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 دستورالعمل کاربرد
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده  راه  بهای اختصار فهرست  به  که آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته پایه واحد   بهای فهرست .1
 :  زیر است شرح   بها، به  فهرست های ها و پیوست  واحد ردیف  و بهای ها، شرح  فصل ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار پای   مصالح)1  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)2  پیوست
 اند بها منعقد شده  هایی که براساس این فهرست های جدید پیمان کار نحوه عمل برای تعیین قیمت )3  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
 را زیر  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

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

 با   مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه. شود  می مورد نظر درج
 .گردد  می  جدید اضافه شماره

   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این .2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یا زیر فصلهای  آنها، به ماهیت به
 یا زیر   در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره ی بعد ، دو رقم  فصل  شماره  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

 کارفرما   آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای)  دستمزدی کارهای (  و یکم  بیست فصل.   است  شده  داده  اختصاص فصل
 و در   تهیه1ـ2 بند   کار مطابق  دستمزد اجرای  صورت ، به)دار ستاره( مورد نظر   دستمزدی رهای کا  برآورد، ردیف  تهیه هنگام. شود  می تأمین
 .شود  می  درج  یاد شده فصل

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .3ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده ینتعی

 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه
  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که د ردیفهایی واح بهای .4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقالم شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح .5ـ2

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

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

 . خواهد بوددرصد) 10(ده شود، سقف یاد شده   در کارهایی که از طریق ترک مناقصه واگذار می. قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی عالی
   شده  تعیین  روش  زیر، طبق های  هزینه آن   به  مربوط  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2

 .شود  می ، اعمال8ـ2در بند 
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 .2   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .1ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2

  ، تهیه  ردیفهاست ار و مبلغ واحد، مقد ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
  ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این .شود می

   اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀو  آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ ، و از جمع فصل
   تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه3  و2، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به.  کار خواهدبود  اجرای ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می
 .شود  می ، نامیده کار  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست عنوان ، به شده

   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .3
. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط رشته   پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست نوانع ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع تجهیزات، و  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .4
   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی

 آنها کمتر   تعریض  که  راههایی در بهسازی. شود  می  نیز استفاده  متر و بیشتر است2 آنها   تعریض  که  راههایی  بهسازی ای بها بر  فهرست این .5
   تعریض  صعوبت  ضریب عنوان  به  برآورد ضرایبی ، هنگامباشد  که مربوط به بخش تعریضی راه میهای این فهرست بها ردیف ، به  متر است2از 
 .گیرد  می یر تعلق ز شرح به
 . درصد15   متر و کمتر باشد،  یک  راه  تعریض  که در صورتی .5-1
 . درصد12 متر باشد، 2 متر و کمتر از   از یک  بیش  راه  تعریض  که درصورتی .5-2

ن قسمت از آسفالت اجرا چنانچه بعد از انجام عملیات تعریض، در تمام عرض راه، آسفالت به صورت یک پارچه اجرا شود، به آ ) تبصره
 .شود شود، ضریب صعوبت تعریض اعمال نمی شده که در باالی بخش تعریض اجرا می

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

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

   تأمین های  هزینه  و شامل  بوده آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه رشتۀ  به وط مرب  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3
  جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی  نیروی کارگیری و به

   واحد ردیفهای ، در بهای) مورد بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتالف  در کارگاه مصالح
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست این
،   زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4

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

  کار   اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  تونل  طول ، سختی  تعریض  صعوبت ضریبهای  به  مربوط مبلغ .5
 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به منضم

 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این ، یا مقایسۀ بها با یکدیگر  فهرست  این  فصلهای  از مقایسۀ  گیری با نتیجه .6
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به

 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .7
 نظام فنی اجرایی دفتر 101   شماره نشریه( »تجدید نظر اول«   راه  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات .8

 و   اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخصات پیمان  خصوصی  فنی رد، مشخصات مو و بر حسب) نظارت راهبردیریزی و  برنامهمعاونت 
 . دستور کارهاست

 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی .9
 .  است101   شماره  نشریه  الف1ـ3ـ5   جدول  بها، طبق ست فهر  در این  شده  نامبرده  مالتهای  ساخت  مورد نیاز برای  مصالح  و میزان نوع .10
   مواردی ، تنها برای بیش از آن   حمل هزینه.   است  بها منظور شده  فهرست  این  ردیفهای  در قیمت  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .11
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  یا فصل  مربوط  فصل ایه  مورد، از ردیف ، برحسب  است  شده  فصلها تعیین ر مقدمهد   که
 .  نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد برای ، بر حسب  است  شده بینی  درجا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی شرایط .12
 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی ت با مشخصا  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق ، و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .13
  ست اها مجلس ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه .14

   شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می ها، صورت  فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به با توجه
 .شود  می  انجام  شده  تعیین روش  به گیری ، اندازه است
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  د مطابقت میلگرد، بای ها، نصب کنی ، مانند پی  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .15
 . شود  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های آنها با نقشه

 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح .16
  تأیید مهندس  باید به  و باالست ، اساس ، زیر اساس  آسفالتی ، بتن  بتن  سنگی  تولید مصالح و دستگاههای   آسفالت  استقرار کارخانه محل .17

 . کارفرما برسد مشاور و تصویب
 .  است  الزم  مواد منفجره کار بردن  آنها به  استخراج  برای  که  است  سنگی ، مصالح  کوهی منظور از سنگ .18
   کار در محیط  پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی  کار زیرتر از آب  اجرای بهای  اضافه  صورت  به  که ردیفهایی .19

  هندس تایید م  به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوری  از تلمبه  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب آبدار و تخلیه
   شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیرتر از آب  که  از عملیات  قسمت  آن  به  یاد شده ردیفهای.  شود مجلس  کار صورت  از انجام مشاور برسد و پس

 .گیرد می
 :تونل ساختمان .20

عملیاتی  هزینه .است شده بینی پیش چهارم فصل در تونل داخل در مصرفی مصالح و حاصله مواد حمل و تونل حفاری عملیات  هزینه.20-1
 بـرای  مشـخص  طـور  بـه  کـه  هـایی  ردیف استثنای به( است شده بینی پیش فصول سایر در آن های ردیف و شود می انجام تونل داخل در که

 ،گردد می پرداخت زیر ضرایب اعمال و مربوط های ردیف قیمت از استفاده با ،)است شده گرفته نظر در ساختمان تونل

 و بتنی های رویه ،باالست ،آسفالت ،اساس ،اساس زیر یقشرها اجرای و مصالح تهیه مانند تونل سازی کف به مربوط عملیات برای .20-1-1
 ،10/1 ضریب ،کف زهکشی و آب هدایت های کانال

گرفتـه   درنظر تونل ختمانسا برای مشخص بطور که هایی ردیف  و1-1-20بند  موضوع عملیات بجز تونل داخل عملیات سایر برای. 20-1-2
 ،20/1 ضریب ،است شده

هایی که بطور مشـخص بـرای منـاطق آبـدار در نظـر       به استثنای ردیف ،تونل آبدار های قسمت در کار اجرای سختی و آب تخلیه  برای.20-2
 ،گرفته شده اضافه بها یا پرداختی صورت نخواهد گرفت

های مربوط در نظر گرفتـه        های که به طور مشخص برای جبران هزینه          به استثنای ردیف   برای صعوبت و سختی عملیات در عمق تونل       . 20-3 
 ،گردد ها اعمال نمی شده هیچ گونه صعوبت یا سختی برای سایر ردیف

ـ . نظر گرفته شده است در  متر باشد، 2250که حداکثر فاصله از دهانه دسترسی  ییها  تونلهای این فهرست بها برای ردیف.  20-4 هـای   لتون
بـرای بررسـی و تصـویب بـرآورد و ضـرایب       کارفرما طرف از مناقصه ترک طریق از کار واگذاری و یا مناقصهبرگزاری  از قبل ،مازادبا طول 

 ،گردد می اعالم فنی عالی شورای صعوبت عمق به
 7/0های مذکور بـا اعمـال ضـریب           د ردیف ، بهای واح  )ها  مانند ترانشه (در صورت انجام عملیات بتن پاشی و راک بولت در فضای باز           . 20-5

 ،پرداخت خواهد شد
 از اسـتفاده  به نیاز صورت در مراحل مختلف اجرای تونل در مصرفی های آب و ها آب نشت جاری، های آب پمپاژ و کشی لوله هزینه. 20-6

 از کانال ساخت هزینه ،آب ثقلی تخلیه صورت در و شود می پرداخت منفی های شیب برای متفرقه فصل از و مهندس مشاور تشخیص به پمپ

 .شود می پرداخت و مربوط محاسبه های ردیف
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 .نماید ها را مشخص می جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت. 21
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت 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 سیمان 

1:4 
مالت ماسه بادی و سیمان 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان 
 

 

 شـود،  ها و مشخصـات فنـی       مورد نظر در نقشه   مشخصه  مقاومت  ای با     ید بتن سازه  ه پیمانکار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تول         چنانچ .22

هـای   براساس مقاومت بدست آمده از رابطـه تطبیقـی زیـر از ردیـف             ) و حمل سیمان و سایر مصالح مشمول حمل        ( ریزی  هزینه مربوط به بتن   
بدون در نظـر گـرفتن   ( لیکن هزینه اجرای بتن براساس این روش شود،   منضم به پیمان پرداخت می      پایه بهای   متناظر با عیار سیمان در فهرست     

ز روش مندرج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علت تغییر فاصله حمل برای تـامین                   نباید بیشتر ا   ،) و عیار سیمان   ریزی  تغییر احجام بتن  
 .باشد پرداخت نمیقابل مصالح به منظور افزایش کیفیت بتن 

از ایـن رو پیمانکـار بایـد بـرای          . باشـد   ط به ارایه نتایج و مدارک مستند از سوی پیمانکار و تصویب مهندس مشاور می              اجرای موارد فوق منو   
 . مهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجرای بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آورد

MPafcMPa 3716 <≤                                                                         8010 += fcw 

fc:ای بر حسب مگاپاسکال  های استوانه نامه بتن ایران و نمونه  مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین)MPa( 

w : پایه پرداخت( عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن( 

شود و تهیه و تامین آن        گردد پرداخت نمی    در این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور افزایش مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده می                 
 . برای استفاده از ردیفهای با قیمتهای باالتر وجود نـدارد          بر عهده پیمانکار است و برای بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعیین شده مجوزی              

 به هیچ وجه قابل  ،وری مصرف سیمان بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختالط             رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند در افزایش بهره          
 .باشد استناد نمی

ایران خواهد بود و رعایت حداقل مقدار سیمان الزم بـرای حصـول پایـایی در                نامه بتن     الزم به ذکر است که ضوابط پذیرش بتن براساس آیین         
و شـرح مشخصـات    راه مشخصات فنی عمومی ،101شماره  نشریه  ،16-4  جدول ،نامه بتن ایران     آیین 3-6شرایط محیطی مختلف طبق بخش      

 .باشد فنی خصوصی پیمان اجباری می
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 حمل مصالح .23

ی مصالح قرضه خاکریزی، حمل برای دپو مصالح نامناسب، شن و ماسه بتن، مصالح بنـایی سـنگی، اسـاس و                     هزینه بارگیری، حمل و بارانداز    
برای برآورد هزینه حمل باید اسناد و مدارک شناسایی معـادن   . شود  های مربوط پرداخت می     های مندرج در فصل     زیراساس و آسفالت از ردیف    

 :ی و موقعیت معادن مصالح در اسناد مناقصه با حداقل اطالعات شاملمربوط به هرکدام از مصالح مذکور به همراه کروک
 های انجام شده، مشخصات فنی عمومی مصالح همراه با نتایج آزمایش) 1
 های حفاری شده، موقعیت گمانه) 2
 حجم مصالح موجود در معدن و کفایت آن برای پروژه،) 3 

 دن،بررسی امکان آزادسازی و برداشت مصالح از معا) 4
 ها تا محل مصرف های دپو مصالح نامناسب و فاصله آن کروکی دقیق موقعیت معادن و محل) 5

پیمانکار موظف است قبـل از ارایـه پیشـنهاد قیمـت در مناقصـه، از محـل بازدیـد بـه عمـل آورده و                . شود  تهیه و در اسناد مناقصه ضمیمه می      
مامی جوانب کار و مورد توجه ویژه قـراردادن مـوارد فـوق و انجـام اصـالحات احتمـالی                    های کافی را انجام داده و با در نظر گرفتن ت            بررسی

 . اطالعات ارایه شده در اسناد مناقصه و اعمال آن در تجزیه بهای انجام کار، قیمت پیشنهادی خود را تهیه و در مناقصه ارایه نماید
های حمل تنظـیم      جلسه فاصله   درج در پیمان، مبنای پرداخت بوده و صورت       های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و من          الزم به ذکر است فاصله    

اضافه و یـا کـاهش پرداختـی از ایـن           ) های حمل   کم یا زیاد شدن فاصله    (های حمل     در صورت تغییر در موقعیت معادن و فاصله       . نخواهد شد 
 . بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد
 30/1 و   15/1هـای     های حمل مصالح، بـه ترتیـب ضـریب          و یا ساخته نشده انجام شود، به ردیف       های شنی     در صورتی که حمل مصالح در راه      

 . شود اعمال می
بینی نباشد، هرگونـه تغییـر         مناقصه قابل پیش     چنانچه در حین اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری               :تبصره

 . بررسی و تصویب باالترین مقام دستگاه اجرایی اعمال خواهد شدهای حمل مصالح، تنها پس از  در فاصله
 :در تنظیم صورتجلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد. 24

های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دسـتور             صورتجلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه         . 24-1
 :ل اطالعات زیر باشندکارها تهیه شوند و شامل حداق

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

تمامی صورتجلسات  .  برسد )در موارد تعیین شده   (صورتجلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما             . 24-2
سات صورتجل. باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ابالغ شود                    
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ابالغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتجلسات بـوده             . باشد  فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی        
 .کاهد های مهندس مشاور و پیمانکار نمی و از تعهدات و مسئولیت

 مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت و سپری شـدن سـه مـاه از     تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه         . 24-3
 .زمان اجرای کار، صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود

 . باشد هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی. 24-4
 .  است  شده ، محاسبه1387   سال چهارم   ماهه  سه های  قیمت  بها، بر مبنای  فهرست این .25
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   تخریب عملیات.   اول فصل
 

   مقدمه
 
 .گیرد  نمی رسد، تعلق  خاکریز نمی مصرف  به  حاصله شوند و مصالح  می  خاکبرداری  که سطوحی ، به010101   ردیف قیمت .1
   پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسۀ  صورت ز تنظیم ا  و پس  مشاور است دستور کار مهندس  به ، منوط010101   ردیف اجرای .2

 . است
 .شود  می  پرداخت  مربوط  از ردیفهای  جداگانه  هزینه  و این  است  نشده بینی  پیش  درخت  بریدن  درختها، هزینه  کردن کن  ریشه در ردیفهای .3
  ای  جداگانه  کار، هزینۀ  سختی عنوان  و به  است  و هر وضع هر شکل ، به ، هر عمق  ارتفاع هر ، برای  فصل  دراین  تخریب  واحد عملیات بهای .4
 .گیرد  نمی  تعلق آن به
 و مجزا از یکدیگر   تفکیک طور مرتب  مشاور، به  مهندس  تشخیص  باید طبق شود، در موارد لزوم  می  حاصل  از تخریب  که  مفیدی مصالح .5

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

   و باراندازی  و حمل  بارگیری  شود، بهای  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس خیصتش  طبق که صورتی
   و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل  شده  بارگیری  مصالح  حجم ، بر اساس  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل حمل  به  مربوط  ردیفهای طبق آن
 .شود می
های با  غیر از ساختمان(با هر نوع سقف ،   و سنگی ، بلوکی ، آجری ، گلی  خشتی  مشاور، ساختمانهای  دستور مهندس  طبق  که در مواردی .7

  کی تفکی  و قیمتهای  شده ، پرداخت010202 و 010201   ردیفهای  مورد طبق  آنها بر حسب  شوند، بهای  کلی تخریب ،)اسکلت کامل بتنی یا فلزی
 . قرار گیرند  مورد استفاده  یاد شده  ساختمانهای  تخریب تواند برای نمی

 نیز و شامل تخریب احتمالی فونداسیون شود  می ، پرداخت بنا در هر طبقه زیر  متر مربع ، بر اساس010202 و 010201   ردیفهای بهای .8
 .گیرد ها پرداخت دیگری صورت نمی نساختمانوع باشد، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این  می
آالت سنگین راهسازی نظیر بولدوزر استفاده شود، کسر بهایی  از ماشین) 010308 و 010307  های شماره ردیف(برای تخریب بتن  چنانچه  .9

 .های مذکور اعمال خواهد شد  درصد به ردیف30معادل 
 .شود  می  پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهری  حجم اور، بر حسب مش  دستور کار مهندس ، درصورت010310   ردیف بهای .10
 .شود  نمی  آسفالت  از ضخامت قسمتیو کندن آسفالت    تخریب  عملیات ، شامل آسفالتو کندن    تخریب ردیفهای .11
به دلیل حجم کم کار و ه است که کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوست، 010401منظور از کندن آسفالت برای لکه گیری در ردیف . 12

 .شوداستفاده  کمپرسور تراش با تایید کارفرما از یا مقدور نبودن استفاده از ماشین مخصوص آسفالت
 . جدول منظور نشده است و اطراف، هزینه کندن بتن زیر010311 ردیفبهای در . 13
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 46

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

 010101 

  

 اصله 1،610

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

 5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15در سطح زمین تا 
 سانتی متر به تناسب 5کسر (یط تنه سانتی متر مح

 .و حمل آن به خارج محل عملیات) شود محاسبه می

 010102 

  

 اصله 5،340

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 30 تا 15درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010103 

  

 اصله 9،390

ر نوع، در صورتی که محیط تنه بریدن درخت از ه
 سانتی متر 60 تا 30درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010104 

  

 اصله 14،800

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 90 تا 60درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010105 

  

 اصله 2،000

 سانتی متر 10، به ازای هر 010105اضافه بها به ردیف 
 سانتی 10کسر (که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود متر، به تناسـب محاسبه می

 010106 

  

 اصله 9،340

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت 

 . سانتی متر باشد30 تا 15یش از درسطح زمین ب

 010107 

  

 اصله 25،900

ها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت 

 . سانتی متر باشد60 تا 30درسطح زمین بیش از 

 010108 

  

 اصله 43،500

ها و حمل ریشه به خارج از  ریشه کن کردن درخت
 در صورتی که محیط تنه درخت بیش از محل عملیات

 . سانتی متر باشد90 تا 60

010109 

  

 اصله 5،220

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010109اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 .).به تناسـب محاسبه می شود

010110 



 عملیات تخریب. فصل اول
 1388آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 

 10

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

  

 اصله 1،550

اک مناسب در پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خ
 15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر محیط تنه 5سانتی متر باشد به ازای هر 
 .). سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود5کسر (

010111 

  

 اصله 7،670

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

 . سانتی متر باشد30 تا 15

010112 

  

 اصله 25،400

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

 . سانتی متر باشد60 تا 30

010113 

  

 اصله 40،600

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

 . سانتی متر باشد90 تا 60

010114 

  

 اصله 4،850

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010114اضافه بها به ردیـف 
 10کسر (که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 ).سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود

010115 

  
 مترمربع 46،500

تخریـب کلی ساختمانهای خشتی ، گلی و چینه ای، 
 .تخریـبشامل تمام عملیات 

 010201 

  
 مترمربع 52،600

تخریـب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی 
 .با مالتهای مختلـف، شامل تمام عملیات تخریـب

 010202 

  
 مترمکعب 15،600

چینه (تخریـب بناییهای خشتی یا چینه های گلی 
 ).باغی

 010301 

  
 مترمکعب 25،600

مالت ماسه و تخریـب بناییهای آجری و بلوکی که با
 .سیمان یا با تارد چیده شده باشد

 010302 

  

 مترمکعب 22،100

تخریـب بناییهای آجری و بلوکی که با مالت گل 
وآهـک یاگچ و خاک و یا ماسه وآهـک چیده شده 

 .باشد

 010303 

  
 مترمکعب 25،600

تخریـب بناییهای سنگی که با مالت ماسه سیمان یا با 
 .تارد چیده شده باشد

 010304 

  
 مترمکعب 22،100

تخریـب بناییهای سنگی که با مالت گل آهـک یا 
 .ماسه آهـک یاگچ و خاک چیده شده باشد

 010305 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 58،500

تخریـب بنایی از سنـگ تراش که سنگهای آن سالم از 
 .کار درآید و دسته کردن آنها

 010306 

 010307  .لح، با هر عیار سیمانتخریـب انواع بتن غیر مس مترمکعب 303،500  
  

 مترمکعب 394،500
تخریـب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 .گردها میل
 010308 

  
 مترمربع  

مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه 
 .های بتنی موجود راه کردن رویه

 010309 

  

 مترمکعب 31،300

، بلوکها، سنگها تفکیـک، دسته بندی و یا چیدن آجرها
و مصالح مشابه حاصل از تخریـب، بر حسـب حجم 

 .ظاهری مصالح چیده شده

 010310 

 010311  .ساخته برچیدن جدولهای بتنی پیش مترطول 9،830  
  

 مترمربع 11،000

 با ها و خیابانها برای لکه گیری کندن آسفالـت جاده
 سانتیمتر به ازای سطح 5، به ضخامـت تا کمپرسور

 .نده شدهک

 010401 

  

 مترمربع 1،220

، به ازای هر یـک 010401بها به ردیـف  اضافه
 سانتیمتر 5مازاد سانتیمتر اضافه ضخامـت نسبـت به 

 ).شود کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می(

 010402 

  

 مترطول 7،300

 8شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا 
 برای اجرای کارهای  سانتیمتر10سانتیمتر و عمق تا 

 .تاسیساتی با ماشین شیار زن

 010403 

  

 مترطول 650

، به ازای هر سانتیمتر 010403اضافه بها به ردیـف 
به تناسب کسر سانتیمتر، ( سانتیمتر 10مازاد بر عمق 

 ).شود  میمحاسبه

 010404 

  
 مترطول 3،770

اندازه ( سانتیمتر 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا  
 ).ی بر حسب طول هر خط برشگیر

 010405 

  

 مترطول 465

، به ازای هر 010405بها نسبت به ردیـف  اضافه
اندازه ( سانتیمتر 7 مازاد بر عمق اضافه سانتیمتر 

 ).گیری بر حسب طول هر خط برش

 010406 

  
 مترمربع 3،360

هر نوع آسفالت و اساس قیری به کلی تخریب 
 . سانتیمتر5ضخامت تا 

 010407 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 665

، به ازای هر سانتیمتر 010407اضافه بها به ردیـف 
کسر سانتیمتر به (.  سانتیمتر5مازاد بر اضافه ضخامت 

 ).شود تناسب محاسبه می

 010408 

  

 مترمربع 1،880

بین دو خط برش با وسایل مکانیکی تخریب آسفالت 
 7ه ضخامت تا مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، ب

 . و برداشتن آنترسانتیم

010409 

  

 مترمربع 320

متر   به ازای هر سانتی010409اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی7اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

010410 

  
 مترمربع 7،570

 هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین تراشیدن
 .متر  سانتی5 مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا

010501 

  

 مترمربع 1،370

متر   به ازای هر سانتی010501اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی5اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

010502 
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   با دست  خاکی عملیات.   دوم فصل
 

  مقدمه
 

   محل  یا محدودیتهای  خاکی  عملیات  حجم  کمی علت  به  که در مواردی.  شود  انجام  ماشین لهوسی  باید به  طور معمول ، به  خاکی عملیات .1
 با   خاکی  عملیات  فصل  از ردیفهای  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات اجرا، انجام

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

   دستی  موتوری  یا غلطکها و ویبراتورهای  دستی ل وسای  توسط  که  کوبیدن  عملیات شود و همچنین  می  بر انجام  دج  توسط  که ی خاک عملیات .2
 .شود  می  محسوب  دستی  خاکی  شود نیز، عملیات انجام)  غیر خودرو یا کششی(

 تغییر  شود و از بابت  می  مجلسها محاسبه ، دستور کارها و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .3
 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی گونه ، هیچ  مصالح  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی حجم

   برخورد شود که  سنگ  بزرگ قطعات ، به  سنگی  یا ریزشهای  غیرسنگی  در زمینهای ، و حفر چاهپی کنی  عملیات در  که در مواردی .4
   آن بهایشوند،   می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ ه قطع  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس تشخیص به

 .  است  پرداخت ، قابل  با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  030703  ردیف طبق
 در   باشد که الزمبندی  برای قالب  یساز  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .5

 30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه2 تا  دهانه  به  پلهای ، برای  است  نشده بینی  پیش  اجرایی های نقشه
ابعاد   سانتیمتر به50  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها بیشتر از  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه15 تا 2  دهانه  به  پلهای سانتیمتر، و برای

 مشاور و  ، با نظر مهندس کنی  پی  اضافی  متر، فاصله15 از   بیش دهانه  به  پلهای کنی  یا پی  ریزشی  در زمینهای کنی در مورد پی.  شود  اضافه کنی پی
   طبق هرگاه.  گردد  پر شود و کوبیده کنی  از پی  حاصل  باید با مصالح سازی  پی  از اتمام  پس کنی  پی  اضافی فاصله. شود  می  کارفرما تعیین تصویب
   مناسب  مشاور و تأیید کارفرما خاک  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف  برای کنی  یا کانال کنی  از پی  حاصل  مشاور، خاک  مهندس تشخیص

 .شود  می  پرداخت  جداگانه  مربوط  ردیفهای ها بر اساس  پی شت پ  پرکردن بهای .گردد  می تهیه
، با   اضافی  مجدد قسمتهای  گیرد، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه ، بیش ی خاکعملیات  چنانچه .6

 . نخواهد شد  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است عهده ، به  آن وبیدن ک  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت مصالح
 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  دیگر صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردی برای .7
 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .8
   کنده  محل های  اندازه شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  یا به  کارگاه خارج ، به ی خاکعملیات از   حاصل خاکهایدر مورد  .1ـ8

.  نخواهد آمد عمل  به  بابت  از این  دیگری  و پرداخت ، در قیمتها منظور شده  و تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه شده
، در   کارگاه خارج  آنها به  خاکها در خاکریزها، یا حمل  این  مصرف  شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام

 .  است  اجرایی  مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ، منوط  باراندازی هر مورد از نظر مقدار و محل
)   شده  کنده محل (  مربوط  محلهای سازی  پی  پشت  پرکردن  باید برای  که کنی  و کانال کنی  از پی  حاصل  از خاکهای  قسمت در مورد آن ) تبصره
 .شود  نمی  پرداخت ای  جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ مصرف

شود، برابر   می  حمل  که  خاکی  در خاکریزها، حجم  مصرف برای)  کارگاه   یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه در مورد خاکهای .2ـ8
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های  اندازه حجم
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   فاصله  مواد، کوتاهترین ، از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ8
 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل نبی
شود، تنها  جا می  جابه  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل ردیفهای .9

 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن ر، برای دیگ عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک
   محاسبه ها، مبنای  تعدد کوره در صورت.  هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانه ، فاصله020301  در ردیف  شده  درج  از عمقمنظور .10

 . خواهد شد ، محاسبه طور جداگانه ها به  از کوره  هر یک  و برای ، است  میله  عمق عالوۀ ها به ز کوره ا  هر یک طول  متر،20 از  بیش  عمق  بهای  اضافه
 .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذی  فاضالب  چاه  برای  چاه  حفاری ردیفهای .11
 . نخواهد بود  پرداخت ، قابل020402  ف متر، ردی100 از   بیش  مسافتهای  برای  دستی  با وسایل  مواد حاصله  حمل در صورت .12
 .  است  منظور شده هر فاصله  به  آب  و حمل  تهیه ، هزینه020503  در ردیف .13
   خاکی  و عملیات  است  با دست کنی  پی  عملیات  حجم  محاسبه ، مالک  نقطه  در پایینترین  کنار پی  طبیعی  زمین  شیبدار، رقوم در زمینهای .14

 . شود  محاسبه  مکانیکی  با وسایل  خاکبرداری ، باید از ردیفهای  رقوم از اینباالتر 
 و   ورودی  آنها در کنار محلهای  و دپوی  از الیروبی  حاصل  مصالح  موجود و انتقال  پلهای  دهانه  الیروبی ، هزینه  راه  بهسازی در کارهای .15

 .شود  می  زیر پرداخت  بهای  با اضافه کنی  پی ، از ردیف  پل خروجی
 . درصد40 متر، 12 تا   متر و طول  تا یک دهانه  به پلهای .1ـ15
 . درصد20 متر باشد، 8/1 آنها کمتر از   ارتفاع  متر که12 تا   متر و طول3 متر تا   از یک  بیش دهانه  به پلهای .2ـ15
 .شود  می  محاسبه  تناسب  متر به3کسر . د درص10 متر، 12   به  نسبت  طول  متر اضافه3 هر  ازای به .3ـ15
 با   و حمل  بارگیری  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  با دست برداری  از خاک  و مواد حاصل  خاک  بارگیری چنانچه .16

 .شود  می  پرداخت ماشین
 .شود  استفاده می20/1 و با اعمال ضریب حفر چاه در این فصلهای  با وسایل دستی از ردیف ، قطرهر هزینه حفاری محل شمع به  .17
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 18،600

های غیر  خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین
های کنده شده،   متر و ریختن خاک2عمق  سنگی تا

 .های مربوط به کنار محل

 020101  

  

 مترمکعب 9،020

کنی و  ، هر گاه عمق پی020101اضافه بها به ردیف 
 متر باشد، برای حجم واقع بین 2کانال کنی بیـش از

 8 تا 6 متر دوبار و 6 تا 4 متر یـک بار، 4 تا 2عمق 
 .متر سه بار و به همین ترتیـب، برای عمقهای بیشتر

 020201  

  

 مترمکعب 26،100

، در صورتی که، عملیات 020101ف اضافه بها به ردی
پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته باشد 
و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه 

 .موتوری ضروری باشد

 020202  

  

 مترمکعب 118،000

 متر و کوره و مخزن با 2/1حفر میله چاه به قطرتا 
 متر 20ق  تا عمغیرسنگیمقاطع مورد نیاز در زمینهای 

 متر 10از دهانه چاه وحمل خاکهای حاصله تا فاصله 
 .از دهانه چاه

 020301  

  

 مترمکعب 16،000

، هر گاه عمق چاه بیـش 020301اضافه بها به ردیـف 
 5 متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 20از

 متر یـک بار، برای حجم واقع در 20متر اول مازادبر 
 5 متر دو بار، برای حجم واقع در20ر متردوم مازاد ب5

مترسوم سه بار و به همین ترتیـب برای عمقهای 
 .بیشتر

 020302  

  

 مترمکعب 15،100

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و 
 متر و تخلیه آن در 20 حمل با هر نوع وسیله دستی تا

 .مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد

 020401  

  

 مترمکعب 10،700

 متر 20، برای 020401 و 020101اضافه بها به ردیفهای 
 متر به تناسـب 20 کسر. (حمل اضافی با وسایل دستی

 ).شود محاسبه می

 020402  

  020501  . شدههای کنده ها و کانال رگالژ کـف پیتسطیح و  مترمربع 805  
  

 مترمکعب 6،280

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

 90، تراکم با حداقل  سانتیمتر در هرعمق پخـش15
 . و تسطیح الزمدرصد کوبیدگی

 020502  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 13،600

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخـش شده در قشرهای 
ش  درصد به رو90 سانتیمتر با تراکم 15حداکثر 

 .آشتوی اصالحی در هرعمق

 020503  
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   با ماشین  خاکی عملیات.   سوم فصل
 

  مقدمه
 

 تغییر  شود و از بابت  می  مجلسها محاسبه ، دستور کارها، و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .1
 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی نهگو ، هیچ  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی حجم

   احتیاج  که در مواردی( بستر خاکریز   موجود و یا سراشیبهای  خاکریزهای  شیروانی ها روی  پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات حجم .2
 . خواهد شد  و پرداخت ه، محاسب  اجرا شده های  نقشه  مشاور و تأیید کارفرما مطابق ، با پیشنهاد مهندس) دارد  پله احداث به
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری  سازی ، مانند پروفیل  بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل  واحد این قیمتهای به .3

 .گیرد  نمی ، تعلق)  است  یاد شده صراحت  به  که  آنچه استثنای به( و مانند اینها  خاکی
   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  پی  دیوارۀ  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای که  در مواردی .4

  ، و برای سانتیمتر30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه2 تا  دهانه  به  پلهای ، برای  است  نشده بینی پیش
در .  شود  اضافه کنی ابعاد پی  سانتیمتر به50  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها بیشتر از  کنی  پی  عمق  که ای  متر یا سایر ابنیه15 تا 2  دهانه  به پلهای

   کارفرما تعیین  مشاور و تصویب با نظر مهندس،  کنی  پی  اضافی  متر، فاصله15 از   بیش دهانه  به  پلهای کنی  یا پی  ریزشی  در زمینهای کنی مورد پی
   مهندس  تشخیص  طبق هرگاه.  گردد  پر شود و کوبیده کنی  از پی  حاصل  باید با مصالح سازی  پی  از اتمام  پس کنی  پی  اضافی فاصله. شود می

  .گردد  می  تهیه  مناسب  مشاور و تأیید کارفرما خاک ندس نباشد، با نظر مه  مناسب  مصرف  برای کنی  یا کانال کنی  از پی  حاصل مشاور، خاک
کنی طبق نقشه و مشخصات ابالغ شده  بندی نباشد، ابعاد پی  نیاز به قالب،سازی با بتن غیر مسلح چنانچه بنا به تشخیص مهندس مشاور در پی

 .باشد و پرداخت هرگونه بهای اضافی مجاز نمی. شود محاسبه و بهای آن پرداخت می
 مجدد   شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه .5

   وجهی  بابت ن و از ای  پیمانکار است عهده ، به  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی قسمتهایی
 . نخواهد شد پرداخت

 .شود  می بندی  زیر طبقه صورت  به ها  زمین انواع .6
 . مقدور نباشد  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن حدی   خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که هایی ، زمین  لجنی های زمین .6-1
 .باشد ها می ها و آبرفت اک شامل انواع خ،خاکی  های زمین .6-2
 .های رسوبی، آذرین و دگرگونی است شامل انواع مختلف سنگ،   سنگی های زمین .6-3
 خاکیهای   نحوه تعیین حجم خاکبرداری در سنگ و زمین.7
 برداری در سنگ نحوه تعیین حجم خاک .7-1
 در   شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم ، از حاصل030201   از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی  خاکبرداری حجم حداکثر .7-1-1

 در صورت و  ،آید  می دست   به25/0عدد   به)  باشد  رسیده  ذیربط  مسئوالن امضای   به  که  مصرف  جلسه  صورت طبق (  سنگی های خاکبرداری
 گرم 1800 گرم و 1000 گرم، 550 گرم، 300تولیتی، به ترتیب معادل استفاده از هرکیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، اموالیت کارتریجی و بوستر پن

 که حجم محاسبه شده برای خاکبرداری  ، و درصورتی شود  پرداخت030105    مذکور، باید از ردیف  مازاد بر حجم.شود دینامیت محاسبه می
ز حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم  بیشتر ا،با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور) 030201ردیف (سنگی 

 .خاکبرداری سنگی طبق نقشه و پروفیل مالک عمل خواهد بود
در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداری با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته  .1تبصره 

 30انجام شود، برای آن حجم از عملیات ) انفجار آرام(رما الزم باشد که انفجار با محدودیت باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارف
 .شود ، اضافه می030201درصد به بهای ردیف 
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ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما،  چنانچه در عملیات خاکبرداری در سنگ با مواد انفجاری، شرایط به گونه .2تبصره 
آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش رای ز مواد انفجاری برای خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، بنتوان ا

 . شود ، پرداخت می030202هیدرولیکی استفاده شده، بهای آن از ردیف 
 صورت مواد منبسط شوندهمواد سوزا ولی با استفاده از های سنگی بدون استفاده از  برداری در زمین چنانچه در عملیات خاک .3تبصره 

 .گیرد ، به صورت قیمت غیرپایه محاسبه و مالک پرداخت قرار می030203پذیرد، بهای ردیف شماره 
شود، ردیف آالت سنگین نظیر بولدوزر انجام  در صورتی که بدون استفاده از مواد سوزا و با استفاده از ماشین   سنگی برداری  خاک در .7-1-2

 .باشد  مبنای پرداخت می030105
 .گیرد  مالک عمل قرار می030104باشند، تنها ردیف   که فاقد سنگ میخاکیهای   در زمین.7-2

 .شود  محسوب میخاکیهای   زمینءشود، جز های معمولی مصرف می برداری از قرضه که برای خاکریزی خاک
 یا سنگی حجم کار انجام شده خاکیهای   و برای خاکبرداری در زمینشود  می انجام مشاور  ها، با تأیید مهندس  پی  زمین بندی طبقه .8

 .گیرد گیری، محاسبه و مالک عمل قرار می اندازه
 .شود  می  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  سانتیمتر طبق10 در حد تا   نباتی های  خاک برداشت .9

 از   مورد، با استفاده  شوند، بر حسب  کنده  آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی باید با بیلبه علت محدودیت فضای کار    که هایی ها و کانال یپ .10
 .شوند ، برآورد می030801 و 030702 تا 030701  ردیفهای

  شود، طبق  می  حمل  که  خاکی خاکریزها، حجم  به  و یا  کارگاه ارجخ   به کنی  و کانال کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل های  خاک در مورد حمل .11
   از این  دیگری  و پرداخت  است ها منظور شده ، در قیمت  یا تورم ازدیاد حجم   به  مربوط های شود، هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های اندازه
ها در خاکریزها   خاک  این  مصرف  شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرف موارد یاد شده از   حاصل های  خاک تمام . نخواهد آمد عمل   به بابت
یا عدم نیاز از نظر (مورد نیاز  مشخصات فنی عدم حصول مبنی بر  و تصویب کارفرماو ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور تایید   به منوط
 .باشدمیبرای خاک ) مقدار
)   شده  کنده محل (  مربوط های  محل سازی  پی  پشت  پرکردن  باید برای  که کنی  و کانال کنی  از پی  حاصل های خاک از   قسمت در مورد آن ) تبصره
 .شود  نمی  پرداخت ای  جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ مصرف

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  حجم خاکریزها، برای)   کارگاه  یا خارج در داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه های در مورد خاک .11-2
 فصل های خاکبرداری در این  هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت ردیف.شود  می در نظر گرفتهپس از کوبیدن    مصرف  محل های اندازه

 .گیرد شود و برای برداشتن خاک رویه نامناسب پرداختی صورت نمی استفاده می
   فاصله  مواد، کوتاهترین  از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریزها از محل صرفی م در مورد خاکهای .11-3
 . خواهد بود  حمل  بهای  پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل بین
شود، تنها  جا می  جابه  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به ید که خاکها و مواد زا ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل ردیفهای .12
 .  نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک
 85  شود، برای  می  سانتیمتر برداشته15 بستر خاکریز تا   نباتی  خاک  که  در حالتی یا  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاک ضخامت .13

 95   سانتیمتر و برای5، برابر   آشتو اصالحی روش  به  درصد کوبیدگی90   سانتیمتر، برای3، برابر   آشتو اصالحی روش  به درصد کوبیدگی
مازاد بر اعداد . شود  می  پرداخت  شده  برداشت پروفیلهای   به  و اضافه  سانتیمتر، تعیین7 ، برابر  آشتو اصالحی روش  و بیشتر به درصد کوبیدگی

  درصد 60 سانتیمتر باشد، 15 از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی اگر خاک. گیرد  نمی  صورت  پرداختی  موردی ، در هیچ  شده تعیین
گیرد و  صورت نمیکریزی و تقویتی در بستر خاکریز اگونه پرداختی از بابت فرو رفتن مصالح خ ر ه.دگرد  می  محاسبه  پیشگفته های اندازه

 . پیمانکار موظف است آن را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید
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 کارفرما،   تصویب  صورت، در030602 و 030601   ردیفهای  متر، موضوع50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .14
در . شود  می  پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس  یاد شده  ردیفهای بهای شود و اضافه  می  مشاور انجام  دستور کار مهندس بر اساس
   قابل030602 و 030601  ای ردیفه بهای  شود، اضافه  انجام030901   ردیف  مطابق  از خاکبرداری  مواد حاصل  و حمل  بارگیری  که صورتی
 .  نیست پرداخت

 و   کردن ، پروفیله ، تسطیح پاشی ، آب ، پخش  تونل باالی ، به  تونل  دهانه  از محل  خاک  و حمل جایی  جابه ، شامل031106   ردیف اجرای .15
 . خواهد بود  شده  تعیین  مشخصات ، طبق  تونل  طاق  روی کوبیدن

 شود،   سانتیمتر تعیین20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت. شود  زیر منظور می شرح  به ، کسر بهایی031104 تا 031101  یردیفها   به نسبت .16
 30 شود،   سانتیمتر تعیین30   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت20 شود،   سانتیمتر تعیین25   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت10

 .  مربوط  درصد ردیف40 شود،   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی های قشر درصد و اگر ضخامت
هر .  است ، منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای .17
، از  )خاک و یا مخلوط خاک و ماسه ( شده  کوبیده  خاک  لیتر در متر مکعب120  ر مبنای ب  آن  کیلومتر باشد، بهای  مازاد بر یک  حمل  فاصله گاه

 لیتر، 200   بر مبنای  مرطوب  بادی  ماسه  لیتر، برای30   بر مبنای  سنگی  خاکریزی  برای  مصرفی  آب  حمل بهای. شود  می  پرداخت030910  ردیف
   هر مترمربع  بستر خاکریزها برای  کوبیدن برای. شود  می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم لیتر در متر مکعب 400   بر مبنای  خشک  بادی  ماسه و برای
های لجنی و آبدار که   برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین.شود  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه مترمکعب% 15  معادل

 . شود اخت نمیباشد، حمل آب پر نیاز به آب نمی
 .  مشاور است  کارفرما و دستور کار مهندس تصویب  به ، منوط031204 و 031203  های  ردیف  بهای پرداخت .18
   صورت  مشاور و کارفرما و تنظیم  و با تأیید مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماهترمیم و تسطیح دو بار  ، برای031205   ردیف بهای .19

 .شود  می  پرداخت  اجرایی جلسه
 .شوند  می گیری  اندازه  شده  کوبیده  حجم ، بر حسب031304 تا 031301  ردیفهای .20
 مشاور   مهندس  بسترها، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوۀ ، بر حسب  لجنی در زمینهای .21

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

   تهیه گیرد، هنگام  می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ش، ارز  عوارض عنوان  به هایی ، هزینه  بادی  ماسه  برداشت  برای  که هایی در محل .22
در . شود  منظور می  یاد شده  هزینه  جبران ، برای031303 یا 031301  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره  مورد ردیف برآورد، بر حسب

 پیشنهاد   ارائه  بعد از تاریخ چنانچه.  نخواهد شد ، انجام  یاد شده ردیفهای بر   عالوه  پرداختی بها، هیچگونه  اضافه  این بینی  پیش  عدم صورت
 .شود  می  مشاور و کارفرما پرداخت  از تأیید مهندس  پس  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان  جدید وضع  پیمانکار، عوارض قیمت

 در   شده  تعیین  ارقام  بستر خاکریز و خاکریزها، بین ، درصد کوبیدگی  فنی  مشخصات  طبق  که ، در صورتی آهن  راه  زیرسازی در کارهای .23
 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی روش ، به  مربوط  باشد، قیمت  فصل  این  ردیفهای شرح
 .  است  شده  در نظر گرفته031107   ردیف شود، در  کوبیده  دستی  با وسایل  که  مسلح  از خاک  قسمت  آن  کوبیدن  بها برای اضافه .24
 .منظور شده است 030202 و  030703هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی از قبیل بیل مکانیکی در بهای ردیف  .25
 .شود  پرداخت میکنی پی های مربوط  آبروها بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف یاها کنی پل احجام پی .26

 030104هزینه بازگشایی دهانه پل از ردیف . باشد ها و آبروها مجاز نمی هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداری و آماده سازی اطراف پل
 .قابل پرداخت است
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 105

ین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، شخم زدن هرنوع زم
 . سانتیمتر15به عمق تا 

 030101  

  

 مترمکعب 7،940

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

 .تخلیه آن

 030102  

  

 مترمکعب 1،290

د  با هر وسیله مکانیکی، حمل موابرداشت خاک نباتی
 متر از مرکز ثقل 20حاصل از خاک برداری تا فاصله 

 .برداشـت و توده کردن آن

 030103  

  

 مترمکعب 2،700

های خاکی، حمل مواد حاصل  خاک برداری در زمین
 متر از مرکز ثقل 20از خاک برداری تا فاصله 

 .برداشـت و توده کردن آن

 030104  

  

 مترمکعب 15،100

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

 .مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن

 030105  

  

 مترمکعب 28،500

برداری در زمینهای سنگی با استفاده از مواد  خاک
 20سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 .ردن آنمتر از مرکز ثقل برداشـت و توده ک

 030201  

  

 مترمکعب 32،300

های سنگی با استفاده از چکش  برداری در زمین خاک
 مقدمه 1-1-7 بند 2با توجه به تبصره  (هیدرولیکی

 20برداری تا فاصله  ، حمل مواد حاصل از خاک)فصل
 .متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن

 030202  

  
 مترمکعب  

ی سنگی بدون استفاده از مواد ها برداری در زمین خاک
 . ولی با استفاده از مواد منبسط شونده،سوزا

030203  

  

 مترمکعب 1،630

ریزش (برداشـت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
 متر از مرکز ثقل 20، حمل آن تا فاصله )برداری

 .برداشـت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

 030301  

  

 مترمکعب 15،600

، حمل )ریزش برداری(رداشـت مواد ناشی از ریزش ب
 متر از مرکز ثقل برداشـت و ریختن 20آن تا فاصله 

در خاکریزها یا توده کردن آن، برای آن قسمـت از 
ریزش که مربوط به سنگهای بزرگ غیر قابل حمل 
باشد و برای خرد کردن آنها ازمواد منفجره یا روشهای 

  . شوددیگر استفاده

 030401  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 630

رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه ها و 
 .کـف ترانشه ها

 030501  

  
 مترمکعب 2،650

، چنانچه فاصله حمل 030102اضافه بها به ردیـف 
 . متر باشد50 متر و حداکثر20بیـش از

 030601  

  

 مترمکعب 850

، 030201، 030105 تا 030103اضافه بها به ردیـف 
 و هر گاه فاصله حمل 030401  و030301 ،030202
 . متر باشد50 متر و حداکثر20بیـش از

 030602  

  

 مترمکعب 5،910

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
 متر و ریختن خاک کنده شده به کنار 2 تا عمق خاکی

 .محلهای مربوط

 030701  

  

 مترمکعب 11،100

سیله مکانیکی در زمینهای پی کنی و کانال کنی با و
 متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده 2لجنی تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشـت20تا فاصله 

 030702  

  

 مترمکعب 64،100

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

 مرکز ثقل  متر از20و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 
 .برداشت

 030703  

  

 مترمکعب 925

، هر گاه 30703 تا 030701اضافه بها به ردیفهای 
 متر باشد، برای حجم 2عمق کانال و پی کنی بیـش از 

 4 تا 3 متر یـک بار، 3 تا 2خاک واقع شده درعمق 
 متر سه بار و به همین ترتیـب برای 5 تا 4متر دوبار، 

 .عمقهای بیشتر

 030801  

  

 مترمکعب 7،600

 در 030703و  030701اضافه بها به ردیفهای 
صورتی که عملیات زیر سطح تراز آبهای زیرزمینی 
انجام شود و برای آبکشی، ضمن اجرای کار، 

 .بکاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 030802  

  

 مترمکعب 3،020

های  بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
ل آن با کامیون یا هر نوع وسیله توده شده و حم

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

 030901  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 265

های توده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
 متر و 100شده ، وقتی که فاصله حمل بیـش از 

 مترمازاد 100 متر باشد به ازای هر 500حداکثر تا 
متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه  100بر
 .شود می

 030902  

  

980 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
های آسفالتی، در صورتی که فاصله حمل  شده در راه

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر 10 متر تا500بیـش از
 تناسـب  متر اول، کسر کیلومتر، به500اضافه بر 

 .محاسبه می شود

 030903  

  

895 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
، در صورتی که فاصله حمل آسفالتیهای  شده در راه
 کیلومتر باشد، برای هر 30 کیلومتر تا 10بیـش از

 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب 10کیلومتر اضافه بر
 .ودمحاسبه می ش

 030904  

  

805 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاک
های آسفالتی، در صورتی که فاصله حمل  شده در راه

 کیلومتر باشد، برای هر 75 کیلومتر تا 30بیـش از 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب 30کیلومتر اضافه بر

 .شود محاسبه می

 030905  

  

625 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
لتی، در صورتی که فاصله حمل اهای آسف شده در راه

 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر 75بیـش از 
 .شود  کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه می75

 030906  

  

1،200 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 صورتی که فاصله حمل بیـش از یـک حمل آب در
کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یـک کیلومتر 

 ).کسرکیلومتر به تناسـب محاسبه می شود. (اول

 030910  

  031001  .تسطیح بستر خاکریزها با گریدر مترمربع 81  
  

 مترمربع 180

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 85ند آنها، با تراکم و مان

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031002  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 255

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 90و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031003  

  

 مترمربع 330

ها  اکریزها یا کـف ترانشهآب پاشی و کوبیدن بستر خ
 درصد، به روش آشتو 95و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031004  

  

 مترمربع 525

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها 
 درصد، به روش آشتو 100و مانند آنها، با تراکم 

 . سانتیمتر15اصالحی تا عمق 

 031005  

  
 مترمربع 395

غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشـک در بستر 
 . سانتیمتر15خاکریزها یا کـف ترانشه ها تا عمق 

 031006  

  

   

ای به روش تراکم دینامیکی  های ماسه تحکیم زمین
Dynamic Compaction)( همراه با افزودن ،

 .خاک مناسب

 031007  

  

 مترمکعب 2،850

وفیله کردن، رگالژ و پخـش، آب پاشی، تسطیح، پر
 درصد 85کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031101  

  

 مترمکعب 3،350

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 90و تونان با کوبیدن قشرهای خاکریزی 

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامـت 
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031102  

  

 مترمکعب 3،850

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 95کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

الحی، وقتی که ضخامـت کوبیدگی، به روش آشتو اص
 15قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 031103  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 5،180

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 100کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 

کوبیدگی، به روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامـت 
 15ز کوبیده شدن، حداکثر قشرهای خاکریزی پـس ا

 .سانتیمتر باشد

 031104  

  

 مترمکعب 1،890

پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، و کوبیدن 
قشرهای خاکریزی سنگی، وقتی که ضخامـت 

 60قشرهای خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر
 .سانتیمتر باشد

 031105  

  

 مترمکعب  

کردن و کوبیدن پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله 
قشرهای خاکریزی روی ورودی و خروجی تونلها و 

 .گالری ها طبق مشخصات

 031106  

  

 مترمکعب 1،750

 وقتی در 031104 تا 031101ردیفهای  اضافه بها به 
  وشن بهجعملیات خاکی برای مسلح کردن خاک از 

های فوالدی استفاده گردد و ضخامت  شکل تسمه
 5/37وبیده شدن حداکثر قشرهای خاکریزی پس از ک

 .سانتیمتر باشد

 031107  

  

 مترمکعب 795

ها و  پی ها یا مصالح سنگی موجود کنار ریختن خاک
 90، پخش و تراکم تا ها با ماشین ها به درون آن کانال

 .درصد کوبیدگی

 031201  

  
 مترمکعب 1،080

اختالط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن 
 .قویـت بسترزیرسازی راه یا ت

 031202  

  
 مترمکعب 725

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

 031203  

  
 مترمکعب 515

پخـش مصالح حاصل از خاک برداری، که درمحلهای 
 .تعین شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت

 031204  

  
  ماه-کیلومتر 654،000

 یـا سـایر   های انحرافـی بـا گریـدر    ترمیم و تسطیح راه  
 .وسایل مکانیکی

 031205  

  

 مترمربع 53

پروف رولینـگ در سواره روی فرودگاهها با غلطـک 
 تنی و کشنده مربوط به 60چرخ الستیکی حداقل 

این ردیـف حداکثر برای (ازای هر بار عبور غلطـک 
 ).ده بار عبور برای هر مترمربع قابل پرداخـت اسـت

 031206  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 6،800

تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و 
 . متر و باراندازی در محل مصرف500حمل تا فاصله 

 031301  

  
 مترمکعب 6،090

پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 
 .مرطوب برای ساختمان بدنه راه

 031302  

  
 مترمکعب 7،550

ل کندن، بارگیری و تهیه ماسه بادی خشـک، شام
 . متر و باراندازی درمحل مصرف500حمل تا فاصله 

 031303  

  
 مترمکعب 7،750

پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 
 .خشـک برای ساختمان بدنه راه

 031304  

  
 مترمکعب 5،190

 تحکیمپخـش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی، برای 
 .بستر راه

 031305  
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   تونل حفاری.  چهارم  فصل
 

  مقدمه
 و انفجار جهت ایجاد تونل یا شفت در زمین ، دستیهای این فصل، کندن انواع زمین به روش ماشینی منظور از حفاری تونل در ردیف .1

  .است

 .شود ها از فصل سوم عملیات خاکی با ماشین پرداخت می ها و شفت برداری ورودی و خروجی تونل عملیات خاک .2
 : به شرح زیر است 040103تا  040101ها در ردیف های  بقه بندی انواع زمینط
راک بولت یا  مش بندی، شاتکریت،(شود که برای پیشروی حفاری، نیازی به نگهداری و تحکیم اولیه  زمین پایدار به زمینی اطالق می. 2-1

 ،نباشد...) قاب و 
 ،که برای پیشروی حفاری عملیات نگهداری و تحکیم اولیه ضروری باشدشود  زمین نیمه پایدار به زمینی اطالق می. 2-2
یا در هر شود که پیشروی حفاری بدون انجام عملیات پیش تزریق و موارد مشابه آن امکان پذیر نباشد  زمین ناپایدار به زمینی اطالق می.2-3

 .متر امکان پذیر نباشد سانتی 70گام، بدون انجام عملیات پیش تزریق و موارد مشابه پیشروی بیشتر از 
 :گردد  برای صعوبت ناشی از تحکیم به شرح زیر پرداخت می 040202 یا 040201های   اضافه بهای ردیف.3

 .گردد  پرداخت می40202 یا 40201های  مبلغ ردیف% 25در صورت انجام یک الیه شاتکریت  )الف
 .گردد  پرداخت می040202 یا 040201های  لغ ردیفمب% 70در صورت انجام دو الیه شاتکریت و مشبندی ) ب
 پرداخت 040202 یا 040201های  های ردیف مبلغ ردیف% 100بندی و راک بولت یا قاب  در صورت انجام دو الیه شاتکریت و مش) ج
 .گردد می

ندی به صورت درصدی برای گردد و طبقه ب  پرداخت می040103 تا 040101های  در یک مقطع حفاری، فقط یکی از ردیف : 1 توجه
 .های فوق مجاز نمی باشد ردیف
دلیل اجرای عملیات ه گیرد که عملیات حفاری ب ها تعلق می  تنها به آن حجم از حفاری040202 و 040201های   اضافه بهای ردیف:2 توجه

 .تحکیم یا تزریق با وقفه انجام گیرد
ید مهندس مشاور و یهای مختلف تونل با تا  در قسمت040202 و 040201و  040103 تا 040101 های ردیف شمول هریک از :3 توجه

 .تصویب کارفرما خواهد بود
 و های هیدرولیکی و بادی اعم از انفجاری، انفجار آرام، چکش( های حفاری تونل به هر روش   هزینه040103   تا040101های   ردیف.4

  تشخیص مهندس مشاور برایفقط در صورت 040203ضافه بها موضوع ردیف  ا.های واحد منظور گردیده است در قیمت )درام کاتر
 . پرداخت خواهد شدها  در حفاری برخی مناطق و بخشاستفاده از کله گاوی

گردد که به دلیل ناپایداری یا بزرگ بودن مقطع، باید تحکیمات بالفاصله پس از هر   برای مقاطعی پرداخت می040208اضافه بهای   .5
 . فاری صورت پذیردمرحله ح

 :تعاریف . 6
 ،های ابالغ شده به پیمانکار، باید حفاری انجام گیرد  مقطعی است که مطابق نقشه :مقطع حفاری طبق نقشه. 6-1
 ،آید برداری بدست می  مقطعی است که بعد از حفاری و برداشت نقشه:ییمقطع حفاری اجرا .6-2
 .باشد مقطع حفاری اجرایی اضافه حفاری یا کسر حفاری میفاصله بین مقطع حفاری طبق نقشه و  .6-3
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های بوجود آمده پرداخت  ای بابت اضافه حفاری گیرد و هزینه  مقطع حفاری طبق نقشه مالک عمل قرار می، برای محاسبه حجم حفاری.7
 .شود نمی

 :گردد   برای محاسبه حجم پوشش دائم به ترتیب ذیل عمل می.8
متر به   سانتی15   حداکثر در صورت نیاز و تایید مهندس مشاور،برداری  بر اساس برداشت مقاطع نقشه:دار و نا پایدارزمین نیمه پای .8-1

 ،گردد م اضافه مییضخامت پوشش دا
ش متر به ضخامت پوش  سانتی10 حداکثر  در صورت نیاز و تایید مهندس مشاوربرداری  بر اساس برداشت مقاطع نقشه:زمین پایدار. 8-2

 .گردد دایم اضافه می
 .گیرد  کسر حفاری به هیچ عنوان مجاز نبوده و بابت اصالح آن هیچگونه پرداختی صورت نمی.9

 خارج از قصور پیمانکار حادث شود، )Geological break( در صورتی که حین اجرای عملیات حفاری، ریزشی در اثر شرایط زمین .10
ریزش و پر کردن فضای ناشی از آن طبق مشخصات فنی و بر اساس دستور کارهای ابالغی مهندس هزینه عملیات الزم جهت جلوگیری از 

 .شود مشاور محاسبه و پرداخت می
ها منظور  ترین دهانه تونل در قیمت  متر از نزدیک100، حمل مصالح حاصل از حفاری و تخلیه آن تا 040103 تا 040101های  در ردیف. 11

 040301بر اساس حجم تایید شده توسط مهندس مشاور محاسبه و طبق ردیف ) 10بند ( صالح ناشی از ریزش شده است و هزینه حمل م
 .شود پرداخت می

ریزها هستند باید به محل   مواد حاصل از حفاری و ریزش به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما که قابل مصرف در خاک.12
تا  030902های   متری دهانه تونل بر حسب مورد از ردیف100 حمل مازاد بر ،شوند  باشت حملصورت به محل ان ریزها و در غیر این خاک

 .باشد  قابل پرداخت می030905
ندی و تسطیح کف تونل در هر مرحله از حفاری، برای تسهیل ب چنانچه حفاری تونل در دو مرحله یا بیشتر انجام گیرد رعایت شیب .13

های حفاری در نظر گرفته شده و پرداخت دیگری  های موضعی در بهای ردیف آمدگی یا فرورفتگیرالح بتردد الزامی است و هزینه اص
 .گیرد صورت نمی

کل های با عرض  هزینه حفاری مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما فقط برای تونل .14
های پرکردن فضای حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز  باشد هم چنین هزینه  فصل قابل پرداخت میهای این  ردیف، طبق متر9کمتر از 
در صورت احداث پذیرگاه و یا . باشد  متر می250ها  حداقل فاصله پذیرگاه. باشد های مربوط در سایر فصول قابل پرداخت می از ردیف

 .شود ها مبلغی پرداخت نمی  متر از بابت حفاری و پرکردن این محل250در فواصل کمتر از  متر یا 9های با عرض بیشتر از  پارکینگ در تونل
 .باشد  نمی(Raise Boring) حفار شفت وT.B.M های حفاری ماشینی با استفاده از دستگاههای های این فصل، شامل روش ردیف .15
ها در نظر گرفته شده و پرداخت دیگری از  یر نیز در بهای واحد ردیفهای ناشی از موارد ز های اجرای میل مهار سنگ هزینه ردیفر  د.16

 :گیرد  این بابت صورت نمی
  ،نقشه برداری و پیاده کردن محل چال. 16-1
 ،چال زنی و تمیز کردن چال. 16-2
  ،تهیه و کارگذاشتن میل مهار، شیلنگ، گوه، پوسته باز شونده، نگهدارنده در داخل چال. 16-3
  ،تهیه و نصب مهره، واشر و صفحه زیر سری. 16-4
  ،تزریق سیمان و یا کار گذاشتن صمغ، چسب و نظایر آن برای پرکرده فضای خالی بین میل مهار و چال. 16-5
  ،جهت صفحه زیر سری) مالت ماسه و سیمان ( تهیه مصالح و اجرای بالشتک بتنی . 16-6



 حفاری تونل. فصل چهارم
 1388آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 

 28

یزات و ابزار مورد نیاز تا میزان خواسته شده مطابق مشخصات فنی و به طور کلی هر عملیاتی تحت کشش قرار دادن میل مهار با تجه. 16-7
 .باشد که برای انجام صحیح کار مورد نیاز می

 :های ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شده است  های تزریق تحکیمی و تماسی هزینه  در بهای ردیف.17
 ،حفاریآماده نمودن و استقرار دستگاه . 17-1
 ،نقشه برداری و پیاده کردن محل چال. 17-2
 ،چالزنی و تمیز کردن محل چال در هر زاویه و ارتفاع. 17-3
 ،آماده کردن و استقراردستگاه تزریق. 17-4
 ،تهیه کلیه لوازم و مصالح تزریق چال. 17-5
 ،تهیه و نصب مسدود کننده. 17-6
 .ها مورد نیاز باشد  اجرای صحیح کار با مشخصات فنی و دستور العملبطور کلی هرگونه عملیاتی که برای. 17-7
 گرفته نظر در سیمان کیلوگرم 10 حداکثرطول، متر هر برای )040502 و 040501( سنگ در تحکیمی و تزریقی حفاری های ردیف  در.18

 120703آن از ردیف  هزینه گردید، صرفم بیشتری سیمان میزان مشاور، مهندس تایید و زمین مشخصات علت به چنانچه شده است،
 .پرداخت خواهد شد

 .گردد  فقط برای روش فورپولینگ و با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما پرداخت می040504 و 040503های   اضافه بهای ردیف.19
 : ده است های ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته ش  هزینه040504 و 040503های   در بهای واحد ردیف.20
  ،متر و کارگذاری در داخل چال  میلی76تهیه، سوراخکاری، شیار انداختن، جوشکاری، حدیده کردن لوله فوالدی به قطر . 20-1
 ،040502افزایش قطر چال نسبت به ردیف . 20-2
 .)pilot bit( استهالک اضافی سر مته پیشرو. 20-3
مل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیات  ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شا.21

های نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و تهیه آن به عهده  بهای واحد ردیف حفاری در تونل الزامی باشد، در
 .، نگهداری و تحویل آن به کارفرما به عهده پیمانکار استهای مربوط به انتقال به کارگاه، نصب، قرائت کارفرماست ولی هزینه

 :گیرد  های ذیل در نظر گرفته شده و پرداخت دیگری صورت نمی های نصب ابزار دقیق هزینه بهای واحد ردیف در .الف
  ،های مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین چال زنی در محل -
  ،یری و تزریق اولیه و ثانویهانجام آزمایش نفوذ پذ -
  ،های مورد نیاز جهت نصب آماده سازی و وسایل و مهاری -
  ،تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل -
  ،های مورد نیاز انجام کابل کشی -
  ، تونلتهیه مصالح، ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث -
 . برای روش واگراسنجای ابزار دقیق به همراه گزارشات مربوط قرائت دوره -
 .های حفاری تونل دیده شده است هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای ردیف. ب
 .شود ت جداگانه پرداخت میهزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صور .ج
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هفته سوم دو بار،   هفته دوم حداکثر سه بار،، برای هفته اول بعد از نصب حد اکثر هفت بار040602تعداد قرائت برای ردیف های : توجه
که با  شد؛ در صورتیبا  ماهانه یک بار پس از صورتجلسه با مهندس مشاور قابل پرداخت میم،دوازدهماه هفته چهارم یک بار و از ماه دوم تا 

 . گردد های بیشتر باشد طبق دستور کارهای ابالغی مهندس مشاور پرداخت می  نیاز به قرائت،توجه به شرایط
گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و خروج آب با ریزش شدید مقطع   فقط به مقاطعی ار تونل تعلق می040207 اضافه بهای ردیف .22

 .وق پس از تایید مهندس مشاور و تایید کارفرما قابل پرداخت می باشدردیف ف. حفاری توأم باشد
 .باشد  در مقاطع آبدار تونل با تایید مهندس مشاور می040206 و 040205های   شمول هر یک از ردیف.23
 .شود تر شدن نحوه برآورد هزینه اجرای تونل در شرایط مختلف تشریح می  مثال زیر برای روشن.24
 . متر از دهانه تونل مد نظر است800 متر مربع در عمق 25آورد هزینه حفاری یک متر تونل پایدار با سطح مقطع کل بر: مثال

 : برابر است با040101حفاری در زمین پایدار ردیف بهای  .1

 )040101بهای ردیف ( × 25  ×1  =                                           

               :برابر است با) 040204ردیف ( متر مربع باشد 30 در صورتی که مقطع کوچکتر از 040101اضافه بها برای ردیف  .2

 )040101بهای ردیف (× 0/ 24 × 25  ×1                                                                                                                 =
 به باشد، متر 250از بیش دهانه دسترسی نزدیکترین از حفاری مقطع فاصله هرگاه  درتونل)040101(حفاری  های فردی به بها اضافه .3

 :برابر است با )040210ردیف ( دوبار، سوم متر 250 یکبار، دوم متر برای، متر 250هر ازای

 )040101بهای ردیف (× ) 3 × 1/0( × 25×  1 =    
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد هایب مقدار )ریال(کل بهای

  
 متر مکعب 181،500

 پایدار و حمـل مصـالح حاصـل از          های  زمینحفاری در   
 . متری دهانه تونل100حفاری تا 

040101  

  
 متر مکعب 177،000

و حمل مصالح حاصـل       نیمه پایدار  های  زمینحفاری در   
 . متری دهانه تونل100از حفاری تا 

040102  

  
  مکعبمتر 171،000

و حمل مصالح حاصـل از        نا پایدار  های  زمینحفاری در   
 . متری دهانه تونل100حفاری تا 

040103  

  
 متر مکعب 24،800

اجرای تحکیمات بـه ردیـف       اضافه بها ناشی از صعوبت    
040102. 

040201  

  
 متر مکعب 34،700

اجرای تحکیمات بـه ردیـف       اضافه بها ناشی از صعوبت    
040103. 

040202  

  
 متر مکعب 40،800

 حفاری در صورت استفاده از      های  ردیفاضافه بها برای    
 .)Road header (کله گاوی

040203  

  

 درصد 24

در صـورتی    040103 تا 040101 های  ردیفبه  بها  اضافه  
 متـر  30 از نقشـه کـو چکتـر    طبق حفاری کل مقطعکه 

  .مربع باشد

040204  

  

 درصد 3

 ای  به گونـه   040103 تا 040101 های  ردیفبه  بها  اضافه  
 نشت آب بـه صـورت   با  آبدار های زمیندر   حفاریکه

 .ای و ناپیوسته باشد قطره

040205  

  

 درصد 7

ی ا  به گونـه   040103 تا 040101 های  ردیفبه  بها  اضافه  
  نشـت آب بـه صـورت       ا ب  آبدار های  زمین در    حفاری که

 .روان و جاری باشد، پیوسته

040206  

  

 درصد 15

 ای  به گونـه   040103 تا 040101 های  ردیفبه  بها  افه  اض
 آبدار با نشـت آب بسـیار زیـاد    های زمین  در حفاریکه

 .توام با ریزش باشد

040207  

  

 درصد 12

 در صـورتی  040103 و 040102 های ردیفبه بها  اضافه  
که به دلیل ناپایداری زمین یا بـزرگ مقطـع حفـاری در             

 .بیش از سه مرحله انجام پذیرد

040208  

  

 درصد 33

 حفـاری در صـورتی کـه        هـای   ردیـف بـرای   بهـا   اضافه  
 متـر مربـع انجـام       20حفاری در شفت وبرای مقطـع تـا         

 .پذیرد

040209  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد هایب مقدار )ریال(کل بهای

  

 درصد 10

) 040103 تـا      040101(ی  حفار های دیف ر ها ب به اضافه
دهانـه   نزدیکترین از حفاری مقطع فاصله هرگاه تونل در

، متـر  250 هـر  ازای به شد،با متر 250 از بیش دسترسی
بـه   و دوبـار،  سـوم  متـر  250 یکبار، دوم متر 250 برای
 .بیشتر های ل طو برای ترتیب همین

040210  

  

 متر مکعب 9،100

 نوع زمین هر در ریزش از ناشی مصالح نوع هر بارگیری

 متـری 100 تـا  تخلیه و حمل و پیمانکار قصور از خارج

 .دهانه

040301  

  

 طولمتر  108،000

 ی مهـار  های تهیه تمامی مصالح و اجرای میل       حفاری و 
 و کمتـر در داخـل تونـل بـه           متر  میلی 25ناتنیده به قطر    

 . متر در هر زاویه و ارتفاع3طول 

040401  

  

 مترطول 128،500

تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار ناتنیـده           حفاری و 
 3 طـول    بهمتر    میلی 32 و تا    متر  میلی 25 به قطر بیش از   

 .متر در هر زاویه و ارتفاع

040402  

  

 متر طول 122،000

 تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده به   و تهیه  حفاری  
 متـر   3 و کمتر در داخل تونل به طـول          متر  میلی 25قطر  

 .در هر زاویه و ارتفاع

040403  

  

 مترطول 147،500

ه به  تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنید  و تهیه  حفاری  
 متر  3به طول   متر    میلی 32 و تا    متر  میلی 25 قطر بیش از  

 .در هر زاویه و ارتفاع

040404  

  
 درصد 5

 بـرای    و ناتنیـده    میل مهار تنیـده    های  ردیفبه  بها  اضافه  
 . هر متری متر اول به ازا3طول مازاد بر 

040405  

  

 مترطول 249،000

 حـداکثر   آماده نمودن، استقراردستگاه و حفاری بـه قطـر        
 در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت         متر  میلی 56

 .انجام تزریق اتصالی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق

040501  

  

 مترطول 26،800

آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاری به قطـر حـداکثر           
 در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت         متر  میلی 56

کننده با هر زاویـه نسـبت بـه         انجام تزریق تحکیمی و پر    
 .افق

040502  

  
 مترطول 119،500

به ردیف تزریق تحکیمی در صورتی که لولـه         بها  اضافه  
.)برای روش فور پولینگفقط (فوالدی در کار باقی بماند

040503  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد هایب مقدار )ریال(کل بهای

  

 عدد 2،000،000

به ازای هر عـدد چـال تزریـق چنانچـه قفـل             بها  اضافه  
در  )Retainer , Ring bit , Casing shoe( کوپلینـگ 

 .)برای روش فور پولینگفقط  (.کار باقی بماند

040504  

  

 درصد 6

درتونـل    تزریـق و میـل مهـاری       های  ردیفاضافه بها به    
هرگاه فاصله چال زنـی از نزدیکتـرین دهانـه دسترسـی            

 250بـرای   .  متـر  250 متر باشد، به ازای هر     250بیش از   
 به همـین ترتیـب       متر سوم دوبار، و    250متر دوم یکبار،    

 . بیشترهای طولبرای 

040505  

  

 عدد 132،500

ــق    ــرای نصــب ابزاردقی ــات الزم ب ــامی عملی ــام تم انج
ای در تونـل در حـین عملیـات     همگرایی سنج سه نقطـه    

 .حفاری

040601  

  

 قرائت 51،400

ــق    ــت ابزاردقی ــرای قرائ ــات الزم ب ــامی عملی ــام تم انج
عملیات  در حین در تونل     برای هر نقطه    همگرایی سنج 

 .حفاری

040602  

  
 عدد 79،900

  بـه ازای نصـب هـر نقطـه         040601اضافه بها به ردیف     
 .همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول

040603  

  

 متر طول 588،500

 انجام تمامی عملیات الزم برای نصب و قرائت هر نـوع          
حین   واگرا سنج در تونل)Extenso Meter( دقیق ابزار 

 . متر5اری، برای طول تا عملیات حف

040604  

  
 متر طول 160،000

  بـه ازای هـر متـر افـزایش         040604اضافه بها به ردیف     
 . متر اول5ول مازاد بر ط

040605  

  040701 . میلی متر56های آبچکان به قطر  حفر سوراخ مترطول 6،420  
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   و سپرکوبی کوبی  و شمع حفاری.   پنجم فصل
 

  مقدمه
 
در . گیرد  می  انجام  مختلف قطرهای  و به  مخصوص  ماشینهای وسیله ، به)CAST IN PLACE(   در محل  شده  ریخته  شمعهای  محل یحفار .1

  ، باید از غالف  حفاری  عملیات  انجام برای.  باشد  وجود داشته  خاک  یا رانش  در اثر فشارآب  حفاری  محل های  دیواره  ریزش  امکان  که صورتی
 . کرد  استفاده)BENTONITE(   و بنتونیت  آب  یا از مخلوط)CASING(  مخصوص

،   است  ضروری  شده  حفاری  و محل  آن  ساخت در محل)   و بنتونیت  آب مخلوط (  حفاری گل)  ویسکوزتیه (  چسبندگی گیری  اندازه) تبصره
،   شمع  محل ریزی  ازبتن  و قبل  حفاری  از خاتمه پس.  باشد  ثانیه42 تا 38   بین ار آن شود و مقد گیری  اندازه  مارش  قیف وسیله  باید به چسبندگی

 درصد 4 باید کمتر از   حفاری  در گل ، ماسه  موضوع  این  اهمیت لحاظ  شود، به گیری  و اندازه  باید کنترل  حفاری ور در گل  غوطه درصد ماسه
 از   و باید قبل  مجاز نیست  شمع  در محل ریزی درصد تجاوز کند، بتن4 از   ماسه  میزان  که صورتی در   است  باشد، بدیهی  حفاری  گل حجم
 . شود  گریز از مرکز، اقدام  با روشهای  حفاری  گل گیری  و ماسه تصفیه  به ، نسبت  شمع  محل ریزی بتن
ایجاد   مشاور، نیاز به  دستور مهندس  و طبق  شمع  محل  حفاری برای   است  کار، ممکن  اجرای  و محل  سال  مختلف فصلهای  به با توجه .2

 خواهد   بها، پرداخت  فهرست  این  در سایر فصلهای  مربوط  واحد ردیفهای  بهای  بر اساس  آن ، بهای  صورت  در این  باشد که  حفاری سکوی
 .شد
 آغاز   از نقطه  شده  حفاری ، طول گیری  اندازه شود، مالک  می  پرداخت ل متر طو ، بر حسب با ماشین حفاریها  شمع  محل  حفاری بهای .3

  گونه ، هیچ  بابت  و از این است  شده بینی  آبدار پیش  در زمینهای  حفاری ، بهای  حفاری در قیمتهای.   است  عملیات  اجرای  در محل حفاری
 .  نخواهد گرفت  صورت  اضافی پرداخت

 . شود  می ، تعیین است) اصالح نشده( S.P.T  ها در آزمایش  تعداد ضربه که» N« با عدد  کوبی  یا شمع  حفاری  محل  زمین وع، ن  فصل در این .4
 مشاور، باید  مهندس.  خواهد شد  انجامASTMD 1586-84، یا AASHTO- T206-81 استاندارد  ، بر اساس  آزمایش  و روش جزئیات
  تعیین  به ، نسبت  اساس  کند و بر این  عمل  آزمایشگاهی  نتایج ، بر اساس  مختلف  در طبقاتS.P.T مقادیر  تعیین  به  نسبت  پروژه  مطالعه هنگام

 . نماید ، اقدام  عملیات  اجرای حجمها و برآورد هزینه
   منتج  ارقام  باشد، متوسط  نشده  انجامS.P.T  ، آزمایش  یا دیوار زیرزمینی  یا بارت  شمع  اجرای  در محل  که ، در صورتی  حفاری در عملیات .5

 .  قرار خواهد گرفت  محاسبه  کار، مالک  در همان  شده  آزمایش  محل از نزدیکترین
،   مربوط فهای از ردی  با استفاده  خطی  میانیابی روش  به  آن  نباشد، بهای  ردیفها منطبق  در شرح  شده  درج  با قطرهای ای  دایره  قطر شمع چنانچه .6

 .شود  می  و پرداخت محاسبه
  35 و   عمودی صورت  به  حفاری ، برای  مربوط  ردیف  از قیمت ، با استفاده  قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک  با شیب  مایل  شمعهای  حفاری بهای .7
 .شود  می  پرداخت درصد اضافه)   و پنج سی(

 .  است  بارت  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح تر مربع، م050303 تا 050301  واحد ردیفهای .8
 .  است  دیوار زیرزمینی  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح ، متر مربع050403 تا 050401  واحد ردیفهای .9

مقدار . شود  می ، پرداخت050601   ردیف  بر اساس  آن  باشد، بهای  ضروری  حفاری  عملیات  برای  فلزی های  لوله  جاگذاری  که در مواردی .10
   ردیف  طبق  آن  بماند، بهای  در کار باقی  فلزی  الزاماً لوله  که در صورتی. شود  می  محاسبه  لوله  جدار خارجی  متر مربع  بر حسب  ردیف این

 .شود  می  پرداخت  سنگین  فوالدی  کارهای  فصل100504   و ردیف  فصل  این050602
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   از ردیفهای ، با استفاده  در محل  شده  ریخته  شمعهای  و همچنین ساخته  پیش  بتنی  شمعها و سپرهای ریزی گرد و بتن ، میل بندی ب قال بهای .11
 از  ترتیب ، به  در محل  شده  ریخته  در شمعهای  بتن  میلگرد و اجرای  بهای اضافه. شود  می  بها، پرداخت  فهرست  این  در سایر فصلهای مربوط

   در فصل  مربوط  از ردیفهای  شود، با استفاده  باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن بهای. شود  می ، پرداخت050802 و 050801  ردیفهای
 . خواهد شد ، پرداخت  تخریب عملیات

   زاویه  قرار گیرد، حفظ  آنها مورد توجه ید در اجرای با آیند و آنچه وجود می  در کنار یکدیگر به  چند بارت  از اجرای  زیرزمینی دیوارهای .12
) GUIDE WALL( راهنما   دیوارک" اصطالحا  راهنما که  از ترانشه" آنها، معموال  و یکنواختی  بودن الزاویه  قائم  کنترل برای.   آنهاست عمودی

ها   لوله شود و این  اجرا می  درز انقطاع های  لوله وسیله ، به  مورد استفاده تهای بار  اتصال محل. نمایند  می شود، استفاده  می  راهنما نامیده و یا کانال
 .شوند  می  کشیده  بیرون  مخصوص  جکهای وسیله ، به ریزی  بتن  از انجام پس
   فوالدی  کارهای ، از فصل بوط مر  ردیفهای  بماند، طبق  در کار باقی  که  در صورتی  یا سپر فلزی  شمع  و باراندازی  و حمل  تهیه بهای .13

 . خواهد شد  پرداخت سنگین
، )  شمع  نوک  فلزی حفاظ (  سرشمع  کالهک بهای. شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  شمع  متر طول ازای ، به051004 تا 051001   ردیفهای بهای .14

 .شود  می  پرداخت  سنگین  فوالدی  کارهای  در فصل  مربوط  از ردیف  جداگانه و سپر بتنی
 24   قطر خارجی  به  و یا لوله24   نمرهH  با تیرآهن% 10   تا میزان  وزن  اختالف051004 تا 051001   حدود در ردیفهای منظور از کلمه .15

 .باشد سانتیمتر می
   فلزی  باشند و درمورد شمعها و سپرهای  جوش  و بدون  یکپارچه صورت  استاندارد، به  طولهای ، باید بر اساس  فلزی شمعها و سپرهای .16
 و   تعداد اتصاالت  مورد با حداقل  بر حسب  بعدی  استاندارد و قطعات  طول  یا سپر به  شمع  قطعه  استاندارد، باید اولین  از طول  بیش طول به

، در قیمتها منظور   طول  افزایش عها و سپرها برای شم  قطعات ، و اتصاالت ، جوشکاری  برشکاری هزینه.  قرار گیرند  مورد استفاده جوشکاری
 .  است شده
   است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن رود، کمتر از طول  فرو می  در زمین  که  یا سپر فلزی  شمع  طول هر گاه .17

   درصد بهای30  ، معادل  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج ا سپر که ی  از شمع  قسمت  آن  و کوبیدن ، حمل  بارگیری  بهای باشد، بابت
   اضافه  بریدن هزینه.   است  کوبی  آغاز شمع ، از نقطه  شمع  طول گیری  اندازه مالک.  خواهد شد  پرداخت  و کوبیدن  و حمل  بارگیری ردیفهای

 .  است  منظور شده بوط مر ، در قیمتهای  شده  کوبیده  شمعها یا سپرهای طول
 مازاد   شمع  طول ، استقرار اضافه کوب  شمع  دستگاه جداکردن  به  مربوط های  هزینه  اضافه ، شامل051104 تا 051101   ردیفهای  بهای اضافه .18
 .  بیشتر است  عمقهای در کوبیدن  به  مربوط  صعوبتهای  و همچنین کوب  استقرار مجدد شمع ، جوشکاری  اتصاالت  متر، شامل12بر 

 .باشد  متر می12 نیز   دهم  فصل100507 و 100506   ردیف  شمعهای  استاندارد برای طول
 .گیرد  نمی  بها تعلق  اضافه  متر باشد، این12، کمتر از   شده  کوبیده  شمع  اول  قطعه  طول  که  در صورتی) تبصره

  صورت  به  کوبی  شمع  برای  مربوط  ردیف  از قیمت ، با استفاده  قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک ا شیب، ب طور مایل  به  فلزی  شمع  کوبیدن بهای .19
 .شود  می  پرداخت درصد اضافه)  پانزده (15 و  عمودی

   مربوط  ردیف  از قیمت  با استفاده  قائم  و سه  افقی ، تا حداکثر یک  قائم  و پنچ  افقی  از یک ، با شیب طور مایل  به  فلزی  شمع  کوبیدن بهای .20
 .شود  می  پرداخت  درصد اضافه30 و   عمودی صورت  به  کوبی  شمع برای
   سپر بسته  وزن  یا زیاد شدن  کم  کیلوگرم25 هر  برای. باشد  می  کیلوگرم122   هر متر مربع  وزن  سپر به  برای  سپر فلزی  ردیفهای بطور کلی .21
 . خواهد شد  پرداخت051310 و 051309  ایمورد، ردیفه به
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 .  است  سپر با زمین  اصطکاک  سطح ، دو متر مربع  سپرکوبی  متر مربع  منظور از یک  یا بتنی  از فلزی  اعم  سپرکوبی در ردیفهای .22
   مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه بق ط  یا سپر که  شمع شود، کمتر از طول  می  کوبیده  در زمین  که  یا سپربتنی  شمع  طول هرگاه .23
   ردیف  یا سپر، طبق  شمع  ساخت  کامل ، هزینه  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  بهای بابت. ، باشد  است شده

 .شود  می  پرداخت  فصل  در این مربوط   ردیفهای ، طبق ، استقرار و کوبیدن  حمل  درصد بهای30   معادل  و همچنین مربوط
   و سپر صدمه  شود یا شمع  منحرف  کوبیدن  یا سپر، موقع  پیمانکار، امتداد شمع  از طرف  مشخصات  رعایت  قصور و عدم علت  به چنانچه .24

   گونه هیچ.  شود  انجام  و سپرکوبی وبیک ، شمع  و مشخصات  نقشه  شوند و مجدداً طبق  کشیده  مزبور، باید بیرون ببیند، شمعها و سپرهای
 .  پیمانکار است عهده  مزبور به های  نخواهد آمد و هزینه عمل  شمعها و سپرها، به گونه  این  آوردن  و بیرون ، کوبیدن  تهیه  برای پرداختی

 .شود  نمی  پرداخت  اضافی  وجه گونه  باشد، هیچ  دیده مه صد  در اثر کوبیدن ، که  سر شمعها یا سپرها از هر نوع  و ترمیم  بریدن  هزینه بابت .25
 و   مسلح  بتن ، قطعات  درخت های  کار شود، مانند تنه  اجرای  صعوبت  موجب  آید که  پیش ، موانعی  حفاری  عملیات  اجرای  حین چنانچه .26

 در سایر فصلها   مربوط  از ردیفهای  کارفرما، با استفاده شاور و تصویب م  مورد با پیشنهاد مهندس  بر حسب  عملیات گونه  این مانند آنها، هزینه
 .شود  می پرداخت

 در  شده  درج  ردیفهای  بر اساس  حمل  متر تجاوز کند، بهای50 از   از حفاری  حاصل  مصالح  حمل  فاصله ، چنانچه  حفاری در ردیفهای .27
 .دشو  می ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات فصل
 .گیرد  می  صورت  حفاری  عملیات  از انجام ، پس050603 تا 050601   در ردیفهای گذاری لوله .28
 .شود  می  محاسبه  حفاری  حجم ، بر اساس گیری  و ماسه  حفاری ، گل  از ترپان  استفاده  برای  حفاری بهای اضافه .29
 .  است  شده بینی  پیش  مربوط  ردیفهای  در قیمت هر فاصله ، به  کوبیدن  تا محل  ساخت  محل  از دپوی  بتنی ها و سپرهای  شمع  حمل هزینه .30
 تعیین و پرداخت ، در فصل دوم عملیات خاکی با دست،های حفر چاه  از ردیف،دستی  لوسایقطر با هر فاری محل شمع به  ح هزینه .31
 .شود می
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  شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 229،500

 ای و به قطر محل شمع، با مقطع دایرهماشینی حفاری 
 متر در 20 سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 60

 باشد، بیرون آوردن ≥50N ها آن هایی که در زمین
 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن

ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل 
 .یاتعمل

 050101  

  

 مترطول 256،500

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20 سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 80

 باشد، بیرون آوردن ≥50Nها  آن هایی که در زمین
 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن

ل ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن مح
 .عملیات

 050102  

  

 مترطول 302،500

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20عمودی تا عمق   سانتیمتر، به طور100
 باشد، بیرون آوردن ≥50N ها هایی که در آن زمین

 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن
کردن محل ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیز 

 .عملیات

 050103  

  

 مترطول 337،500

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20عمودی تا عمق   سانتیمتر، به طور120
 باشد، بیرون آوردن ≥50Nها  آن هایی که در زمین

 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  حمل آن مصالح و
 و تمیز کردن محل ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،

 .عملیات

 050104  

  

 مترطول 403،000

 ای و به قطر  محل شمع، با مقطع دایرهماشینیحفاری 
 متر در 20عمودی تا عمق   سانتمتر، به طور150
 باشد، بیرون آوردن ≥50Nها  آن هایی که در زمین

 متری مرکز 50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن
وسیله ، و تمیز کردن محل ثقل محل حفاری، با هر 

 .عملیات

 050105  
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  شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 22،100

، برای 050102 و 050101اضافه بها به ردیفهای 
 متر، به ازای هر متر 20حفاری در عمقهای بیشتر از

 متر 25  تا20 متر اولیه برای عمق 20طول مازاد بر 
 متر دوبار و به همین 30 تا25یـک بار، برای عمق 

 .قهای بیشترترتیـب برای عم

 050201  

  

 مترطول 29،100

، برای 050104 و 050103اضافه بها به ردیفهای 
 متر، به ازای هر متر 20حفاری در عمقهای بیشتر از

 متر 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20طول مازاد بر
 متر دوبار و به همین 30 تا25یـک بار، برای عمق 

 .ترتیـب برای عمقهای بیشتر

 050202  

  

 مترطول 36،700

، برای حفاری در 050105اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هرمتر طول مازاد 20عمقهای بیشتر از

 متر یـک بار، برای 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب برای 30 تا25عمق 

 .عمقهای بیشتر

 050203  

  

 مترمربع 145،000

) 60ضخامـت ( محل بارت باعرض اجرای حفاری
 سانتیمتر به طورعمودی تا عمق 260 تا180وطولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها 20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050301  

  

 مترمربع 161،500

و  ) 80ضخامـت (اجرای حفاری محل بارت باعرض 
 سانتیمتر به طورعمودی تا عمق 260 تا180طولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050302  



 کوبی و سپرکوبی حفاری و شمع. فصل پنجم
 1388آهن سال   فرودگاه و زیرسازی راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند

 
 
 

 38

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

  

 مترمربع 175،500

) 100ضخامـت (اجرای حفاری محل بارت با عرض 
 سانتیمتر به طور عمودی تا عمق 260 تا180وطولهای 

 باشد، بیرون N ≥50 متر در زمینهایی که درآنها20
 50آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله 

متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله، و 
 .تمیزکردن محل عملیات

 050303  

  

 مترمربع 166،500

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا 
سانتیمتر، در ) 60ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات

 050401  

  

 مترمربع 185،500

اجرای حفاری محل دیوار زیر زمینی به طور قایم تا 
سانتیمتر، در ) 80ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که در آنها
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .تحفاری ، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیا

 050402  

  

 مترمربع 202،000

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا 
سانتیمتر، در ) 100ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

 باشد، بیرون آوردن مصالح ≥50Nزمینهایی که درآنها 
 متری مرکز ثقل محل 50و حمل آنها به دپو تا فاصله 

 .اتحفاری با هر وسیله و تمیزکردن محل عملی

 050403  

  

 مترمربع 15،200

، برای حفاری در 050401اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیـش از

 متر یـک بار، برای 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب برای 30 تا25عمق 

 .عمقهای بیشتر

 050501  

  

 مترمربع 16،800

، برای حفاری در  050402اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیـش از

 متر یـک بار، برای 25 تا 20برای عمق .  متر اولیه20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب برای 30 تا25عمق 

 .عمقهای بیشتر

 050502  
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  شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 18،400

رای حفاری در ، ب050403اضافه بها به ردیـف 
 متر، به ازای هر متر طول مازاد 20عمقهای بیشتر از

 متر یـک بار، برای 25 تا 20 متر اولیه، برای عمق 20بر
 متر دو بار و به همین ترتیـب برای 30 تا25عمق 

 .عمقهای بیشتر

 050503  

  

 مترمربع 31،400

های فلزی  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
)CASING (متر، برای آن 6ه هر قطر تا عمق ب 

قسمـت ازحفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج 
 .کردن لوله درحین بتن ریزی

 050601  

  

 مترمربع 15،700

به هر ) CASING(های فلزی  بارگیری و حمل لوله
قطر از پای کار تا محل حفاری، تهیه تمام وسایل الزم 

ای آن قسمـت از  متر، بر6و جاگذاری آنها تا عمق 
حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و لوله ها الزاما باید 

 .در محل باقی بمانند

 050602  

  

 مترمربع 47،700

های محل  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
بین قطعات مختلـف دیوارهای ) درز انقطاع(درزها 

زیرزمینی به صورت قایم، و بیرون کشیدن آن پـس از 
 .نجام بتن ریزیا

 050603  

  

 مترمکعب 96،000

اضافه بها به ردیفهای حفاری محل شمع، بارت یا 
دیوار زیر زمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری توام 

 .با ماسه گیری ضروری باشد

 050701  

  
 مترمکعب 532،500

اضافه بها برای حفاری آن قسمـت از محل شمع، 
 .باشد<N 50بارت یا دیوار زیرزمینی که 

 050703  

  

 کیلوگرم 220

اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فوالدی بامیل گرد 
در صورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهای 

 .زیر زمینی مصرف شود

 050801  

  

 مترمکعب 43،600

اضافه بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که 
بارتها یا دیوارهای بتن به صورت درجا برای شمع ها، 

 .زیر زمینی اجرا شود

 050802  



 کوبی و سپرکوبی حفاری و شمع. فصل پنجم
 1388آهن سال   فرودگاه و زیرسازی راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند

 
 
 

 40

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

  

 مترطول 43،300

 24 تا نمره Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق،  سانتیمتر و یا شمع

ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود 
  نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرارHوزن تیرآهن 

 12طور عمودی تا عمق  در محل شمع و کوبیدن آن به 
 . باشد≥N  25متر در زمینهایی که در آنها 

 051001  

  

 مترطول 65،000

 24قطر خارجی تا  بارگیری شمع فلزی از لوله به 
های توخالی ساخته شده با سپر   سانتیمتر و یا شمع

فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 
مل از پای کار، استقرار در محل شمع و باشد ح

 متر در زمینهایی 12 طور عمودی تا عمق  کوبیدن آن به
 .باشد≥N  25که درآنها 

 051002  

  

 مترطول 84،600

 24 تا نمره Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق،  سانتیمتر و یا شمع

نها که وزن حاصله حدود ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آ
 نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار Hوزن تیرآهن 

 12 طور عمودی تاعمق  در محل شمع و کوبیدن آن به
 . باشد<N  25متر در زمینهایی که در آنها 

 051003  

  

 مترطول 127،000

 24قطر خارجی تا  بارگیری شمع فلزی از لوله به 
ساخته شده با سپر فلزی های تو خالی  سانتیمتر، یاشمع

و یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد 
حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن 

 متر در زمینهایی که در آنها 12طور عمودی تا عمق  به 
25>Nباشد . 

 051004  

  

 مترطول 40،000

، در صورتی که طول 051001اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد 12از شمع فلزی 

 . متر12بر 

 051101  

  

 مترطول 48،600

، در صورتی که طول 051002اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد 12شمع فلزی از 

 . متر12بر 

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

  

 مترطول 70،500

، درصورتیکه طول شمع 051003اضافه بها به ردیف 
 12 متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر 12فلزی از 

 .متر

 051103  

  

 مترطول 90،500

، درصورتیکه طول شمع 051004اضافه بها به ردیف 
 12 متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر 12فلزی از 

 .متر

 051104  

  

 مترطول 6،130

ی هر ازا ، به 051003 و 051001اضافه بها به ردیفهای 
این ردیف . نمره تیرآهن اضافه شود  سانتیمتر که به2

های ساخته شده از تیرآهن، ورق، ناودانی،  برای شمع
نبشی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن 

 . نظیر باشد نیز قابل پرداخت استHتیرآهن 

 051105  

  

 مترطول 9،340

ازای هر  ، به 051004 و 051002اضافه بها به ردیفهای 
.  سانتیمتر که به اندازه قطر خارجی لوله اضافه شود2

های توخالی ساخته شده از سپر  این ردیف برای شمع
فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر 

 .باشد نیز قابل پرداخت است

 051106  

  051107  .خارج کردن انواع شمعهای فلزی مترطول 39،100  
  

 مترطول 69،000

 30×30ارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع ب
سانتیمتر، حمل ازدپوی محل ساخـت تا پای کار، 
استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طورعمودی تا 

 . متر11عمق 

 051201  

  
 مترطول 6،900

 سانتیمتر 5، به ازای هر 051201اضافه بها به ردیـف 
 .که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود

 051202  

  

 مترطول 48،600

، در صورتیکه طول شمع 051201اضافه بها به ردیـف 
 متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول 11بتن مسلح از 

 . متر20 متر اولیه برای عمق تا 11مازاد بر

 051203  

  
 مترطول 8،750

اضافه بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طورمایل، با 
 .قایم 5شیـب حداکثر یـک افقی و 

 051204  

  

 مترطول 17،500

اضافه بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طورمایل، 
 قایم تا حداکثر یـک افقی و 5باشیـب از یـک افقی و 

 . قایم3

 051205  
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  شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 60،300

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده 
ی توسط کارفرما، از پای کار، استقرار در محل سپرکوب

 متر، در حالتی که سپر در محل 12و کوبیدن تا عمق 
 122کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN ≥25کیلوگرم باشد در زمینهایی که 

 051301  

  

 مترمربع 60،300

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف از 
ق پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عم

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی 12
 کیلوگرم باشد در 122بماند و وزن سپر هر مترمربع 

هزینه تهیه سپر مطابق بند .( باشدN ≥25زمینهایی که 
 ).گردد  مقدمه فصل دهم پرداخت می7

 051302  

  

 مترمربع 119،500

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده 
ط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و توس

 متر، در حالتی که سپر در محل 12کوبیدن آن تا عمق 
 122کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN<25کیلوگرم باشد در زمینهایی که 

 051303  

  

 مترمربع 119،500

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
ای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا پ

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده 12عمق 
 کیلوگرم باشد 122باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 

هزینه تهیه سپر مطابق .( باشدN<25در زمینهایی که 
 ).گردد  مقدمه فصل دهم پرداخت می7بند 

 051304  

  

 مترمربع 106،000

گیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده بار
توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و 

 متر و خارج کردن سپر وقتی که 12کوبیدن آن تا عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی 122وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN ≥25که 

 051305  
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  شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 123،000

لزی به ابعاد مختلف از تهیه، بارگیری و حمل سپرف
پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر 12عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی که122مترمربع 

25≤ Nباشد . 

 051306  

  

 مترمربع 170،000

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده 
 پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و توسط کارفرما از

 متر و خارج کردن سپر وقتی که 12کوبیدن آن تا عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی 122وزن سپر هر مترمربع 

 . باشدN<25که 

 051307  

  

 مترمربع 192،500

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از 
یدن آن تا پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوب

 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر 12عمق 
 کیلوگرم باشد در زمینهایی که122مترمربع 

25>Nباشد . 

 051308  

  

 مترمربع 9،940

 051303 و 051301بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
 کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا 25برای هر 

تناسب محاسبه   به  کیلوگرم25کسر .(اضافه گردد
 ).گردد می

 051309  

  

 مترمربع 14،100

 051307 و 051305بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
 کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا 25برای هر 

تناسب محاسبه   کیلوگرم به 25کسر .(اضافه گردد
 ).گردد می

 051310  

  051311  .خارج کردن سپر فلزی مترمربع 32،600  
  

 مترمربع 153،000

بارگیری سپربتنی مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از 
دپوی محل ساخـت، استقرار در محل سپرکوبی و 

 . متر6کوبیدن آن تا عمق 

 051401  
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   با سنگ  بنایی عملیات.   ششم فصل
 

  مقدمه
 
 کیلومتر     یک   تافاصله     وحمل    وبارگیری      ،آب    ، سیمان   ، ماسه   ، مانند سنگ     مصالح    تمام    تهیه  ، هزینه     فصل   این    واحد ردیفهای         درقیمتهای      . 1
    از محل  حمل ، هزینه  در مورد سیمان ، ولی  است ، در قیمتها منظور شده  وباراندازی  مصرف  تامحل  برداشت ازمرکزثقل)   سیمان  حمل استثنای به(

 )به غیر از آب        (   مصالح   اضافی  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینه  از یک  یاد شده  مصالح  حمل له فاص هرگاه.   است  کیلومتر منظور شده30 تا  تهیه
   هزینه. شود  می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب ازای  ، به  دهنده  تشکیل  از اجزای  هر یک ، برای060703 تا 060701   مورد، از ردیفهای بر حسب

   و پرداخت       محاسبه   و نقل    حمل   در فصل     شده   درج     ردیفهای     ، بر اساس      کارگاه      تا مرکز ثقل      تهیه   از محل     کیلومتر سیمان   30 مازاد بر       حمل 
 .شود می
 .باشد  شده  نما چیده صورت  به گیرد که  می  از دیوار تعلق سطحی ، تنها به  سنگی  دیوارهای  نماسازی  بهای  و اضافه  نماسازی ردیفهای .2
   اضافه شود و ردیفهای  می  پرداخت  مربوط  نما، از ردیفهای  سنگهای  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی در عملیات .3

 .گردد  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازی بهای
   بنایی  حجم  در تمام  که  است تراش  و تمام تراش ، نیم  سرتراش سنگ  به  مربوط  ترتیب ، به060503 و 060502، 060501   ردیفهای بهای .4

 . نخواهد شد  موارد پرداخت  در این  نماسازی  بهای ، اضافه  یاد شده  ردیفهای  قیمتهای با پرداخت.  شود انجام
 .شود  می  در نظر گرفته  ماسه  متر مکعب3/0،  ایی بن  عملیات  متر مکعب ، در هر یک  کیلومتر ماسه  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .5
   متر مکعب3/1، )060203 تا 060201 های ردیف ( بنایی عملیات   متر مکعب  در یک  کیلومتر سنگ  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای .6

 .شود  می  در نظر گرفته  الشه سنگ
    لیتر برای100  ، معادل  مصرفی  آب ، حجم  بعدی پاشیهای  وآب  بنایی  عملیات  هر نوع  برای  آب کیلومتر  مازاد بر یک  حمل  هزینه در محاسبه .7

 فصل سوم عملیات خاکی با ماشین پرداخت 030910، و بهای آن بر اساس ردیف شود  می  در نظر گرفته  بنایی  عملیات  متر مکعب هر یک
 .شود می
 .شود  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع ح سط ، بر حسب060606   ردیف بهای .8
 .شود  نمی  پرداخت060602  ، ردیف060601   ردیف با پرداخت .9

 . است  نشده بینی  پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نمای  تراش ، هزینۀ060602  در دیف .10
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی6:1   مالت  مثال برای.  ست ا  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .11

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

های بزرگ مربوط به  گند و سنستند که با نیروی یک نفر کارگر قابل جابجایی باشهای مورد استفاده در این فصل در حدی ه اندازه سنگ .12
 .باشند های این فصل نمی اسکله سازی مشمول ردیف

 با عنوان 101 و نشریه »دیوارهای سنگی« با عنوان 90های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره   تعاریف و مشخصات فنی سنگ.13
 .باشد  میمشخصات فنی عمومی راه
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 سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه واقع در مسیر استفاده شود،                 باخشکه چینی   سنگ ریزی و     درصورتی که برای     .14
 .گیرد  مورد عمل قرار می50/0با اعمال ضریب ، 060104 و 060102های  بهای ردیف

الشه، از سنگ الشه حاصل از کوه بری واقع در مسیر استفاده شود بهـای ردیـف                 با سنگ   ) گابیون( در صورتی که برای اجرای تور سنگ         .15
 . مورد عمل قرار می گیرد9/0، با اعمال ضریب 060106
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 38،500

با قلوه ) درناژ(سنگریزی پشـت دیوارها و پلها 
 .سنـگ

 060101 

  
 مترمکعب 92،200

با سنـگ ) درناژ(سنگریزی پشـت دیوارها و پلها 
 .الشه

 060102 

 060103  .با قلوه سنـگ) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 47،200  
 060104  .با سنـگ الشه) بلوکاژ(خشکه چینی  مترمکعب 104،000  
  

 مترمکعب 259،500
با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 

 .الوانیزه و قلوه سنـگسیمی گ
 060105 

  
 مترمکعب 328،500

با تور ) گابیون(تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 
 .سیمی گالوانیزه و سنـگ الشه

 060106 

 060201  . در پی1:5بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 237،500  
 060202  . در پی1:4مان بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سی مترمکعب 248،500  
 060203  . در پی1:3بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 263،000  
  

 مترمکعب 54،300
اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه در پی، 

 .برای بنایی در دیوار
 060301 

  
 مترمربع 24،000

 اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت
 .نماسازی با سنـگ الشه موزاییکی

 060401 

  
 مترمربع 67،000

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت 
 .، با ارتفاع مساوی در هر رگ نماسازی با سنـگ بادبر

 060402 

  
 مترمکعب 24،300

بنایی با سنـگ چینی و  خشکهاضافه بها به ردیفهای 
 .دار رای سطوح شیبالشه، ب

 060403 

  
 مترمربع 95،700

اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت 
 .نماسازی با سنـگ سر تراش

 060404 

 060501  .1:3بنایی باسنـگ سر تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 527،500  
 060502  .1:3بنایی با سنـگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 559،000  
 060503  .1:3بنایی با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 664،000  
  

 مترمکعب 32،400

این (اضافه بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل 
اضافه بها شامل بهای چوب بسـت پلهای قوسی تا 

 ). متر اسـت10 متر و خود10دهانه 

 060601 

  
 مترمکعب 34،200

ی سنگی خارج از پی، در اضافه بها به عملیات بنای
 .صورتیکه بنایی در انحنا انجام شود

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

  

 مترمکعب 27،800

اضافه بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیـش 
این اضافه بها .  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود5از 

 متر یـک بار، 10 تا 5برای حجم بنایی واقع در ارتفاع 
 متر دو بار و به 15 تا 10دربرای حجم بنایی واقع 

همین ترتیـب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخـت می 
 .شود

 060603 

  

 مترمکعب 24،700

اضافه بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی 
پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب 

 .با پمـپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد

 060604 

  

 مترمکعب -48،700

کسربها به ردیفهای بنایی با سنـگ، در صورتی که از 
 بری ترانشه های  مصالح سنـگ الشه حاصل از کوه

 .واقع در مسیر استفاده شود

 060605 

  
 مترمربع 30،900

تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات 
 .الزم و به هر شکل

 060606 

  
980 

  -مترمکعب 
 رکیلومت

های آسفالتی،  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر10بیش از یک کیلو متر تا 

 060701 

  
895 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی،  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر30 تا  کیلومتر10بیش از 

 060702 

  
715 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی،  ر راهد) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر30بیش از 

 060703 
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  اندود و بندکشی.   هفتم فصل
 

  مقدمه
 
 .شود  نمی  پرداخت ای  اضافه  آنها، وجه  روی منظور اندودکاری به)   مسلح  و بتن  بتنی غیر از سطوح (  سطوح  کردن  زخمی برای .1
   کمتر باشد، از سطح  متر مربع1/0 از   هر کدام  که  سوراخهایی  خواهد شد و سطح گیری شود، اندازه  می  بندکشی  که  نهایی در بندکشیها، سطح .2

 . کسر نخواهد شد بندکشی
   و از این  است  منظور شده  مربوط  ردیفهای ، در قیمت پاشی  آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار و درآوردن  سطح در بندکشیها، تمیز کردن .3

 .شود  نمی  پرداخت ای  اضافه  هزینه بابت
 .شود  می  کار در نظر گرفته  پای  طبیعی ، تراز زمین  متوسط  ارتفاع  محاسبه مبنای .4
   پرداخت ای  جداگانه  و هزینه  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل هر فاصله  به  مصالح  و حمل  تهیه ، هزینه  فصل  این در ردیفهای .5

 .شود نمی
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی3:1   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .6

   این کلیات، در   مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم3  مقابل
 .  است  آمده فهرست
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 15،000

 سانتیمتر روی 1اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070101 

  
 مترمربع 20،800

 روی  سانتیمتر2اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070102 

  
 مترمربع 25،900

 سانتیمتر روی 3اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3سطوح افقی، قایم ومورب، با مالت ماسه سیمان 

 070103 

  
 مترمربع 39،700

 سانتیمتر روی 5اندود سیمانی به ضخامـت حدود 
 .1:3رب، با مالت ماسه سیمان سطوح افقی، قایم ومو

 070104 

  

 مترمربع 12،200

بندکشی نمای سنگی با سنـگ الشه موزاییـک با 
 در سطوح افقی، قایم یا مورب 1:3مالت ماسه سیمان 

 . متر5تا ارتفاع 

 070201 

  

 مترمربع 8،300

بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و 
 درسطوح افقی، 1:3ان تمام تراش، با مالت ماسه سیم

 . متر5قایم یا مورب تا ارتفاع 

 070202 

  

 مترمربع 5،100

اضافه بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، 
 متر 10 تا 5این اضافه بها از .  متر5در ارتفاع بیـش از 

 متر دو بار و به همین ترتیـب در 15 تا 10یـک بار، 
 .ارتفاعات بعدی پرداخـت می شود

 070203 
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  بست  و چوب بندی قالب.   هشتم فصل
 

  مقدمه
 
 .  دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزی  یا قالب  نراد خارجی  از تخته  شده  ساخته  چوبی ، قالب  فصل  این  ردیفهای  موضوع قالبهای .1
 کشور   محصول  از اینکه ، اعم  روسی چوب  به  معروف ارداتی و  کاج چوب.   است  آن  یا مشابه  روسی ، چوبهای  نراد خارجی منظور از تخته .2

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تخته  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی روسیه
 . خواهد بود به محاس ، مالک  است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه .3
 .  زیر است شرح ، به  فصل  این  در ردیفهای  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبه مبنای .4
 .گیرد  قرار می  آن  دیوار روی  که  پی  روی  رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط در مورد دیوارها، ارتفاع .1ـ4
   زیرین  تا سطح بندی  قالب  شمعهای  پای  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشکیل  دال و  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که در مورد پلهایی .2ـ4
 .تیر

 و مانند   یا بنایی  بتنی  دیوارهای  مانند ساختن ، عملیاتی بست  زیر چوب  بستر طبیعی  تحکیم  مشاور، برای  دستور مهندس  طبق  چنانچه) تبصره
،  بندی  قالب  ارتفاع  محاسبه ، مبنای  صورت  در این  است بدیهی.  خواهد شد  پرداخت  مربوط ، از ردیفهای د شده یا  عملیات  شود، بهای  انجام آن

 . خواهد بود  شده  انجام  عملیات تراز روی
 .  است  شده  گرفته کار در نظر  کامل  و اجرای  قالب  و باز کردن  و داربست بست بند، چوب  پشت های ، هزینه  فصل  این در ردیفهای .5
   و یا مایل  یا قائم  افقی صورت  دو به  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزی  از قطعات ای ، مجموعه  فصل  در این  و داربست بست منظور از چوب .6

 .شود  می  کار برده گاهها، به ا سایر تکیه، ی زمین  به  از قالب ریزی  از بتن  ناشی  نیروهای  و انتقال  قالب  نگهداری  برای ، که  است و یا قوسی
 :  زیر است ترتیب ، به  قالب نوع  به ، بسته  فصل بند در این منظور از پشت .7
 از   ناشی  نیروهای  در مقابل  قالب  نگهداری  از آنها برای  که  است  و یا قوسی  یا مایل ، قائم  افقی  فلزی ، پروفیلهای  فلزی در قالب .1ـ7
 . نیز باشد  چوب تواند از جنس ، می  فلزی بند قالب پشت. شود  می  کار برده ، به ریزی بتن
شود و   می  آنها، استفاده  یکدیگر و تقویت  به  قالب  قطعات  اتصال  از آنها برای  که  است  یا قائم ، افقی  چهارتراش ، قطعات  چوبی در قالب .2ـ7
 . و فلز باشد  از چوب  یا ترکیبی  فلزی ت، قطعا  چهارتراش جای تواند به می
 . است  شده بینی  نگهدار پیش  فاصله  و نصب  تهیه  دیوارها، هزینۀ بندی  قالب در ردیفهای .8
 مورد   فشار بتن با  مقابله  برای ، که  است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزی های  نگهدار در دیوارها، لوله منظور از فاصله .9

 .گیرد  قرار می استفاده
 . است ، در قیمتها منظور شده  یا فلزی  چوبی  قالب  و تمیز کردن  چوبی  قالب  کردن  رنده هزینه .10
  بندی  قالب  مورد، برای به   بسته  که  الزم  و مهره ، پیچ ، میخ و سیم)   و مانند آن روغنی( رهاساز   ماده ، بهای  فصل  این بندی  قالب در ردیفهای .11

 .  است گیرند، در قیمتها منظور شده  قرار می  مورد استفاده  یا فلزی چوبی
 . است  منظور شده  فصل  این  قالبها، در قیمتهای  در گوشه  ایجاد پخ  برای  الزم  عملیات  انجام بهای .12
 .شود  کسر نمی بندی  قالب  از سطح،  متر مربع5/0 تا   سوراخ ، سطح بندی  قالب در محاسبه .13
 .  است  در امتداد محور راه و  زیر تابلیه ، در ارتفاع  هر دهانه  دو پایه  بین  داخل  به  داخل ، فاصله در پلها، منظور از دهانه .14
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 از تیر   متشکل  پلهای  تابلیه  قالب مورد، برابر بهای   باشد، بر حسب  شده  تشکیل  و دال  آنها از تیر، تیرچه  تابلیه  که  پلهایی بندی  قالب بهای .15
 .  است و دال

   کاربرد دارد که  دالهایی  برای  متر و همچنین20، حداکثر   پی  آنها از روی  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی ، برای  فصل  این قیمتهای .16
  ، موقعی  و دال  و یا تیر و تیرچه  تیر و دال  تابلیه  دارای در مورد پلهای.  باشد  دال  زیرین ح متر تا سط20 آنها،  بندی  قالب  شمعهای  ارتفاع متوسط
 . متر باشد10 تیرها،   زیرین  شمعها تا سطح  پای  ارتفاع  حداکثر متوسط  اعتبار دارد که  فصل  این قیمتهای

 .شود  می ، پرداخت080301  ، از ردیف  و با هر دهانه پلها در هر ارتفاع)  یا فلزی  بتنی (  ساخته  پیش  تیرهای  بین  دال بندی  قالب بهای .17
 . خواهد شد ، پرداخت080402   ردیف  بهای  بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور، قالب  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که در مواردی .18
   درز که  دو وجه بندی ، قالب  بتنی سازیهای  کف  و درزهای  در بتن  انبساط  با درزهای ، در ارتباط080502 و 080501   ردیفهای با پرداخت .19

 .شود  نمی اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته
  یب مشاور و تصو ، با نظر مهندس) نیاز و اجرا درصورت(ها   در پی  خاک  از ریزش  جلوگیری  برای  الزم بست  و چوب کوبی  تخته هزینه .20

 080601   ردیف ، طبق)  پی  با دیوارۀ  تخته  تماس سطح (  است  شده کوبی  تخته  که  سطحی ، بر حسب  اجرایی  جلسه  صورت کارفرما و تنظیم
 .  نیست  پرداخت  قابل  ردیف شود، این  می دار انجام  شیب صورت  به کنی  پی  که در زمینهایی. شود  می پرداخت

 . مشاور برسد تأیید مهندس  و به  پیمانکار تهیه ، باید توسط  ساخته  پیش  تیرهای  فلزی  قالبهای ایی اجر های نقشه .21
   انجام  با لغزش  آن  باشد و تغییر مکان  دایماً در تماس  سازه  اجرای ، در طول  قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است ، قالبی  لغزنده منظور از قالب .22

  حساب  به  لغزنده  جزو قالب توان شوند، نمی  می  جدید بسته  در محل  و دوباره  خود باز شده ، از محل  هر نوبت  را که ، قالبهایی شود، بنابراین
 .آورد
، گرد ، مانند چوب  و مصالح  لوازم  و بکار بردن  تهیه  شامل بست چوب   به  مربوط های  هزینه ، تمام  تونل بست  چوب های در ردیف .23

   حجم  بر اساس  یاد شده های ردیف.   است  شده بینی ، پیش  پوشش ، تا انجام  جدار تونل  و تثبیت منظور حفاظت   به ، الوار، تخته چهارتراش
 .شود  می  مشاور، پرداخت  و دستور کار مهندس  نقشه ، طبق  است  شده  انجام  در آن بست  چوب  که  از حفاری قسمتی

 قابـل  081002بندی شود با تایید مهندس مشاور تمامی سطح قالـب از ردیـف    نل بصورت تمام مقطع و با قالب یکپارچه قالبچنانچه تو .24
 .پرداخت می باشد

 با تاییـد مهنـدس مشـاور پرداخـت خواهـد شـد و               081007 یا   081006های    بندی در مقاطع آبدار تونل یکی از ردیف          برای سختی قالب   .25
 .باشد  پرداخت نمی قابل080403ردیف 

 .شود  می ، پرداخت080201   فرودگاهها از ردیف  بتنی  روسازی بندی  قالب هزینه .26
   اعمال قابل ر اولی ت24 مازاد بر ) متر3ای تا  هجعبهای  یا پل(  ساخته  عدد تیر پیش126 حداکثر  ، برای080702   ردیف  موضوع بهای کسر .27
 .شود  می اعمال سایر تیرها بندی قالب به )ای هجعبهای  یا پل( 150 شماره تیر   کسربهای  همان ،آن بر مازادتیرهای  کدام ازهر  بندی  قالبو برای  است
بندی تیرهای پیش ساخته با اعمال ضریب   متر و به عرض یک متر، عیناً مطابق با قالب3ای پیش ساخته تا دهانه  هجعبهای  بندی پل قالب .28

 .شود  محاسبه و پرداخت می080702 و در نظر گرفتن کسر بهای ردیف 080701 ردیف  به9/0کاهشی 
 .شود  می  اضافه  مربوط های  ردیف  درصد به  شود هشت دار ساخته  طرح صورته  ب ، قالب  اجرایی های  نقشه  براساس که صورتی در .29
 .گیرد ی م  گرد نیز تعلق های  ستون  به080401   ردیف  بهای اضافه .30
 . زیر قالب تا سطح زمین به هر اندازه، در قیمت منظور شده استارتفاع بین  ،080311   ردیف در .31
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تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد ) های این فصل مندرج در ردیف(ها بیش از ده متر  که ارتفاع ستون، دیوار و تابلیه پل   در صورتی.32
 مازاد بر ده متر سه درصد، برای متر ،به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول. شود های مربوط اضافه می ای ردیف بهبهبر ده متر سه درصد 

بعنوان مثال چنانچه ارتفاع . شود  بیست متر عمل میتاهای بیشتر   نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع، شش درصد، برای متر سوم،دوم
  )4/18-10)(03/0=(252/0:                                  شود فه بها به ردیف ارتفاع ده متر به این ترتیب محاسبه می متر باشد، اضا4/18 دیوار

 .گیرد  متر تعلق می4/18 درصد به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا 2/25
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  080101  .تهیه وسایل و قالـب بندی در پی ها مترمربع 49،300  
  

 مترمربع 27،000
تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن 

 .ریزی درجا
080102  

  
 مترمربع 69،400

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی که، 
 . متر باشد2ارتفاع أنها حداکثر 

 080201  

  
 مترمربع 72،900

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی که، 
 . متر باشد3 متر و حداکثر 2ارتفاع أنها بیـش از 

 080202  

  
 مترمربع 96،500

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی که، 
 . متر باشد5 متر و حداکثر 3ارتفاع أنها بیـش از 

 080203  

  
 مترمربع 107،500

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی که، 
 . متر باشد7 متر و حداکثر 5ارتفاع أنها بیـش از 

 080204  

  
 مترمربع 120،000

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستونهای بتنی که، 
 . متر باشد10 متر و حداکثر 7ارتفاع أنها بیـش از 

 080205  

  
 مترمربع 71،200

 متر 5تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه تا 
 .که از دال ساده تشکیل شده باشد

 080301  

  
 مترمربع 92،200

 5تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش از 
 . متر که از دال ساده تشکیل شده باشد10متر تا 

 080302  

  

 مترمربع 84،300

 متر تا 8ه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه تهی
 متر، که مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر 12

 . متر باشد3حداکثر 

 080303  

  

 مترمربع 99،100

 متر تا 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
ر تیر  متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زی12

 . متر باشد5 متر و حداکثر 3بیـش از 

 080304  

  

 مترمربع 113،500

 متر تا 8تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه 
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر 12

 . متر باشد7 متر و حداکثر 5بیـش از 

 080305  

  

 مترمربع 144،500

 متر تا 8ـب بندی تابلیه پلهای با دهانه تهیه وسایل و قال
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر 12

 . متر باشد10 متر و حداکثر 7بیـش از 

 080306  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 93،400

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش از 
فاع آن تا  متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارت20 متر تا12

 . متر باشد3زیر تیر حداکثر 

 080307  

  

 مترمربع 109،000

 12تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش از
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 20متر تا

 . متر باشد5 متر و حداکثر 3تیر بیـش از 

 080308  

  

 مترمربع 124،500

 12الـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش از تهیه وسایل وق
 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر 20متر تا

 . متر باشد7 متر و حداکثر 5تیر بیـش از 

 080309  

  

 مترمربع 156،500

تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پلهای با دهانه بیـش از 
قتی که ارتفاع تا  متر، مرکـب از تیر و دال و20 متر تا12

 . متر باشد10 متر و حداکثر7زیر تیر بیـش از 

 080310  

  

 مترمربع 313،000

تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پلهای به شکل صندوقه 
عرض و هر ارتفاع صندوقه با هر با هر دهانه و ) ای طره(

 .دستگاه شاریو

 080311  

  080401  .الـب که دارای انحنا باشداضافه بها برای سطوحی از ق مترمربع 37،500  
  

 مترمربع 32،400
اضافه بها به ردیفهای قالـب بندی هرگاه قالـب الزاما در 

 .کار باقی بماند
 080402  

  

 مترمربع 13،400

اضافه بهای قالـب بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح 
آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در 

 .ن اجرای کار ضروری باشدحی

 080403  

  

 دسیمتر مکعب 5،360

تهیه وسایل و قالـب بندی درز انبساط در بتن با تمام 
مصالح الزم، به استثنای کـف سازیهای بتنی بر حسب 

 .حجم درز

 080501  

  

 دسیمتر مکعب 3،140

تعبیه انواع درزها در کـف سازی های بتنی در موقع اجرا 
ل الزم، بدون پرکردن درز بر حسب حجم به انضمام وسای

 .درز

 080502  

  
 مترمربع 63،200

تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 
 .ریزش خاک در پی ها در هر عمق

 080601  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 50،600

تهیه وسایل و قالـب بندی تیرهای پیـش ساخته بتنی با 
ساخته   تیرهای پیشچنانچه تعداد(استفاده از قالب فلزی، 

 اعمال 080702 عدد باشد، کسر بهای ردیف 24بیشتر از 
 ).شود می

 080701  

  

 مترمربع -255

 در صورتی که تعداد تیرها 080701کسر بها به ردیـف 
 24 عدد باشد، به ازای هر عدد تیر مازاد بر 24بیشتر از 

، برای تیر بیست و پنجم یک بار، برای تیر بیست و دعد
 .دو بار و به همین ترتیب برای تعداد تیرهای بیشترششم 

 080702  

  

 مترمربع  

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و 
داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات الزم برای قالبهای 

 .لغزنده قایم در صورتی که سطح مقطع سازه ثابـت باشد

 080801  

  

 مترمربع  

ب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و تهیه وسایل و قالـ
داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات الزم برای قالبهای 

 .لغزنده قایم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد

 080802  

  

 مترمکعب 40،700

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیـت جدار تونل در 
زمینهای سنگی سخـت ترک دار و سنگی فرسوده و غیر 

 .همگن

 080901  

  
 مترمکعب 125،000

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیـت جدار تونل در 
 .زمینهای خاکی سخـت و یا غیر مقاوم و ریزشی

 080902  

  
 متر مربع 93،800

 2 تـا ارتفـاع      ها  تونل پوششی بتن   بندی  قالبل و   یتهیه وسا 
 .متر از خط پروژه

081001  

  
 متر مربع 158،500

 بـه ارتفـاع     هـا   تونـل  پوششی بتن   بندی  قالبل و   یتهیه وسا 
 . متر از خط پروژه با استفاده از قالب یک پارچه2بیش از 

081002  

  
 مترمربع 103،500

هـای قالـب یـک پارچـه         گـی   کله بندی  قالبل و   یتهیه وسا 
 .الینیگ با قطع آرماتور

081003  

  
 مترمربع 136،000

یـک پارچـه    هـای قالـب      گـی   کله بندی  قالبل و   یتهیه وسا 
 .الینیگ بدون قطع آرماتور

081004  

  

 درصد 4

 درتونـل هرگـاه فاصـله       بندی  قالب های  ردیفاضافه بها به    
 متـر   250 از نزدیکترین دهانه دسترسی بـیش از         بندی  قالب

 250 متر دوم یکبـار،      250برای  .  متر 250باشد، به ازای هر   
 .رهای بیشت همین ترتیب برای طول  متر سوم دوبار، و به

081005  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 درصد 5/1

 در صـورتی    081004 الی   081001 های  ردیفبه  بها  اضافه  
 آبـداربوده و نشـت آب بـه    هـای  زمـین در  بنـدی  قالب که

 .صورت قطره ای و ناپیوسته

081006  

  

 درصد 4

 در صـورتی    081004 الی   081001 های  ردیفبه  بها  اضافه  
بـه   آبـدار بـوده و نشـت آب    هـای  زمـین   دربندی قالب که

 . باشدصورت روان و جاری

081007  
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  با میلگرد  فوالدی کارهای.   نهم فصل
 

  مقدمه
 
،  ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهای  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .1

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهای  استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تنظیمی  جلسات دستور کارها و صورت
  گونه  هیچ  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط ، در قیمتهای  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود و مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2

 .شود  نمی اخت پرد  وزنی  بها یا اضافه اضافه
 و در   قرار گرفته میلگردها مورد استفاده) اعم از مصالح فلزی یا پالستیکی(   فاصله منظور حفظ  به  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهای بهای .3
 .  است  پرداخت  قابل  مربوط  ردیفهای  و طبق  شده  تنظیم های جلسه  صورت مانند، بر اساس  می  باقی بتن
   دیگر از ردیف  و نصف090501   آنها از ردیف  وزن  باشد، نصف ای  و مهره  دیگر پیچ  و از سوی  سو جوش  مهار از یک  میل  که ورتیدر ص .4

 .شود  می  پرداخت090502
، از 050801   ردیف ای به ، اضافه  فصل  از این  مربوط  ردیفهای  بر پرداخت  شود، عالوه  مصرف  یا بارت  میلگرد در شمع  که در صورتی .5

  میلگرد باید قبالً بسته.   نیست  پرداخت ، قابل090401   ردیف  بهای ، اضافه  ردیف  این با پرداخت. شود  می ، پرداخت کوبی  و شمع  حفاری فصل
   جلوگیری برای.  شود  متصل میلگرد پی ، به  و مشخصات  نقشه  شود و بعداً مطابق  جاگذاری  حفر شده  در محل ریزی  از بتن  و قبل  شده و آماده

   داخلی  حلقه ، یک  قفس  متر طول2 در هر  ، باید حداقل  شده  حفاری  در محل  و جاگذاری  حمل هنگام  میلگردها، به  قفس از تغییر شکل
 میلگردها، باید   روی  بتنی  پوشش  و تأمین  حفر شده  میلگرد و محل  قفس محور کردن  هم برای.  شود  نصب)RING BRACING(  نگهدارنده

   ردیف بهای  در اضافه  یاد شده  دیسکهای  و نصب  تهیه بهای.  شود  متر نصب3   حداقل فاصله ، به  نگهدارنده  بتنی  دیسکهای  مشخصات طبق
 .  است ، منظور شده050801

 .  است  شده  متر در نظر گرفته10 حداکثر   تا ارتفاع  کارهای  برآورد هزینه  برای  فصل  این  ردیفهای قیمت .6
،   کابل  جاگذاری  مخصوص ، غالف  مختلف  کابلهای  برای هر قطر، گیره  به ، مانند کابل  مصالح  تمام  تهیه ، شامل090701   ردیف قیمت .7

   و جاگذاری  غالف  درون  کابل  و جاگذاری ، بستن دن کر ، خم  دستمزد بریدن انضمام ، به  پالستیکی  و لوله بندی  آب ، نوار چسب  داخلی فنرهای
   و همچنین  سیمان  دوغاب  و تزریق  با تهیه  کابلها، همراه  و دستمزد کشیدن  و قالب  گیره کار بردن  به  هزینه ، همچنین  مخصوص  در محل غالف

   کابل  تئوری  وزن  هر کیلوگرم  و بازای  است  و مشخصات  نقشه ، طبق  مورد لزوم  سیمان  ماسه  منافذ با مالت  کابلها و پر کردن دستمزد قطع
   کابل  و حمل  بارگیری بهای. شود  می ، پرداخت) مشاور  یا با نظر مهندس  فعال  هر گیره  سانتیمتر پشت80  اضافه  به  شده کار رفته  به  کابل طول(

تأیید   قبالً به  که  آن  دهنده  انبار تحویل  کابل  و مبدأ حمل  است ، منظور شده090701   قیمت، در  در کارگاه  کیلومتر و باراندازی30  تا فاصله
   کیلومتر از ردیف30 مازاد بر   حمل  کیلومتر، باشد، هزینه30 بیشتر از   حمل  فاصله چنانچه. شود  می ، در نظر گرفته  است  مشاور رسیده مهندس
  عمل  به  اضافی  پرداخت گونه  مورد نیاز، هیچ  و سایر لوازم ، غالف ، قالب  گیره  حمل بابت.  خواهد شد اخت پرد ونقل  حمل  در فصل مربوط

ها و   میله  کرد و منافذ بین  قطع  برش  با دستگاه  مربوط  گیره  سانتیمتری5   حداقل ها را از فاصله کابلها، باید میله  کشش  از اتمام پس. نخواهد آمد
 را با  ها و گیره  میله ، روی  سیمان  دوغاب  از تزریق  شود، کامالً مسدود نمود و پس  آن  با فشار باید داخل  که  را با خمیر مناسب ربوط م گیره
 . اندود کرد  کیلوگرم600عیار   به  سیمان  ماسه مالت
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 8،980

ه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده تهی
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 10به قطر تا 

 .الزم

 090101 

  

 کیلوگرم 9،040

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 18 تا 12به قطر 

 .الزم

 090102 

  

 کیلوگرم 8،520

بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده تهیه، 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 20 و بیش از 20به قطر 

 .سیم پیچی الزم

 090103 

  
 عدد 2،570

تهیه و نصب قالب آهنگری شده برای نصب در 
 .قطعات پیش ساخته بتنی

 090104 

  

 کیلوگرم 8،000

ر تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدا
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10 به قطر تا AIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090201 

  

 کیلوگرم 6،360

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12 به قطر AIIاز نوع  

 .با سیم پیچی الزم

 090202 

  

 کیلوگرم 6،120

ر گذاشتن میل گردآجدار تهیه، بریدن، خم کردن و کا
 میلیمتر، برای 20 و بیـش از20 به قطر AIIاز نوع 

 .بتن مسلح با سیم پیچی الزم

 090203 

  

 کیلوگرم 8،040

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10 به قطر تا AIIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090204 

  

 رمکیلوگ 6،360

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12 به قطر AIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 090205 

  

 کیلوگرم 6،120

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیـش از20 به قطرAIIIاز نوع 

 .چی الزممسلح با سیم پی

 090206 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 325

اضافه بها به ردیفهای میل گرد چنانچه عملیات پایین 
تر از آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 .موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد

 090401 

 090501  .تهیه و نصـب میل مهار با جوشکاری الزم کیلوگرم 11،100  
 090502  .تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره کیلوگرم 13،400  
  

 کیلوگرم 12،600

) بولـت(تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده 
از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار 

 .گذاری در محلهای الزم، قبل از بتن ریزی

 090503 

 090504  .نچهوسیله تپا تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد 3،560  
  

 کیلوگرم 7،640

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با پوشـش رنـگ 
اپوکسی یا مانندآن، برای روسازی بتنی فرودگاهها و 

 .موارد مشابه آن

 090601 

  

 کیلوگرم 8،240

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با رنـگ اپوکسی 
) Cap(یامانندآن،در صورتی که داول دارای کالهـک 

باشد، برای روسازی بتنی فرودگاهها و موارد مشابه 
 .آن

 090602 

  

 کیلوگرم  

تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل الزم و انجام 
عملیات کشیدن کابل، در تیرهای بتنی پیـش ساخته یا 
اجرا شده به صورت درجا، بر حسـب وزن کابل 

 .نصـب شده

 090701 

 090702 . میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهرهتهیه و نصب کیلوگرم 15،700  
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   سنگین  فوالدی کارهای.   دهم فصل
 

  مقدمه
 
 . است ٣٧.ST مانند   معمولی  فوالد نرم ، از نوع  فصل  در این فوالد منظور شده .1
 یا   استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تئوریک  وزن  کار طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .2

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری  برشکاری ، بهای  فصل  این  ردیفهای در تمام .3

 منظور   واحد مربوط ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ  و مهره  الکترود، و پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های ، هزینه مچنینه.   است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

، میلگرد و  ، تسمه ، از ورق  فلزی  پلهای  قطعات  و ساختن  مصالح  تهیه  شامل100204 تا 100201 و 100104 تا 100101   ردیفهای بهای .4
 .  است  ضدزنگ  رنگ  دست ، با یک  در هر ارتفاع  آن  و نصب  مختلف پروفیلهای

،   است  لزوم  درصورت  و جوشکاری هر طول  به  نورد شده  از پروفیلهای  فلزی های شمع  تهیه  هزینه ، شامل100502 و 100501   ردیفهای بهای .5
   و پرداخت کار رود، محاسبه  به  شده  تنظیم  مجلسهای ، دستور کار و صورت ، مشخصات  نقشه  طبق  که  شمع  هر کیلوگرم ازای  قیمتها، به این
 .شود می
باشد و نیز   می  الزم  از آنها با جوشکاری  و یا ترکیبی ، نبشی ، ناوانی ، ورق  از تیرآهن  فلزی  شمعهای ه تهی  هزینه  شامل100506   ردیف بهای .6

 .باشد  می  الزم  با جوشکاری  یا ورق  از سپر فلزی  توخالی  فلزی  شمع  تهیه  هزینه  شامل100507  بهای
 سپر  شود که  می  پرداخت  و تنها در مواردی  است  مختلف های  اندازه ابعاد و انواع ، به  فلزی  سپرهای  تهیه  هزینه  شامل100503   ردیف بهای .7

، در   از کوبیدن  پس  در بار اول شود که  می  پرداخت ، در صورتی  ردیف  این  کامل قیمت.  بماند  کارفرما در کار باقی  یا با تصویب  نقشه طبق
   دستگاه  و تشخیص  با محاسبه  ردیف  شود، درصد پرداخت  گذاشته  باقی  در زمین  بار مصرف  از یک  بیش  که در مورد سپری.  بماند  باقی زمین

 .  است  منظور شده  پنجم  فصل  در قیمتهای  آن  استهالک  شود میزان  خارج  سپر از زمین  که در مواردی.  و تایید کارفرما خواهد بود نظارت
   باشد، بابت است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن رود کمتر از طول  فرو می  در زمین  که  فلزی  شمع  طول هر گاه .8

   شمع  اضافی  طول  آنکه  شرط به. شود  می  پرداخت  مربوط  ردیف  کامل  بهای  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  که  از شمع  قسمت  آن تهیه
 . دیگر نباشد  در شمعهای  استفاده قابل

 . است9/10بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع  .9
 .باشد قابل اعمال میکالفبندی وزن کل ،  به  در کالفبندی در صورت استفاده از پروفیل بال پهن100303 اضافه بها به ردیف .10
 .خل بین دو پایه هر دهانه در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور راه استها،  منظور از دهانه، فاصله داخل به دا ر پلد .11
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 10،600

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 . متر، در هر ارتفاع24پلهای فلزی به دهانه تا 

 100101  

  

 کیلوگرم 11،100

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 36 متر تا 24پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100102  

  

 کیلوگرم 11،400

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 48 متر تا 36پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100103  

  

 وگرمکیل 12،600

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 
 متر، در 60 متر تا 48پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100104  

  
 کیلوگرم 14،700

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 . متر، در هر ارتفاع24پلهای فلزی به دهانه تا 

 100201  

  

 کیلوگرم 15،300

مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای تهیه 
 متر، در 36 متر تا 24پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100202  

  

 کیلوگرم 15،500

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 متر، در 48 متر تا 36پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100203  

  

 کیلوگرم 16،700

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 
 متر، در 60 متر تا 48پلهای فلزی به دهانه بیـش از 

 .هر ارتفاع

 100204  

  
 کیلوگرم  

تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخـت و 
 .به طور کاملبا مقاطع فوالدی، نصـب آنها 

 100301  

  

 کیلو گرم 14،800

 از  هـا    تونل بندی داخل  رای کالف تهیه مصالح فلزی ب   
 ساخت و نصب آ     ،)قاب (تیرآهن معمولی و مانند آن    

 .نها به طور کامل، در حالی که در کار باقی بماند

100302  

  

 کیلو گرم 10،300

 و مانند   گرد  میلازبندی   تهیه مصالح فلزی برای کالف    
 ساخت و نصب آ نها بـه طـور کامـل، در             )لتیس(آن  

 .باقی بماندحالی که در کار 

100303  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 درصد 5

 درتونـل   100303و100302 هـای   ردیفاضافه بها به    
هرگاه فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسـی بـیش از          

 متـر   250بـرای   .  متر 250 متر باشد، به ازای هر     250
بار، و به همین ترتیـب        متر سوم دو   250دوم یکبار،   
 .های بیشتر برای طول

100304  

  
 کیلو گرم 1،480

 از صورت اسـتفاده  در ،100302 ردیف به بها اضافه

 .پهن بال پروفیل
100305  

  

 درصد 5/1

 در  100303 و   100302 هـای   ردیـف بـه   بهـا   اضافه  
 آبـدار  های زمیندر  قاب گذاری یا لتیس صورتی که

 .ای باشد و نشت آب به صورت قطره

100306  

  

 درصد 4

 در  100303 و   100302 هـای   ردیـف بـه   بهـا   اضافه  
 آبـدار  های زمین در قاب گذاری یا لتیس صورتی که

 .بوده و نشت آب به صورت روان و جاری باشد

100307  

  

 مترطول  

تهیه مصالح و نصـب کامل پوشـش درز انبساط شانه 
 25ای فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجایی 

بندی و پیچ و مهره  میلیمتر، با ورقه الستیکی آب
 .سطح اتومبیل روی پلدر مربوط 

 100401  

  

 مترطول  

تهیه مصالح و نصـب کامل پوشـش درز انبساط شانه 
 50ای فوالدی دندانه دار خارجی با میزان جابجایی 

بندی و پیچ و مهره  میلیمتر، با ورقه الستیکی آب
 .در سطح اتومبیل روی پلمربوط 

 100402  

  
 کیلوگرم 11،200

ـت و نصـب پوشـش تهیه مصالح فلزی و ساخ
 .ها فلزی برای درز انبساط در پل

 100403  

  100501  . به هر اندازهH مقطع تهیه شمعهای فلزی با کیلوگرم    
  100502  .ای به هر اندازه های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم 8،610  
  

 کیلوگرم 6،140
تهیه سپرفلزی به هراندازه، در صورتی که سپر در 

 .ه شده باقی بماندمحل کوبید
 100503  

  

 کیلوگرم 7،370

 به هر قطر برای )casing(تهیه لوله های فلزی 
عملیات حفاری، در حالتی که لوله در محل حفاری 

 .باقی بماند

 100504  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 10،200

تهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک شمعها و سپرهای 
 .بتنی پیـش ساخته

 100505  

  
 کیلوگرم 8،000

یه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ته
 .ترکیبی از آنها

 100506  

  100507  .تهیه شمع فلزی توخالی از سپر فلزی یا ورق کیلوگرم 6،450  
  

 کیلوگرم 

 در ،100104 تـا  100101هـای   ردیـف  بـه  بهـا  اضافه

 بـه جـای فـوالد      ST52  فـوالد از صورت استفاده
37ST. 

100601  
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   سبک  فوالدی کارهای.   یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 یا   استاندارد مربوط مأخذ جدولهای  و به  تئوریک  وزن  کار طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  که در مورد ردیفهایی .1

 . و منظور خواهد شد  محاسبه  سازنده  کارخانه جدولهای
   و کارهای زدن ، سنگ  و همچنین ، پرچکاری  و مهره  پیچ ، بستن ، جوشکاری ، سوراخکاری  برشکاری ، بهای فصل   این  ردیفهای در تمام .2

 منظور   واحد مربوط ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ  و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های ، هزینه همچنین.   است ، منظور شده مشابه
 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  اضافه  بابت  و از این شده

 با   مربوط  فصلهای  از ردیفهای  آنها، جداگانه سازی  و پی کنی  پی  دارد، هزینه سازی  و پی کنی پی  آنها نیاز به  اجرای  که  فصل  از این ردیفهایی .3
 .شود  می  کار پرداخت  حجم  قلت  علت  به30/1   ضریب اعمال

 در بقیه .باشد  می  شده  در نظر گرفته  مشخصات  به  با توجه  گالوانیزه9/10 یا 8/8   از نوع110103   در ردیف  شده  بکار برده  و مهره پیچ .4
 .ردیفها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولی است

 کمتر یا   ضخامت  دستور کارفرما این  طبق باشد چنانچه  می  میکرون100   میزان  بهها ها و زبانه  تسمه  کردن  گالوانیزه  برای110105  ردیف .5
 .شود  می  مزبور محاسبه  متناسباً از ردیف  آن بیشتر شود بهای

 بـه  باتوجـه  (overlap)اب همپوشانی ستحوالدی نصب شده با ا فهای س وزن تئوریک شبکه، براسا(wire mesh)های فوالدی   وزن شبکه .6
 . شود یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط م  نقشه

 :های ناشی از موارد زیر در نظر گرفته شده است  هزینه) مش(گرد پیش جوش  های اجرای شبکه میل  در ردیف.7
شود و  رای تثبیت مش نصب میگردهایی که ب سنجاقی، هر نوع مالت سیمانی، میل(تهیه، آماده سازی و نصب مهار کننده های مورد نیاز . 7-1

 ،)شود های فوالدی که به کمک تفنگ بادی نصب می های انتظار و یا میخ سیم
 .های مورد نیاز بریدن و خم کردن، نصب و تثبیت و منطبق کردن شبکه فوالدی در هر ارتفاع با سطوح حفاری شده، توسط مهار کننده. 7-2
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  شماره شرح واحد )لریا(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم  

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه 
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصاالت مربوط ) گاردریل(

 .برای کناره های راه و پلها ازنوع خارجی

 110101  

  

 کیلوگرم 14،400

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه 
زه با پایه ها و اتصاالت مربوط از ورق گالوانی) گاردریل(

 .برای کناره های راه و پلها از نوع ساخـت داخل کشور

 110102  

  
 کیلوگرم 11،100

 مختلفهای آجدار فوالدی به ابعاد  تهیه و نصب تسمه
 .برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم

 110103  

  
 کیلوگرم 5،860

الدی در قطعات گیر فو های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه
 .بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک

 110104  

  
 کیلوگرم 4،890

 در صورتی که 110104 و 110103اضافه بها به ردیفهای 
 . میکرون گالوانیزه شوند100 میزان  ها و زبانه ها به تسمه

 110105  

  
 کیلوگرم 7،860

و تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالیم راه به هرشکل 
 .اندازه، ساخـت و نصـب کامل آنها به غیر از صفحه تابلو

 110201  

  
 کیلوگرم 10،600

به ) فنـس(تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی 
 .هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن

 110202  

  
 کیلوگرم 13،000

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، 
 .ناودانی و مانند آنها

 110203  

  
 کیلوگرم 11،500

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پروفیلهای 
 .توخالی

 110204  

  
 کیلوگرم 17،700

تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای حفاظ 
 .اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم اتصال

 110205  

  110206  .ر با اتصاالت الزمتهیه و نصـب سیم خاردا کیلوگرم 17،800  
  

 کیلوگرم 8،470

تهیه، ساخـت و کارگزاری پایه، دستـک فلزی از نبشی، 
سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصـب سیم 

 .خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه

 110207  

  
 کیلوگرم  

تهیه و نصب لوله، سر ناودان و درپوشهای چدنی، برای 
 .یه آبهای سطحی روی پلها و موارد مشابه آنتخل

 110301  

  

 کیلوگرم 9،460

تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصـب آنها روی 
چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح الزم برای 

 .تحکیم قابها

 110302  
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  شماره شرح واحد )لریا(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 8،690

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

 .الزم با جوشکاری و ساییدن

 110303  

  

 کیلوگرم 6،850

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

 .پیچی الزم

 110401  

  

 کیلوگرم 7،370

ساخته شده از میل ) مش(شبکه میل گرد پیش جوش تهیه 
گردآجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم 

 .پیچی الزم

 110402  

  

 کیلو گرم 15،000

سـاخته شـده از     ) مـش ( پـیش جـوش      گرد  میلتهیه شبکه   
، بـه انضـمام بریـدن و کـار          هـا   تونـل  ساده داخـل     گرد  میل

 .الزم م انتظارگذاشتن همراه با سیم پیچی و سی

110403  

  

 کیلو گرم 15،400

سـاخته شـده از     ) مـش ( پـیش جـوش      گرد  میلتهیه شبکه   
، بـه انضـمام بریـدن و کـار          هـا   تونلداخل   آجدار گرد  میل

 .گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظارالزم

110404  

  

 درصد 5/5

 مش بندی درتونـل هرگـاه فاصـله         های  ردیفاضافه بها به    
  متـر 250از نزدیکترین دهانه دسترسـی بـیش از   بندی   مش

 250 متر دوم یکبار،     250 برای    . متر 250باشد، به ازای هر   
 .های بیشتر بار، و به همین ترتیب برای طول متر سوم دو

110405  

  

 درصد 5/1

  در صورتی که110404 و 110403 های ردیفبه بها اضافه 
ورت  آبـدار و نشـت آب بـه صـ    هـای  زمـین در  بندی مش
 .ای باشد قطره

110406  

  

 درصد 4

  در صورتی که110404 و 110403 های ردیفبه بها اضافه 
 آبدار و نشت آب به صورت جاری های زمیندر  بندی مش
 .باشد

110407  
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  درجا بتن.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . شود  تعیین  آن  صراحتاً نوع ، مگر آنکه  است رتلند معمولی پ ، سیمان  عام صورت  به ، منظور از سیمان  فصل  این  ردیفهای در تمام .1
 . خواهد بود  پیمان  فنی مشخصات  به ، با توجه  در بتن  مصرف ، برای  یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی صورت  به  و ماسه  شن انتخاب .2
 و    مصـرف    تـا محـل      برداشـت    کیلومتر از مرکز ثقـل       یک   تا فاصله   مل و ح   ، بارگیری    سنگی   مصالح   تهیه  ، هزینه    فصل   این   ردیفهای  در تمام  .3

   های  ردیف  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل بهای.  کیلومتر تجاوز کند  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده باراندازی
  هر   برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای. شود  می ، پرداخت121002 و 121001

 5/0  ، ضریب  ماسه ، برای3/1   ضریب جای  باشد، به  متفاوت  بتن  و ماسه  شن  تأمین  محل  که در صورتی. شود  می  در نظر گرفته  بتن متر مکعب
 .گیرد  قرار می عمل  مالک8/0  ، ضریب  شن و برای

   کیلومتر، بر اساس30 مازاد بر   حمل  و هزینه ، در قیمتها منظور شده  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله  سیمان  و حمل  بارگیری هزینه .4
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  درفصل  مربوط ردیفهای

 ،   و باراندازی  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک تا فاصله   فصل  واحد این ، در قیمتهای  مصرفی  آب  و حمل ، بارگیری بهای .5
 لیتر 250 لیتر برای ساخت و 250( لیتر 500   بر مبنای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای  مازاد بر یک  حمل  فاصله هر گاه.   است منظور شده

 .شود  می ، پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030910   ردیف ، طبق  بتن  هر متر مکعب برای) برای عمل آوری
  ، هر گونه  نمودن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف محل  به  در کارگاه  شده  ساخته  بتن ، حمل ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینه .6

 در صورتی .  است  واحد ردیفها منظور شده ها، در بهای  و سایر هزینه بتن   نگهداشتن ، مرطوب  بتن  و پاش ، ریخت  کردن  از متراکم  ناشی افت
 .شود  پرداخت می120801که بتن به لحاظ بعد فاصله ایستگاه بتن تا محل مصرف باید با تراک میکسر حمل شود بهای ردیف 

 . کسرنخواهد شد ریزی  بتن  کمتر باشد، از حجم یا  متر مکعب05/0 از آنها   هر یک  حجم  که  در بتن  شده  تعبیه های  حفره حجم .7
 .دباش  نمی پرداختقابل ، )120201  ردیفموضوع (و بتن ریزی با فینسشر ) مگر(نظافت   های برای بتن، 120301  ردیفی اهب .8
 .شود ی نم باال پرداخت  به  از پی ریزی  بتن  بهای ، اضافه120305 و 120304   از ردیفهای  هر یک با پرداخت .9

 . خواهد بود ، تا زیر دال  ارتفاع  محاسبه  باشد، مبنای  شده  تشکیل  از دال  پل  تابلیه ، چنانچه120305 و 120304  در ردیفهای .10
 بر   عالوه ی بهای  اضافه گونه  شود، هیچ  میکسر انجام  با تراک  آن ساز و حمل  بتن  دستگاه  توسط  بتن ، ساخت  فنی  مشخصات  طبق چنانچه .11

ساز،   بتن  دستگاه  تا محل  بتن  سنگی  و مصالح  کیلومتر آب  مازاد بر یک  حمل شود، ولی  نمی ، پرداخت  فصل  در این  شده بینی  پیش قیمتهای
  ، از ردیف  شده  ریخته  بتن  حجم ، بر حسب  مصرف ساز تا محل  بتن  دستگاه  میکسر از محل  با تراک  بتن شود و حمل  می  و پرداخت محاسبه
 . مشاور برسد  تأیید مهندس ساز باید به  بتن  استقرار دستگاه  محل  حالت در این. شود  می ، پرداخت120801

شستشو و تمیز  شامل ،است شده بینی پیش ها  تونلدر حفاظتی عملیات انجام منظور به که ،120402 و 120401 های ردیف واحد بهای .12
 آزمایش انجام ،آزمایشی های پانل تهیه ،آزمایشی های نمونه برداشت زودگیر، اضافی مواد با پاشی اجرای بتن و مصالح یهکاری سطوح، ته

 روی از شده گیری اندازه نظری مساحت حسب بر ،پرداخت قابل مقادیر ،است عملیات صحیح برای اجرای الزم کارهای و حفاری وسایل

 .شد خواهد محاسبه تونل نیمرخ واقعی پرداخت قابل خط طول رد )مقطع حفاری طبق نقشه( ها نقشه
   مربوط های  هزینه  تمام ، شامل  است  شده بینی  در تونلها پیش  حفاظتی  عملیات منظور انجام  به ، که120505 تا 120501   ردیفهای بهای .13
   تزریق  برای  الزم  کارهای  و تمام ، مواد کمکی گیری ، آزمایشها و اندازه  تزریق های  و لوله  دستگاه انضمام  به  و تزریق ، حفر سوراخ  مصالح تهیه به

  گیری  اندازه  و در برگهای  مشاور رسیده  مهندس تصویب  و به  شده  تزریق  در واقع  که  از مقادیری  است ، عبارت  پرداخت مقادیر قابل.  است
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  پوشش  به  مربوط  کار، در قیمت  این  نخواهد آمد و هزینه عمل  به  اتصالی  تزریق  بابت ای  جداگانه  پرداخت گونه هیچ.   است  شده  ثبت روزانه
 .  است  منظور شده دایمی
 120502   در مورد ردیف  مصرفی  خشک  و منظور از ماده  است  مصرفی  مواد خشک  برای120505 تا 120502   در ردیفهای  مورد محاسبه وزن
 .باشد  می  شده  مصرف ن سیما وزن
   از اجرای  ناشی های  هزینه  اضافه منظور جبران شود و به ، برآورد می  فصل  این  از ردیفهای  شمعها، با استفاده  شده  حفاری  محل ریزی بتن .14
   مبنا و با توجه  نیز بر همین  آن اخت پرد  که  است  شده بینی ، پیش کوبی  و شمع  حفاری ، از فصل050802   ردیف  بهای  شمعها، اضافه بتن
 .شود  می  انجام18 تا 15  بندهای به

   روانی شود و باید دارای  می  انجام  حفاری  از گل  با استفاده  لزوم  و در صورت)tremie(   ترمی وسیله  به  حفاری  در محل ریزی بتن .15
)Slump( 15 محل  خالی  فضاهای  تمام  بتن  باشد که صورتی  شود و به  انجام ریزی  بتن  باید در حین  روانی گیری اندازه.  سانتیمتر باشد18 تا   

 دارد،   ادامه ریزی  بتن  که  شود، در مدتی  استفاده  مخصوص  از غالف  بتن  ریختن  برای  که  منظور، در صورتی  این به.  را کامالً پر کند حفاری
 متر 12  طور مستمر و حداقل  به  باشد و بتن  متر در بتن3   حداقل  همیشه  آن  انتهای  کرد که  باید توجه  شود، ولی  کشیده  بیرون کم  باید کم غالف
 در   ترمی  لوله  انتهای  همواره  شود که  شود، باید کامالً دقت  انجام  و بنتونیت  آب  در مخلوط ریزی  بتن چنانچه.  شود  ریخته  در ساعت مکعب

  ها نشان  در نقشه  که  متر باالتر از رقومی  حداکثر یک  تا رقوم ریزی بتن.  آید عمل  به  جلوگیری  و بنتونیت  آب  شدن  باشد تا از مخلوط قی با بتن
   بتن  ریختن  شود تا برای  بریده  مورد لزوم  آنها تا اندازه  شمعها، باید سر تمام ریزی  کار بتن  از اتمام  و پس  خواهد یافت ، ادامه  است  شده داده
 . شود  کامالً آماده پایه
   شمعهای  و برای  شمع  متر طول  حداکثر یک  متر، معادل  تا قطر یک  شمعهای  شود، برای  باید بریده ، که  از شمع  قسمت  آن ریزی  بتن بهای .16

 شود،   باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن بهای. شود  می  و پرداخت ، محاسبه  و حداکثر برابر قطر شمع  اجرا شده  طول با قطر بیشتر، معادل
 .شود  می ، پرداخت  تخریب  عملیات  از فصل  مربوط  ردیفهای براساس

   پرشدن ی برا  بتن  مصرف شود، اضافه  می  انجام  ترمی طریق  به ، که  آن  خالی  و فضاهای  شده  حفاری  در محلهای  ریزی  بتن برای .17
   پرداخت  مشاور قابل  یا تأیید مهندس  نقشه  طبق  تئوریک  درصد مازاد بر حجم10  ، حداکثر تا سقف  شمع  و انبار انتهای  جداره سوراخهای

   مختلف  در اعماق ف، باید نمودار مصر  بتن  مصرف  از میزان  و آگاهی  احتمالی  از الغرشدن  و جلوگیری  شده  حفاری  مقطع  کنترل برای.  است
 . مشاور برسد  مهندس تأیید  و به ترسیم

   بتن  اجرای  و همچنین  آب  در زیر سطح ریزی  و بتن  مخصوص  از غالف  از استفاده  ناشی ، صعوبت  حفاری  در محلهای ریزی در مورد بتن .18
 .شود  نمی رداخت پ  بابت  از این  بهایی  و اضافه ، در قیمتها منظور شده مسلح در بتن

 .  نیست  پرداخت ، قابل120309   با فینیشر، ردیف ریزی  بتن  ردیف با پرداخت .19
  نوع  به ، با توجه)120404 تا 120401   در ردیفهای  مواد زودگیر مورد مصرف باستثنای( باشد   ضروری  بتن های  از افزودنی  استفاده چنانچه .20

 منظور   فصل  این  و جزو ردیفهای  واحد موردنظر تهیه  و بهای دار، شرح  ستاره  ردیفهای  تهیه  دستورالعمل بر اساس مورد نیاز،   ماده و مشخصات
 .شود می
 .شود  می  انجام بست  و چوب بندی  قالب  در فصل  شده  تعیین  روش  طبق ریزی  بتن  ارتفاع گیری  اندازه  فصل در این .21

بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از قسـمتهای سـطح             باشد  می پاشیده، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده         ظور از ضخامت بتن   نم .22 
هزینـه بـتن پاشـیده شـده اضـافی بـرای پرکـردن             . هـا و مشخصـات فنـی کمتـر باشـد              بتن پاشی نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه        

و همچنین هزینه بتن اتالفی و تمیز کردن محیط کار از بتن اتالفی و خارج کـردن آن                  قل ضخامت مورد نیاز     داناهمواریهای سطحی و تامین ح    
 فتنخواهد گر مواد در بهای ردیف بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت

 . استهای بتن پاشی هزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده  در بهای ردیف.23
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گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و خروج آب با ریزش شدید مقطع   فقط به مقاطعی از تونل تعلق می120405اضافه بهای ردیف  .24
 .ردیف فوق پس از تایید مهندس مشاور و تایید کارفرما قابل پرداخت می باشد. حفاری توأم باشد

 .باشد  مقاطع آبدار تونل با تایید مهندس مشاور می در120404 و 120403های   شمول هر یک از ردیف.25
 و 120703های بتن پاشی و بتن ریزی در تونل بهای مربوط بر اساس ردیف   کیلوگرم در ردیف300 در صورت مصرف سیمان مازاد بر .26

 .شود با اعمال ضریب صعوبت عمق تونل محاسبه و پرداخت می
قابل  120902  قالب یکپارچه بتن ریزی شود با تایید مهندس مشاور تمامی بتن ریزی از ردیف چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با.27

 .پرداخت می باشد
 .نیست اعمال قابل 120107 ردیف به 120703 ردیف بهای  اضافه.28
کنی شده  ریزی مستقیما در زمین پیبندی نباشد و بتن  ها با بتن وزنی نیاز به اجرای قالب  اجرای پی چنانچه به تایید مهندس مشاور برای.29

به عنوان مثال اگر ابعاد پی طبق . شود متر به ابعاد پی طبق نقشه اضافه می  سانتی3انجام شود برای محاسبه حجم بتن پی، از هر طرف مقدار 
 :د باحجم بتن منظور شده برابر خواهد بو.  متر باشد1 متر طول و ارتفاع پی بتنی 11 متر عرض، 5/1نقشه دارای 

 06/11 × 56/1 × 1 = 25/17                                                                                متر مکعب 
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )الری(کل بهای

  

 مترمکعب 190،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
 کیلو گرم سیمان در متر 100، با ای خانهاز مصالح رود

 .مکعـب بتن

 120101  

  

 مترمکعب 220،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
 کیلو گرم سیمان در متر 150، باای خانهلح روداز مصا

 .مکعـب بتن

 120102  

  

 مترمکعب 249،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
 کیلو گرم سیمان در متر 200، با ای خانهاز مصالح رود

 .مکعـب بتن

 120103  

  

 مترمکعب 280،500

بیعی یا شکسته، تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته ط
 کیلو گرم سیمان در 250، باای خانهاز مصالح رود
 .مترمکعـب بتن

 120104  

  

 مترمکعب 309،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
 کیلو گرم سیمان در 300، باای خانهاز مصالح رود
 .مترمکعـب بتن

 120105  

  

 مترمکعب 338،000

باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، تهیه و اجرای بتن 
 کیلو گرم سیمان در 350، باای خانهاز مصالح رود
 .مترمکعـب بتن

 120106  

  

 مترمکعب 365،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
 کیلو گرم سیمان در 400، با ای خانهاز مصالح رود
 .مترمکعـب بتن

 120107  

  

 بمترمکع 383،000

تهیه مصالح، ساخـت بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 کیلو گرم سیمان در 400ای، با شکسته، از مصالح رودخانه

ریزی با فینیشر با هر ضخامـت، به  متر مکعـب بتن، بتن
 .بندی الزم قالبانضمام شیـب بندی، رگالژ و 

 120201  

  
 مترمکعب 11،500

 نچه بتن درریزی چنا های بتن به ردیف اضافه بها
 . سانتیمتر یا کمتر اجرا شود15ضخامتهای 

 120301  

  
 مترمکعب 22،000

اضافه بهای بتن ریزی ازپی به باال در دیوارها و پایه پلها، 
 . متر5برای حجمهای واقع تا ارتفاع 

 120302  

  
 مترمکعب 41،000

اضافه بهای بتن ریزی از پی به باالدر دیوارها و پایه پلها، 
 . متر10 متر تا5 حجمهای واقع در ارتفاع بیـش از برای

 120303  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )الری(کل بهای

  
 مترمکعب 19،000

دال، تیر و ( اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها
 . متر باشد5، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا )تیرچه

 120304  

  

 مترمکعب 29،300

یر و دال ، ت(اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها 
 متر 10 متر تا 5تیر بیـش از  زیر ، هرگاه ارتفاع تا)تیرچه
 .باشد

 120305  

  
 مترمکعب 19،100

اضافه بها به ردیفهای بتن درجا برای بتن ریزی تیرهای 
 .تنیده پـس کشیده

 120306  

  

 مترمکعب 26،400

اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام 
م کار با تلمبه موتوری الزامی شود و آبکشی حین انجا

 .باشد

 120307  

  120308  .زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتنی مترمربع    
  

 مترمربع  
اضافه بهای ماله کشی و مرتعـش کردن رویه های بتنی در 

 .فرودگاهها
 120309  

  
 مترمکعب 5،520

اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن 
 .ربتن مسلحد

 120310  

  

 متر مربع 17،700

 کیلـوگرم   300تهیه و اجرای بتن پاشی جداره تونل با بتن          
 متـر   سـانتی الیه اول به ازای هر       ،سیمان در هر متر مکعب    

 .ضخامت

120401  

  

 متر مربع 12،300

جداره تونل با بتن     های بعدی  تهیه و اجرای بتن پاشی الیه     
تــر مکعــب، بــه ازای هــر  کیلــوگرم ســیمان در هــر م300
 . ضخامتمتر سانتی

120402  

  

 درصد 3

بـتن    در صـورتی کـه     بـتن پاشـی    های  ردیفبه  بها  اضافه  
ای   آبـدار و نشـت آب بـه صـورت قطـره     های زمین پاشی
 .باشد

120403  

  

 درصد 7

بـتن    در صـورتی کـه     بـتن پاشـی    های  ردیفبه  بها  اضافه  
وان و  آبـدار و نشـت آب بـه صـورت ر    هـای  زمین پاشی

 .جاری باشد

120404  

  

 درصد 15

بـتن    در صـورتی کـه     بـتن پاشـی    های  ردیفبه  بها  ضافه  ا
 آبدار بـا نشـت آب بسـیار زیـاد تـوام بـا       های زمین پاشی

 .ریزش باشد

120405  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )الری(کل بهای

  

 درصد 10

 بتن پاشی درتونـل هرگـاه فاصـله         های  ردیفاضافه بها به    
 متـر   250بتن پاشی از نزدیکترین دهانه دسترسی بـیش از          

 250 متر دوم یکبار،     250برای  .  متر 250باشد، به ازای هر   
 . بیشترهای طولمتر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای 

120406  

  
 مترمکعب  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با مالت ماسه سیمان 
 .ها در تونل

 120501  

  
 تن  

ن در تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیما
 .تونلها

 120502  

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس اصالح 
 .شده محلی در تونلها

 120503  

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیـت در 
 .تونلها

 120504  

  
 تن  

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلیکات سدیم در 
 .تونلها

 120505  

  
 مترمکعب 14،700

اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی 
 .که شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی تهیه شود

 120601  

  
 کیلوگرم 16

ن و یا مالتها  در بت2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1به جای سیمان نوع 

 120701  

  
 کیلوگرم 32

تن و یامالتها به  در ب5اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1جای سیمان نوع 

 120702  

  

 کیلوگرم 595

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبـت به عیار درج 
  1شده در ردیفهای بتن ریزی در صورتی که از سیمان نوع 

 .استفاده شود

 120703  

  

1،690 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

از تا محل حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن س
کسر کیلومتر به تناسـب . مصرف، به ازای هریـک کیلومتر

 .محاسبه می شود

 120801  

  

 مترمکعب 303،000

شکسـته،   شن و ماسه شسته طبیعی یا      تهیه و اجرای بتن با    
 داخـل   خط پروزه  از  متر 2ای تا ارتفاع     از مصالح رودخانه  

 . کیلو گرم سیمان در مترمکعب بتن300تونل، با 

 120901  

  

 مترمکعب 320،500

شکسـته،   تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یـا          
 خـط پـروژه    از  متر 2ارتفاع بیش از     ای از مصالح رودخانه  

 . کیلو گرم سیمان در مترمکعب بتن300داخل تونل، با 

 120902  
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 درصد 5

 بتن ریزی درتونـل هرگـاه فاصـله         های  ردیفاضافه بها به    
 متـر  250نزدیکترین دهانه دسترسی بـیش از      بتن ریزی از    

 250 متر دوم یکبار،     250برای  .  متر 250باشد، به ازای هر   
 . بیشترهای طولمتر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای 

 120903  

  
980 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر10از یک کیلو متر تا 

121001  

  
850 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر10از  

121002  
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  ساخته  پیش بتن.   سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، پرداخت بست  و چوب دیبن  قالب ، فصل080702 و 080701   مورد از ردیفهای ، بر حسب ساخته  پیش  بتنی  تیرهای  فلزی بندی  قالب بهای .1

 .شود می
   کارهای  ازفصل  مربوط  ردیفهای  و طبق طور جداگانه  به  آن  و بهای  است  منظور نشده  فصل  این  میلگرد در ردیفهای  و نصب  تهیه هزینه .2

 .شود  می  با میلگرد، پرداخت فوالدی
و  ،   قطعـات    سـاخت    تـا محـل      برداشـت    کیلومتر از مرکز ثقـل       یک   تا فاصله    و حمل   ، بارگیری    سنگی   مصالح   تهیه  ، هزینه 130101  در ردیف  .3

   های  ردیف  مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهای  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله هر گاه.   است  منظور شده باراندازی
    برای  و ماسه  شن  متر مکعب3/1  ، معادل  و ماسه  کیلومتر شن  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه برای. شود  می ، پرداخت131402 و 131401
 .شود  می  در نظر گرفته  بتن  متر مکعب هر یک

   ظر گرفته در ن  و باراندازی  قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  آب  و حمل  بارگیری ، هزینه130101  در ردیف .4
    بتن  هر متر مکعب  برای) لیتر برای نگهداری و عمل آوری250 لیتر برای ساخت و 250 ( لیتر500   مازاد، بر مبنای  حمل  و هزینه  است شده
 .شود  می  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل030910   ردیف طبق

 کیلومتر بر 30 مازاد بر   و هزینه  است  شده  در نظر گرفته  کیلومتر و باراندازی30 تا   سیمان  و حمل  بارگیری  هزینه  فصل  این در ردیفهای .5
 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  ردیفهای اساس

   و باراندازی هر فاصلهه  بنی بت ساخته  پیش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگی  مصالح  حمل ، هزینه12 تا 7  های  گروه های  ردیف در قیمت .6
  نصب محل   به  و حمل  ساخت  از محل  بتنی ساخته  پیش  قطعات  بارگیری ، و همچنین  و مشخصات  نقشه  طبق  قطعات ، ساخت  ساخت در محل

  . منظور شده است130803 تا 130801های   در ردیف جدول هزینه بند کشی.  است  شده  در نظر گرفته  و نصب  باراندازیهر فاصله،ه ب
 .ای استاندارد باشد متر مربع روی نمونه استوانه  کیلوگرم بر سانتی170ساخته باید حداقل  های پیش مقاومت فشاری بتن جدول

 کیلوگرم بر 240 ،ای استاندارد باید حداقل مقاومت فشاری استوانه) 130807ردیف (های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی  جدول .7
 لحاظ شده 130807هزینه بند کشی جداول در بهای ردیف . باشد  کیلو گرم بر متر مکعب می2300 حداقل وزن مخصوص  ورمربعسانتیمت

و باراندازی جداول از محل کارخانه تا محل ) یلومترک 30مازاد بر (هزینه بارگیری، حمل . شود است و در محاسبه حجم در نظر گرفته نمی
 ،هزینه حمل از محل دپو کارگاه تا محل مصرف.  محاسبه و پرداخت خواهد شد200106 تا 200101های شماره  دپو کارگاه، بر اساس ردیف

ها از   هزینه تهیه و حمل کلیه مصالح الزم برای ساخت این جدول.گیرد ای صورت نمی در بهای ردیف در نظر گرفته شده و پرداخت جداگانه
 .شود ای انجام نمی ردیف منظور شده است و پرداخت جداگانهجمله شن، ماسه و آب به هر فاصله در بهای 

.  شود انجام)  پوترالنسمان (  مخصوص های  با قرقره  فلزی  تیر مشبک وسیله   متر، باید به25 بیشتر از  دهانه  به  تنیده  پیش  تیرهای نصب .8
 . نماید  استفاده  مناسب ، از جرثقیل  فلزی ر مشبک تی جای  کارفرما به  مشاور و تصویب تواند با تأیید مهندس پیمانکار می

   سکوسازی  مشاور، هزینه  و تأیید مهندس  لزوم  شود، در صورت  استفاده  متر، از جرثقیل25 تا  دهانه  به  پلهای  تیرهای  نصب  برای چنانچه .9
 . خواهد شد  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات ، از فصل  جداگانه  استقرار جرثقیل برای
  جا کردن  به  جا ، برای)  خاکی  عملیات استثنای به( مورد نیاز   جنبی  عملیات  هر گونه ، هزینه130503 تا 130501   ردیفهای در قیمت .10

 .  است  شده  دیگر، در نظر گرفته  یا هر وسیله  و یا پوترالنسمان جرثقیل
 . است  شده ، منظور12 تا 7  های  گروه های  در ردیف بندی  قالب هزینه .11
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   سنگ ، یا قلوه  الشه  یا سنگ  کولهابا بتن  پشت  خالی  فضای  و پر کردن  در هر عمق  کول  و نصب ، حمل  تهیه ، شامل131201   ردیف بهای .12
 .  است  و مشخصات  نقشه  سانتیمتر، طبق10 تا   متوسط ضخامت به

  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  مورد نیاز، منظور شده  با مصالح  اتصاالت  محل  پر کردن های، ب  فصل  این  ردیفهای در قیمت .13
 .گیرد  نمی صورت

کیری بر حسب حجم خود   و اندازه ر است عمود بر مسی  مقطع ، سطح  مقطع  منظور از سطح  ساخته  پیش  بتنی  جدولهای در ردیفهای .14
 .باشد نصب میجدول و بدون مالت 

 .شود  می  پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزینه  نوع این.   است  منظور نشده  فصل  این  در ردیفهای  خاکی  عملیات  انجام هزینه .15
 .گیرد  می  تعلق ساخته  پیش  تیر بتنی  حجم تمام  مورد به ، بر حسب130202   ردیف بهای اضافه .16
   ضریب  با اعمال  مربوط  ردیفهای  باشد، بهای  موتوری  با تلمبه آبکشی  نیاز به  بتنی  یا کولهای  و بتنی  سیمانی های  لوله  نصب  برای چنانچه .17
 .شود  می  پرداخت07/1
 در   شده عیار تعیین  به نسبت (  اضافی  سیمان  هزینه  پرداخت برای.   است1   نوع ، سیمان  فصل  این  در ردیفهای  شده  در نظر گرفته سیمان .18

 .شود  می  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط  مورد، از ردیفهای ، بر حسب  سیمان  نوع بهای و اضافه) ردیفها
 .شود  می ، پرداخت130804   ردیف ، بر اساس  عیار سیمان  کسربها بابت ها، با در نظر گرفته  قرنیز پل  و نصب  تهیه بهای .19
 .شود  می  استفاده ساخته  پیش  بتنی  تیرهای تهیه  به  مربوط ، از ردیف  و سپر بتنی  شمع  تهیه  هزینه  محاسبه ایبر .20
 کیلومتر   یک  فاصله  برای  نصب محل   دپو به  دپو و از محل محل   به  ساخت  از محل ساخته  پیش  تیرهای  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .21

،   ردیف  این بهای. شود  می ، پرداخت130601   از ردیف  کیلومتر، با استفاده  مازاد بر یک  حمل ، هزینه  است  شده بینی  پیش  مربوط های در ردیف
 .  است  شده  کیلومتر در نظر گرفته20   تا فاصله  حملهای برای
 .شود  می  شروع  دهانه  کار از آن  که  است  سمتی ول ا ، منظور از دهانه  ساخته  پیش  بتنی  تیرهای  نصب های در ردیف .22
 .باشد اندازه گیری جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصب می. 23
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 449،000

 کیلو 400یـش ساخته با عیارتهیه تیرهای بتنی پ
گیری و حمل به دپوی محل ساخـت و ، بارسیمان

 .باراندازی

 130101 

  

 مترمکعب 18،300

اضافه بها به ردیـف تهیه و اجرای تیرهای بتنی پیـش 
، به ازای  متر10برای تیرهای با طول بیش از  ساخته

 متر به 5کسر .  متر که به طول تیر اضافه شود5هر 
 .شود تناسب محاسبه می

 130202 

  

 عبمترمک 13،200

اضافه بها به ردیـف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیـش 
ساخته، چنانچه تیرپیـش ساخته به صورت تنیده 

 .پیـش کشیده باشد

 130301 

  

 مترمکعب 16،500

اضافه بها به ردیـف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیـش 
ساخته چنانچه تیر پیـش ساخته به صورت تنیده پـس 

 .کشیده باشد

 130302 

  

 مترمکعب 230،000

 متر و 10بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول 
کمتر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب 

 .و نصـب آن

 130401 

  

 عدد 1،404،000

 10بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل 15متر تا 

 .نصـب و نصـب آن

 130402 

  

 عدد 2،348،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 20 متر تا15

 .محل نصـب و نصـب آن

 130403 

  

 عدد 3،902،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل 25 متر تا 20از

 .ب آنبه محل نصـب و نصـ

 130404 

  

 عدد 6،656،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 30 متر تا25

 .محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130405 

  

 عدد 9،141،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش 
ساخـت و حمل  متر، از دپوی محل 35 متر تا 30از

 .به محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 عدد 12،866،000

بارگیری تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 
 متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به 40 متر تا35

 .محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول

 130407 

  

 عدد 770،000

هر دهانه اضافی ، برای 130405اضافه بها به ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

بار، برای دهانه سوم دوبار وبه همین ترتیـب برای 
 .دهانه های بعدی

 130501 

  

 عدد 1،170،000

، برای هر دهانه اضافی 130406اضافه بهابه ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیـب برای بار
 .دهانه های بعدی

 130502 

  

 عدد 1،635،000

، برای هردهانه اضافی 130407اضافه بها به ردیـف 
این اضافه بها برای دهانه دوم یـک . مازاد بردهانه اول

بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیـب برای 
 .دهانه های بعدی

 130503 

  

 مترمکعب 2،220

 متر 10بهای حمل تیرهای بتنی پیـش ساخته به طول 
محل ساخـت  و کمتر، در صورتی که فاصله حمل از

 تا محل دپو و از محل دپو تا محل نصـب بیـش از
یک کیلو مترباشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یـک 

کسر کیلومتر . تیرفیزیکی  بر حسب حجم کیلومتر اول
 .حاسبه می شودبه تناسـب م

 130601 

  
 مترمکعب 1،160

 متر که 5، به ازای هر 130601اضافه بها به ردیـف 
 .به طول تیراضافه شود

 130602 

  

 مترمربع 58،800

تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته به ضخامـت 
 به منظور قالـب بندی دالهای )predall( سانتیمتر5

 .واقع بین تیرها، در پلهای بزرگ

 130701 

  

 مترمکعب 999،500

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 کیلوگرم سیمان در 250 مترمربع به عیار05/0مقطع تا 

 .1:5متر مکعـب با مالت ماسه سیمان 

 130801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 812،000

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 250ابتن به عیار مترمربع ب1/0 تا 05/0مقطع بیـش از 

کیلو گرم سیمان در مترمکعـب و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 130802 

  

 مترمکعب 622،000

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیـش ساخته با سطح 
 250 متر مربع، با بتن به عیار1/0مقطع بیـش از 

کیلوگرم سیمان در متر مکعـب و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 130803 

  

 بمترمکع 759،500

 300 تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
کیلو سیمان در متر مکعـب، برای دال روی کانالها، 

 .درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه

 130804 

  

 مترمکعب 1،050،000

 350تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
 متر مکعب 21/0کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا 

 .مسلح کردن خاکبرای 

 130805 

  

 مترمکعب 967،000

 350تهیه و نصب قطعات بتنی پیـش ساخته باعیار
 تا 21/0کیلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از 

 . متر مکعب برای مسلح کردن خاک60/0

 130806 

  

 مترمکعب 1،279،000

ماشینی بتنی پیـش ساخته های  جدولتهیه و نصب 
 با حداقل مقاومت فشاری ه هر سطح مقطع وبپرسی 
 . کیلوگرم بر سانتیمتر مربع240ای استاندارد  استوانه

130807 

  
 مترمکعب 522،000

، با بتن )گارد بلوک(تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعـب بتن250به عیار

 130901 

  

 مترمکعب 572،500

افیـک تهیه و نصـب بلوکهای بتنی جدا کننده تر
 کیلو گرم سیمان 250، با بتن به عیار)نیوجرسی باریر(

 .در متر مکعـب بتن

 131001 

  
 مترطول 36،500

 سانتیمتر، 10تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131101 

  

 مترطول 39،100

 15ی تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخل
 کیلو سیمان درمتر 300سانتیمتر، با بتن به عیار 

 .مکعـب بتن

 131102 

  
 مترطول 49،500

 سانتیمتر، 20تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در مترمکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131103 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 60،400

 25تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در متر 300ر، با بتن به عیار سانتیمت

 .مکعـب بتن

 131104 

  
 مترطول 93،000

 سانتیمتر، 30تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار 

 131105 

  
 مترطول 118،500

 سانتیمتر، 40تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300عیار با بتن به 

 131106 

  
 مترطول 166،500

 سانتیمتر، 50تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن300با بتن به عیار

 131107 

  

 مترطول 152،500

 60تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
تیمتر، بابتن به  سان8سانتیمتر و ضخامـت جدار 

 . کیلو سیمان در متر مکعـب بتن350عیار

 131108 

  

 مترطول 181،500

 80تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
 سانتیمتر، با بتن به 10سانتیمتر و ضخامـت جدار

 . کیلو سیمان در مترمکعـب بتن350عیار

 131109 

  

 مترطول 260،000

به قطر داخلی یـک متر تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح 
 350 سانتیمتر، با بتن به عیار12و ضخامـت جدار 

 .کیلو سیمان در متر مکعـب بتن

 131110 

  

 مترطول 378،500

تهیه و نصـب کولهای بتنی مسلح پیـش ساخته 
متشکل ازسه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم 

 کیلو سیمان در مترمکعـب 350عیار  قناتها با بتن به
 . به انضمام پرکردن پشـت کولبتن،

 131201 

  

 مترمکعب 420،500

های بتنی پیـش ساخته به شکل  تهیه و نصـب پل
 کیلو سیمان در مترمکعـب و به 350 با عیارای جعبه

 . یک مترطول ه متر و ب3تا دهانه 

 131301 

  
980 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی،  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر10بیش از یک کیلو متر تا 

131401 

  
850 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی،  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر10بیش از  

131402 
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   و باالست ، اساس زیراساس.   چهاردهم فصل
 

  مهمقد
 
 کیلومتر از   یک  تا فاصله  و حمل ، بارگیری  کندن های ، هزینه) تونان ( ای خانه رود  مصالح  تهیه  و همچنین  زیراساس  مصالح  تهیه های در ردیف .1

 مورد، از   کیلومتر، بر حسب  مازاد بر یک  حمل هزینه.   است  شده ، در نظر گرفته  مصرف  در محل  و باراندازی  مصرف  تا محل  معدن محل
 . خواهد شد  پرداخت  شده وبیده ک  مصالح  حجم ، بر اساس141902 و 141901  های ردیف

 تا حد )oversize(   معدن  درشت های  دانه  و جداکردن بندی  دانه اصالح   به  مربوط های ، هزینه140103 تا 140101  های  ردیف های در قیمت .2
  های  دانه چنانچه.   است  شده ر نظر گرفته خواهد شد، د  تعیین  معدن  نمایانگر وضع های  نمونه  بر اساس  که  معدن  مصالح  کل  درصد وزن10

   صورت  باشد، در این  از سرند الزم ها استفاده  آن کردن  جدا  درصد باشد، و برای10 از  ، بیش  زیر اساس  مصالح  برای  شده  تعیین  معدن درشت
،   کندن هزینه.   خواهد گرفت  تعلق  شده  کوبیده زیر اساس  حجم  ، به140201   ردیف  بهای  مشاور و تأیید کارفرما، اضافه با پیشنهاد مهندس

   زیر اساس های ، در قیمت است  ، ضروری  مشخصات طبق  نیاز مصالح  مورد  حجم  تهیه  برای  که  مصالح  اضافۀ  و باراندازی ، حمل بارگیری
 . نخواهد آمد عمل   به ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این منظور شده

   و هزینه  است ، در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصلۀ  آب  و حمل  تهیه ، بهای  فصل  این درردیفهای .3
   سنگی لح مصا  هر متر مکعب  لیتر برای100   و بر مبنای  با ماشین  خاکی  عملیات ، فصل030910   ردیف  کیلومتر، بر اساس  مازاد بر یک حمل
 .شود  می  و پرداخت ، محاسبه  شده  کوبیده صورت  به  شکفته  بستر با آهک  خاک  اختالط  هر متر مکعب  لیتر برای400 یا   شده کوبیده

   از ماسه  مشخصات  با رعایت توان ، می4   نمره  زیر الک های  دانه  تأمین  شود، برای  تهیه  کوهی  شکسته  از سنگ  اساس  مصالح  که در صورتی .4
 .، منظور نخواهد شد  و اختالط  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسر بهایی  اضافه  گونه  کار، هیچ  این  کرد و برای  استفاده ای رودخانه
 . ز نیست مجا  اساس  مصالح ، برای  است  کرده  ریزش  از کوه طور طبیعی  به  که  شکسته  از سنگهای  استفاده) تبصره

   در محل  و باراندازی ، حمل  از معدن  مصالح  و بارگیری  کندن ، هزینه  و باالست  اساس  مصالح  و حمل تهیه   به  مربوط های  قیمت در تمام .5
   در محل و باراندازی   مصرف محل   به  و حمل ، بارگیری شکن  سنگ دپو در محل   به  و حمل ، بارگیری  مصالح  و سرندکردن ، شکستن شکن سنگ

  هزینه.   کیلومتر است ، یک ها منظور شده  در قیمت  مصرف  تا محل  معدن  از محل  مصالح  حمل  برای  که مسافتی.   است ، منظور شده مصرف
   و پرداخت  محاسبه شده   کوبیده  مصالح  حجم ، بر اساس141902 و 141901  های  ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر، بر حسب  مازاد بر یک حمل
 .شود می

 90 شود،   گرفته  و تحویل گیری  دپو اندازه  در محل  باالست  که ، در صورتی  کیلومتر باالست  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه  برای) تبصره
   محاسبه  باالست  درصد حجم80 شود،  فته گر  و تحویل گیری  اندازه  خط  روی  باالست شود و چنانچه  می  در نظر گرفته  باالست درصد حجم

 .شود می
   و مشخصات  نقشه  بر اساس  که  شده  کوبیده  ابعاد الیه مطابق)  تونان ( ای  رودخانه  و مصالح ،اساس  زیر اساس  قشرهای  حجم گیری اندازه .6

 .گیرد  می ، صورت  است اجرا شده
 . خواهد آمد عمل  به  فنی  در مشخصات  شده  تعیین  دستورالعمل ، بر اساس  خط  یا در طول دپو و  در محل  باالست  حجم گیری اندازه .7
  های  ردیف  مطابق  آن  شود، هزینه  انجام  باالست  دپوی  محل  کردن  آماده  برای  مشاور، عملیاتی  دستور کار مهندس  بر اساس  که در صورتی .8

 .شود  می  بها پرداخت  فهرست ، از این مربوط
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شود و   می  استفاده  و اساس  زیر اساس  مصالح  تهیه  مورد از ردیفهای ، بر حسب  راه های  مورد نیاز در شانه  و کوبیدگی  مصالح  تأمین برای .9
   و حداکثر تا عرض  و زیر اساس  اساس  جدا از عملیات سازی  شانه  مصالح ، که  است  پرداخت  قابل ، در صورتی140801   ردیف  بهای اضافه
 . شود انجام  متر2  نهایی

، با تأیید   راه  موجود شانه  وضع  دستور کار و برداشت شود، طبق  می  راهها مصرف  بهسازی سازی  در شانه  مورد نیاز که  مصالح حجم .10
 . خواهد شد  کارفرما، محاسبه  مشاور و تصویب مهندس

 .شود  می ، محاسبه)  کوبیدگی بدون (  شده  پخش  مصالح  حجم  بر اساس آن  به اد مربوط ماز  حمل  و هزینه141001  ردیف .11
، بر   یادشده  ردیف  و کوبیدن پاشی ، آب  پخش هزینه. شود  می  پرداخت  شده  کوبیده  حجم  بر اساس گیری  اندازه ، طبق141002   ردیف بهای .12

 . خواهد شد ، پرداخت  با ماشین  خاکی ات عملی  در فصل  مربوط  مورد، از ردیف حسب
13. PIاست)9(نه حداکثر  ،141002 و 141001  های  ردیف موضوع)  تونان ( ای  رودخانه  مصالح  مجاز برای  . 
 مشاور   مهندس وسط بسترها، ت منظور تحکیم   به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه ، بر حسب  لجنی های در زمین .14

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

   باشد، قیمت  خط  روی  هندسی شکل  به  کردن ، پروفیله ، پخش ، باراندازی  دپو، حمل  از محل  بارگیری  شامل  باالست  عملیات چنانچه .15
   کیلومتر مطابق  مازاد بر یک  حمل  هزینه شود، ضمناً پرداخت  می  انجام  خط  روی گیری گیرد و اندازه  قرار می ، مورد استفاده141401  ردیف
 . خواهد بود5 بند  تبصره

    حمل هزینه.   است  واحد منظور شده  در قیمت  کیلومتر و باراندازی30 تا   آهک  و حمل  بارگیری  تهیه141103 تا 141101  های یفدر رد .16
  در صورتی،شود  می  و پرداخت  در نظر گرفته  مترمکعب7/0   معادل  آهک  هر تن  ازای  به 141903   ردیف  کیلومتر طبق30 مازاد بر  آهک
   هزینه  ردیف در این. شود  می  پرداخت141107   ردیف  بهای  شود اضافه  استفاده  قرضه  مشاور از خاک  دستور مهندس  بستر طبق  تثبیت ایبر که

  ،ر باشد کیلومت  بیشتر از یک  حمل  فاصله  که در صورتی.   است  کیلومتر منظور شدهیک   تا فاصله  مصرف  تا مرکز ثقل  قرضه  از محل  خاک حمل
 .شود  می  پرداخت ،141903 تا 141901  های  ردیف  طبق  آن هزینه

ها با مصالح مناسب ضرورت  ها یا کف ترانشه ، تقویت بستر خاکریزیودن زمین، و پایین بودن خط پروژه جنانچه به دلیل سست یا لجنی ب.17
منظور  CBRجمله   از، و با توجه به مفروضات طراحی روسازیداشته باشد، ضخامت و مشخصات فنی مصالح تقویتی توسط مهندس مشاور

 .شود  پرداخت می141002شود و بهای آن از ردیف   تعیین و پس از تایید کارفرما برای اجرا ابالغ می،شده برای طرح روسازی و شرایط محل
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 عبمترمک 17،600

، بارگیری و ای خانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح رود
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 . میلیمتر باشد50مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا

 140101  

  

 مترمکعب 18،000

، بارگیری و ای خانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح رود
عدن و باراندازی در محل حمل تا فاصله یـک کیلومتری م

 . میلیمتر باشد38مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 

 140102  

  

 مترمکعب 19،300

، بارگیری و ای خانهتهیه مصالح زیراساس از مصالح رود
حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 . میلیمتر باشد25مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 

 140103  

  

 مترمکعب 3،880

، به منظور 140103 تا 140101اضافه بها به ردیفهای 
 درصد 10اصالح دانه بندی، وقتی که مصالح معدن بیـش از

هایی درشـت  نسبـت به وزن کل مصالح استخراجی، دانه
 .تر از حد مشخصات تعیین شده داشته باشد

 140201  

  

 مترمکعب  

ارگیری و حمل تا تهیه مصالح زیراساس از سنـگ کوهی ب
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 . میلیمتر باشد50وقتی که دانه بندی صفر تا

 140301  

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیر اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل 
تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 .یمتر باشد میل38مصرف وقتی که دانه بندی صفر تا 

 140302  

  

 مترمکعب  

تهیه مصالح زیراساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی درمحل مصرف 

 . میلیمتر باشد25وقتی که دانه بندی صفر تا 

 140303  

  

 مترمکعب 32،100

، بارگیری و حمل ای خانهتهیه مصالح اساس ازمصالح رود
 یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل تا فاصله

 میلیمتر باشد و 50مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الـک نمره 75حداقل 

 .جبهه شکسته شود

 140401  

  

 مترمکعب 33،500

، بارگیری و حمل ای خانهتهیه مصالح اساس از مصالح رود
و باراندازی در محل تا فاصله یـک کیلومتری معدن 

 میلیمتر باشد و 38مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الـک نمره 75حداقل 

 .جبهه شکسته شود

 140402  
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 مترمکعب 33،700

، بارگیری و حمل ای خانهتهیه مصالح اساس از مصالح رود
تا فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 میلیمتر باشد و 25مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو 4 درصد مصالح مانده روی الک نمره 75حداقل 

 .جبهه  شکسته شود

 140403  

  

 مترمکعب 68،700

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 درصد 100 میلیمتر باشد، و50تا وقتی که دانه بندی صفر 
 . در دو جبهه شکسته شود4مصالح مانده روی الک نمره 

 140601  

  

 مترمکعب 71،700

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یـک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 درصد 100 میلیمتر باشد، و 38وقتی که دانه بندی صفر تا 
 . در دو جبهه شکسته شود4لح مانده روی الک نمره مصا

 140602  

  

 مترمکعب 73،000

تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یـک کیلو متری معدن و باراندازی در محل 

 میلیمتر باشد، 25مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 
هه  در دو جب4 درصد مصالح مانده روی الک نمره 100و

 .شکسته شود

 140603  

  

 مترمکعب 6،170

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به 
 درصد تراکم، به 100 سانتیمتر با حداقل 15ضخامـت تا 

 .روش آشتو اصالحی

 140701  

  

 مترمکعب 5،390

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به 
 درصد 100داقل  سانتیمتر با ح15ضخامـت بیشتر از 

 .تراکم، به روش آشتو اصالحی

 140702  

  

 مترمکعب 8،460

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به 
 درصد تراکم، به 100 سانتیمتر با حداقل 10ضخامـت تا

 .روش آشتو اصالحی

 140703  

  

 مترمکعب 7،600

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به 
 درصد 100 سانتیمتر با حداقل 15 تا 10زضخامـت بیـش ا

 .تراکم، به روش آشتو اصالحی

 140704  
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 مترمکعب 3،250

، بابـت سختی 140704 تا 140701اضافه بها به ردیفهای 
اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازیهای به عرض تا 

 . متر2

 140801  

  
 مترمربع 140

 به منظور تنظیم وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگی
 .اجرای آسفالـت سطحی

 140901  

  

 مترمکعب 10،500

، برای روسازی راههای )تونان (ای خانهتهیه مصالح رود
انحرافی، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتر، و 

 .باراندازی و پخـش ان روی راه

 141001  

  

 مترمکعب 9،670

راه یا ، برای تحکیم بستر )تونان (ای خانهتهیه مصالح رود
اجرای قشر تقویتی در زیرسازی راه، بارگیری و حمل تا 

 .فاصله یـک کیلو متر، و باراندازی

 141002  

  

 مترمکعب 34،500

تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
فرودگاهها، به وسیله اختالط خاک بستر با آهـک شکفته 

آهـک در  کیلوگرم 50 سانتیمتر، با عیار 15به ضخامـت 
تهیه و کندن زمین، متر مکعـب مصالح تثبیـت شده، شامل 

حمل آهـک، سرند کردن، پخـش و اختالط، آب پاشی و 
 .د درص90کوبیدن تا تراکم 

 141101  

  

 مترمکعب 35،100

تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
فرودگاهها، به وسیله اختالط خاک بستر با آهـک شکفته 

 کیلوگرم آهـک در 50 سانتیمتر، با عیار 15 ضخامـت به
تهیه و کندن زمین، مترمکعـب مصالح تثبیـت شده، شامل 

حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختالط، آب پاشی و 
 . درصد95کوبیدن تا تراکم 

 141102  

  

 مترمکعب 36،300

تثبیـت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
وسیله اختالط خاک بستر با آهـک شکفته فرودگاهها، به 
 کیلوگرم آهـک در 50 سانتیمتر، با عیار 15به ضخامـت 

تهیه و کندن زمین، مترمکعـب مصالح تثبیـت شده، شامل 
حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختالط، آب پاشی و 

  درصد100کوبیدن تا تراکم 

 141103  

  

 مترمکعب 28،600

 50، به ازای هر141103 تا 141101اضافه بها به ردیفهای 
 کیلوگرم به تناسب 50کسر . کیلوگرم آهـک اضافی

 .شود محاسبه می

141104  
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 مترمکعب 41،200

سازی و روسازی راه و سطوح پروازی زیرتثبیت بستر 
ها به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند  فرودگاه

کیلوگرم  50متر و با عیار   سانتی15معمولی به ضخامت 
کندن سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل 

تهیه و حمل سیمان، پخش و  اختالط، آب پاشی و زمین، 
 . درصد100کوبیدن تا تراکم 

 141201  

  

 مترمکعب 29،700

 کیلوگرم 50، به ازای هر141201اضافه بها به ردیف 
 کیلوگرم به تناسب محاسبه 50کسر . سیمان اضافی

 .شود می

 141202  

  

 مترمکعب 230،500

سازی و روسازی راه و سطوح پروازی زیرتثبیت بستر 
ها به وسیله اختالط مصالح بستر با قیر محلول به  فرودگاه

 کیلوگرم قیر در متر 50متر و با عیار   سانتی15ضخامت 
تهیه و حمل کندن زمین، مکعب مصالح تثبیت شده، شامل 

 .کوبیدنقیر، پخش و  اختالط، هوا دهی و 

 141301  

  

 مترمکعب 205،000

 کیلوگرم قیر 50، به ازای هر141301اضافه بها به ردیف 
 کیلوگرم به تناسب محاسبه 50کسر . محلول اضافی

 .شود می

 141302  

  

 مترمکعب 515

 و 141201 و 141103 تا 141101اضافه بها به ردیف 
 15، چنانچه ضخامت بستر تقویت شده کمتر از 141301

 .سانتیمتر باشد

 141401  

  

 مترمکعب -515

 و 141201 و 141103 تا 141101کسر بها به ردیف 
 15، چنانچه ضخامت بستر تقویت شده بیشتر از 141301

 .سانتیمتر باشد

 141402  

  
 مترمکعب 7،400

 و 141201، 141103 تا 141101اضافه بها به ردیفهای 
 .اده شود در صورتی که از خاک قرضه استف141301

141501  

  

 مترمکعب 76،300

 60  تا20تهیه باالسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن و 
باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام رگالژ و 

 .پروفیله کردن به شکل هندسی

141601  

  

 مترمکعب 70،500

 60  تا20از سنـگ کوهی، با دانه بندی تهیه باالسـت 
میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری معدن، 

 .باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن

141602  
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 مترمکعب 44،100

 20، با دانه بندی ای خانهتهیه باالسـت از سنـگ قلوه رود
ری  میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومت60تا

معدن، باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام 
 .رگالژ و پروفیله کردن به شکل هندسی

141701  

  

 مترمکعب 41،300

 تا 20، بادانه بندی ای خانهتهیه باالسـت از سنـگ قلوه رود
 میلیمتر، بارگیری و حمل تا فاصله یـک کیلومتری 60

 .له کردن آنمعدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفی

141702  

  

 مترمکعب 8،830

بارگیری باالسـت ازمحل دپو، حمل تا فاصله یـک 
کیلومتری محل برداشـت ، باراندازی روی خط، پخـش و 

 .پروفیله کردن آن

141801  

  
980 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 .تر کیلوم10از یک کیلو متر تا 

141901  

  
895 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر30 تا  کیلومتر10از 

141902  

  
715 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر30از 

141903  
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  آسفالت.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
 خواهد شد، در   انجام  از کوبیدن  قشرها پس گیری اندازه.  نماید  تطبیق  اجرایی های  و نقشه ، باید با مشخصات  آسفالت  قشرهای ضخامت .1

 . کسر خواهد شد  عملیات  از بهای  نسبت همان  در حدود مجاز باشد، به  ضخامت  کسری  که صورتی
 .شود  می  و پرداخت  سانتیمتر محاسبه  یک  نسبت سانتیمتر، به، کسر   آسفالتی  کارهای در قیمت .2
ها به ترتیب  ، میزان شکستگی مورد نظر نیست  طبیعی  و شکستگی  است  مصنوعی ، شکستگی  فصل  در این  سنگی  مصالح مراد از شکستگی .3

 .زیر خواهد بود
 65 و  درصد50به ترتیب ، 4   نمره  الک روی) رد میکس(ط در محل  سرد مخلوآسفالتقیری و    قشر اساس  سنگی  مصالح  شکستگی.3-1

 .درصد در یک جبهه
 درصد در دو 90 درصد و 80،  درصد60به ترتیب ، 4   نمره  الک روی) توپکا(رویه و ) بیندر(سطحی، قشر آستر   آسفالتشکستگی . 3-2

 .جبهه
فوق باشد به ازای هر پنج درصد شکستگی بیشتر، ) 3(قام مندرج در بند ر از ارتشکستگی مصالح سنگی بیشگاه طبق مشخصات فنی ر ه .4

 .شود د به قیمت ردیف واحد مربوط اضافه میدرص )و نیمدو  (5/2معادل 
  ماسه از  توان  می  مشخصات ، با رعایت4   نمره  زیر الک  مصالح  تأمین شود، برای  می  استفاده  کوهی  شکسته  از سنگ  که در آسفالتهایی .5

 .، منظور نخواهد شد  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسر بهایی  اضافه گونه  کار، هیچ  این  کرد و برای  استفاده ای رودخانه
  منظور شده،   آسفالت  ساخت  در محل اندازی  کیلومتر و بار30  فاصله  ، به  و حمل  قیر، بارگیری  تهیه ، بهای  فصل  این  ردیفهای در قیمت .6

،   آسفالت سرد تولید در محل آسفالتی  بتن  قشرهای ، برای  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهای30 از   قیر،بیش  حمل  فاصله چنانچه.  است
 و  سبه، محا  و نقل  حمل  فصل  ردیفهای  براساس تناسب ، به ) کت تک( اندود سطحی  )پریمکت(اندود نفوذی ،   سطحی ، آسفالت )ردمیکس(

 .شود  می پرداخت
 و تمیز پاش ین آبشبا جاروی مکانیکی و کمپرسور و درصورت لزوم استفاده از ما  )پریمکت(اندود نفوذی    زیرین  سطح کردن جارو هزینه .7

،   بابت  و از این  است  منظور شده150302 و 150301، 150102،  150101   در ردیفهای ترتیب ، به ) کت تک(اندود سطحی  زیر   سطح کردن
 .باشد های فوق منوط به انجام جاروکردن به شرح یاد شده می  پرداخت بهای ردیف. نخواهد آمد عمل  به  دیگری پرداخت

،  شکن  سنگ  محل ، به  برداشت  از مرکز ثقل  و حمل ، بارگیری  از معدن  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینه  سطحی  آسفالت  ردیفهای در قیمت .8
،   شده  شکسته  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  کوهی  یا سنگ ای های درشت رودخانه قلوه سنگ  ، شکستن راندازیبا

 با  ری، غبارگی  مصرف  در محل  و باراندازی  مصرف محل  به  شکن  سنگ  از دپوی  و حمل ، بارگیری  شکن  سنگ دپو در محل  به  و حمل بارگیری
   حمل  برای  که مسافتی.   است ، منظور شده  و مشخصات  نقشه  طبق  سطحی  آسفالت  کامل  و اجرای زنی  با اسپریدر، غلطک کمپرسور، پخش

   سنگی ح مصال  برداشت  مرکز ثقل  فاصله ، هر گاه  کیلومتر است  یک  است  در قیمتها منظور شده  مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگی مصالح
 هر متر  ، برای151102 و 151101  های  از ردیف تناسب ، به  حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر شود، هزینه  از یک ، بیش  مصرف تا محل)  معدن(

 در نظر   متر مکعب45/0   معادل  سطحی  آسفالت  مازاد، هر تن  حمل  هزینه در محاسبه. شود  می  و پرداخت  محاسبه  شده  کوبیده  آسفالت مکعب
 .شود  می گرفته
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،  شکن  سنگ محل   به ، حمل ، بارگیری ای  رودخانه  مصالح  تهیه ، هزینه )ردمیکس(سرد تولید شده در محل    آسفالت های  ردیف در قیمت .9
،  شکن  کنار سنگ  مناسب  در محل  شده بندی  دانه  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  سنگی  مصالح ، شکستن باراندازی
   ریسه  مصالح  روی  قیر الزم  و پخش کردن ، گرم ، تهیه  کردن  و ریسه ، باراندازی  مصرف محل  به  حمل، شکن  سنگ  دپوی  از محل  مصالح بارگیری

  ، منظور شده  مشخصات  مورد نیاز طبق  جنبی  سایر عملیات  و انجام ، رگالژ، کوبیدن ، پخش طور کامل  با قیر به  سنگی  مصالح ، اختالط شده
 مرکز   فاصله ، هر گاه  کیلومتر است  یک  است ها منظور شده  در قیمت  مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگی  مصالح  حمل  برای  که مسافتی.  است
 151101  های  مورد، از ردیف ، برحسب  حمل  هر کیلومتر اضافه شد، هزینه کیلومتر بیشتر با ، از یک  مصرف تا محل)  معدن (  مصالح  برداشت ثقل
 . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  شده  کوبیده )ردمیکس(سرد تولید شده در محل    آسفالت  هر متر مکعب ، برای151102و 
،   از معدن  سنگی  مصالح  تهیه ، هزینهشود  می)توپکا(رویه  و )بیندر(آستر ،   قیری اساسکه شامل    آسفالتی  بتن های  ردیف در قیمت .10

 و  ، بارگیری  مصالح  کردن ، توده  فنی  مشخصات  طبق بندی  دانه ، تأمین  سنگی  مصالح ، شکستن  و باراندازی شکن  سنگ محل   به  و حمل بارگیری
 و   مصرف محل   کیلومتر به  یک  تا فاصله  آن  و حمل  شده  ساخته  آسفالت ، بارگیری  آسفالت ، پختن  و باراندازی  آسفالت  کارخانه محل   به حمل

   سنگی  مصالح  برداشت  از مرکز ثقل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده  آسفالتی  قشرهای  کامل  و اجرای  زنی  با فینیشر، غلطک ، پخش باراندازی
 هر متر  ، برای 151102 و 151101  های  مورد از ردیف ، بر حسب  اضافی  حمل ر باشد، هزینه کیلومتیک بیشتر از   آسفالت تا کارخانه)  معدن(

 بیشتر   مصرف  تا محل  آسفالت  کارخانه  از محل  آسفالت  حمل  فاصله که  درصورتی درضمن.  خواهد شد  پرداخت  شده  کوبیده  آسفالت مکعب
، با   شده  کوبیده  آسفالت  هر مترمکعب ، برای151102 و 151101  های  از ردیف  مورد با استفاده سب، برح  اضافی  حمل  کیلومتر باشد هزینهیکاز 

 و ) پریمکت(اندود نفوذی    برای  قیر مصرفی محل نگهداری دستور کارفرما  به چنانچه.  خواهد شد  و پرداخت  محاسبه20/1   ضریب اعمال
 بر   مصرف  کیلومتر تا محل  مازاد بر یک  حمل  هزینه  شود، پرداخت  تعیین  و یا انبار کارگاه  آسفالت  کارخانه  در محل ) کت تک(اندود سطحی 

 و با اعمال 200201 کیلومتر از ردیف 30 برای حمل مازاد بر یک کیلومتر تا .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  در فصل  مربوط های  ردیف طبق
 .شود  پرداخت می40/1ضریب 

،   کیلوگرم1/1 )بیندر(  آستر،  کیلوگرم9/0ی قیر   اساس ، برای  آسفالتی   سانتیمتر بتن  یک ضخامت   به  هر متر مربع  برای  قیر مصرفی زانمی .11
  در صورتی.   است  منظور شده  فصل  این های ، در قیمت  کیلوگرم9/0 ) ردمیکس(سرد تولید در محل    آسفالت  و برای  کیلوگرم2/1 )توپکا(رویه 

   سانتیمتر بتن  یا کسر قیر در هر متر مربع  اضافه  کیلوگرم1/0 هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای های  و رواداری  کارگاهی  فرمول  بر اساس که
 . خواهد شد ، استفاده150802 و 150801  های  ردیف  از بهای ترتیب ، به آسفالتی

 .شود  می  درصد پرداخت15   عالوه  ، به  فصل  این های  مورد، ردیف  موجود، بر حسب  آسفالتی ایه  راه  سطوح گیری  لکه برای .12
 .شود  می  انجام  سنگی  مصالح  وزن  بر حسب گیری ، اندازه  سطحی  آسفالت در ردیفهای .13
   مخصوص  و وزن  مصرفی  آسفالت  وزن  موجود طبق های  راه  آسفالت  سطح  تسطیح  برای  مصرفی  آسفالت ، بهای  راه  بهسازی در کارهای .14

 .شود  می ، پرداخت  فصل  این های  از ردیف  و با استفاده  سانتیمتر تبدیل متر مربع  ، به)آید  می دست  به  کارگاهی  از فرمول که ( آسفالت
ار کافی فیلر به دست نیاید و یا به هر علت فیلر تولید ها به مقد که از شکستن سنگ دانه  در صورتی150606 تا 150601های  در ردیف .15

شده برای مصرف مناسب نباشد، در این صورت باید بهای فیلر اضافی که از جنس سیمان، آهک شکفته و یا پودر سنگ کربنات کلسیم 
  . پرداخت نمود150902 و150901های  شود برابر ردیف انتخاب می

 .، ماده شیمیایی شامل کائوچو و ترکیبات فرعی دیگر است151006منظور از التکس در ردیف  .16
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 4،860

با قیر ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 
 .محلول

 150101  

  
 کیلوگرم 4،870

 با امولسیون) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 
 .قیری

150102  

  
 کیلوگرم 4،860

 دود قیر، برای انجام آسفالت سطحیتهیه مصالح و اجرای ان
 .با قیر محلول

 150201  

  
 کیلوگرم 4،610

تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت سطحی 
 .با امولسیون قیری

150202  

  
 کیلوگرم 5،110

با امولسیون ) تتک ک(تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی 
 .قیری

150301  

  

 تن 100،500

تهیه مصالح و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ شکسته از 
ای، در دو الیه، هرگاه دانه بندی مصالح از  مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  4 و 2نوع 

 150401  

  

 تن 114،000

تهیه مصالح و اجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از 
 در دو الیه، هرگاه دانه بندی مصالح از ای، مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  3 و 1نوع 

 150402  

  

 تن 96،400

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ 
ای، در یک الیه، هرگاه دانه  شکسته از مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  4بندی مصالح از نوع 

 150403  

  

 تن 103،500

 آسفالت سطحی با سنگ تهیه مصالح سنگی و اجرای
ای، در یک الیه، هرگاه دانه  شکسته از مصالح رودخانه

 .باشدمشخصات  5بندی مصالح از نوع 

 150404  

  

 مترمربع 4،480

با ) ردمیکـس(تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل 
ای، هرگاه مصالح با دانه  سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر باشد، به ازای هر سانتیمتر  میلی19بندی پیوسته صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150501  

  

 مترمربع 4،410

) ردمیکـس(تهیه و اجرای آسفالـت سرد مخلوط در محل 
ای، هرگاه مصالح بادانه  با سنگ شکسته از مصالح رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25بندی پیوسته صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150502  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 ترمربعم  

 هرگاه آسفالت 150502 و 150501های  اضافه بها به ردیف
 .سرد با فینیشر اجرا شود

150503  

  

 مترمربع 4،270

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 5/37مصالح صفر تا 
 .امت آسفالتضخ

 150601  

  

 مترمربع 4،340

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150602  

  

 مترمربع 5،250

کسته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ ش
، هرگاه دانه بندی )بیندر(ای، برای قشر آستر  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150603  

  

 مترمربع 5،360

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )بیندر(ای، برای قشر آستر  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 19لح صفر تا مصا
 .ضخامت آسفالت

 150604  

  

 مترمربع 5،800

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )توپکا(ای، برای قشر رویه  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 19مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150605  

  

 مترمربع 5،840

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هرگاه دانه بندی )توپکا(ای، برای قشر رویه  رودخانه

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 5/12مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 150606  

  

 مترمربع  

، هرگاه از 150606 و 150605های  اضافه بها به ردیف
های اصالح شده با پلیمر  اس بی اسقیر

)styrene butadiene styrene ( برابر مشخصات برای
 .، به ازای هر سانتیمتر آسفالتتولید آسفالت استفاده شود

150607  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 تن 36،500

، هرگاه از 150404 تا 150401های  اضافه بها به ردیف
ای استفاده  مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه

 .شود

 150701  

  

 مترمربع 630

 تا 150601 و 150502، 150501های  اضافه بها به ردیف
، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح 150606
 .ای استفاده شود رودخانه

 150702  

  

 مترمربع 355

 تا 150601 و 150502، 150501های  اضافه بها به ردیف
ی در هر  کیلوگرم قیر مصرف1/0، بابت اضافه هر 150606

 .مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتیمتر ضخامت

 150801  

  

 مترمربع -355

 تا 150601 و 150502، 150501های  کسربها به ردیف
 کیلوگرم قیر مصرفی در هر 1/0، بابت کسر هر 150606

 .مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتیمتر ضخامت

 150802  

  
 کیلوگرم 695

و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در تهیه فیلر از سیمان 
 .کارخانه

 150901  

  
 کیلوگرم 525

تهیه فیلر از پودر آهک شکفته و یا کربنات کلسیم و اضافه 
 .نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه

 150902  

  

 مترمربع 715

بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد، 
ها  نده شده و خرد کردن کلوخهآوری آسفالت ک شامل جمع

و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، 
دانه جدید به صورت شکسته بدون  سیمان، آهک و سنگ

محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به 
 .ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

151001  

  

 مترمربع 1،480

ه بازیافت سرد، شامل تراش، خرد بازیافت آسفالت با دستگا
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند  کردن کلوخه

کف قیر، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی و نیز 
 .ای هر سانتیمتر ضخامت آسفالتزپخش و کوبیدن آن به ا

151002  

  

 مترمربع 4،160

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و 
 کیلوگرم قیر که به صورت کف درآمده، 9/0ن آن با آغشت

برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر بدون محاسبه 
 .مواد اضافی دیگر و پخش و کوبیدن

151003  
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 590

 به ازای هر 151003 تا 151001های  اضافه بها به ردیف
 .کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود

151004  

  

 کیلوگرم 620

 به ازای هر 151003 تا 151001های  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 .شود

151005  

  
 کیلوگرم 

، به ازای هر کیلوگرم التکس 151001  اضافه بها به ردیف
 .که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود

151006  

  
 رمکیلوگ 105

 به ازای هر کیلوگرم سنگ 151001  اضافه بها به ردیف
 .شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود

151007  

  
 کیلوگرم 4،080

 به ازای هر کیلوگرم قیر 151001  اضافه بها به ردیف
 .امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود

151008  

  

 کیلوگرم 3،750

 به ازای هر کیلوگرم قیر که به 151002  دیفاضافه بها به ر
صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت 

 .اضافه شود

151009  

  

 مترمربع 375

 کیلوگرم قیر 1/0 به ازای هر 151003  اضافه بها به ردیف
کیلوگرم در  9/0 که به صورت کف قیر درآمده و عالوه بر 
 مصالح زیرسازی هر مترمربع به ضخامت یک سانتیمتر

 .مصرف شود

151010  

  

 مترمربع -375

که  کیلوگرم قیر 1/0 به ازای هر 151003  کسر بها به ردیف
کیلوگرم در هر  9/0 کمتر از به صورت کف قیر درآمده و

مصالح زیرسازی در مترمربع به ضخامت یک سانتیمتر 
 .مصرف شود

151011  

  
980 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) ق مقدمه فصلطب(حمل مصالح 
 . کیلومتر10از یک کیلو متر تا 

151101  

  
850 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

های آسفالتی، بیش  در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 
 . کیلومتر10از  

151102  
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  عایقکاری.   شانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، این  و در هر صورت  بوده  فنی ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج میزان ، باید به)overlap(  ، مقدار همپوشانی  رطوبتی در عایقکاریهای .1

 . سانتیمتر کمتر باشد10مقدار نباید از 
 در   همپوشانی  و هزینه هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عایقکاری  ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه مبنای .2

 .  است  منظور شده  فصل  این ردیفهای
   بهایی  اضافه گونه  و هیچ  و مانند آنهاست ، منحنی ، مورب ، قائم  از افقی  اعم  سطوح  کار در تمام  انجام ، برای  فصل  این  واحد ردیفهای بهای .3

 .  نیست  پرداخت ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق  صعوبت بابت
   ساختمانی  کارهای  و عمومی  فنی  مشخصات  طبق  رطوبتی  عایقکاری  متر مربع  هر یک ، برای  فصل  این  در ردیفهای ر مورد مصرفمقدار قی .4
 .باشد ، می) 55   شماره نشریه(
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 160101  .قیریعایق کاری رطوبتی با یـک قشر اندود  مترمربع 9،000  
  

 مترمربع 26،600
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه 

 .گونی
 160102 

  
 مترمربع 43،200

عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دوالیه 
 .گونی

 160103 
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   پروازی گیر و سطوح  مه  تونلها، پلها، نقاط تأسیسات.   هفدهم فصل
 

  مقدمه
 

 سـاختمان  دوران بـرای  دسـتگاه  برچیـدن  و تونـل  تهویـه  تـأمین  ،موتـوری  تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،170101 ردیف  بهای .1
 روبـاز،  تونـل  طـول  گرفتن نظر در بدون باشد، متر 300 از بیشتر تونل دهانه یا تونل حفاری مبدأ از آنها حفاری که طول ییها تونل

 هـای  طـول  مـورد  در .شود می پرداخت ،تونل کامل اتمام تا تدریج به و کار پیشرفت نسبت هو ب بار تنها یک و است شده بینی پیش

 انجام صورت در باشد، ضروری موتوری تهویۀ دستگاه با تونل تهویه مشاور، مهندس طبق تشخیص چنانچه نیز، متر 300 از تر کوتاه

  .شد خواهد شده، پرداخت یاد ردیف طبق آن هزینه پیمانکار، توسط
 70به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده          . باشد   فضای تمام شده داخل تونل می      170101منظور از متر مکعب در بهای ردیف         .2

 متر مکعـب    70000 مورد نظر باشد مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام عملیات اجرایی                 فاصله از دهانه    متر 1000متر مربع و    
 .خواهد بود

 روشنایی تأمین و الزم وسایل سایر و المپ کابل، ،برق موتور مانند ،تونل روشنایی وسایل نصب و تهیه شامل ،170201 ردیف بهای .3

 به و بار یک برای تنها ،ردیف این بهای .است شده بینی پیش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون ،ساختمان ن دورا تمام تونل در

 .شود می پرداخت تونل کامل اماتم تا تدریج به پیشرفت کار، نسبت
 . هزینه نصب و جمع آوری بر هر چند مرحله که الزم باشد دیده شده است170201 و 170101های  در بهای ردیف . 4

 تأسیسـات  رشـته  بهـای  فهرسـت  از اسـتفاده  با مورد حسب بر ،برداری بهره دوران برای ها  تونلتهویه تأسیسات نصب و تهیه بهای .5

 .شود می برآورد و مکانیکی تعیین

 فهرسـت  از اسـتفاده  بـا  مورد حسب بر ،بهره برداری دوره در پروازی سطوح و گیر مه نقاط روشنایی تأسیسات نصب و تهیه بهای  .6

 .شود می برآورد و تعیین برقی رشته تأسیسات بهای
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  شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مکعبمتر  9،720

 بـرای دوره    هـا    تونل ل و اجرای عملیات تهویه    ی وسا تهیه
 .ساختمان

170101  

  
 متر طول 151،500

 بـرای  ها  تونلییل الزم و تامین روشنایتهیه و نصب وسا 
 .دوره ساختمان

170201  

  
 درصد -30

ی یکـه مقطـع نهـا       در صورتی  170201به ردیف   بها  کسر  
 . مترمربع باشد25تونل کمتر از 

170202  

  

 درصد 7

ی درتونل هرگـاه    ی تهویه و روشنا   های  ردیفاضافه بها به    
 متـر   250فاصله از نزدیکترین دهانـه دسترسـی بـیش از           

 متـر دوم یکبـار،      250بـرای   .  متـر  250باشد، به ازای هر   
 هـای   طـول  متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای          250
 .بیشتر

170301  
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   ایمنی ات و تجهیز ساختمانها، عالیم.   هجدهم فصل
 

  مقدمه
 
 در   که  ساختمان  رسته  پایۀ  از فهرستهای  و با استفاده  و مشخصات  نقشه  به ، با توجه180103 تا 180101   ردیفهای  موضوع  ساختمانهای بهای .1

 .شود  می  درج مربوط  ، در برابر ردیفهای  مقطوع صورت  و به ، برآورد شده  کار نافذ است  اجرای  برآورد هزینه  تهیه زمان
،   مربوط  و بهای  پیمانکار است عهده ، به180103 تا 180101   ردیفهای  موضوع  ساختمانهای  کامل  و اجرای  الزم  و وسایل  مصالح  تمام تهیه .2
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کار هر ساختمان  پیشرفت نسبت به
 .شود  می  زیر پرداخت ترتیب ، به  راهنمایی لوها و عالئم تاب  و نصب  تهیه قیمت .3
 3/1   اضافی  ضریب ، با اعمال  مربوط  فصلهای  از ردیفهای ، با استفاده  و مشخصات نقشه  به  تابلو با توجه  شالوده سازی  و پی کنی  پی بهای .1ـ3

 .شود  می محاسبه
 .  سبک  فوالدی  کارهای ، از فصل  مربوط  ردیف اساس تابلو بر  فلزی  پایه  و نصب  تهیه هزینه .2ـ3
 .3/1   اضافی  ضریب  با اعمال  متفرقه ، از فصل  مربوط  ردیف  تابلو براساس  پایه  رنگ هزینه .3ـ3
   محاسبه15/1   ضریب اعمال، با   سازنده  فاکتور خرید کارخانۀ  براساس  الزم های  و مهره  تابلو، با پیچ  صفحۀ  و نصب ، حمل  تهیه هزینه .4ـ3
 .گیرد های پیمان به آن تعلق نمی بوده و سایر ضریببها ن  آحاد  تعدیل  مشمول  هزینه این. شود می
 .شود  می  پرداخت  سبک  فوالدی  کارهای  در فصل  مربوط  از ردیفهای ، با استفاده) گارد ریل (  راه  جانبی  حفاظ  اجرای هزینه .4
 .شود  می  انجام  شده  رنگ  یا سطح  طول  مورد بر اساس  حسب  و متناوب  منقطع کشی  خط  ردیفهای یگیر اندازه .5
 و در 3758 و 339   شماره  به  ایران  ملی  سرد استانداردهای  در مورد رنگ  فصل  در این  مورد مصرف کشی  خط  رنگهای استاندارد کیفی .6

 .باشد  می3757   استاندارد ملی  گرم مورد رنگ
 کاربرد   و سرد ترافیکی  گرم  رنگ  و برای  شده  تشکیل  شیشه  از جنس  کروی های  از دانه باشد که  می  کننده  منعکس منظور از گالسبید ماده .7

   رنگ وزن% 20   معادل  فوق ن میزا  به  بر روپاشی  عالوه  گرم باشد و در مورد رنگ  می  در مترمربع  گرم400   معادل  روپاشی  مصرف دارد میزان
 .گردد  می  مخلوط  با رنگ ای  شیشه های نیز دانه

 .  میلیمتر است5/1 یا   میکرون1500 برابر 180306 تا 180301   ردیفهای  رنگ ضخامت .8
 .  میلیمتر است3 یا   میکرون3000 برابر 180502 و 180501 و 180404 تا 180401   ردیفهای  رنگ ضخامت .9

 .  است  میلیمتر منظور شده6 یا   میکرون6000 برابر 180602 و 180601   ردیفهای  رنگ ضخامت .10
 450   معادل  خشک  ضخامت  در فرودگاهها این باشد ولی  می  میکرون350 برابر   حداقل  رنگ  خشک  سرد ضخامت در مورد رنگ .11

 .  است  منظور شده میکرون
 .  میلیمتر منظور شده5/3 یا   میکرون3500 برابر   رنگ مت ضخا  دوجزئی  رنگ برای .12
 .شود  می  مذکور محاسبه  آنها متناسباً از ردیفهای  گردد بهای  دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده  رنگها طبق  ضخامت چنانچه .13
 بستر   شستشوی  هزینه  پرایمر و همچنین  بهای180602 و 180601 و 180502 و 180501 و 180404 تا 180401  در ردیفهای .14
های  سازی بستر و عدم استفاده از پرایمر ردیف در صورت اجرا نشدن شستشو و آماده.  است  شده  درنظر گرفته  کافی  عرض  به آمیزی رنگ

 . درصد کسر بها منظور خواهد شد30مذکور با 
 .  است ها منظور شده  در قیمت  کافی  عرض  به آمیزی  زیر بستر رنگ  تمیزکاری هزینه .15
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 180101  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان راهدارخانه دستگاه    
 180102  .تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه دستگاه    
 180103  .انیتهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهب دستگاه    
 180201  .تهیه و نصـب نوار شبرنـگ مترمربع 210،500  
 180202  .تهیه مصالح و رنـگ آمیزی با رنـگ شبرنـگ مترمربع 113،500  
  

 مترطول 14،700

 12تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیـکی همراه باگالسبید 

 . ماهه18بادوام 

 180301 

  

 مترطول 13،900

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گالسبید با 

 . ماهه18دوام 

 180302 

  

 مترطول 1،200

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180301بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .اضافه عرضسانتیمتر 

 180303 

  

 مترطول 1،140

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180302بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180304 

  

 مترمربع 120،500

تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 
کی همراه با  سانتیمتر، با رنگ گرم ترافی20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده18گالسبید با دوام 

 180305 

  

 مترمربع 114،500

تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض بیشتر 
 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گالسبید 20از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده18با دوام 

 180306 

  

 مترطول 30،800

 12 منقطع و متناوب به عرض تهیه مصالح وخط کشی
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده 

 . ماهه36همراه با گالسبید با دوام 

 180401 

  

 مترطول 29،900

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده 

 . ماهه36همراه با گالسبید با دوام 

 180402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 2،530

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180401بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180403 

  

 مترطول 2،480

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180402بها به ردیف  اضافه
 هر  سانتیمتر باشد به ازای20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180404 

  

 مترطول 37،000

) پر و خالی(دار شیاری  تهیه مصالح خط کشی نقش
 سانتیمتر با رنگ گرم 15به روش اکستروژن به عرض 

 . ماهه36ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 180501 

  

 مترطول 2،460

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180501بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای 20انتیمتر و حداکثر تا  س15از 

 .هر سانتیمتر اضافه عرض

 180502 

  

 مترطول 74،300

به روش ) ای لقمه(تهیه مصالح خط کشی برجسته 
 سانتیمتر با رنگ 15اسکرید یا اکستروژن به عرض 

 . ماهه36گرم ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 180601 

  

 مترطول 4،920

 وقتی عرض رنگ بیشتر از 180601بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 15

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180602 

  

 مترطول 4،140

 12تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با 

 . ماهه9دوام 

 180701 

  

 مترطول 4،030

 12تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 
سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با 

 . ماهه9دوام 

 180702 

  

 مترطول 345

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180701بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از 

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180703 

  

 مترطول 340

 وقتی عرض رنگ بیشتر 180702بها به ردیف  اضافه
 سانتیمتر باشد به ازای هر 20 سانتیمتر و حداکثر 12از

 .سانتیمتر اضافه عرض

 180704 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 34،000

تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 
 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 20بیشتر از 
 . ماهه برحسب سطح رنگ شده9ا دوام گالسبید ب

 180705 

  

 مترمربع 33،200

تهیه مصالح و خط کشی متصل و مداوم به عرض 
 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 20بیشتر از 

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده9گالسبید با دوام 

 180706 

  

 مترمربع 44،000

... ه، ، فلش، خط نوشت تهیه مصالح و خط کشی نقوش
 ماهه 9با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180707 

  

 مترمربع -14،900

خط کشی همراه  با گالسبید، های  بها به ردیف کسر
استفاده  گالسبید در صورتی که در خط کشی، از 

 .نشود

 180708 

  

 مترمربع 37،600

ی سطوح پرواز تهیه مصالح ، خط کشی و عالمتگذار
با رنگهای سرد ترافیکی، بدون مصرف گالسبید، 

 .برحسب سطح رنگ شده

 180801 

  

 مترمربع 439،000

تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ دوجزئی 
 ماهه برحسب سطح 18برپایه رزین آکریلیک با دوام 

 .رنگ شده

 180901 
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  متفرقه.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
،   است  شده ، در نظر گرفته آمیزی  رنگ  برای  سطوح  سازی منظور آماده  به  زدن  یا سمباده  برس ، هزینه  ضد زنگ  رنگ رای اج های در ردیف .1

 مورد از   بر حسب  آن  باشد، بهای  داشته  زدایی زنگ  مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به  مهندس  با تشخیص  زدگی  زنگ علت  به  فلزی  سطوح چنانچه
 . خواهد شد  پرداخت  زدایی  زنگ ردیفهای

 .شود  می ، پرداخت  شده زدایی  زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب190402 و 190401  های  واحد ردیف بهای .2
 .شود  می ، پرداخت  شده آمیزی  یا رنگ  ضد زنگ  فلزی  کارهای  وزن ، بر حسب190406 تا 190403  های  واحد ردیف بهای .3
ژئوگریـد تولیـد کننـده اسـت کـه      ) Reduction Factors(ضرایب کاهشی  با اعمال  ساله120) LTDS(مبنای تعیین مقاومت کششی نهایی  .4

 . کنترل و تایید شده باشدNCMA یا ,BS8006 AASHTOتوسط حداقل یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما و براساس دستورالعمل 
رد استفاده در آسفالت باید توانایی تحمل گرمای آسفالت بدون تغییـر مشخصـات و حفـظ چسـبندگی مناسـب بـا       های مو    کلیه ژئوسنتتیک  .5

 .های آسفالت بدون افت در مقاومت برشی روکش را داشته باشد الیه
شد، بهای آن بـه     درج در ردیف یاد شده با     ضخامت من  50/1 تا   75/0ن برابر مشخصات بین     ی، چنانچه ضخامت ژئوممبرا   191001 در ردیف  .7

 .شود تناسب پرداخت می
 که دارای شیب منفی بوده و امکان تخلیه ثقلی آب وجود های مختلف تونل  برای آبکشی از محل اجرای عملیات در قسمت191101 ردیف .8

س مشاور و تصویب پیش بینی شده است و بر اساس طرح آبکشی که به تایید مهند) پمپ ثابت یا تانکر سیار( به هر روش نداشته باشد،
 :های ناشی از موارد زیر در بهای واحد منظور گردیده است  شود و هزینه کارفرما رسیده، اجرا می

  طراحی روش آبکشی،- 
  تهیه و نصب پمپ ها،-
 های نصب پمپ،  حفر محل یا محل-
 ها، ها و لوله  راه اندازی و نگهداری و تعمیرات پمپ-
 ها، ی پمپ هزینه برق یا سوخت مصرف-
 ها،  جابجایی و کار اندازی مجدد پمپ-
 ها،  هزینه حفر کانال یا گودال برای هدایت آب به محل نصب پمپ-
 . جمع آوری سیستم آبکشی و به طور کلی هر گونه عملیاتی که برای اجرای صحیح آبکشی مورد نیاز باشد-
 .ور یا نماینده آن صورت جلسه گردد مقدار آب پمپاژ شده بایستی روزانه با حضور مهندس مشا.9

 .گردد بار در دوره احداث تونل پرداخت می  یک191102 ردیف .10
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 دسیمتر مکعب 22،900

بریدن درزها در روسازیهای بتنی پـس از بتن ریزی 
 .با وسایل و ابزار الزم

 190101 

  
 دسیمتر مکعب 3،590

تهیه مصالح و پرکردن درزهای کـف سازیهای بتنی 
 .با ماسه آسفالـت بر حسـب حجم درز

 190102 

  

 دسیمتر مکعب 40،700

تهیه مصالح و پرکردن درز های کـف سازیهای بتنی 
با آیروالستیـک و الستیـک متراکم شونده و یا مشابه 

 .آنها بر حسـب حجم درز

 190103 

  

 متر مکعبدسی 6،200

تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق 
کـف سازیهای بتنی با آئروالستیـک و مواد پرکننده 

 .مانند پالستوفوم، برحسـب حجم درز

 190104 

  
 دسیمتر مکعب  

تهیه مصالح و نصـب نئوپرین خارجی برای تکیه 
 .گاههای آزاد

 190201 

  
 دسیمتر مکعب 141،000

ح و نصـب نئوپرین داخلی برای تکیه تهیه مصال
 .گاههای آزاد

 190202 

  
 کیلوگرم 28،600

تهیه و پخـش مواد بیتوپالستیـک در توقـف گاه 
 .هواپیما

 190301 

 190401  .سطوح فلزی) زنـگ زدایی(سمباده یا برس زدن  کیلوگرم 100  
  

 کیلوگرم 500
زنـگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی 

 ).سـتسندبال(
 190402 

  
 کیلوگرم 190

تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ روی 
 .سطوح فلزی

 190403 

  

 کیلوگرم 475

تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ و دو 
دسـت اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روی 

 .کارهای فلزی

 190404 

  

 کیلوگرم 430

 و دو تهیه مصالح و اجرای یـک دسـت ضد زنـگ
دسـت رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 .فلزی

 190405 

  

 کیلوگرم 915

تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو 
دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 .فلزی

 190406 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 55،600

تهیه و کارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی برای 
 .عبور آب

 190501 

  
 مترطول 39،700

 سانتیمتر از 15تهیه ونصب واتراستاپ به عرض 
 .جنس پی وی سی

 190502 

  
 مترطول 1،850

 برای هر سانتیمتر اضافه 190502بها به ردیف  اضافه
 . سانتیمتر15بر 

 190503 

  
 مترطول 44،800

 سانتیمتر از 15تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 
 .جنس الستیک

 190504 

  
 مترطول 1،520

 برای هر سانتیمتر اضافه 190504بها به ردیف  اضافه
 . سانتیمتر15بر 

 190505 

  
 عدد 8،580

گاهی از جنس کائوچو به  تهیه و نصب بالشتک تکیه
 . سانتیمتر10×5/8×2ابعاد تقریبی 

 190506 

  
 مترطول 3،160

تهیه و نصب فوم پلی اورتان دارای سلول باز و با 
 . سانتیمتر4×4مقطع 

 190507 

  
 کیلوگرم 32،600

رای ب پالستیکی لولهجاگذاری کاری و  سوراخ ،تهیه
 .زهکشی

190508 

  

 مترمربع 28،500

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننـده          
 ســاله در LTDS (120(خــاک دارای مقاومــت نهــایی 

 KN/m 20بــه میــزان ) PH < 4 > 9(محــیط خــاکی 
وارهای حایل خاک مسـلح و تسـلیح        جهت ساخت دی  

 .ها شیب

190601 

  

 مترمربع 20،900

ــویه دارای     ــد دو س ــرای ژئوگری ــالح و اج ــه مص تهی
 سـاله در محـیط خـاکی       LTDS (120(مقاومت نهایی   

) 9 < PH < 4 ( بــه میــزانKN/m 5 جهــت تثبیــت 
 .بسترهای سست، با تالقی و غیره

190602 

  

 مترمربع 5،100

 بـه ازای    190602 و   190601هـای     اضافه بها به ردیف   
 افــزایش در مقاومــت کششــی نهــایی KN/m5 هــر 

)LTDS (120ساله  . 

190603 

  

 مترمربع  

کـه     زمانی 190602 و   190601های    اضافه بها به ردیف   
ــایی    ــیط قلی ــد در مح ــیدی PH < 9ژئوگری ــا اس  ی

 4 < PHاستفاده گردد . 

190604 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع  

 Wrap-aroundر نماهـای    اضافه بها نصب ژئوگریـد د     
 .شود ی که در نما دیده میسطحبابت 

190605 

  

 مترمربع 42،100

اسـتری بـا پوشـش        ژئوگرید پلی تهیه مصالح و اجرای     
 بر متـر    KN/m 50مناسب دوسویه با مقاومت کششی      

 .دارای کاربرد در تقویت روکش آسفالتی

190607 

  

 مترمربع 43،800

رنش کـ ایبرگالس بـا    ژئوگرید فـ  تهیه مصالح و اجرای     
 درصد بـا پوشـش مناسـب دوسـویه بـا            3گسیختگی  

دارای کـاربرد در    بـر متـر      KN/m 50 مقاومت کششی 
 . آسفالتیهای تقویت روکش

190608 

  

 مترمربع 17،000

 بـه ازای    190608 و   190607های    اضافه بها به ردیف   
 مقاومت کششی اضافه در هـر یـک از          KN/m 50هر  

 .ها جهت

190609 

 190610 . خود چسب باشد،که ژئوگرید اضافه بها در صورتی مترمربع 2،600  
  

 مترمربع 10،300

پروپیلن  تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از پلی
 کیلونیوتن بر متر 7با مقاومت کششی ) یا پلی استر(

 .وری در جهت طول دارای کاربرد در کنترل غوطه

190701 

  
 مترمربع 970

 کیلونیوتن 1 به ازای هر 190701به ردیف بها  اضافه
 .افزایش در مقاومت کششی

190702 

  

 مترمربع 43،800

) زمین پارچه(تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته 
کیلو نیوتن بر متر طول و  100با مقاومت کششی 

به منظور افزایش ظرفیت باربری و % 12کرنش حداکثر 
 .تسلیح خاک

190801 

  
 ربعمترم 3،400

 کیلونیوتن 50 به ازای هر 190801بها به ردیف  اضافه
 .افزایش در مقاومت کششی در هر جهت

190802 

  

 مترمربع 12،000

افته با گرماژ بتهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل ن
 لیتر در متر مربع، 91/0 گرم، جذب قیر 140حداقل 
 450حداقل ) grab(و مقاومت گراب % 50کرنش 

 .های آسفالتی  در تقویت روکشکاربردنیوتن، دارای 

190901 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع  

  ژئوکمپوزیت متشکل ازتهیه مصالح و اجرای
مسلح ) یا پلی استر( پلی پروپیلن ژئوتکستایل نیافته

 کیلونیوتن برمتر و 50شده، با الیاف شیشه و مقاومت 
و دارای کاربرد در تقویت % 3کرنش گسیختگی 

 .های آسفالتی روکش

190902 

  
 مترمربع  

 کیلونیوتن 50 بابت هر 190902اضافه بها به ردیف 
 .افزایش مقاومت کششی در هر جهت

190903 

  

 مترمربع 44،500

از جنس ) غشا زمین( ژئوممبراین اجرای و مصالح تهیه
) High Density Poly Ethylene( اتیلن سنگین پلی

 میلیمتر برای عایق کاری سطوح و 1به ضخامت 
 مختلف، مانند مخازن آب، سدها، های سازه

 .های فاضالب و استخرهای کشاورزی حوضچه

191001 

 191101 .ها تونلتهیه لوازم و انجام عملیات آبکشی داخل  متر مکعب 406  

  
 مترطول 39،000

تهیه و نصب لوله جهت هدایت آب پمپاژ شده به 
 .بیرون تونل

191102 
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   و نقل حمل.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
،   مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  کیلومتر، و همچنین30  ، تا فاصله  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینۀ .1

 مازاد بر   حمل هزینه).   و آهک  سنگی ، مصالح  آب  استثنای به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این های  سایر فصل های  ردیف در قیمت
  گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل  این های  ردیف  مورد بر اساس  و قیر، بر حسب ، سیمان آالت  آهن  کیلومتر، تنها برای30

 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل هزینه
 کیلومتر و   تا یک  و حمل  بارگیری ، هزینه  و آسفالت ، اساس ، زیراساس  تقویتی های، قشر ، بنایی  بتن  سنگی  مصالح  و همچنین  آب برای .2

   مازاد بر یک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه.  است  شده بها، در نظر گرفته  فهرست  این های  سایر فصل های  در ردیف  مصرف  در محل باراندازی
 . است   شده  تعیین  مربوط های  فصل ، در مقدمه ساخته  پیش طعات ق  و همچنین  سنگی ، مصالح  آب کیلومتر، برای

   زیر تعیین  شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .3
 .  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است ل حم های  هزینه  محاسبه  تنها برای  شده مقادیر تعیین. شود می
  سیمان .1ـ3
 :  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیه  برای سیمان .1ـ1ـ3

 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در بتن  عیار سیمان ، براساس  مقدار سیمان
 :  سنگی  بنایی  کارهای  مالت  تهیه ای بر سیمان .2ـ1ـ3

  میزان  ، به  بنایی  در کارهای  مالت  و حجم  شده ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در مالت  عیار سیمان  به ، با توجه  مقدار سیمان
 .شود  منظور می  بنایی  کارهای  کل  درصد حجم30
 فوالد .2ـ3
 و   تقویتی های  و ورق ، لوله ، سپری ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول های گرد و پروفیل ، از میل  فوالد مصرفی  کیلوگرم  هر یک ازای   به

   مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  براساس که یک کیلوگرم، و گاردریل   بتنی  تیرهای های  کابل و همچنین کیلوگرم 05/1  اتصالی
 .شود ، منظور می  حمل  بابت شود، می
 یر ق.3ـ3
 .شود  منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم05/1شود،   می  تعیین  و مشخصات  نقشه  براساس  قیر که  کیلوگرم  هر یک ازای   به
 3/1مال ضریب  با اع200202 و 200201های  حمل شود، بهای ردیف) قیرآبه(ر امولسیون یدر صورتی که بجای قیر محلول، ق. 1-3ـ3

 .شود محاسبه می
 .شود  می  زیر تعیین شرح  ، به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل .4
 خرید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  شود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ4

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب ید مهندستأی  باید قبالً به
   سیمان که (  داخلی  سیمان  کارخانه ترین  نزدیک  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .2ـ4

 .، خواهدبود)کند  خرید تولید می نظر را در زمان مورد
 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ خت پردا ، برای فوالد  مبدأ حمل .5
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   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فوالد   که در صورتی .1ـ5
  باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت در این. خواهد بود   تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس 
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلی تولید کنندگانمسقیماً از  فوالد   که در صورتی .2ـ5

تولیدکنندگان محسوب  جزء نیزفوالد  نورد های کارخانه .کند  مورد نظر را تولید میفوالداست که به کارگاه   تولید فوالدمحلنزدیکترین 
  .شوند می
   آن  تحویل  قیر محل مبدأ حمل.  کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس  باید بهساخته پرسی  های بتن پیش و جدول خرید قیر  محل .6
 .شود  می در نظر گرفته)   پاالیشگاه محل(

 یاد   در دفترچه  که هایی ، و در مورد راه  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه ترین ، نزدیک  حمل  مسافت  تعیین مبنای .7
 .شود  می ها تعیین  آن  مشاور، فاصله ندس نظر مه ، طبق  فاصله ترین  کوتاه ، با در نظر گرفتن  است  نشده ها تعیین  آن  برای ، مسافتی شده

   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد–مبدا (   حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای .8
 50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت آهن   حمل های  ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت

 .شود  می  کیلومتر پرداخت30 از کسر   پس، مسیر  طول تمامهای مربوط، برای  به قیمت ردیف
  داخت درصد، پر30  اضافه  به  فصل  این  ردیفهای  مورد بهای  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .9
 .شود می
 .شود رهای مخصوص به کارگاه حمل و نگهداری شود، بهای آن به صورت اقالم ستاره دار تعیین میینقیر توسط کانت   که در صورتی .10
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
   کیلومتر-تن  365

 30حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 
 . کیلومتر75لومتر تا فاصله کی

 200101 

  
   کیلومتر-تن  245

 75حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر 
 . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

 200102 

  
   کیلومتر-تن  155

 150حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 
 . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

 200103 

  
   کیلومتر- تن 125

 300حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر
 . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

 200104 

  
   کیلومتر-تن  110

 450حمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر
 . کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 

 200105 

  
   کیلومتر-تن  91

 750 مازادبرحمل آهن االت، سیمان پاکتی نسبـت به
 .کیلومتر

 200106 

  
   کیلومتر-تن  640

 75 کیلومتر تا فاصله 30حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 .کیلومتر

 200201 

  
   کیلومتر-تن  450

 کیلومتر تا فاصله 75حمل قیرفله نسبـت به مازاد 
 . کیلومتر150

 200202 

  
   کیلومتر-تن  290

ومتر تا فاصله  کیل150حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 . کیلومتر300

 200203 

  
   کیلومتر-تن  235

 کیلومتر تا فاصله 300حمل قیرفله نسبـت به مازاد 
 . کیلومتر450

 200204 

  
   کیلومتر-تن  200

 کیلومتر تا فاصله 450حمل قیرفله نسبـت به مازاد
 . کیلومتر750

 200205 

 200206  . کیلومتر750زادحمل قیر فله نسبـت به ما   کیلومتر-تن  170  
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   دستمزدی کارهای.   و یکم  بیست فصل
 

 مقدمه
 :  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای موضوع این فصل  دستمزدی کارهای .1
، شامل   مورد نظر ستمزدی د کارهایشرح ردیف و بهای واحد  برآورد،   تهیه هنگام. شود  می تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط  آن  مصالح.1-1

  و تهیهدستورالعمل کاربرد،  1-2 بند  مطابقاندازی، به صورت ستاره دار  های الزم، نصب و راه بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی
 .دشو  می  درج فصلاین در 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
 

  مقدمه
 
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی مه برنا  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح .1

   ورود مصالح هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم  با حضور مهندس،  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای  در ردیفهای  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینۀ  ضمیمه  فهرست  ردیفهای در قیمت .2

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به الح مازاد مص  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
با احتساب ضریب پیشنهادی پیمانکار ، )شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای( 7/0بدون اعمال ضریب    حمل کار و هزینه پای

 .شود  وضعیتها منظور می در صورت
   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  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 ر مصالحیندارد، مگ
 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ ولیتمسئ .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  تعیین  مصالح نرخ .6
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل است

  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  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 مازاد بر مصرف



 مصالح پایکار. 1پیوست 
 1388آهن سال  پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهفهرست بهای واحد 

 
 

 112

 

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

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 46،100  
 410102  .شن شسته مترمکعب 43،700  
 410201  .ای خانهگ رودباالسـت از قلوه سنـ مترمکعب 37،600  
 410202  .باالسـت ازسنـگ کوهی مترمکعب 66،900  
 410301  .ای خانهمصالح زیر اساس از مصالح رود مترمکعب 15،800  
 410302  .ای خانهمصالح اساس شکسته از مصالح رود مترمکعب 22،500  
 410303  .مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی مترمکعب 58،800  
 410304  .4 و 2 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب 87،200  
 410305  .3 و 1مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 103،500  
 410306  .4 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب 113،000  
 410307  .5مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب 117،000  
 410308  .لح سنگی آسفالـت ردمیکـسمصا مترمکعب 27،100  
 410309  ).بالک بیـس(مصالح سنگی اساس آسفالتی  مترمکعب 28،200  
 410310  .مصالح سنگی قشر بیندر مترمکعب 46،300  
 410311  .مصالح سنگی قشر توپکا مترمکعب 50،200  
 410401  .سنـگ الشه بنایی مترمکعب 61،000  
 410404  .ـگ بادبرسن مترمکعب 199،000  
 410405  .سنـگ سر تراش مترمکعب 297،500  
 410406  .سنـگ نیم تراش مترمکعب 329،000  
 410407  .سنـگ تمام تراش مترمکعب 434،000  
 410501  .سیمان پرتلند نوع یـک پاکتی تن 581،000  
 410502  .سیمان پرتلند نوع یـک فله تن 517،500  
 410503  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 596،000  
 410504  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 532،500  
 410505  . پاکتی5سیمان پرتلند نوع  تن 611،000  
 410506  . فله5سیمان پرتلند نوع  تن 547،500  
 410601  .دینامیـت کیلوگرم 44،400  
 410602  .انواع فتیله  مترطول 3،040  
 410603  .انواع چاشنی عدد 8،220  
 410701  .انواع تیرآهن کیلوگرم 7،480  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410702  .انواع تیرآهن بال پهن کیلوگرم 9،370  
 410703  .انواع ناودانی کیلوگرم 7،550  
 410704  .انواع نبشی کیلوگرم 6،850  
 410705  .انواع سپری کیلوگرم 5،850  
 410706  .انواع تسمه کیلوگرم 4،820  
 410707  .انواع ورق سیاه کیلوگرم 4،820  
 410708  .انواع سپر فلزی کیلوگرم 5،550  
 410801  .انواع میل گردساده کیلوگرم 7،340  
 410802  .انواع میل گرد آجدار کیلوگرم 5،360  
 410901  . و سایر قیرهای محلول250. سی. قیر ام کیلوگرم 3،920  
 410902  .سایرقیرها گرمکیلو 3،220  
 411001  .انواع کابل تیرهای تنیده کیلوگرم    
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 2  پیوست
 

، بایـد   هـر رشـته    بـه   مربـوط   رو، در کارهـای  ، 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   شود، تـا آغـاز و انجـام          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 بق، ط  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، ماننـد کارگاههـای       قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

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

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

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

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

 کارفرمـا     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. دشو  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 یتبا رعا

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

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

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

   بـرداری  بهـره   و نگهداری  به مربوط   و اقدامهای   اجاره  یا  خدمت  خرید  صورت  ، به   محل  موجود در   از امکانات  آنها  اختیار گرفتن   یا در   در کارگاه 
 . از آنهاست
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 و دیگـر   آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کردن ، خارج  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    اتتدارک

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

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

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

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

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می   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  گرفتهنظر  
 در    موضـوع    و ایـن   ودشـ    استفاده   تجهیز کارگاه   عنوان   به   یاد شده    اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات        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  تمانهای ساخ   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 ردیفهای

،   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 ری سراس  ، 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  گیرد، که  ب  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  ر شرایط  د  طور مشخص   ، به    زمینه   کارفرما در این    ، تعهدات    است   مشابه  کارهای

 از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه    عهـده   بـه   کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک  چنانچه. شود  ، منظور نمی     کارگاه  و برچیدن 
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های و هزینه جز  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  ، در اسناد و  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   کار، جزو هزینه     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   فهـای  در ردی  بابـت   از ایـن  ای  کارفرما باشد، هزینـه  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  محاسبه 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   تجهیز کارگاه    از زمین    یا قسمتی   تمام
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه کرده

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

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

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

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

  هزینه پیمانکار   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 جهیز و برچیدن ت های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تامین  برای هایی  هزینه یا کمک

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

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

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

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

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

 در زیر بیشـتر       شده   تعیین  نباید از میزان  ) شوند  ها به صورت مقطوع منظور می       که خود این ردیف   (،     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
 یـا    مناقصـه   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینه      شده   از حد تعیین     هزینه  ، این    در موارد استثنایی     که  ورتیدر ص . شود

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

، آبیـاری     آب   انتقال  خطوط درصد،   6راهداری به میزان    ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه  شته ر   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی  و آبیاریتحت فشار 

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

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

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

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

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

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

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

   ، انجام  بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت هزینه  ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش  مبالغ  یا   موارد  بر مازاد
  تجهیز  کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع ، مبلغافزایش پیدا کند   پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه ورالعمل دست2 بند   تبصره موضوع( جدید  قیمت  ، تنها برای اضافی
   مبلـغ  ، تـا سـقف   4مفاد بنـد       به  ، با توجه     کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

 .شود  می پرداخت،   مربوط  در ردیفهای  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   ارگاه ک   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   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسیسات  . 7ـ3 

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

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

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

 و   ، محاسـبه     پیمـان   موضـوع    عملیـات   پیشـرفت   تناسـب    بـه   شـود،   مربـوط  کـار   کـل    بـه    کـه    صـورتی  در و شود  می  محاسبه کار  از  بخش  آن  
 .شود می پرداخت

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس گاه کار  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
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

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

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

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه ی بخش  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 
 . ه کارگا  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره 
تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص  420101 

 مقطوع .پیمانکار
 

  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102 
  مقطوع .ر پیمانکارهای اداری و دفاتر کا تامین و تجهیز ساختمان 420103 
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201 
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202 
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور  420301 

 مقطوع .و آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما،  اختمانتامین و تجهیز س 420302 
 مقطوع .مهندس مشاور و آزمایشگاه

 

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

 مقطوع .پر سرعت
 

های مدار بسته با  ا تلوزیونتجهیز دفتر مرکزی کارفرما ب420305 
 مقطوع .قابلیت انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما

 

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

 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402 
های  ، بجز ساختمانهای عمومی  تجهیز ساختمانتامین و 420403 

 مقطوع .مسکونی و اداری و دفاتر کار
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 مقطوع . متر باشد3,5زی بیش از سا
 

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

 

آالت  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003 
ر در حفاری محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگ

 مقطوع .کارگاه
 

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

 

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

 بک فلزیقطعات تیر مش بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006 
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

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

 

ها و میله  م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101 
یط نقلیه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسا چاه

 شبکه ،قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع

 

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

 مقطوع .یی و آبرسانی روستاآوری فاضالب شبکه جمع
 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103 
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود  محل

 شبکه ،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب قطع می
 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع

 



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 2  پیوست
 1388آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره 
ر داخل نقب در موارد الزم، تامین روشنایی و تهویه مناسب د 421104 

 مقطوع .آوری فاضالب در کارهای رشته شبکه جمع
 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده  421201 
 مقطوع .کارگاه

 

  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301 
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302 
  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه 



 اند بها منعقد شده  ستهایی که براساس این فهر های جدید پیمان کار  نحوه عمل برای تعیین قیمت. 3پیوست 
 1388آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه
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 اند بها منعقد شده  هایی که براساس این فهرست نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان. 3ست پیو
 

 :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  واحد و مقدار پیش ید ابالغی، قیمتبهای منضم به پیمان برای کار جد  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  قیمت با اعمال تمام ضریباز همان ً 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   این  موضوع  کارهای جرای ا  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 
 

 
    


