارکنان   سکونت   دفاتر و محل     ساختمانهای   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 
  هـای   بـرآورد و جـزو هزینـه     مقطـوع   صورت ، به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه  اجرای ، و هزینه    شده   درج  مناقصه

 .شود ، منظور می  کارگاه تجهیز و برچیدن
 تـا  421101 و 420303 تا 420301  یها ردیف   به   مربوط  های   هزینه   احتساب  ، بدون    کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 در زیـر      شـده    تعیـین   نباید از میزان  ) منظور شود  ها نیز باید به صورت مقطوع       ود این ردیف  که خ (،     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
   از انجـام  ، بایـد قبـل    کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن   ، بیشتر باشد، هزینه  شده  از حد تعیین  هزینه ، این  در موارد استثنایی     که  در صورتی . بیشتر شود 

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

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

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

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

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

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

  ، برای وارد مشابه  و م   عمیق   یا نیمه    عمیق   چاه   مجوز احداث    و یا گرفتن    ، گاز و تلفن     ، برق    آب   انشعاب   گرفتن   برای   دولتی  های  و سازمان   اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

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

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

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

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید  قیمت  تنها برای
   مبلـغ   ، تا سـقف   4مفاد بند      به  ، با توجه     کارگاه  دن تجهیز و برچی    یها  ردیف از     هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

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

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

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

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

   پرداخت نحوه. 4 
 وضـعیتها     و در صـورت      شـده   آنها، محاسـبه     به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه   تجهیز و برچیدن    یها  ردیف از     هر یک   هزینه. 1ـ4 

 .شود  می درج
  تناسـب   از کـار باشـد، بـه    بخشـی   بـه   مربـوط  شود، چنانچـه   می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به  تامین   که  ییها  ردیف   هزینه ) تبصره

 و   ، محاسـبه     پیمـان   موضـوع    عملیـات   پیشـرفت   تناسـب    به  شود،  مربوط کار  کل   به   که   صورتی در و شود   می  محاسبه کار  از  بخش  آن   پیشرفت
 .شود می پرداخت

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه ف تخفی  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

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

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

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

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

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

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

 مقطوع . و آزمایشگاهدستگاه نظارت
 

مهندس های اداری و دفاتر کار کارفرما،  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع . و آزمایشگاهمشاور یا دستگاه نظارت

 

، کارفرما و گاه نظارتمهندس مشاور یا دستتامین غذای کارمندان  420303
 مقطوع .آزمایشگاه

 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر  420304
 مقطوع .سرعت

 

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

 

هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی اختمانتامین س 420401
 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه

 

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

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

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

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

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

 

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

 

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

 مقطوع . متر باشد5/3
 

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

 

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

 

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

 

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

 قطعات تیر مشبک فلزی بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

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

 

های  هزینه احداث دیوارهای محافظ و راهنما برای اطراف حفاری 421008
  مقطوع .زیر زمینی

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

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

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

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

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

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
 الزم، در تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد 421104

 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع
 

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه



 اند  بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست های جدید پیمان نحوه عمل برای تعیین قیمت. 3پیوست 
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 اند  بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست یین قیمت کارهای جدید پیماننحوه عمل برای تع. 3پیوست 
 

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

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

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

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

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25حداکثر تا 
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