
43340 :ش ش  

  تعالي بسمه                        

س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

    :شماره
 27/03/1392 :تاريخ

 1392بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال  ابالغ فهرست: موضوع 

  

 
 

قانون برنامه و ) 23(هاي عمراني، موضوع ماده  نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
رخ هـ مو33497ت/42339مصوبه شماره (بودجه و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور 

بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات  فهرست«، به پيوست )هيأت محترم وزيران 20/4/1385
به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، كه مباني آن ) االجرا الزم(از نوع گروه اول » 1392سال 

شوند، مورد  شود؛ تا براي برآورد هزينه كارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه مي ابالغ مي
  . استفاده قرار گيرد

 
 
  

   

   

 

مرادي بهروز  

83955
Typewritten Text
92/25206



 

 

  
  ساخت و ترميم قنات  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست

  
   آب  مهندسي  رسته

  
  1392 سال

  
   صفحه  هشمار                                    مطالب  فهرست   

  
  1  .........................................................................................................................................................  كاربرد  دستورالعمل 
  3  .............................................................................................................................................................................   كليات 
  5  ....................................................................................................    با دست  خاكي  عمليات و تخريب  عمليات .اول  فصل 
  9  ........................................................................................................   دستيبه روش قنات حفاري و اليروبي  . دوم  فصل 
  13  ..............................................................................................................................   با ماشين  خاكي  عمليات . سوم  فصل 
  18  ..............................................................................   كاري ، اندود و بندكشي و عايقبا سنگ  بنايي  عمليات .چهارم  فصل 
  21  ..................................................................................................................................................   بندي  قالب . پنجم  فصل 
  24  ..............................................................................................................................................   كارهاي بتني .ششم  فصل 
  28  ..........................................................................................................................................  فوالدي  كارهاي . هفتم  فصل 
  31  ........................................................................................................................   اتيلن گذاري با لوله پلي لوله .هشتم  فصل 
  35  .................................................................................................................   گذاري با لوله آزبست سيمان لوله .نهم  فصل 
  38  .......................................................................................................................................   و پمپ نصب شير .دهم  فصل 
  40  .............................................................................................................................................   و نقل  حمل .ازدهمي  فصل 
  44  .................................................................................................................................   دستمزدي  كارهاي. زدهمادو  فصل 
  46  .............................................................................................................................................  كار پاي  مصالح) 1  پيوست 

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

  51  .............................................................................................................................................  كارهاي جديد) 4ت پيوس 
  52  ..............................................................................................................................   قناتو مفاهيم ريف اتع) 5  پيوست 





  دستورالعمل كاربرد
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 

 
 

1 

  كاربرد  دستورالعمل
  
، شامل، اين دستورالعمل شود مي ها كه به اختصار فهرست بهاي قنات ناميده قنات ساخت و ترميمفهرست بهاي واحد پايه رشته  .1

 :پيوستهاي فهرست بها به شرح زير است و ها رديف، شرح و بهاي واحد ها فصل ، كليات، مقدمه)دستورالعمل كاربرد(

  .كار پاي  مصالح) 1  پيوست
  باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح) 2  پيوست
   كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل) 3  پيوست
  هاي جديد كار) 4  پيوست
  تعاريف و مفاهيم قنات) 5  پيوست

  و مقادير بها  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  نحوه .2 
 .قرار دهد  را زير پوشش  ساخت و ترميم قنات  رشته  كارهاي ميعمو  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  يها رديف  شرح .1ـ2 

  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  يها رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  در مواردي
  شده  مشخص  ستاره  ، با عالمتها رديف  اين .شود مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف
هاي دوره مبناي اين  و بر اساس قيمت قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  يها رديف واحد  بهاي .شوند مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان  و به

  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  يها رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  هرگاه .شود مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه  ،فهرست
  .گردد مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي  و به  تهيه

با   هر فصل  يها رديف ، جديد در آينده  يها رديف  درج  مورد نياز و امكان  يها رديفبه   دسترسي  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در اين .2ـ2 
  شش  ، شاملبها فهرست  يها رديف  شماره . است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  يا هانجداگ  يها فصل ها يا زير گروه  ، بهها آن  ماهيت  به  توجه
در   رديف  شماره  آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  دو رقم ، فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب  به  كه  است  رقم

  توسط ها آن  مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، براي) دستمزدي  كارهاي(  دهمدواز  فصل . است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  هر گروه
  دستمزدي  كارهاي  برآورد، رديف  تهيه  هنگام .هاي اين فهرست بها پيش بيني نشده است و رديفي براي آن در فصل شود مي  كارفرما تأمين

  .گردد مي  درج  ياد شده  و در فصل  تهيه 1ـ2بند   كار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  ، به)دار ستاره(مورد نظر 
  ، يا روش ييها رديفيا   واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت  به ها آن  ، بهايها فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  مياز اقال  هر يك  براي .3ـ2 

  تعيين  روش  به  كه  نواحد آ  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  يا هناجداگ  ، بايد رديف است  شده  ديگر، تعيين
  .شوند مي  محسوب  پايه  يها رديف  اقالم  اين  حالت  در اين .شود  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل مي  محاسبه  شده

 ،1ـ2در بند   دهش  تعيين  روش  واحد هستند، به  بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  در اين ها آن  شرح  كه  ييها رديفواحد   بهاي .4ـ2
  .شوند مي  دار محسوب ستاره  نيز اقالم  اقالم  شوند و اين مي  تعيين

  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  يها رديف واحد  ، و بهاي)دار ستاره  اقالم( 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  يها رديف واحد  و بهاي  شرح .5ـ2 
  .برسد  اجرايي  دستگاه  تصويب  كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي

  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمع  به  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي  كه  در كارهايي .6ـ2
  دستگاهالزم است  درصد باشد،) 20(بيست بيشتر از  ،  رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  پايه( بها   فهرست
به ،  مربوط  قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي
  شوراي  توسط  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال ييس جمهورو نظارت راهبردي ر ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي دبيرخانه

  .درصد خواهد بود) 10(شود، سقف ياد شده ده  در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي .قرار گيرد  عمل  ، مالك فني  عالي
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  زير، طبق  هاي ها و هزينه ، ضريب آن به  مربوط  غير پايه  هاي يفبها و رد  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2
  .شود مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعيين  روش

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

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

 ها رديف مبلغ و واحد، مقدار  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  فهرستي .شود مي  گيري ، اندازه مربوط  غيرپايه  هاي رديف و بها فهرست  اين
 به  مربوط  هاي رديف  مبلغ  از جمع . است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين .شود مي تهيه ، ستا
  ، برآورد هزينة نتيجه و آيد مي  دست  نظر، به كار مورد  بها براي  فهرست  هاي رديف  مبلغ  جمع ها، فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ هر فصل 

  عنوان  ، به شده  تهيه  موعة، مج شده  ضميمه 4و  ،3، 2، 1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمة ، كليات شده ياد  مدارك  به.بود كار خواهد  اجراي
  .شود مي  كار، ناميده  اجراي  كار، يا برآورد هزينة بها و مقادير  فهرست

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  ، بيشها آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .3 
 .شود مي  تهيه  طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك  به  مربوط  از كار كه  شهر بخ  اجراي
برآورد   رد كهبرآو  خالصه  با برگ  ، همراهشود مي  كار تهيه  مختلف  هاي بخش  براي  ترتيب  اين  به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
  برآورد هزينه(منضم به پيمان  و مقاديركاربها   فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت  و به  تفكيك  كار به  مختلف  هاي بخش
  .شود مي  ناميده ،)كار  اجراي

  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي  و به ها آن  تهيه  و منبع  تو تجهيزا  مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .4
و در   باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن  به  نسبت  پيشنهاد قيمت  هيارا  پيمانكار براي  است  الزم و  مؤثر بوده  از نظر قيمت  را، كه ها آن  درباره

  .كند  درج  پيمان  خصوصي  فني  مشخصات
در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388ييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاهده تغ .5

گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  براي مواردي كه ممكن است عالمت. اصالحي، عالمت گذاري شود
  .است
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   كليات
  

  .يكديگر هستند  لمو مك  تفكيك  غير قابل  ، اجزايها رديف  شرح و ها فصل مه ، مقد اتليمفاد ك .1 
از   واحد هر يك  بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات هكنند  تعيين  تنهايي  ، به اتيو كل ها فصل  مهدر مقد  شده  درج  و شرح ها رديف  شرح .2 

و  بها  فهرست  در اين  شده  تعيين  شود و با مشخصات  انجام  ينف  اتصو مشخ  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  ، در صورتيها رديف
  .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

  و به  مينات  هاي هزينه  و شامل  بودهساخت و ترميم قنات  هرشت  به  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  بها، متوسط  فهرست  اين  يها قيمت .3
  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري هيته  مورد نياز، شامل  مصالح  مينات  همچنين و ابزار و  آالت ، ماشين انساني  نيروي  كارگيري
 واحد  ، در بهاي)مورد  بر حسب(  اندازي و راه  آزمايشه هزين . كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  به ، و مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح

  . است  شده  بيني بها پيش  فهرست  اين  يها ديفر
  پراكندگي  بابت  بهايي  اضافه  گونه  هيچ . است  فني  اتصو مشخ  نقشه  كار، طبق  انجام  يبرا  كاملي  يها قيمتبها،   فهرست  اين  يها قيمت .4 

كند، جز   تر يا مخصوص كار را مشكل  اجراي  ديگر كه  اتيو كيف  دازي، باران ، حمل ، بارگيري سوراخ  ، تعبية يا ارتفاع  ، عمق زمين  كار، سختي
  . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  آنچه

  هاي با قيمت  آن  هديگر، يا مقايس  هاي بها با فهرست  رستفه  اين  هبها با يكديگر، يا مقايس  فهرست  اين  هاي فصل  هاز مقايس  گيري  با نتيجه .5 
   . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر، وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  هتجزي  روز يا استناد به

  .برآورد، نافذ خواهد بود  مرحلة  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  داده برآورد  نحوة  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .6 
  اتخص، مش پيمان  خصوصي  فني  مورد، مشخصات  و بر حسب قنات  عمومي  فني  اتصبها، مشخ  فهرست  در اين  يفن  منظور از مشخصات .7 

  . و دستور كارهاست  اجرايي  هاي در نقشه  شده  تعيين
  . است 1  پرتلند نوع  ، منظور سيمان است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه  هايي در رديف .8 
  . است 18بند   جدول  بها، طبق  فهرست  در اين  شده  نامبرده  هاي مالت  ساخت  مورد نياز براي  مصالح  و ميزان  نوع .9 
  ، تنها براي بيش از آن  حمل  هزينه . است  بها منظور شده  فهرست  اين  هاي رديف  در قيمت  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينه .10 

  پرداخت  و نقل  حمل  يا فصل  با ماشين  خاكي  عمليات  فصل  هاي مورد، از رديف  ، برحسب است  شده  ها تعيين فصل  در مقدمه  كه  مواردي
  .شود مي
  .مشاور برسد  ييد مهندستا  به  از سفارش  ، قبل فني  مشخصات با  نظر تطبيق رد نياز، بايد ازمو  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  نمونه .11
،  هاست مجلس  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها، بر اساس  گيري اندازه .12

  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  مواردي در .گيرد مي  ها صورت فصل  قدمهو م  مفاد كليات  به  با توجه
گيري  بيني شده براي اندازه گذاري كه واحد آن متر طول پيش هاي مربوط به لوله در فصل .شود مي  انجام  شده  تعيين  روش  به  گيري ، اندازه است

  . گيرد گذاري مالك عمل قرار مي ها، متعلقات و شيرها در محور مسير لوله طول خط نصب شده، شامل لوله، اتصاليمقادير آن، 
ها با  آن  گرد، بايد مطابقت ميل  ها، نصب كني ، مانند پي ها بعداً ميسر نيست آن  كامل  شود و بازرسي مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  عملياتي .13 

  .شوند  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي نقشه
  .شود مي  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعيت  ، در صورت1  پيوست  كار، مطابق پاي  مصالح .14 

  
كارفرما   مشاور و تصويب  ييد مهندسات  ساز، بايد به بتن  هاي دستگاه  ر و همچنينتو فيل  بتن  سنگي  توليد مصالح  هاي استقرار دستگاه  محل .15 

  .برسد
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كار در   پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  تراز آب كار زير  اجراي  بهاي  اضافه  صورت  به  كه  هايي در رديف .16
ييد ات  به  آن  مشابه  يا وسيله  موتوري  هاز تلمب  استفاده  لزوم  شود كه مي  پرداخت  و در صورتي  است  موتوري  هبا تلمب  آب  آبدار و تخليه  محيط

  انجام  زيرزميني  تراز آب زير  كه  از عمليات  قسمت  آن  به  ياد شده  هاي رديف .شود  مجلس  كار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  مهندس
  .گيرد مي  تعلقشود، 

. شود مبناي محاسبه اضافه بهاي عمق در اجراي عمليات داخل قنات، فاصله بين دو ميله تا سطح زمين به صورت غير مستقيم محاسبه مي. 17
  .خواهد بود ميانگين عمق و ميله چاه ،عمق به عبارت ديگر مبناي محاسبه

  .نمايد مي  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زير مقدار سيمان  دولج. 18
  

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

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

  360  285  225  200  مقدار سيمان

  شرح
مالت ماسه بادي و 

  1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

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

  110  130  360  285  مقدار سيمان

  شرح
مالت سيمان پودر سنگ 

  1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:4پودر سنگ 

بندكشي سنگ پالك و 
  كاشي سراميك

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:6خاك سنگ 

  بندكشي موزاييك فرنگي

  مالت موزاييك
5/2 :5/2 :1  

  350  225  400  300  مقدار سيمان

  شرح
  مالت موزاييك

 2 :5/1 :1  
  دوغاب سيمان معمولي

  
    430  450  مقدار سيمان

ليتر اول،  10ليتر مازاد بر  5ثانيه در ليتر باشد، به ازاي هر  10چنانچه آبدهي قنات در زمان اجراي عمليات در داخل كوره قنات، بيش از . 19
ليتر قيمت كسر نخواهد شد و محاسبه  5براي كسر . (شود شود، اضافه مي رديف عملياتي كه در كوره قنات انجام ميدرصد به قيمت  3/0

  .آبدهي ميانگين آبدهي قبل و بعد انجام عمليات خواهد بود، كه بايد به تاييد مشاور و تصويب كارفرما برسد
گراد باشد، به ازاي هر درجه كمتر، به  درجه سانتي 8اي آب قنات كمتر از چنانچه در زمان اجراي عمليات در داخل كوره قنات، دم. . 20

  .شود شود، اضافه مي قنات انجام ميكه در كوره هاي عملياتي  درصد به قيمت تمامي رديف 2/0ميزان 
  . است  شده  ، محاسبه1391  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين. 21
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       با دست  خاكي  عمليات و  تخريب  عمليات . اول  صلف
   مقدمه 
شوند و مصالح حاصل به مصرف  مي كني كانالو  گودبرداري ،كني پي برداري، مشمول خاك به سطوحي كه 010101قيمت رديف  .1

  .گيرد رسد، تعلق نمي نمي ريزي خاك
نظيم صورت جلسه انجام كار آن با مهندس مشاور قابل منوط به دستور كار مهندس مشاور است و پس از ت 010101اجراي رديف  .2

  .پرداخت است
 ي مربوط پرداختها رديفبيني نشده است و اين هزينه، جداگانه از  ها، هزينه بريدن درخت پيش ي ريشه كن كردن درختها رديفدر  .3

  .شود مي
وضع است و به عنوان سختي كار، هزينه بهاي واحد عمليات تخريب در اين فصل، براي هر ارتفاع، هر عمق به هر شكل و هر  .4

 .گيرد ي به آن تعلق نميا نهاجداگ

منظور شده و  ها قيمتآوري و بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب تا محل انباشت موقت در كارگاه و باراندازي، در  هزينه جمع .5
قت خارج شود، بهاي بارگيري و حمل در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخريبي از محل انباشت مو

ي مربوط به حمل، از فصل عمليات خاكي با ماشين، بر اساس حجم مصالح بارگيري شده در داخل كاميون، ها رديفباراندازي آن طبق 
 .شود مي محاسبه و پرداخت

ي براي تهيه ا نهاار است و بهاي جداگها، تهيه خاك مناسب براي پركردن جاي ريشه به هزينه پيمانك كن كردن درخت ي ريشهها رديفدر  .6
 .شود، از اين روي، پيمانكار بايد اين هزينه را در پيشنهاد قيمت خود منظور كند خاك پرداخت نمي

هاي محل  حجم عمليات خاكي يا محدوديت در مواردي كه به علت كمي. عمليات خاكي، به طور معمول بايد به وسيله ماشين انجام شود .7
ي فصل عمليات ها رديفيات خاكي با دست اجتناب ناپذير باشد، هنگام تهيه برآورد، اقالم اين نوع كارها با استفاده از اجرا، انجام عمل

در صورتي كه حجم عمليات خاكي با دست از ميزان برآورد شده بيشتر شود، پرداخت حجم مقادير . شود مي خاكي با دست برآورد
  .باشد نها با تاييد كارفرما مجاز ميي اين فصل، تها قيمتافزايش يافته  با 

ها و ويبراتورهاي موتوري  و همچنين عمليات كوبيدن كه توسط وسايل دستي يا غلطك شود مي عمليات خاكي كه توسط دج بر انجام .8
 .شود مي نيز، عمليات خاكي دستي محسوب شود مي انجام) غير خودرو يا كششي(دستي 

و از بابت تغيير  شود مي ها محاسبه شده طبق نقشه و مشخصات، دستور كارها و صورت جلسهحجم عمليات خاكي، بر اساس كار اجرا  .9
 .گونه پرداختي بعمل نخواهد آمد حجم ناشي از نشست يا تورم يا كوبيدن مصالح، هيچ

 :شوند بندي مي ها به صورت زير طبقه انواع زمين .10

  .طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام عمليات به سهولت مقدور نباشد هستند كه عامل كار با وزن يهاي زمينلجني،  هاي زمين. 10-1

  .هستند كه با بيل قابل برداشت باشند يهاي زميننرم،  هاي زمين. 10-2

  .هستند كه با كلنگ يا دج بر كنده شوند يهاي زمينسخت،  هاي زمين. 10-3

كه  يهاي زمين. بري يا مواد منفجره نياز باشد هيدروليكي سنگ ،هاي بادي چكش اه آنهستند كه براي كندن  يهاي زمينسنگي،  هاي زمين. 10-4
توأم با خاك يا مخلوط شن وماسه وجود داشته باشد، ) كه با وسايل دستي قابل جابجايي است هايي سنگ(در آن قطعات معمولي سنگ

 .شوند زمين سنگي تلقي نمي
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 زمين در ساير عمليات خاكي، با تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما تعيين بندي طبقه تاييد مهندس مشاور و ها، با بندي زمين پي طبقه .11
 .شود مي

در عمليات خاكي در سنگ و كليه عمليات خاكي و حفاري پيمانكار ملزم به انجام هر نوع اقـدام الزم بـه منظـور تـامين ايمنـي و انجـام        .12
  .نخواهد گرفت عمليات حفاظتي است و پرداخت اضافي از اين بابت صورت

 .اي پرداخت نخواهد شد گيرد، هزينه براي مواردي كه آبكشي با تلمبه دستي يا ساير وسايل دستي ديگر صورت مي .13

 :نحوه پرداخت هزينه حمل خاك، به شرح زير است .14

هـاي   ، طبـق انـدازه  شود يم ريزها، حجم خاكي كه حمل به خارج كارگاه يا به خاك كني پي و برداري خاكحاصل از  هاي خاكدر مورد . 14-1
منظور شده و پرداخت ديگـري از ايـن بابـت بـه      ها قيمتهاي مربوط به افزايش حجم و تورم، در  ، هزينهشود مي محل كنده شده محاسبه

ريزهـا، يـا    ها در خـاك  ريزها مصرف شود، عدم مصرف اين خاك حاصل از موارد ياد شده، بايد در خاك هاي خاكتمام . عمل نخواهد آمد
به خارج كارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي، منوط به پيشـنهاد مهنـدس مشـاور و تصـويب كارفرمـا و تنظـيم        ها آنحمل 

  .صورت جلسه اجرايي است

، شـود  مـي  ريزهـا، حجـم خـاكي كـه حمـل      براي مصرف در خاك) داخل يا خارج كارگاه(تهيه شده از محل قرضه  هاي خاكدر مورد . 14-2
  .شود مي هاي محل مصرف در نظر گرفته برحجم اندازهبرا

ترين فاصله بين مركز  در شرايط يكسان از نظر نوع مواد، كوتاه، كني پي و برداري خاكمصرفي در خاكريزها از محل  هاي خاكدر مورد . 14-3
  .، مالك محاسبه و پرداخت بهاي حمل خواهد بودبرداري خاكريز و  ثقل خاك

، شـود  مـي  يا در داخل كارگاه جابجا شود مي ها ومواد زايد كه به خارج كارگاه حمل براي خاك، شده در اين فصل ي حمل درجها رديف .15
  .و بارگيري مجدد پرداختي صورت نخواهد گرفت) دپوكردن(، به عبارت ديگر، براي انباشتن شود مي تنها يك بار پرداخت

 .قابل پرداخت نخواهد بود 010701متر، رديف  100ي بيش از ها در صورت حمل مواد حاصل با وسايل دستي براي مسافت .16

  .شده پرداختي صورت نخواهد گرفت برداري خاكگيرد، بابت تسطيح و رگالژ سطح  با دست صورت مي كني پي در مواردي كه عمليات .17

  .بهاي تهيه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است، 010803 و 010802ي ها رديفدر  .18

 . گيرد تعلق نمي 010101رديف  شود مي ته كني همراه با كندن خاك به وسيله ماشين انجامدر مواردي كه بو .19
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

 مترمربع 3,510

هاي پوشيده شده از بوته و خارج  بوته كني در زمين
، همچنين بريدن كردن ريشه هاي آن ازمحل عمليات

ها در هرنج قنات به وسيله دست و  ني كني و ريشه
 .متري 50حمل تا فاصله 

 010101 

  

  اصله  2,890

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

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

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

 010102  

  

  اصله  9,610

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

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010103  

  

  اصله  3,670

متر  سانتي 10، به ازاي هر 010103اضافه بها به رديف 
 10كسر (كه به محيط تنه درخت اضافه شود 

  ).شود متر، به تناسب محاسبه مي سانتي

 010104  

  

  اصله  18,800

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

  .متر باشد سانتي 30تا  15سطح زمين بيش از 

 010105  

  

  اصله  12,200

 10، به ازاي هر 010105بها به رديـف  اضافه
متر كه به محيط تنه درخـت اضافه شود  سانتي

  .).شود متر، به تناسـب محاسبه مي سانتي 10كسر(

 010106  

  

  مترمكعب  42,800
هاي آجري و بلوكي و سنگي با هر نوع  تخريب بنايي

 .مالت، در خارج از قنات

 010201  

  

  مترمكعب  627,500
بتن مسلح و غيرمسلح، با هر عيار تخريب انواع 

 .ها گرد سيمان و بريدن ميل

 010301  

  

  مترمكعب  46,500
ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي يا  برداري در پي لجن

 .ها متري و تخليه آن 50وسايل مشابه آن تا فاصله 

 010401  

  

  مترمكعب  17,100

هاي نرم  كني و گودبرداري در زمين برداري، پي خاك
هاي  هاي كنده شده، به كنار محل تن خاكو ريخ
 .مربوط

 010402  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

  مترمكعب  43,200

هاي  كني و گودبرداري در زمين خاكبرداري، پي
هاي كنده شده، به كنار  سخت و ريختن خاك

 .هاي مربوط محل

 010403  

  

  مترمكعب  119,000

هاي  برداري، پي كني و گودبرداري در زمين خاك
ختن مواد كنده شده به كنار سنگي با هر وسيله و ري

 .هاي مربوط محل

 010404  

  

  مترمكعب  57,100

در  010404تا  010402هاي  اضافه بها به رديف
هاي  صورتي كه عمليات پايين تر از سطح آب

كشي ضمن  زيرزميني صورت گرفته باشد و براي آب
 .اجراي كار، به كار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

 010501  

  

  مترمكعب  8,950

هاي حاصل از هر نوع عمليات خاكي  ريختن خاك
ها، كنار ابنيه فني هيدروليكي و روي  به داخل پي

سانتي  30هاي حداكثر  ها، در هر عمق و در اليه لوله
  .متر و تسطيح الزم

 010601  

  

  مترمكعب  45,600

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

تخليه آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل 
  .ممكن نباشد

 010602  

  

  مترمكعب  32,300

 50براي  010602و 010401هاي  اضافه بها به رديف
متر به  50كسر(متر حمل اضافي با وسايل دستي 

  ).شود تناسب محاسبه مي

 010701  

  

  ربعمترم  1,450

ژ سطوح خاك برداري و خاك ريزي تسطيح و رگال
ها كه با ماشين انجام شده  ها و كانال ها، گودال پي

  باشد

 010801  

  

  ربعمترم  3,050

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

  .استاندارد

 010802  

  

  مترمكعب  14,500

هاي  يزي در اليهر آبپاشي و كوبيدن قشرهاي خاك
روش   درصد به 95سانتيمتر با تراكم  30حداكثر 

  .پروكتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

 010803  
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   به روش دستيقنات حفاري و اليروبي  . دوم  فصل
  

   مقدمه 
 .شود مي كسر 020401درصد از قيمت رديف  10در صورتي كه در حفاري زير سطح آب، تلمبه موتوري توسط كارفرما تامين شود،  .1

  درصد از قيمت رديف 15در صورتي كه در حفاري زير سطح آب، برق يا موتور ژنراتور و تلمبه موتوري توسط كارفرما تامين شود،  .2
 .شود كسر كسرمي

 .شود مي كسر 020401درصد از قيمت رديف  20 در صورتي كه در حفاري، كمپرسور توسط كارفرما تامين شود .3

از  يا چكش هيدروليكي علت قلت حجم عمليات حفاري در سنگ، با تاييد مشاور و تصويب كارفرما بجاي كمپرسور در صورتي كه به .4
 .  شود مي اضافه 020301درصد به بهاي رديف  50وسايل دستي استفاده شود،



   به روش دستيقنات حفاري و اليروبي  . دوم  فصل
 1392حد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال فهرست بهاي وا

 
 

10 

  

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

 مترمكعب 346,500

قنات، بيرون آوردن خاك ) الريگ(برداري كوره  ريزش
متـري   10متري و حمل خاك تا شـعاع   20از عمق تا 
 .اطراف چاه

 020101  

  

  طولمتر  80,700

متـر،    سـانتي  20اليروبي كوره قنات بـا ارتفـاع بـار تـا    
متري و حمل خـاك   20بيرون آوردن خاك از عمق تا 

 .متري اطراف چاه 10تا شعاع 

 020102  

  

  طولمتر  13,900

در صورتي كه ارتفاع بـار   020102فه بها به رديف اضا
متـر   سـانتي  5متر باشد بـه ازاي هـر    سانتي 20بيش از 

 ).شود سانتيمتر به تناسب محاسبه مي 5كسر (

 020103  

  

  مترمكعب  575,500

هـاي غيـر سـنگي و     كف شكني كوره قنات در زمـين 
متري و حمل خـاك   20بيرون آوردن خاك از عمق تا 

 .متري اطراف چاه 10تا شعاع 

 020104  

  

  مترمكعب  575,500

رسوب شكني و بغل تراشي كوره قنات در زمين غيـر  
متـري و   20سنگي و بيرون آوردن خـاك از عمـق تـا    

 .متري اطراف چاه 10حمل خاك تا شعاع 

020105 

  

  مترمكعب  541,000

هاي غير سنگي   نوكني و بغل بري كوره قنات در زمين
متري و حمل خـاك   20از عمق تا بيرون آوردن خاك 

 .متري اطراف چاه 10تا شعاع 

020106 

  

  مترمكعب  1,000,000

ــه رديــف ــا  020104هــاي  اضــافه بهــا ب در  020106ت
  .صورتي كه زمين سنگي باشد

020107 

  

  مترمكعب  575

 020106تا  020104و  020101هاي  اضافه بها به رديف
ر قـرار  متـ  20در صورتي كه كـوره در عمـق بـيش از    

  20گرفته باشد به ازاي هر متر اضافه عمـق مـازاد بـر    
  ).شود كسر متر به تناسب محاسبه مي(متر يك بار 

020108 

  

  طولمتر  155

ــف   ــه ردي ــا ب ــافه به ــاي  اض در  020103و  020102ه
متر قـرار گرفتـه    20صورتي كه كوره در عمق بيش از 

متـر   20باشد، به ازاي هر متر اضـافه عمـق مـازاد بـر     
  ).شود كسر متر به تناسب محاسبه مي(بار  يك

020109 

 020110  .در هر نوع زمين) دبيل زني(حفر ميله چاه معكوس   مترمكعب  1,149,000  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
 020111 . هاي مسدود و نامشخص ها و چاه باز كردن دهانه ميله  مترمكعب  289,000  

  

  مترمكعب  56,000

بـا   ريزي با خاك مناسب در بستر كـوره  حمل و خاك
  .بندي كف كوره، با خاك موجود داخل قنات شيب

020112 

  

  مترمكعب  45,100
، در صـورتي كـه كمبـود    020112اضافه بها به رديـف  

  .متر تهيه شود 20خاك از بيرون قنات و به عمق تا 
020113 

  

  مترمكعب  700

، بـه ازاي هـر متـر عمـق     020113اضافه بها به رديف 
متر بـه تناسـب محاسـبه    كسر (متر  20اضافي مازاد بر 

  ).شود مي

020114 

  

  مترمكعب  641,000

تخريب و بيرون آوردن  قطعات آجر، سنگ و بتن از  
متر و حمل تـا   20داخل كوره و ميله قنات از عمق تا 

  .متري اطراف چاه 10شعاع 

020115 

  

  مترمكعب  3,940

،  در صـورتي كـه عمـق    020115اضافه بها به رديـف  
متـر   5متر باشد بـه ازاي هـر    20از  كوره يا ميله بيش

متـر بـه    5كسـر  (بار  متر يك 20افزايش عمق مازاد بر 
  ).شود تناسب محاسبه مي

020116 

  

  مترمكعب  461,000

هاي غير سنگي  و باالي سـطح   چاه زني ميله در زمين
متر و حمل خاك به بيـرون چـاه  تـا     20آب، تا عمق 

 .متري اطراف چاه 10شعاع 

020201  

  

 مترمكعب  518,500

هاي غير سنگي  و باالي سـطح   چاه زني ميله در زمين
متـر   30تـا   20آب، در صورتي كه عمق چاه بـيش از  

 10باشد به انضمام حمل خاك به بيرون چاه تا شـعاع  
 .متري اطراف چاه

020202  

  

 مترمكعب  575,500

هاي غير سنگي  و باالي سـطح   چاه زني ميله در زمين
متـر   40تـا   30ه عمق چاه بـيش از  آب، در صورتي ك

 10باشد به انضمام حمل خاك به بيرون چاه تا شـعاع  
 .متري اطراف چاه

020203  

  

 مترمكعب  656,000

هاي غير سنگي  و باالي سـطح   چاه زني ميله در زمين
متـر   50تـا   40آب، در صورتي كه عمق چاه بـيش از  

 10باشد به انضمام حمل خاك به بيرون چاه تا شـعاع  
 .متري اطراف چاه

020204  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

 مترمكعب  24,900

در صـورتي كـه  عمـق     020204اضافه بها به رديف  
متر مـازاد بـر    10متر باشد، بازاي  هر  50چاه بيش از 

متـر بـه تناسـب محاسـبه      10كسـر  (بـار   متر يـك  50
  ).شود مي

020205  

  

 مترمكعب  839,500

ــه رديــف ــا  020201هــاي  اضــافه بهــا ب در  020204ت
هاي سنگي با اسـتفاده از   رتي كه چاه زني در زمينصو

كمپرسور، مواد منفجره و يا وسـايل مشـابه آن انجـام    
 .شود

020301  

  

 مترمكعب  35,500

ــه رديــف ــا  020201هــاي  اضــافه بهــا ب در  020204ت
صورتي كه چاه زني در زير سطح آب و با اسـتفاده از  
تلمبه موتوري انجام شود، برحسب حجم زيـر سـطح   

 .آب

020401  
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   با ماشين  خاكي  عمليات . سوم  فصل
  

   مقدمه 
و از بابت تغيير  شود مي ها  محاسبه حجم عمليات خاكي، بر اساس كار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور كارها و صورت جلسه .1

  .پرداختي بعمل نخواهد آمدحجم ناشي از نشست يا تورم يا كوبيدن به استثناي آنچه كه به صراحت ياد شده است، هيچ گونه 
و وجود محدوديت يا صعوبت در عمليات  برداري خاكواحد اين فصل هيچگونه بها يا اضافه بهايي مانند پروفيل سازي در ي ها قيمتبه  .2

 .گيرد مي، تعلق ن)به استثناي آنچه كه به صراحت ياد شده است(خاكي و مانند اين ها 

اجرايي و دستور كارها انجام شود، پركردن مجدد هاي  درج شده در نقشههاي  ني بيش از اندازهو كانال ك كني پي ،برداري خاكچنانچه  .3
اضافي با مصالح باكيفيت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم كوبيدن آن، به عهده پيمانكار است و از اين بابت هاي  قسمت

 .وجهي پرداخت نخواهد شد

  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  ها و احداث زيسا پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .4
  ، بايد با مصالح عمليات  بعد از اتمام  اضافي  فاصلة  اين .خواهد شد  اضافه  كني ابعاد پي  سانتيمتر به 50  ، از هر طرف است  نشده  بيني پيش

  .گردد  ، پرداخت مربوط  يها رديف  بر اساس  آن  شود و بهاي  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول
 :شود بندي مي طبقهبه صورت زير  ها زمينانواع  .5

  .ي هستند كه وسايل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام كار به سهولت مقدور نباشدهاي زمينلجني  هاي زمين. 1- 5

قوه اسب و يا وسايل مشابه، بدون استفاده از  150ي هستند كه انجام عمليات در آن به وسيله بولدوزر تا قدرت هاي زميننرم،  هاي زمين. 2- 5
  .ريپر عملي است

ا استفاده از قوه اسب و يا وسايل مشابه ب 300ي هستند كه انجام عمليات در آن به وسيله بولدوزر تا قدرت هاي زمينسخت،  هاي زمين. 3- 5
  .ريپر عملي است

ي هستند كه براي كندن و يا استخراج آن، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروري باشد و يا اسـتفاده از ماشـين   هاي زمينسنگي،  هاي زمين. 5-4
  .قوه اسب، الزامي باشد 300آالت سنگين، مانند بولدوزر با قدرت بيش از 

 زمين در ساير عمليات خاكي، با تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما انجام بندي طبقهشاور و زمين پي ها، با تاييد مهندس م بندي طبقه .6
  .شود مي

سانتي متر طبق دستور كار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصويب كارفرما انجام و هزينه آن بر  10نباتي در حد  هاي خاكبرداشت  .7
 .شود مي نرم، پرداخت هاي زميندر  برداري خاكاساس رديف 

در ) يا برم(اختالف تراز زمين طبيعي بستر آماده شده , بر حسب مورد, مربوطي ها رديفو پي در ها  كانال برداري خاكمنظور از عمق  .8
 .باشد محور كانال يا مركز پي مي

 :نحوه پرداخت هزينه حمل خاك .9

حجم خاكي كه . هاريز خاكبه خارج كارگاه و يا به  كني كانالو  كني پي ،گودبرداري، برداري خاكحاصل از  هاي خاكدر مورد حمل . 1- 9
مربوط به ازدياد حجم يا تورم، در قيمت ها منظور شده است و هاي  ، هزينهشود مي محل كنده شده محاسبههاي  طبق اندازه شود مي حمل

ها مصرف شود، عدم مصرف اين ريز خاكر حاصل از موارد ياد شده بايد د هاي خاكتمام . پرداخت ديگري از اين بابت به عمل نخواهد آمد
ها يا حمل آن ها به خارج از كارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي منوط به پيشنهاد مهندس مشاور و ريز خاكخاك ها در 

  .تصويب كارفرما و تنظيم صورت جلسه اجرايي است
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، شود مي يا در داخل كارگاه جابجا شود مي كه به خارج كارگاه حملحمل درج شده در اين فصل براي خاك ها و مواد زايد ي ها رديف .10
ولي . بارگيري و باراندازي مجدد، پرداختي صورت نخواهد گرفت) دپوكردن(به عبارت ديگر براي انباشتن . شود مي تنها يك بار پرداخت

رگيري و حمل مجدد با پيشنهاد مهندس مشاور چنانچه بر حسب ضرورت و موقعيت كار، بارگيري و حمل مجدد اجتناب ناپذير باشد، با
  .شود مي مربوط پرداختي ها رديفو تصويب كارفرما، بر اساس صورت جلسه اجرايي از 

لجني بر حسب مورد نحوه اجرا، نوع و ميزان برداشت و جايگزيني مصالح به منظور ايجاد بستر آماده شده، توسط مهندس  هاي زميندر  .11
عمليات اجرايي ياد شده، پس از تحكيم بستر با حضور مهندس مشاور . شود مي صويب كارفرما به اجرا گذاشتهمشاور پيشنهاد و پس از ت

 .گيرد و پيمانكار، صورت جلسه شده و پس از تاييد كارفرما، مالك پرداخت قرار مي

 متر، پرداخت 20/1عرض كف تا  با كني كانالي ها رديفطبق ) متر مربع 1سطح مقطع كمتر از (شكل كوچك  vي ها كانالبهاي حفر  .12
  .شود مي

 مربوط در اين فصل، پرداختي ها رديف، فقط هزينه بارگيري و حمل، طبق برداري خاكتوده شده حاصل از  هاي خاكبراي برداشتن  .13
  .و بابت تهيه خاك هزينه اي پرداخت نخواهد شد شود مي

با ، رها، فاروها و آب شكستگي ها، بايد قبل از شروع عمليات تسطيحطبيعي، نهي ها زهكشانجام عمليات خاكي براي پركردن مسيل ها،  .14
مربوط در اين فصل بطور ي ها رديفبهاي عمليات با استفاده از . مصالح مورد نظر و طبق دستور كار مهندس مشاور صورت گيرد

  . شود مي جداگانه پرداخت
  .شود ميپرداخت ن 030406و  030405ي ها رديفه در لجن انجام گيرد، اضافه بها ب كني كانالدر صورتي كه عمليات  .15
 ، پرداخت030407متر با وسيله مكانيكي، با استفاده از رديف  50تا فاصله ) در صورت ضرورت(توده شده  هاي خاكجابجايي مجدد  .16

  .شود مي
در صورت تصويب  030408و  030407ي ها رديفمتر، موضوع  50متر تا  20به فاصله بيش از  برداري خاكحمل مواد حاصل از  .17

 ياد شده پس از تنظيم صورت جلسه اجرايي پرداختي ها رديفو اضافه بهاي  شود مي كارفرما بر اساس دستور كار مهندس مشاور انجام
ي ها رديفاضافه بهاي  شود مي انجام 030501مطابق رديف  برداري خاكدر صورتي كه بارگيري و حمل مواد حاصل از  شود مي

 .قابل پرداخت نيست 030408و  030407

درصد بهاي  77آسفالتي انجام شود هاي  درصد و در صورتي كه در راه 90, ساخته شده شني انجام شودهاي  در صورتي كه حمل در راه .18
  . شود ميپرداخت  030506تا  030503
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

 مترمربع 245

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

030101 

  

  مترمكعب  19,500

هاي لجنـي بـا وسـيله مكـانيكي،      برداري در زمين لجن
متر از مركـز ثقـل برداشـت و     20حمل مواد تا فاصله 

 .تخليه آن

030102 

  

  مترمكعب  3,060

هـاي نـرم بـا وسـيله مكـانيكي،       برداري در زمين خاك
متـر از   20برداري تا فاصله  اصل از خاكحمل مواد ح

 .مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

030103 

  

  مترمكعب  6,510

هاي سخت با وسـيله مكـانيكي،    برداري در زمين خاك
متـر از   20برداري تا فاصله  حمل مواد حاصل از خاك

 .مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

030104 

  

  مترمكعب  36,500

هاي سنگي با وسـيله مكـانيكي،    زمينبرداري در  خاك
متـر از   20برداري تا فاصله  حمل مواد حاصل از خاك

 .مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

030105 

  

  مترمكعب  47,200

برداري در زمين سنگي با هر وسـيله مكـانيكي و    خاك
بــا اســتفاده از مــواد ســوزا ،  حمــل مــواد حاصــل از 

مركز ثقل برداشـت و  متر از  20برداري تا فاصله  خاك
 .توده كردن آن

030201  

  

  مترمكعب  17,400

كني ابنيه فني هيـدروليكي بـا وسـيله مكـانيكي در      پي
متر و حمل خاك كنـده شـده    2هاي نرم تا عمق  زمين

متر از مركز ثقل برداشـت و تـوده كـردن     20تا فاصله 
  .آن

030301  

  

  مترمكعب  23,100

سـيله مكـانيكي در   كني ابنيه فني هيـدروليكي بـا و   پي
متـر و حمـل خـاك كنـده      2هاي سخت تا عمق  زمين

متر از مركـز ثقـل برداشـت و تـوده      20شده تا فاصله 
 .كردن آن

030302 

  

  مترمكعب  33,800

كني ابنيه فني هيـدروليكي بـا وسـيله مكـانيكي در      پي
متر و حمل مـواد لجنـي تـا     2هاي لجني تا عمق  زمين

 .رداشتمتر از مركز ثقل ب 20فاصله 

030303 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

  مترمكعب  112,000

كني ابنيه فني هيـدروليكي بـا وسـيله مكـانيكي در      پي
متـر و حمـل خـاك كنـده      2هاي سنگي تا عمق  زمين

 .متر از مركز ثقل برداشت 20شده تا فاصله 

030304 

  

  مترمكعب  2,280

، هرگـاه  030304تا  030301هاي  اضافه بها به رديف
باشـد، بـراي حجـم خـاك     متر  2كني بيش از  عمق پي

متـر   4تـا   3بـار،   متـر يـك   3تا  2واقع شده در عمق 
 .هاي بيشتر دوبار و به همين ترتيب براي عمق

030305 

  

  مترمكعب  13,700

متر با  2/1كني به اشكال مختلف با عرض كف تا  كانال
هاي نـرم و حمـل خـاك تـا      وسيله مكانيكي در زمين

 .و توده كردن آنمتر از مركز ثقل برداشت  20فاصله 

030401 

  

  مترمكعب  19,000

متر با  2/1كني به اشكال مختلف با عرض كف تا  كانال
هاي سخت و حمل خاك تـا   وسيله مكانيكي در زمين

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

030402  

  

  مترمكعب  310,000

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

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

030403  

  

  مترمكعب  17,100

كني با وسـايل مكـانيكي    هاي كانال اضافه بها به رديف
هاي لجنـي   هاي نرم، هر گاه عمليات در زمين در زمين

  .صورت گيرد

030404  

  

  مترمكعب  11,600

كني، هر گاه عمليـات در   هاي كانال بها به رديفاضافه 
زير ترازآب و بدون استفاده از تلمبـه موتـوري انجـام    

  .شود

030405  

  

  مترمكعب  17,200

كنـي، هـر گـاه     كني وكانـال  هاي پي اضافه بها به رديف
عمليات زير تراز آب زيرزميني انجام گيـرد و اسـتفاده   

هت خارج از تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات ج
  .نمودن آب، الزام آور باشد

030406  

  

  مترمكعب  2,090

كنـي و   بـرداري و پـي   هـاي خـاك   اضافه بها به رديـف 
متــر و  20كنــي، هرگــاه فاصــله حمــل بــيش از  كانــال

  .متر باشد 50حداكثر 

030407 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

  مترمكعب  6,510

كنـي در   برداري و كانـال  هاي خاك اضافه بها به رديف
متـر و   20ه فاصله حمل بيش از هاي لجني، هرگا زمين

 .متر باشد 50حداكثر 

030408 

  

  مترمكعب  7,250

هـاي تـوده    بارگيري حاصل از عمليات خاكي يا خاك
شده و حمل آن با كاميون يا هر وسيله مكانيكي ديگـر  

  .متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن 100تا فاصله 

030501  

  

  مترمكعب  625

هاي توده  خاكي يا خاكحمل مواد حاصل از عمليات 
متر و حداكثر  100شده وقتي كه فاصله حمل بيشتر از 

متـر   100متر مـازاد بـر    100براي هر , متر باشد 500تا 
  .شود متر به تناسب محاسبه مي 100كسر . اول

030502  

  

  مترمكعب  3,020

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
هـاي سـرويس    اننـد راه هاي ساخته نشده م شده در راه

كيلـو   10متر و تـا   500وقتي كه فاصله حمل بيشتر از 
. متـر اول  500براي هر كيلو متـر مـازاد بـر    , متر باشد

  ).شود كسر كيلو متر به تناسب محاسبه مي(

030503  

  

  مترمكعب  2,750

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
هـاي سـرويس    راههاي ساخته نشده ماننـد   شده در راه

   .كيلو متر 10براي فواصل حمل بيشتر از 

030504  

  

  مترمكعب  1,950

هـا و   ها يا مصالح سنگي موجود كنار پـي  ريختن خاك
  .ها با ماشين ها و پركردن آن ها و ترانشه كانال

030601 
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  كاري و عايق  اندود و بندكشي ،  با سنگ  بنايي  عمليات . چهارم  فصل
  

   مقدمه
 كيلومتر 30ي اين فصل، هزينه تهيه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سيمان، آب و بارگيري و حمل تا فاصله ها رديفي واحد ها قيمت در .1

كيلومتر تجاوز  30منظور شده است، هرگاه فاصله حمل مصالح ياد شده از  ها قيمتباراندازي، در  از مركز ثقل برداشت تا محل مصرف و
، براي هر يك از اجزاي تشكيل دهنده بـه ازاي  030506تا  030505ي ها رديفهزينه حمل اضافي بر حسب مورد از ) بجز سيمان( كند،

ي درج هـا  رديـف كيلومتر سيمان از محل تهيه تا مركز ثقل كارگاه بر اساس  30هزينه حمل مازاد بر . شود مي متر مكعب كيلومتر پرداخت
  .شود مي شده در فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت

 .شود مي مترمكعب ماسه در نظر گرفته 3/0، مترمكعب عمليات بنايي 1كيلومتر ماسه، در  1براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر  .2

 .شود مي نظر گرفته مترمكعب سنگ الشه در 3/1، مترمكعب عمليات بنايي 1كيلومتر سنگ، در  1براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر  .3

 مترمكعب مصالح فيلتـر درنظـر گرفتـه    1/1، مترمكعب عمليات فيلترريزي 1كيلومتر مصالح فيلتر، در  1مازاد بر  حملبراي محاسبه هزينه  .4
 .شود مي

 .باشد شامل بهاي چوب بست نيز مي، 040601اضافه بهاي رديف  .5

يعني يك واحـد حجـم    5:1براي مثال مالت  .داده شده در مالت ها براي اختالط ماسه و سيمان يا آهك نسبت حجمي استهاي  نسبت .6
در ، ياد شده به صورت كيلوگرم سيمان در مترمكعب مالت در جدول مربـوط هاي  در ضمن نسبت، واحد حجم ماسه 5سيمان در مقابل 

  .كليات اين فهرست آمده است

  .شود مين پرداخت اي وجه اضافه، ها آنبه منظور اندودكاري روي ) غير از سطوح بتني و بتن مسلح(براي زخمي كردن سطوح  .7

از ، مترمربـع كمتـر باشـد    1/0اندازه گيري خواهد شد و سطح سوراخهايي كه هر كدام از شود،  مي سطح نهايي كه بندكشي، ها در بندكشي .8
 .سطح بندكشي كسر نخواهد شد

ور شده است و از مربوط منظي ها رديفدر قيمت ، پاشي آوردن مالت اضافي و همچنين آب ها، تميز كردن سطح زيركار و در در بندكشي .9
 .شود ميپرداخت ن اي اين بابت هزينه اضافه
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

 مترمكعب 74,200

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

 040101 

  

  مترمكعب  165,500
كي سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدرولي

  .با سنگ الشه) درناژ(
 040102  

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

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

  .گو قلوه سن) مترمكعب كيلوگرم در( 13گالوانيزه  
 040105  

  

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

  .و سنگ الشه) مترمكعب كيلوگرم در( 13گالوانيزه  
 040106  

  

  كيلوگرم  34,200

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

  .تور سنگ مترمكعب هر در

 040201  

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

  مترمكعب  43,600
هاي خشكه چيني و بنايي با سنگ  رديف اضافه بها به 

  .الشه، براي سطوح شيبدار
 040401  

  

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

  .براي بنايي در ديوار
 040402  

  040501   .1:3تراش و مالت ماسه سيمان نيم سنگ  بنايي با  مترمكعب  987,000  
  040601   .اضافه بها براي بنايي قوسي شكل  مترمكعب  65,800  
  

  مترمكعب  50,000

هاي سنگي، هرگـاه عمليـات بنـايي     اضافه بها به بنايي
پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب 

 با پمپ در حين اجراي عمليات، الزامي باشد

 040602  

  

  مترمكعب  87,300

سنگ، براي هر نوع ابنيـه   اضافه بهاي كارهاي بنايي با
هـا برابـر يـا     فني كه حجم عمليات بنايي هر يك از آن

 متر مكعب باشد 6كمتر از 

 040603  

  

  مترمكعب  -84,200

هاي بنايي سنگي، در صورتي كـه  از   كسربها به رديف
 .مصالح سنگ الشه موجود در مسير استفاده شود

 040604  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  040701  .قشر فيلتر دانه بندي شدهتهيه و حمل مصالح   مترمكعب  104,000  

  

  عربمترم  21,400

بند كشي نماي سنگي با سـنگ الشـه و مـالت ماسـه     
  .1:3سيمان 

 040801  

  

  عربمترم  14,500

بند كشي نماي سنگي نيم تراش با مالت ماسه سيمان 
 .در سطوح افقي، قايم يا مورب 3:1

 040802  

  

  عربمترم  26,300

سـانتيمتر روي   1حـدود  اندود سـيماني بـه ضـخامت    
.3:1سيمان  سطوح افقي، قايم و مورب، با  مالت ماسه

 041001  

  

  عربمترم  36,200

سـانتيمتر روي   2اندود سيماني بـه ضـخامت حـدود    
.3:1سيمان  سطوح افقي، قايم و مورب، با  مالت ماسه

 041002  

  

  عربمترم  44,900

سـانتيمتر روي   3اندود سيماني بـه ضـخامت حـدود    
.3:1سيمان  وح افقي، قايم و مورب، با  مالت ماسهسط

 041003  

  

  عربمترم  68,500

سـانتيمتر روي   5اندود سيماني بـه ضـخامت حـدود    
.3:1سيمان  سطوح افقي، قايم و مورب، با  مالت ماسه

 041004  

  

  عربمترم  28,100

نبافته ) زمين پارچه(تهيه مصالح و اجراي ژئوتكستايل 
اتيلن يا پلي استر بـر اسـاس هـر     سوزني از جنس پلي

ــع  ــد   300مترمرب ــف، مانن ــه منظورهــاي مختل ــرم ب گ
جداسازي، فيلتراسـيون، زهكشـي و تثبيـت بسـترهاي     

  .سست

 041101  
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  بندي قالب. فصل پنجم
  

   مقدمه
  .از آن دو استي اين فصل، قالب چوبي ساخته شده از تخته نراد خارجي يا قالب فلزي و يا تركيبي ها رديفموضوع هاي  قالب .1
چوب كاج وارداتي معروف به چوب روسي، اعم از اينكه محصول . هاي روسي يا مشابه آن است چوب، منظور از تخته نراد خارجي .2

 .شود ميشبيه چوب روسي است، تخته نراد خارجي ناميده  ها آنكشور روسيه يا ساير كشورهايي باشد كه چوب كاج 

 .بود ح بتن ريخته شده كه در تماس با قالب است، مالك محاسبه خواهدها، سطو گيري قالب بندي در اندازه .3

 .گيرد ميمبناي محاسبه ارتفاع ديوار، ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روي پي يا كف بتني كه ديوار روي آن قرار  .4

  .ار در نظر گرفته شده استبازكردن قالب و اجراي كامل ك پشت بند، چوب بست و داربست وهاي  هزينه، ي اين فصلها رديفدر  .5
از قطعات فلزي يا چوبي يا مخلوطي از آن دو به صورت افقي يا قائم و يا  اي مجموعه، منظور از چوب بست و داربست در اين فصل .6

ار برده ها، به ك مايل ويا قوسي است، كه براي نگهداري قالب و انتقال نيروهاي ناشي از بتن ريزي از قالب به زمين، يا ساير تكيه گاه
 .شود مي

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

براي نگهداري قالب و در مقابل نيروهاي ناشي از بتن  ها آنفلزي افقي، قائم يا مايل و ياقوسي است كه از  هاي پروفيلدر قالب فلزي،  .7-1
  .تواند از جنس چوب نيز باشد پشت بند قالب فلزي، مي. شود ميكار برده ه ريزي، ب

و مي توانند به  شود مياستفاده  ها آندر قالب چوبي قطعات چهار تراش افقي يا قائم است كه براي اتصال قالب به يكديگر و تقويت  .7-2
  .جاي چهارتراش، قطعات فلزي يا تركيبي از چوب و فلز باشد

  .صله نگهدار، پيش بيني شده استديوارها، هزينه تهيه و نصب فابندي  قالب يها رديفدر  .8
ميله دوسر رزوه و واشر و مهره است، كه براي مقابله با فشار بتن مورد  منظور از فاصله نگهدار در ديوارها، لوله فلزي يا پالستيكي و .9

 .گيرد مياستفاده قرار 

  .منظور شده است ها قيمتهزينه رنده كردن قالب چوبي و تميز كردن قالب چوبي يا فلزي در  .10

بندي  قالب پيچ و مهره الزم كه بسته به مورد براي، ميخ، و سيم) مانند آن روغني و(اين فصل، بهاي ماده رها سازبندي  قالب يها رديفدر  .11
  .منظور شده است ها قيمتچوبي يا فلزي مورد استفاده قرار مي گيرند در 

  .ي اين فصل منظور شده استها قيمت، در ها قالببهاي انجام عمليات الزم براي ايجاد پخ در گوشه  .12

  .شود ميكسر نبندي  قالب متر مربع، از سطح 5/0در محاسبه سطح قالب بندي، سطح سوراخ تا  .13

انـد، پرداخـت    دو وجه درز كه مجاور يكديگر قـرار گرفتـه  بندي  قالب در ارتباط با انواع درزها در كارهاي بتني، 050301با پرداخت رديف  .14
  .شود مين

ي مربوط در فصل بتن درجا در نظر گرفته شده است و پرداخت ها رديف، در بهاي ها كاناللي و عرضي پوشش بتني تعبيه درزهاي طو .15
  .گيرد ميصورت ن اي جداگانه

  .پرداخت خواهد شد 050401در مواردي كه طبق نقشه يا دستور كار مهندس مشاور قالب در كار باقي بماند اضافه بهاي رديف  .16
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با دستور كار مهندس مشاور و ) در صورت نياز و اجرا( پي هــا وب بست الزم براي جلوگيري از ريزش خاك درهزيــنه تخته كوبي و چ .17
پرداخت  050501طبق رديف ) سطح تماس تخته با ديواره پي(تنظيم صورت جلسه اجرايي بر حسب سطحي كه تخته كوبي شده است

  .شود مي

  .ته بايد توسط پيمانكار تهيه و به تاييد مهندس مشاور برسدفلزي تيرهاي پيش ساخهاي  قالباجرايي هاي  نقشه .18
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

 متر مربع 187,000

ها يا ديوارهـاي بتنـي كـه     بندي پي تهيه وسايل و قالب
 .متر باشد 2ارتفاع ديوار تا 

050101  

  

 متر مربع  197,500

ي ديوارهـاي بتنـي كـه ارتفـاع     بند تهيه وسايل و قالب
 .متر باشد 3و تا  2ديوار بيش از 

050102 

  

 متر مربع  253,500

هـاي بتنـي بـا ارتفـاع      بندي ديواره تهيه وسايل و قالب
 .متر 3بيش از 

050201 

  

 دسيمتر مكعب  13,400

بندي براي تعبيـه انـواع درزهـا در     تهيه وسايل و قالب
م، بـدون پركـردن آن   كارهاي بتني، با تمام مصـالح الز 

 .بر حسب حجم درز

050301 

  

  مترمربع  114,000

هاي قالب بندي، هرگاه قالب الزاما  اضافه بها به رديف
  .در كار باقي بماند

050401  

  

  مترمربع  30,600

بندي هرگاه عمليـات در   هاي قالب اضافه بها به رديف
كشي  هاي زيرزميني انجام شود وآب زير تراز سطح آب

  .به موتوري در حين اجراي كار ضروري باشدبا تلم

050402  

  

  مترمربع  113,500
تهيه وسايل چوب بست و تخته كوبي براي جلوگيري 

  .از ريزش خاك در قنات  در هر عمق
050501  

  050601  .بندي در داخل كوره و ميله چاه در هر عمق قالب  مترمربع  152,500  
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   كارهاي بتني . ششم  فصل 
  

   مقدمه 
  .نوع آن تعيين شود  مگر آنكه صراحتاً، ي اين فصل، منظور از سيمان به صورت عام، سيمان پرتلند معمولي استها رديفتمام  در .1

شكسته، براي مصرف در بتن، با توجـه بـه مشخصـات فنـي      يها انهيا رودخ يا انهطبيعي رودخ به صورتانتخاب شن و ماسه  .2
 .پيمان خواهدبود

كيلـومتر از مركـز ثقـل برداشـت تـا محـل        1فصل هزينه تهيه مصالح سنگي، بارگيري و حمل تا فاصله ي اين ها رديفدر تمام  .3
كيلومتر تجاوز كند، بهاي حمل مـازاد، برحسـب    1هر گاه فاصله حمل مصالح سنگي از . مصرف و باراندازي، منظور شده است

بـراي محاسـبه هزينـه حمـل     . شود مين پرداخت از فصل عمليات خاكي با ماشي، 030506تا  030503ي ها رديفمورد، طبق 
 در صورتي. شود ميمتر مكعب شن و ماسه براي هر متر مكعب بتن در نظر گرفته  3/1 كيلومتر شن و ماسه، مــعادل 1مازاد بر 

بـراي شـن مـالك     8/0براي ماسه و ضـريب   5/0، ضريــب 3/1كه محل تامين شن و ماسه بتن متفاوت باشد به جاي ضريب 
 .گيرد ميقرار عمل 

 30منظور شـده و هزينـه حمـل مـازاد بـر       ها قيمتكيلومتر و باراندازي، در  30حمل سيمان و آهك تا فاصله ، هزينه بارگيري .4
 .شود ميي مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت ها رديفكيلومتر، بر اساس 

هر گونه افت ناشي از متراكم كـردن، ريخـت و   بندي مصالح، ساختن، ريختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش نمودن،  هزينه دانه .5
 .منظور شده است ها رديفپاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و ساير هزينه ها، در بهاي واحد 

كشي و تعبيه درزهـاي   بندي، ماله گذاري، جااندازي، شمشه گيري، شيب شامل شابلون، )الينينگ( با دست ها كانالاجراي بتن پوشش  .6
 .عرضي و طولي است

ضروري باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد ) curing compound(هاي بتن و ماده عمل آورنده  انچه استفاده از افزودنيچن .7
ي ايـن فصـل، منظـور    هـا  رديفي ستاره دار،شرح رديف و بهاي واحد مربوط تهيه و جزو ها رديفنياز، بر اساس دستورالعمل تهيه 

 .شود مي

 .است) هوايي(آهك سفيد معمولي ، ي اجراي شفتهاه رديفآهك منظور شده در  .8

گونـه   مربوط به اجراي كار در هر محـل و بـه هـر شـكل، منظـور شـده و هـيچ       هاي  ريزي، تمام هزينه ي مربوط به شفتهها رديفدر  .9
 .شود ميبه غير از آنچه به صراحت تعيين شده است پرداخت ن يا نهاپرداخت جداگ

كيلومتر در نظر گرفته شده  30باراندازي تا  حمل و، ت پيش ساخته بتن اين فصل هزينه بارگيريي مرتبط با قطعاها رديفدر قيمت  .10
 .كيلومتر قابل پرداخت نيست 30حمل مازاد بر  .است

 .گيرد ميصورت ن اي منظور شده و پرداخت اضافه ها قيمتهزينه افت و شكستگي احتمالي قطعات پيش ساخته در  .11

 15/1ي مربوط با اعمال ضـريب  ها رديفكشي با تلمبه موتوري باشد بهاي  نياز به آب.. .بتني وهاي  چنانچه براي نصب طوقه و كول .12
 .شود ميپرداخت 

 .شود هاي مربوط اضافه مي درصد به بهاي رديف 20در صورتيكه عمليات بتن ريزي در داخل قنات انجام شود  .13
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

  متر مكعب 438,500

كيلـوگرم سـيمان در متـر     100تهيه و اجـراي بـتن بـا    
 .مكعب بتن

060101  

  

  متر مكعب  480,500

كيلـوگرم سـيمان در متـر     150تهيه و اجراي بـتن، بـا   
 .مكعب بتن

060102 

  

  متر مكعب  559,500

كيلوگرم سـيمان در متـر مكعـب     200تهيه و اجراي با 
 .بتن

060103 

  

  كعبمتر م  598,500

كيلـوگرم سـيمان در متـر     250تهيه و اجراي بـتن بـا   
 .مكعب بتن

060104 

  

  متر مكعب  646,500

كيلـوگرم سـيمان در متـر     300تهيه و اجراي بتن بـا   
 .مكعب بتن

060105 

  

  متر مكعب  685,000

كيلـوگرم سـيمان در متـر     350تهيه و اجراي بـتن بـا   
 .مكعب بتن

060106 

  

  متر مكعب  20,600

هاي بـتن ريـزي، چنانچـه بـتن در      بها به رديفاضافه 
 .سانتي متر يا كمتر اجرا شود 15ضخامتهاي 

060201  

  

  متر مكعب  49,900

هاي بتن ريزي، براي بتن ريـزي از   اضافه بها به رديف
 5پي به باال در ديوارها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 

 .متر

060202 

  

  متر مكعب  60,100

بـتن ريـزي كـه زيـر سـطح آب      اضافه بهاي هر نـوع  
زيرزميني انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه 

 .موتوري الزامي باشد

060203 

  

  متر مكعب  100,500

هاي بـتن ريـزي، در صـورتي كـه      اضافه بها به رديف
متـر مكعـب    4حجم بتن هر يك از ابنيه فني، كمتر از 

 .باشد

060301 

  

  متر مكعب  211,500

 100اجـراي شـفته بـا خـاك محـل و       تهيه مصـالح و 
 .كيلوگرم آهك شكفته درمتر مكعب شفته

060401  



  كارهاي بتني. فصل ششم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 

 
 

26  
 

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

  متر مكعب  240,000

خـاك  (تهيه مصالح  و اجراي شفته با خـاك شـن دار   
كيلـوگرم آهـك    100و ) اي محل و مخلـوط رودخĤنـه  

 .شكفته در متر مكعب

060402  

  

  متر مكعب  68,700

بـه ازاي   060402و  060401هـاي   اضافه بها به رديف
 .كيلوگرم آهك اضافه در متر مكعب شفته 50هر 

060403  

  

  متر مكعب  2,373,000

سـاخته   تهيه، حمل و نصب درپوش و دال بتنـي پـيش  
 10به ضـخامت   15×15گرد آجدار  مسلح با شبكه ميل

كيلوگرم سـيمان در متـر مكعـب     350ميليمتر با عيار 
 .ها ها و كانال براي  ميله چاه

060501  

  

  متر مكعب  1,527,000

هاي بتني پـيش سـاخته بـه عيـار      تهيه و نصب جدول
كيلوگرم سيمان در متـر مكعـب و مـالت ماسـه      250

 .با بندكشي مربوط 1:5سيمان 

060601  

  

  متر مكعب  3,106,000

هاي بتنـي مسـلح پـيش سـاخته بـه انضـمام        تهيه كول
متربا  20گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ميل

كيلو گرم سيمان در متر مكعب و پر كـردن   350عيار 
پشت كول با خاك موجود محل، بر حسب حجم بـتن  

  .كول در داخل قنات

060701  

  

  متر مكعب  2,113,000

اي بـه   ساخته دايره تهيه و نصب طوقه بتني مسلح پيش
متر با عيـار   20گرد، حمل و نصب تا عمق  انضمام ميل

داخل ميله چـاه   كيلو گرم سيمان در متر مكعب، 350
و پر كردن پشت طوقـه بـا خـاك موجـود محـل، بـر       

 .حسب حجم بتن طوقه

060702  

  

  متر مكعب  3,760

در صورتي كه  060702و 060701اضافه بها به رديف 
متـر انجـام    20نصب كول و طوقـه در عمـق بـيش از    

  .متر 20شود،به ازا هر يك متر عمق اضافي مازاد بر 

060801  

  

  كعبمتر م  689,500
تهيه مصالح بنائي با بلوك سيماني توخـالي و مـالت    

 .1:5ماسه سيمان 

060901  

  

  متر مكعب  289,000
هاي سيماني توخالي با مـالت   هاي بلوك پركردن حفره

 .به ازاي هر متر مكعب حجم بلوك چيني 1:5

061001  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

  مترطول  414,000

در ) كول برگـردان (هاي داخل كوره  نصب مجدد كول
 .هر عمق

061101  
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   فوالدي  كارهاي . هفتم  فصل
  

   مقدمه
  .پرداخت نخواهدشد يها Ĥنمنظور شده و هزينه جداگ ها آننصب  وتمام مصالح هزينه تهيه  اين فصلي ها رديفدر قيمت  .1
بابت هيچ گونه  ي واحد مربوط منظور شده واز اينها قيمتسيم آرماتوربندي، در  مربوط به تهيه ومصرف الكترود ومفتول ياهاي  هزينه .2

  .اضافه بها يا اضافه وزني پرداخت نميشود

ها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقي مي مانند بر گرد ميلهاي نگه دارنده مورد نياز كه به منظور حفظ فاصله گرد ميلبهاي خركها و .3
  .ي مربوط قابل پرداخت استها رديفتنظيمي و طبق هاي  اساس صورت جلسه

، وزن كار طبق وزن تئوريك و به ماخذ جدولهاي استاندارد گيرد ميبر اساس وزن كار صورت  ها آنيي كه پرداخت ها رديفدر مورد  .4
  .مربوط يا جدولهاي كارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد

گ زدن ي اين فصل، بهاي برشكاري، سوراخكاري، جوشكاري، بستن پيچ و مهره، پرچكاري و همچنين سنها رديفدر تمام  .5
ي ها قيمتمربوط به تهيه و مصرف الكترود، پيچ  ومهره، پرچ ومانند آن، در هاي  هزينه، همچنين. وكارهاي مشابه منظور شده است

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

 يها رديف، جداگانه از ها آنو پي سازي  كني پي زي دارد، هزينهو پي سا كني پي نياز به ها آنيي از اين فصل كه اجراي ها رديف .6
  .شود ميپرداخت ، ي مربوطها فصل

  .شود ميي مربوط، پرداخت ها فصل يها رديفاز  071101 رديفهزينه عمليات خاكي و كارهاي بنائي مربوط به  .7

  .بهاي پيچ ومهره منظور شده در اين فصل، از نوع پيچ و مهره نرم معمولي است .8

  .شود اضافه مي رديف مربوطدرصد به  15 انجام شودهاي اين فصل در داخل قنات  رديفهاي  كه هريك از فعاليت در صورتي .9



  كارهاي فوالدي. فصل هفتم
 1392اخت و ترميم قنات سال فهرست بهاي واحد پايه رشته س

 
 

29  
 

  

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
 070101  .گرد ساده تهيه، بريدن خم كردن وكار گذاشتن ميل كيلوگرم 23,000  

  

  كيلوگرم  20,500

گـرد آجـدار    بريدن خم كردن وكار گذاشتن ميـل تهيه، 
 .براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 070102  

  

  كيلوگرم  26,500

سـاخته شـده از   ) مش(گرد پيش جوش تهيه شبكه ميل
گرد ساده به انضمام بريدن وكار گذاشتن بـا سـيم    ميل

  .پيچي الزم

 070201  

  

  كيلوگرم  29,200

سـاخته شـده از   ) مش(گرد پيش جوش تهيه شبكه ميل
گرد آجدار به انضمام بريدن وكار گذاشتن با سـيم   ميل

  .پيچي الزم

 070202  

  

  كيلوگرم  670

گـرد، چنانچـه عمليـات     هـاي ميـل   اضافه بها به رديف
هاي زيرزميني انجام شود و آبكشـي بـا    پايين تراز آب

 .تلمبه موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد

 070301  

  

  كيلوگرم  1,360

گردگذاري، در صـورتيكه   هاي ميل اضافه بها به رديف
گرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليكي كمتر  وزن ميل

  .كيلو گرم باشد 600از 

 070401  

  

  كيلوگرم  28,400

تهيه مصالح فلزي تابلوها و پايـه آن بـه هـر شـكل و     
 .اندازه، بر حسب كيلوگرم پايه و تابلو

 070501  

  

  كيلوگرم  61,800

هاي فوالدي براي هدايت آب به هر  يه و نصب لولهته
 .هاي مربوط گاه قطر به طور كامل با اتصاالت و تكيه

070701  

  

  كيلوگرم  27,200

ــه   ــب دريچ ــه و نص ــراي     تهي ــزي ب ــاده فل ــاي س ه
هاي تقسيم و آبگيـري بـه صـورت كشـويي،      حوضچه

هاي مشابه، بـا   طرفه و يا دريچه هاي يك دستي، دريچه
  .د زنگيك دست رنگ ض

070801 

  

  كيلوگرم  26,000

گيـر بـا يـك     هاي آشغال تهيه و ساخت و نصب شبكه
  .دست رنگ ضد زنگ

070901 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

  كيلوگرم  27,700

تهيه مصالح فلـزي بـه منظـور تعبيـه شـكاف هـدايت       
هاي فرازبنـد و محافظـت    گير، دريچه هاي آشغال شبكه
 هاي بتني، از نبشي و ناوداني و غيـره، بـا   هاي سازه لبه

  .يك دست رنگ ضد زنگ

071001 

  

  كيلوگرم  35,700
هـاي   تهيه و نصب سيم خاردار با مـيخ و سـيم و پايـه   

  .الزم
071101 

  

  كيلوگرم  12,500
به منظـور اجـراي   ) تورمرغي(تهيه و نصب تورسيمي 

  .اندود سيماني
071201 
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  اتيلن  گذاري با لوله پلي لوله. فصل هشتم
  

   مقدمه
است، و عمليات در كانال اتيلن  پليهاي  شرح مختصري از عمليات لوله گذاري با لوله 080105تا  080101ي ها يفردمفاد درج شده در  .1

  :به شرح زير است ها رديفتفصيلي اين 
  .الزم برداري نقشهو انجام كارهاي گذاري  لولهتميزكردن وآماده كردن مسير  .1- 1
يا تا و باراندازي و ريسه كردن در كنار ترانشه  محل نصب و ته به مورد تاكارفرما، بس ، از محل تحويل ازها لولهحمل بارگيري و  .2- 1

 .هاي مربوط در محلتا محل نصب و باراندازي  ها آنانباشت فرعي و باراندازي در آنجا، همراه با بارگيري مجدد و حمل  هاي محل

 .كنار ترانشهحفر ترانشه با هر نوع وسيله مكانيكي تا عمق مورد نظر، و ريختن خاك حاصل در .3- 1

 سطحي داخل ترانشه هاي آبشيب بندي و تسطيح كف ترانشه، ريختن و پخش خاك سرندي، آب پاشي، كوبيدن، تلمبه زني و تخليه  .4- 1
 ).در صورت لزوم(

ها و انجام  تنظيم سرلوله) درصورت لزوم( حفاظت كامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجي، برش و آماده سازي سرلوله .5- 1
 .كامل جوشكاري كه بر حسب مورد الزم است خارج از ترانشه انجام شود بطور عمليات

و انجام عمليات جوشكاري كه بر حسب مورد الزم است درون ترانشه انجام شود،  ها لوله درون ترانشه، تنظيم سر ها لولهقراردادن  .6- 1
 .ها لولههمراه با كليه عمليات مرتبط با حفاري اضافي مربوط و نصب 

 .خاك سرندي با، درون ترانشههاي  اطراف و روي لوله يريز خاك .7- 1

 .خط لوله عاري از هر گونه رسوب و مواد زايد باشد، بطوريكه پس از تخليه، آزمايش هيدروليكي خط لوله، شامل پركردن و تخليه .8- 1

ح زمين، بدون كوبيدگي، پخش و كوبيدن خاك سرندي با وسايل دستي تا تراكم مورد لزوم طبق مشخصات فني، پركردن ترانشه تا سط .9- 1
 .اضافي و ساير عمليات تكميلي الزم هاي خاك، پخش )خاكريز نهايي(برداري خاكبا خاك حاصل از 

  :مانند انواع سه راه، زانويي، كمربند و تبديل شامل عمليات زير استاتيلن  پليهاي  اجراي هر قطعه از متعلقات پلي اتيلني يا چدني لوله .2
  .از محل تحويل از كارفرما تا محل نصب و باراندازي در كنار ترانشه، و اجزاي مربوط بارگيري و حمل متعلقات .2-1
 .انجام حفاري اضافي الزم و كليه عمليات مرتبط با آن .2-2

 .لوله براي نصب متعلقات برش لوله، تنظيم و آماده كردن سر .2-3

، انجام جوشكاري الزم و ها آنن ترانشه، نصب حفاظت كامل داخل متعلقات از ورود هر گونه مواد خارجي، قراردادن متعلقات درو .2-4
 .ساير عمليات تكميلي الزم

نحوه اندازه گيري خط لوله بر اساس طول واقعي اجرا شده با در نظر گرفتن (كليات  14 قسمتي از هزينه حمل و نصب متعلقات طبق بند .3
اضافي اجراي متعلقات پلي اتيلنـي يـا چـدني    هاي  هزينهو براي جبران  شود مياين فهرست بها محاسبه ) ت و متعلقات خواهد بوداتصاال
بـه هـر قطعـه از     بـه شـرح زيـر    ،بهاي واحد يك متر طول لوله مربوط ازپلي اتيلن، با توجه به قطر لوله، به ترتيب اضافه بهايي هاي  لوله

  .گيرد ميمتعلقات پلي اتيلني يا چدني تعلق 

  .درصد رديف مربوط 110ني اتيل از متعلقات پلي براي اجراي هر قطعه. 1- 3

  .درصد رديف مربوط 150ر قطعه از متعلقات چدني براي اجراي ه. 2- 3
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د به ازاي هر يك متر عمق صدر 32ي اين فصل انجام شود، ها رديفبيشتر از عمق تعيين شده در هاي  عمقدر گذاري  لولهكه  در صورتي .4
درصد، اگر عمق  32بعنوان مثال اگر عمق يك متر بيشتر باشد، . شود مي هي اين فصل، بر حسب مورد اضافها رديفبيشتر به بهاي واحد 

 .شود ميكسر متر به تناسب محاسبه . بيشترهاي  عمقدرصد و به همين ترتيب براي  64=2×32دو متر بيشتر باشد 

نسبت به كل عمليات در جدول فوق  2و  1اتيلن به شرح بندهاي  ري با لوله پلياگذ درصد تقريبي هزينه انجام هريك از مراحل كار لوله .5
 .گيرد هاي موقت مورد استفاده قرار مي درج شده است كه براي پرداخت صورت وضعيت 1شماره 

  هاي لولهگذاري در داخل قنات با  عمليات لوله شرح ،در داخل كوره قنات انجام شوداتيلن  پليبا لوله گذاري  لولهكه  در صورتي .6
 : زير است  قرار  ، به اتيلن  پلي     

 .ها آنها، اتصاالت و متعلقات به محل نصب و باراندازي و نگهداري  بارگيري و حمل لوله .6-1

 .متري 20حمل لوله و لوازم به داخل قنات تا عمق  .6-2

 .ها و انجام عمليات جوشكاري بر حسب مورد كه الزم است درون قنات انجام شود لوله شامل تنظيم سر لوله نصب .6-3

 .عاري از هر گونه رسوب و مواد زايد باشدلوله شامل، پر كردن و تخليه، به طوري كه پس از تخليه،  آزمايش هيدروليكي خط .6-4

 .اتيلني مانند سه راه، زانويي، كمر بند و تبديل هاي پلي اتيلني يا چدني لوله اجراي هر قطعه از متعلقات پلي .6-5

درصد بهاي واحد  50معادل  ها و متعلقات طول لوله، اتصالي ، شاملمتر 20تا عمق  اخل قناتدبهاي هر متر طول لوله نصب شده در  .7
 .ذاري در اين فصل خواهد بودگ ي مربوط به لولهها رديف

بند  مندرج دردرصد  50متر،  به  10درصد به ازاي هر  5متر نصب شود، اضافه بهايي معادل   20در صورتي كه لوله در عمق بيش از .  7-1
     .شود مي اضافه 7

                                                                                        متر باشد،   35عمق  نانچهچ ،مثال
 15 = 20- 35   

5/7 =  5 % * 10
15  

  5/57= 50 + 5/7   
ضمناً اضافه  ،باشد گذاري در داخل كانال مي به لولهرديف مربوط  ايبه 575/0 معادل متري قنات،  35اي اجراي لوله در عمق هب، بنابراين
براي اجراي كار  1و ضرايب جدول شماره  شود حسب مورد اعمال شده و هيچ پرداخت ديگري انجام نمينيز  2-3و  1-3 هاي بهاي بند

  .گيرد در داخل قنات مورد استفاده قرار نمي
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  داخل ترانشه مختلف  قطرهاي با اتيلن  پلي  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .1  جدول
  

  شماره
  رديف

  110- 250  315-400  )ميليمتر(قطر لوله 
  درصد قابل پرداخت  شرح عمليات

  10  7  الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن  1

2  
از كارفرما و   تحويل  حلها و اتصاليها، از م لوله  و حمل  بارگيري
  مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي

5/1  1  

  23  25  حفر ترانشه  3
  5/11  5/7  ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح  4
  11  5/18  ها آن  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  قراردادن  5
  11  9  سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  ريزي خاك  6
  9  11  لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش  7
  5/23  5/20  تكميلي  وعمليات ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  وكوبيدن پخش  8

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

  مترطول 34,900

ميليمتر و عمق  110اتيلن به قطر  گذاري با لوله پلي لوله
 .متر 1ترانشه تا 

 080101 

  

  مترطول  55,400

ميليمتر و عمق  200اتيلن به قطر  گذاري با لوله پلي لوله
 .متر 5/1ترانشه تا 

 080102  

  

  مترطول  66,800

ميليمتـر و   250اتـيلن بـه قطـر     گذاري با لوله پلي لوله
 .متر 75/1عمق ترانشه تا 

 080103  

  

  مترطول  84,200

ميليمتـر و   315ن بـه قطـر   اتـيل  گذاري با لوله پلي لوله
 .متر 75/1عمق ترانشه تا 

 080104  

  

  مترطول  109,500
ميليمتـر و   400اتـيلن بـه قطـر     گذاري با لوله پلي لوله

 .متر 75/1عمق ترانشه تا 

 080105  
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  آزبست سيمان گذاري با لوله لوله . نهم  فصل
  

   مقدمه
هاي آزبست سيمان تحـت فشـار، از   با لولهگذاري  لولهح مختصري از عمليات ، شر090115تا  090101ي ها رديفمفاد درج شده در  .1

  :، به شرح زير استها رديفاست و عمليات تفصيلي اين  در ترانشه ،Dهر كالس به استثناي كالس 
  .الزم برداري نقشهبا وسايل مكانيكي و انجام كارهاي گذاري  لولهبوته كني، تميز كردن مسير .  1-1
هـاي   ندازي و ريسه كـردن در كنـار تراشـه و يـا محـل     ها و اتصاليها، از محل تحويل از كارفرما تا پاي كار و بارامل لولهبارگيري و ح .2- 1

 .هاي مربوط تا محل نصب و باراندازي در محلها  بارگيري مجدد و حمل آنبا جا، همراه  انباشت فرعي و باراندازي در آن

 .عمق مورد نظرحفر ترانشه با هر نوع وسيله مكانيكي تا  .3- 1

در (سـطحي داخـل ترانشـه     هـاي  آبشيب بندي و تسطيح كف ترانشه، ريختن خاك سرندي، آب پاشي، كوبيدن، تلمبه زني و تخليه  .4- 1
 )صورت لزوم

 .ها آنها و اتصاليها درون ترانشه و نصب قراردادن لوله حفاظت كامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجي، .5- 1

 .هاي درون ترانشه، با خاك سرنديلولهاطراف و روي  ريزي خاك .6- 1

شامل پر كردن و تخليه، به طوري كه پس از تخليه، خط لوله عـاري از هـر گونـه     ،آزمايش هيدروليكي خط لوله، طبق مشخصات فني .7- 1
 .رسوب و مواد زايد باشد

ه تا سطح زمين، بدون كوبيدگي پخش و كوبيدن خاك سرندي با وسايل دستي تا تراكم مورد لزوم طبق مشخصات فني، پر كردن ترانش .8- 1
 .، پخش خاكهاي اضافي و ساير عمليات تكميلي الزم)خاكريز نهايي(با خاك حاصل از خاكبرداري 

هاي آزبست سيمان تحت فشار، مانند انواع سه راه، چهار راه، زانـويي، تبـديل، اسـپيكات، فلـنج،     اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله .2
  :شامل عمليات زير استساكت فلنج و ژوئن ژيبو 

  .هاي مربوط، از محل تحويل از كارفرما تا پاي كار و باراندازي در محل نصببارگيري و حمل متعلقات، واشر و پيچ و مهره .2-1
 .انجام حفاري اضافي الزم و كليه عمليات مرتبط با آن .2-2

 .برش لوله، تنظيم و آماده كردن سر لوله براي نصب متعلقات .2-3

و ساير عمليـات تكميلـي    ها آنلقات از ورود هر گونه مواد خارجي، قراردادن متعلقات درون ترانشه، نصب حفاظت كامل داخل متع .2-4
 .الزم

-و براي جبران هزينه شود مي كليات اين فهرست بها محاسبه 14بند قسمتي از هزينه حمل و نصب متعلقات طبق موارد اشاره شده در 

بست سيمان، با توجه به قطر لوله، اضافه بهايي به اندازه درصدي از بهاي واحد يك متر هاي آزهاي اضافي اجراي متعلقات چدني لوله
  :گيردطول مربوط، به شرح زير، به هر قطعه از متعلقات چدني تعلق مي

  درصد 105ميليمتر،  250تا  80هاي آزبست سيمان به قطر براي اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله . 2-4-1
  درصد 195ميليمتر،  500تا  300هاي آزبست سيمان به قطر جراي هر قطعه از متعلقات چدني لولهبراي ا .2-4-2
  درصد 215ميليمتر،  1000تا  600هاي آزبست سيمان به قطر براي اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله .2-4-3

درصد به ازاي هر يك متر عمق بيشـتر   21ل انجام شود، ي اين فصها رديفبيشتر از عمق تعيين شده در هاي  عمقگذاري در چنانچه لوله .3
درصـد، اگـر عمـق     21به عنوان مثال، اگر عمق يك متر بيشتر باشد،  . شود مي ي اين فصل، بر حسب مورد، اضافهها رديفبه بهاي واحد 

  .شود مي هبيشتر، كسر متر به تناسب محاسبهاي  عمقدرصد و به همين ترتيب براي  42=2*21دو متر بيشتر باشد 
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ي اين فصل، پس از اعمال درصد مربوط به بند ها رديفدرصد به بهاي  7انجام شود،  Dبا لوله آزبست سيمان كالس گذاري  لولهچنانچه  .4
  .، بر حسب مورد، اضافه شود3

 2كل عمليات، در جدول  ، نسبت به1هاي آزبست سيمان، به شرح بند با لولهگذاري  لولهدرصد تقريبي هزينه انجام هر يك از مراحل كار  .5
 .گيرددرج شده است، كه براي پرداخت صورت وضعيتهاي موقت مورد استفاده قرار مي

  
  داخل ترانشه هاي آزبست سيمان با قطرهاي مختلفدرصد پرداخت مراحل مختلف عمليات لوله گذاري، براي لوله. 2جدول 

  
  شماره
  رديف

  80- 250  300- 500  600- 1000  )ميليمتر(قطر لوله 
  درصد قابل پرداخت  شرح عمليات

  5/8  5/4  2  الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن  1

2  
از كارفرما و  تحويل  ها و اتصاليها، از محل لوله  و حمل  بارگيري
  مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي

5/19  5/15  10  

  5/18  5/13  12  حفر ترانشه  3
  13  5/9  7  ترانشه  كف  كردن  ادهو آم  تسطيح  4
  6  5/11  5/13  ها آن  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  قراردادن  5
  9  9  5/8  سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  ريزي خاك  6
  5/13  16  5/18  لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش  7
  5/21  5/20  19  تكميلي  وعمليات ي، خاكريز نهاي سرندي  خاك  وكوبيدن پخش  8

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

 طولمتر 54,800

ميليمتـر   80گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 5/1و عمق ترانشه تا 

 090101 

  

 طولمتر  55,700

ميليمتـر   100قطر گذاري با لوله آزبست سيمان، به لوله
  .متر 5/1و عمق ترانشه تا 

 090102  

  

 طولمتر  60,500

ميليمتر  150گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 5/1و عمق ترانشه تا 

 090103  

  

 طولمتر  75,200

ميليمتـر   200گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 75/1و عمق ترانشه تا 

 090104  

  

 طولمتر  83,400

 250گـذاري بـا لولـه آزبسـت سـيمان، بـه قطـر        لوله
  .متر 75/1ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 090105  

  

 طولمتر  105,000

ميليمتر  300گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 75/1و عمق ترانشه تا 

 090106  

  

 طولمتر  119,500

 350ر گـذاري بـا لولـه آزبسـت سـيمان، بـه قطـ       لوله
  .متر 75/1ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 090107  

  

 طولمتر  141,500

ميليمتر  400گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 2و عمق ترانشه تا 

 090108  

  

 طولمتر  158,500

 450گـذاري بـا لولـه آزبسـت سـيمان، بـه قطـر        لوله
  .متر2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 090109  

  

 طولمتر  173,000

ميليمتر  500گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 2و عمق ترانشه تا 

 090110  

  

 طولمتر  227,000

ميليمتر  600گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر2و عمق ترانشه تا 

 090111  

  

 طولمتر  255,500

تر ميليم 700گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 25/2و عمق ترانشه تا 

 090112  

  

 طولمتر  302,500

ميليمتر  800گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 25/2و عمق ترانشه تا 

 090113  

  

 طولمتر  342,000

ميليمتر  900گذاري با لوله آزبست سيمان، به قطر لوله
  .متر 5/2و عمق ترانشه تا 

 090114  

  

 طولمتر  385,000

 1000گـذاري بـا لولـه آزبسـت سـيمان، بـه قطـر        لوله
  .متر 5/2ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 090115  
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    و پمپ نصب شير . دهم  فصل
  

   مقدمه
  :، به شرح زير استها رديفي حمل ونصب شيرها، شرح مختصري از عمليات است و عمليات تفصيلي اين ها رديفمفاد درج شده در  .1

  :شامل، آالت از هر كالس و در هر عمق، در زير خاك يا داخل حوضچهحمل ونصب شير. 1- 1

، از محل تحويل )، قاب و دريچه بازديد در مورد شيرهاي مدفوناي و روكش چكمه (مربوطهاي  بارگيري و حمل شير، واشر و پيچ و مهره  -
  .از كارفرما تا پاي كار، و باراندازي در محل نصب

  ).در مورد شيرهاي مدفون(الزم، شيب بندي و تسطيح كف ترانشه، آب پاشي و كوبيدن انجام عمليات خاكي اضافي  -

  ).در صورت لزوم(سطحي داخل ترانشه يا حوضچه هاي آبتلمبه زني و تخليه  -

 ها آننصب  حفاظت كامل داخل شير از ورود هر گونه مواد خارجي، قراردادن شير، واشر و پيچ و مهره ها درون ترانشه يا حوضچه و  -
  ).، قاب و دريچه بازديد در مورد شيرهاي مدفوناي همراه با نصب روكش چكمه(

  ).در مورد شيرهاي مدفون(اطراف وروي شير درون شيرها، با خاك سرندي و كوبيدن آن با وسايل دستي، تا تراكم مورد لزوم ريزي خاك  -

در مورد شيرهاي (اضافي هاي خاك، پخش )خاكريز نهايي( برداري خاكپركردن ترانشه تا سطح زمين، بدون كوبيدگي، با خاك حاصل از   -
  .و ساير عمليات تكميلي الزم) مدفون

ي اين ها رديف، و مابقي هزينه در قسمت شود مي كليات اين فهرست بها محاسبه 14قسمتي از هزينه حمل و نصب شيرها، طبق بند  .2
 .فصل منظور شده است

 .شود درصد به بهاي رديف مربوط اضافه مي 30قنات نصب شود،  در داخل يا پمپ در صورتي كه شير .3

شود كه قنات به دليل ريزش، آب بند شده و عمليات پمپاژ براي تخليه آب به منظور اجراي  وقتي پرداخت مي 100301بهاي رديف  .4
  .عمليات الزم باشد
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
 100101  .ميليمتر 100تا  80مل ونصب شيركشويي به قطر ح عدد 139,500  

.ميليمتر 250تا  150حمل ونصب شير كشويي به قطر  عدد  188,500    100102  

  100103  .ميليمتر 400تا  300حمل ونصب شيركشويي به قطر  عدد  362,000  

  

 عدد  263,500

 250تـا   150اي بـه قطـر    حمل ونصـب شـير پروانـه   
 .ميليمتر

 100201  

  

 عدد  351,500

 400تـا   300اي بـه قطـر    حمل و نصـب شـير پروانـه   
 .ميليمتر

 100202  

  

48,100  
-دستگاه
  ساعت

پمپاژ و تخليه آب قنات براي اجـراي عمليـات مـورد    
  .لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط

 100301  
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  حمل و نقل . يازدهم  فصل
  

   مقدمه
  تحويل  پيمانكار، از محل  توسط  شده  تهيه  كارفرما يا مصالح  تحويلي  مصالح  ، براي كيلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ، حمل بارگيري  هزينه .1

  هزينه.  است  شده  بها در نظر گرفته فهرست  اين  يها رديف  ، در قيمت مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  و همچنين  تا انبار كارگاه  يا تهيه
و   و قاب  ها، پله لوله  حفاظت  ، شيرها، اتصاليها، مصالح ها، متعلقات ، لوله گرد ميلآهك، ،  سيمان  كيلومتر، تنها براي 30مازاد بر   حمل
  حمل  هزينه  گونه ، هيچ ساير مصالح  و براي شود مي  پرداخت  فصل  اين  يها رديف  مورد بر اساس  ، بر حسب تحويلي كارفرما  دريچه
  .نخواهد شد  پرداخت بيني شده بجز مواردي كه در مقدمه فصل پيش  يا نهاجداگ

  زير تعيين  شرح گيرد، به قرار مي  كيلومتر مورد استفاده 30 مازاد بر  حمل  هزينه  در محاسبه  كه 1بند   موضوع  از مصالح  مقادير هر يك .2
  :شود مي

   سيمان. 1ـ2
  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به هاي بنايي و اندود و بندكشي و مالت ، قطعات بتنيبتن در  عيار سيمان  ، بر اساس مقدار سيمان 

  .شود مي
پاكتي و هاي مربوط به حمل سيمان  و هزينه آن از رديفدرصد براي اتالف محاسبه  6مقدار آهك، براساس عيار آن در شفته به اضافه . 2ـ2

  .شود محاسبه ميگرد  ميل
   آالت آهن. 3ـ2
  .شود مي ، منظور حمل  بابت  كيلوگرم 05/1 ،  مصرفي گرد ميل  كيلوگرم  هر يك  ازاي به 

و يا   مقادير مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزينه  احتساب  تنها براي  فصل  اين  مقدمه  در بندهاي  شده  مقادير تعيين .3
  .ساير موارد، نخواهد بود

  :شود مي  زير تعيين  شرح ، به حمل  هزينه  پرداخت  ، براي سيمان  دأ حملمب .4
خريد بايد قبالً   محل  حالت  در اين.  است  مربوط  كارخانه  ، محل شود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي مستقيماً از كارخانه  سيمان  چنانچه. 1ـ4
  .كارفرما برسد  مشاور و تصويب  تأييد مهندس به
مورد نظر را توليد   سيمان  كه(  سيمان  كارخانه  نزديكترين  محل  نشود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي مستقيماً از كارخانه  سيمان  چنانچه. 2ـ4
  .، خواهد بود)كند مي
  :شود مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  ، برايگرد ميل  مبدأ حمل .5
  براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي  توليد كنندگانمستقيماً از  ،گرد ميل  كه  در صورتي. 1ـ5

بايد قبالً   خريد يا تحويل  محل  حالت  در اين. خواهد بود  تحويل  محل ،مركز  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخليتوليد كنندگان خريد از 
  .كارفرما برسد  مشاور و تصويب  دستأييد مهن به
  نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخليتوليد كنندگان مسقيماً از  گرد ميل  كه  در صورتي. 2ـ5

نورد نيز جزو توليدكنندگان محسوب  هاي كارخانه. كند فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي كننده نزديكترين محل توليد
  . شوند مي
واحد   از بهاي  ، با استفاده چدني  و دريچه  و قاب  ، پله)كارفرما  مواد تحويلي(ها  لوله  حفاظت  ، شيرها، اتصاليها، مصالح متعلقات  حمل  بهاي .6

  .شود مي  محاسبه 50/2  ضريب  و اعمال  پاكتي  و سيمان گرد ميل  حمل  يها رديف
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، ) گذاري در لوله  مفيد هر شاخه  طول متر  اساس و بر  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد كل  براي(  سيمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي رديف  بهاي .7
واحد   بهاي از  مورد، با استفاده  با ساير قطرها، برحسب  فوق  هاي لوله  حمل  بهاي.  است شده  بيني ميليمتر، پيش 300قطر   به  لوله  براي

  .شود مي  ، تعيين3  در جدول  شده  درج  ضرايب  ميليمتر و اعمال 300قطر   به  لوله  حمل  هاي رديف
  

   سيمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي ضريب. 3  جدول
  

  450  400  350  300  250  200  )ميليمتر(قطر لوله 
  3  75/1  25/1  1  74/0  51/0  ضريب

  1000  900  800  700  600  500  )ميليمتر(قطر لوله 
  5/8  5/7  7  5/4  5/4  3  ضريب

    
، ) گذاري در لوله  مفيد هر شاخه  متر طول  اساس و بر  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد كل  براي(  اتيلن  پلي  هاي لوله  حمل  هاي رديف  بهاي .8

واحد   از بهاي  مورد، با استفاده  قطرها، برحسب با ساير  فوق  هاي لوله  حمل  بهاي.  است  شده  بيني ميليمتر، پيش 315قطر   به  لوله  براي
 .شود مي  ، تعيين4  در جدول  شده  درج  ضرايب  ميليمتر و اعمال 315قطر   به  لوله  حمل  هاي رديف

و سيمان و اعمال  گرد هاي حمل ميل با استفاده از بهاي واحد رديف) مصالح تحويلي كارفرما(ها  بهاي حمل متعلقات، شيرها و اتصالي .9
  .شود محاسبه مي 50/2ضريب 

  اتيلن  پلي  هاي لوله  حمل  هاي ضريب. 4  جدول
  

  315  280  250  225  200  110  )ميليمتر(قطر لوله 
ا ت 350

400  
  35/1  1  77/0  61/0  5/0  35/0  20/0  ضريب

  



  حمل و نقل. فصل يازدهم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 

 
 

42  
 

  
  

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

 كيلومتر  -تن  720

 30مـازاد بـر     گرد و سيمان پاكتي، نسبت به حمل ميل
 .كيلومتر 75كيلومتر، تا فاصله 

 110101 

  

  كيلومتر  -تن   485
 75مـازاد بـر     گرد و سيمان پاكتي، نسبت به حمل ميل

  .كيلومتر 150كيلومتر، تا فاصله 
 110102  

  

  كيلومتر  -تن   305
 150بـر   مازاد  گرد و سيمان پاكتي، نسبت به حمل ميل

  .كيلومتر 300كيلومتر، تا فاصله 
 110103  

  

  كيلومتر  -تن   250
 300مـازاد بـر    گرد و سيمان پاكتي، نسبت به حمل ميل

  .كيلومتر 450كيلومتر، تا فاصله 
 110104  

  

  كيلومتر  -تن   215
 450مازاد بر   گرد و سيمان پاكتي، نسبت به حمل ميل

  .كيلومتر 750كيلومتر، تا فاصله 
 110105  

  

  كيلومتر  -تن   180
 750مازاد بر   گرد و سيمان پاكتي، نسبت به حمل ميل
  .كيلومتر

 110106  

  

100  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، نسـبت   300قطر   بهآزبست سيمان حمل لوله 
  .كيلومتر 75كيلومتر تا فاصله  30مازاد بر   به

 110201  

  

69  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، نسـبت   300قطر   بهست سيمان آزبحمل لوله 
  .كيلومتر 150كيلومتر تا فاصله  75مازاد بر   به

 110202  

  

43  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، نسـبت   300قطر   بهآزبست سيمان حمل لوله 
  .كيلومتر 300كيلومتر تا فاصله  150مازاد بر   به

 110203  

  

36  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، نسـبت   300قطر   بهمان آزبست سيحمل لوله 
  .كيلومتر 450كيلومتر تا فاصله  300مازاد بر   به

 110204  

  

31  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، نسـبت   300قطر   بهآزبست سيمان حمل لوله 
  .كيلومتر 750كيلومتر تا فاصله  450مازاد بر   به

 110205  

  

26  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر، نسـبت   300قطر   بهآزبست سيمان حمل لوله 
  .كيلومتر 750مازاد بر   به

 110206  

  

60  
  -مترطول 
  كيلومتر

 ميليمتـر، نسـبت بـه    315قطـر    بهاتيلن  پليحمل لوله 
  .كيلومتر 75كيلومتر تا فاصله  30مازاد بر  

 110301  

  

40  
  -مترطول 
  كيلومتر

  ميليمتـر، نسـبت بـه    315قطـر    بهاتيلن  پليحمل لوله 
  .كيلومتر 150كيلومتر تا فاصله  75ازاد بر م

 110302  

  

25  
  -مترطول 
  كيلومتر

  ميليمتـر، نسـبت بـه    315قطـر    بهاتيلن  پليحمل لوله 
  .كيلومتر 300كيلومتر تا فاصله  150مازاد بر 

 110303  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  

21  
  -مترطول 
  كيلومتر

  ميليمتـر، نسـبت بـه    315قطـر    بهاتيلن  پليحمل لوله 
  .كيلومتر 450كيلومتر تا فاصله  300مازاد بر 

 110304  

  

18  
  -مترطول 
  كيلومتر

  ميليمتـر، نسـبت بـه    315قطـر    بهاتيلن  پليحمل لوله 
  .كيلومتر 750كيلومتر تا فاصله  450مازاد بر 

 110305  

  

15  
  -مترطول 
  كيلومتر

  ميليمتـر، نسـبت بـه    315قطـر    بهاتيلن  پليحمل لوله 
  .تركيلوم 750مازاد بر 

 110306  
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   دستمزدي  كارهاي . زدهمدوا  فصل 
  

   مقدمه
  : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، برايموضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  هنگام. شود مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1- 1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
  .دشو مي  درج  فصلاين در 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
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  كار پاي  مصالح .1  پيوست
  
   مقدمه 
  كار، طبق  اجراي  مانبنديز  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه شود مي  اطالق  مصالحي كار، به پاي  مصالح .1 

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

  در مقدمه  شده  بيني موارد پيش  استثناي ، به لحمازاد مصا  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  كارگاه
  .شود نمي  ، انجامها فصل

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

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

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

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

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

  صالحم .كار منظور شود پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  و صورت ، موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت  در آخرين .7 
  .شود  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار است  به  و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  مازاد بر مصرف
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
  410101 ماسه شسته متر مكعب 106,500  

  410102 شن شسته متر مكعب  77,300  

  410103 سنگ الشه بنايي ر مكعبمت  109,000  

  410401 سنگ نيم تراش متر مكعب  583,000  

  410501 سيمان پرتلند نوع يك پاكتي تن  858,000  

  410502 سيمان پرتلند نوع يك فله تن  734,500  

  410601  قطعات بتني مسلح  مانند كول، طوقه و درپوش متر مكعب  1,899,000  

  410801 گرد ساده يلانواع م كيلوگرم  21,900  

  410802  گرد آجدار انواع ميل كيلوگرم  18,300  
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   باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح. 2  پيوست

  
  .شود مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه

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

  :در زير  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
  : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
  . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  شپي  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
  . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
  : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
  . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
  . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
  .كار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
  .سود پيمانكار .4ـ2
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  : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه همچنين.  و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ5ـ2

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

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

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  طرحاعتبار   از محل  اجرايي  دستگاههاي  ، توسط) مشمول  پيمانهاي  براي(  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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   كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل. 3  پيوست
  
و هـا، تاسيسـات    انمفراهم كـردن سـاخت  (تجهيزكارگاه، عبارت است از عمليات، اقدامات و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت مانند . 1

شود، تا آغاز و انجام دادن عمليات موضوع پيمـان، طبـق    ياجرا انجام م هبراي دور...) ماشين آالت، تامين روشنايي و هوارساني داخل قنات و 
  .اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود

و ماشـين آالت و ديگـر   هاي موقت، خارج كـردن مصـالح، تجهيـزات     برچيدن كارگاه عبارت از جمع آوري مصالح، تاسيسات و ساختمان. 2
هاي تحـويلي كارفرمـا، طبـق نظـر      ها و محل از كارگاه، تسطيع، تميز كردن و در صورت لزوم به شكل اول برگرداندن زمين تداركات پيمانكار

  .كارفرما است
ي تجهيـز و برچيـدن كارگـاه    هـا  درصد برآورد هزينه اجراي كار بدون هزينـه  3جمع مبالغ مقطوع هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه، نبايد از . 3

در صورتي كه در موارد استثنايي، اين هزينه از حد تعيين شده بيشتر باشد، هزينه تجهيـز و برچيـدن كارگـاه، بايـد قبـل از انجـام       . بيشتر شود
  .مناقصه يا ارجاع كار به صورت ترك مناقصه به تصويب شوراي عالي فني برسد
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  كارهاي جديد. 4پيوست 
  

  :شود ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  قيمت واحد پيش شرح ومنضم به پيمان براي كار جديد ابالغي،  و مقاديربها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود پيمان عمل ميشرايط عمومي  29مطابق بند ج ماده 
و يا روش تعيين بيني شده باشد  منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش و مقاديربها  كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

جديد عيناً براي پرداخت قيمت  ،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش(ها تصريح شده باشد  قيمت واحد آن در مقدمه فصل
، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير هاي باالسري هزينهمانند (هاي مندرج در پيمان  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف استفاده مي) هاي مربوط ضريب
  .درصد است 25ا كار ت
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  مبلغ. شود مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

  .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
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  تعاريف و مفاهيم قنات. 5  پيوست
  

  ):كاريز( تعريف قنات. 1- 5
اي از يك  ، قنات مجموعه1شماره مطابق شكل  .شود يهاي زيرزميني احداث م برداري از آب قنات يك سازه آبي سنتي است كه جهت بهره    

هاي آبدار مناطق مرتفع  با شيبي كمتر از شيب سطح زمين است، كه آب موجود در اليه يا اليه هاي زيرزميني يا چند ميله و يك كوره يا كوره
هاي زيرزميني، با جريان طبيعي  ضمن حفظ تعادل آبها و بركه ها را به كمك نيروي ثقل و بدون استفاده از انرژي،  زمين، رودخانه ها، مرداب

  .رساند جمع آوري و به محل مصرف مي
واحد  .همكاري نمايند بايست در حفظ و نگهداري از آن ها مي ها و ارگان قنات يك منبع آبي و يك اثر تاريخي باستاني بوده و تمامي دستگاه

  .باشد شمارش قنات رشته مي
  1شكل شماره 

  

  
  
  :ف بخشهاي قناتتعري. 2- 5

  :گردد ه ميايهاي قنات ار در ادامه تعاريف هركدام از بخش. تلفي تشكيل شده استخهاي م قنات از بخش 1مطابق با شكل شماره 
  :كوره قنات. 5-2-1
شود، كه  مجراي زيرزميني مظهر تا مادر چاه قنات با سطح مقطع بيضي كف پهن يا تخم مرغي شكل بوده و ابعاد آن طوري طراحي مي   

. شوند بهم متصل مي  كه نهايتاً) هاي فرعي و اصلي كوره(كوره گاهي داراي انشعاباتي است . هاي مقني بتوانند وظايف خود را انجام دهند گروه
و خشكه  باشد و از دو بخش تره كار بنابراين وظيفه كوره، آبگيري از آبخوان و جمع آوري و انتقال آب به مظهر قنات به كمك نيروي ثقل مي

  .كار تشكيل شده است
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  :ميله چاه. 5-2-2
آن حفر شده و از آن براي ورود و خروج گروه مقني، وسايل و ابزارآالت مورد نياز،  هايي كه در طول مسير كوره قنات و عمود بر چاه    

ها از مظهر به طرف مادر چاه افزايش  له چاهمعموالً عمق مي. شود ها استفاده مي تهويه كوره و نهايتاً خارج ساختن مواد اليروبي شده از آن
  .يابد مي
  :مادر چاه. 5-2-3

  .گويند آخرين ميله چاه موجود در خالف جهت جريان آب كوره قنات را، مادر چاه مي
  :مظهر. 5-2-4

  .شود از آنجا در سطح زمين ظاهر ميآب محلي است در ابتداي مسير كوره قنات كه      
  :پيشكار. 5-2-5
  .كند محل پيشكار در طول عمر قنات تغيير مي. گويند نتهايي كوره قنات اعم از شاخه اصلي يا فرعي را پيشكار يا سينه كار قنات ميبخش ا   
  :خشكه كار .5-2-6

  .عهده دارده انتقال آب را به سطح زمين ب عنوان يك گالري وظيفه هدايت وه ب  بخشي از كوره قنات است كه صرفاً     
  : كارتره . 5-2-7

طول اين . عهده دارده از طريق سفره آب زير زميني را ب) تامين آب(بخشي از كوره قنات است كه هميشه مرطوب بوده و وظيفه آبگيري     
  .در مواردي ممكن است همه طول كوره قنات تره كار باشد  ضمناً. بخش تابع نوسانات سطح ايستابي است

  :هرنج. 5-2-8
هرنج خاص قنواتي است كه مظهر . كند آب را از مظهر قنات تا ابتداي كانال انتقال آب اراضي كشاورزي هدايت ميمجراي روبازي است كه   
عبارت ديگر هرنج جزئي از قنات است كه به دليل كمبود ضخامت سقف كوره، خاك از استحكام و ه ب. شود ها در سطح زمين واقع نمي آن

از مظهر قنات تا ارتفاع  يك  به طور معمول،. اند ش شده و مجبور به برداشت اين بخش از قنات شدهپايداري برخوردار نبوده و لذا دچار ريز
  .شود ميمتر را هرنج محسوب و ادامه آن تحت عنوان كانال انتقال آب در نظر گرفته 

  :يف عمليات اجرايي قناتتعر. 3- 5
  :اليروبي. 5-3-1

چون اغلب ديواره مجراي قنات فاقد پوشش حفاظتي است، لذا در طول . اليروبي گويندهاي درون كوره قنات را  تخليه گل والي و ريزش
ها همه ساله نياز  بنابراين اكثر قنات. شود گذاري شده، باعث كاهش جريان آب مي ها و سقف آن ريزش كرده و گل و الي رسوب زمان ديواره

  ).افتد ئله كمتر اتفاق ميگذاري شده، اين مس هاي كول در مورد قنات. (به اليروبي دارند
  :گذاري كول. 5-3-2

اي با ابعاد مختلف ساخته شده و براي جلوگيري از ريزش  اي است بتني كه به صورت مسلح به شكل تخم مرغي، بيضوي، دايره كول قطعه
شده است كه امروزه  الي نيز استفاده ميهاي سف در گذشته از كول. رود ها به كار مي هاي قنات هاي كوره ها و يا سقف و ديواره ديواره ميله چاه

  .هاي سفالي و بتني استفاده شود هاي پلي اتيلن بجاي كول شود كه از كول منسوخ شده و در عوض توصيه مي
  :سرشكافي. 5-3-3

حداكثر . گويند ياي از تعميرات را سرشكافي م برداري روي مسير كوره قنات، براي دسترسي به مجرا و يا كوره قنات براي انجام پاره خاك
  .متر است 10سرشكافي قنات  قعم
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  ):دور چيني( چيني طوقه. 5-3-4
به ديواره . كنند براي حفاظت از ريزش دهانه ميله چاه قنات، آن را از عمق مناسب تا سطح زمين با سنگ يا آجر و مالت، ديواره چيني مي

ها تخريب و گشاد  هلتحت تاثير عوامل فرسايش به مرور زمان دهانه مي اگر اين عمل صورت نگيرد،. گويند محافظ حلقوي طوقه چيني مي
چيني از طوقه هاي  شود كه در امر طوقه امروزه توصيه مي. اي از موارد تخريب ميله منجر به مسدود شدن كوره خواهد شد شود كه در پاره مي

  .ح و يا پلي اتيلن بجاي مصالح آجر و مالت استفاده شودلبتني مس
  :)گلوبند يا بادبند(رگيري مك .5-3-5

اي موارد به منظور حفظ ميله چاه و قنات در برابر ريزش و تخريب و خطرات احتمالي، الزم است حد فاصل كوره قنات تا سطح زمين  در پاره
ان ريزش داخل آن بستگي به بافت خاك ميله و ميز عمق كمر گيري. گويند مي به اين عمل كمر گيري. در مقطعي از ميله چاه مسدود شود

  .دارد
  

  :)سيفون(شترگلو .  5-3-6
شود كه  اي حفاري شود كه كوره آن بايد مسير رودخانه را قطع كند براي جلوگيري از اين برخورد، به اين شكل عمل مي وقتي قنات به گونه

. سازند بستر رودخانه بهم مرتبط مي ه از زيرها را توسط كور نمايند و سپس آن دو چاه كم عمق در امتداد كوره و در طرفين رودخانه حفر مي
  .شود گذاري مي تمام طول كوره شتر گلو كول. اين نوع مجرا را شتر گلو گويند

  :بري بغل.  5-3-7
يي مسير مسدود شده وجود نداشته و اكه امكان بازسازي و يا بازگش ،حفر مسير انحرافي در بخش داراي ريزش شديد در كوره و يا ميله قنات

  .نامند كن مي بر و يا بغل گويند، كوره جديد احداثي را بغل بري مي مستلزم خطرات و هزينه زياد باشد، را بغل يا
  :تراش بغل. 5-3-8

اغلب در صورتي كه مقطع كوره قنات براي عبور آب يا عمليات اجرايي كافي . نامند تراشي مي كندن جداره كوره و افزودن محيط كوره را بغل
  .گيرد عمل صورت مينباشد، اين 

  :)شكني كف(زني  ته. 5-3-9
نزول بار هيدروليكي آبخوان و اصالح شيب ) زنگابه(حفر و كندن سرتاسر يا قسمتي از مسير كوره قنات به دليل وجود رسوبات سخت 

  .رود ها نيز به كار مي ميله اين واژه گاهي براي عميق كردن. شكني گويند ته زني يا كف ،نامناسب كوره قنات را به منظور افزايش آبدهي
  :بند سنگ. 5-3-10

عمليات بنايي با سنگ به صورت خشكه چين و يا با مالت ماسه سيمان در كوره و يا ميله چاه قنات در جهت حفاظت كوره و يا ميله چاه را 
  .نيز استفاده شود عمليات سنگ بند ممكن است جهت استفاده از كوره و جلوگيري از ريزش سقف كوره. گويند سنگ بند مي

  :پوش تخت. 5-3-11
هاي بزرگي را روي  پوشش سنگ چين شده در ديواره كوره احداث كرده و تخته سنگ ،به منظور حفاظت از ريزش سقف و يا بخشي از كوره

ن بجاي تخته سنگ توا مي. گويند تخته سنگ پوش ميعمل به اين . دشوزش سقف كوره جلوگيري يدهند تا از ر هاي جانبي قرار مي سنگ چين
شود و در  توصيه مي به اين روش، هاي اجرا شده الزم به ذكر است كه استفاده از اين روش تنها در قنات. از بلوك سيمان مسلح استفاده نمود

  .شود گذاري استفاده مي ها اجرا نشده است از كول هايي كه اين عمليات در آن بازسازي قنات
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  :كردن رگو سنگ. 5-3-12
و حجيمي در مسير كوره قنات وجود داشته باشد كه امكان خرد كردن و يا انتقال آن به سطح زمين وجود نداشته و يا  تخته سنگ بزرگاگر 

كنند و تخته سنگ را از مسيركوره  فضايي متناسب با ابعاد تخته سنگ حفاري مي مقرون به صرفه نباشد در اين حالت در مسيركوره قنات
  .گويند گور كردن مي عمل سنگ اين به. كنند خل حفره احداث شده دفن ميمنحرف كرده و در دا

  :پارف. 5-3-13
ها جهت سهولت پايين رفتن و  اين حفره .كنند است كه مقنيان به هنگام حفاري ميله در ديواره آن احداث مي) جاي پاها(هاي كوچكي  حفره

و به طور زيگزاك در ديواره  ها از يكديگر حدود يك متر است فاصله پارف. شود مي كف ميله ايجاد بهباال آمدن مقني به ترتيب از دهانه ميله 
با . گذارد مقني به هنگام پايين رفتن از ميله، يك پاي خود را در پارف مقابل مي. شود ميله، درست در وسط دو پارف طرف مقابل واقع مي

ورود به ميله و يا خروج از آن به طور همزمان از پارف و چرخ چاه استفاده ها براي  گاهي مقني. رسد تكرار اين عمل، مقني به كف ميله مي
نمايند و با پايين فرستادن  پاي خود عبور داده و سر طناب را از باالي شانه به بدنه طناب محكم مي بينبه اين ترتيب كه طناب را از . كنند مي

  .آيد ها قرار داده و پايين يا باال مي ه سرعت پاي خود را در پارفيا باال كشيدن طناب توسط چرخ چاه، مقني به طور متوالي و ب
  :دبيل. 5-3-14

  .شود حفر ميله قنات از كوره به سمت سطح زمين و يا به عبارت ديگر از پايين به باال دبيل گفته مي
  :زني سقف. 5-3-15

شود كه در مسير كوره يا عوارض  هايي انجام مي ر قناتاين عمليات د. شود عملياتي است كه به منظور اصالح شيب مسير كوره انجام مي
با عمليات سقف زني از . سخت روبرو بوده و در سقف كوره موانعي حفاري نشده باقي مانده و باعث پايين افتادن كف كوره گرديده است

  .شود سقف كوره برداشته شده و در كف كوره ريخته مي
  ):سينه كار يا نوكني(پيشكار كني . 5-3-16

اين . گويند را پيشكاركني مي) درخالف جهت مظهر قنات(هاي فرعي و جانبي پس از مادر چاه  كندن بخش انتهايي كوره اصلي و يا كوره
به درون آبخوان به منابع آب زيرزميني ) عمل پيشكار كني(را كه با ادامه حفاري در پيشكار چبخش از نظر آبدهي قنات حائز اهميت است، 

در طول عمر قنات . شود در اين حالت بخش جديد انتهاي كوره، پيشكار خوانده مي. يابد پيدا كرده، آبدهي قنات افزايش ميبيشتر دسترسي 
  .كند محل پيشكار تغيير مي

  مفاهيم قنات .5-4
  :)بار زدن  آب(بند شدن  آب. 5-4-1

ريزش رسوبات ناشي از جريان سيالب در محدوده قنات، عبارت است از توقف جريان آب كوره قنات در اثر ريزش سقف و يا ديواره كوره، 
  .سقوط اجسام يا جانوران و در موارد نادري رسوب امالح سفت شده و يا سيمانته شده در مجراي كوره

  :خور قنات آب. 5-4-2
ور قنات كه ساليانه زير خ آن بخشي از اراضي آب. خور قنات گويند شود را آب ي كه توسط آب قنات آبياري مياراضي كشاورزي پايين دست

خور قنات مساوي يا بيشتر از  اراضي آب ،كند دهي قنات ساليانه تغيير مي با توجه به اين كه آب. گيرد، اراضي تحت كشت گويند كشت قرار مي
  .باشد اراضي تحت كشت مي

  :پشته. 5-4-3
ها، حجم موادي كه در كوره بايد  ي نظير عمق ميلهلوت است و به عوامها در قنات متفا اندازه پشته. نامند فاصله بين دو ميله متوالي را پشته مي

ها  نظر به اين كه عمق ميله. هاي مربوط به آن پشته است هر پشته دو برابر عمق ميله طولمعموالً . حفاري شوند و هوادهي قنات بستگي دارد
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هاي  معموالً حجم خاك .ها به سمت مادرچاه بديهي است ول پشتهشود، اين افزايش تدريجي ط از مظهر تا مادرچاه قنات به تدريج اضافه مي
  .باشد ها مي انباشته اطراف دهانه ميله معرف طول پشته

  :حقابه. 5-4-4
  .برداران از آب قنات را حقابه گويند سهم مالكين يا بهره

  :)پاشي سره(زنگابه . 5-4-5
در اثر  ،اگر آب قنات حاوي امالح زياد بيكربنات كلسيم باشد. شود ره گفته ميجداره كو)عمدتاً سنگ آهكي(هاي كربناته سخت شده  به نهشته

ها  گاهي جنس نهشته. شود اين امالح به صورت كربنات كلسيم در كوره رسوب كرده و سخت مي) مثالً دما و فشار(تغيير شرايط فيزيكي 
قطع كوره بخصوص در تره كار و در نتيجه كاهش آبدهي قنات ها سبب كاهش تراوايي و نيز كاهش سطح م اين نهشته. است) گچي(سولفاته 

  .گردد ها تخليه مي ها را از جداره كوره برداشته و از طريق ميله اي اين نهشته معموالً در عمليات اليروبي دوره. شود مي
  :سبو. 5-4-6

). ساعت آبي(گيرد  زماني آب صورت مي جشترين سن كوچك ،ظرفي است كوچك و مسي كه در ته آن سوراخ ريزي تعبيه شده است و با آن
  .تري نيز تقسيم شده باشد به تقسيمات كوچكممكن است درون سبو خود 

  :شوالت. 5-4-7
. نمايند شود كه از مقاومت كافي برخوردار نيستند و به هنگام حفاري در كوره و ميله ريزش مي هاي سست حاوي رطوبت گفته مي به اليه

هاي حفاطتي سنگ بست و  ه آساني ميسر نيست و معموالً براي جلوگيري از ريزش، حفاري توام با احداث ديوارهها ب اليهحفاري در اين 
نمايد، گاهي باعث  وجود شوالت در خشكه كار و ريزش پي در پي آن كه عمليات حفاري را با مشكل روبرو مي. گيرد گذاري انجام مي كول

  .شود تغيير مسير اين بخش از كوره نيز مي
  :مقسم. 5-4-8

هاي از پيش تعيين شده به  شود و وظيفه تقسيم آب را بر اساس حقابه اي است كه در زير دست مظهر قنات و يا استخر قنات احداث مي سازه
  . شوند هاي زير دست قنات غالباً فلزي يا بتني بوده و به شكل سرريز و دريچه اجرا مي مقسم. عهده دارد

  :استخر. 5-4-9
دهي قنات و  اين استخرها در تنظيم آب. شود ذخيره سازي آب قنات معموالً در پايين دست قنات استخرهاي ذخيره آب ساخته ميبه منظور 

اند، كه امروزه  شده و يا از شفته آهك ساخته ميخاكي در گذشته اين استخرها . كنترل آن، افزايش راندمان انتقال و توزيع آب نقش مهمي دارند
  .استفاده شود... هاي بتني و يا ژئوممبران و  وشششود پ توصيه مي

  هاي كارگري قنات تعريف گروه .5-5
  :مقنيگروه  .5-5-1

  :ذيل استنمايند و شامل افراد  تيمي است متشكل از چند نفر مقني و كارگر ساده كه در امر حفر و نگهداري قنات فعاليت مي
  رخ كش و دلوگيرچكلنگدار، گلبند، الشه كش، 

  :)سر گروه(دار  كلنگ .2- 5-5
و ) با كمك آتشبار(در عمليات از كلنگ، قلم، چكش، كمپرسور، مواد ناريه . دهد فردي است كه عمليات حفاري را به عنوان استادكار انجام مي

  .شود استفاده مي... 
  :بند گل .5-5-3

هايي كه فاصله دو ميله چاه بهم  در قنات. عهده دارد آوري مواد حاصل از حفاري و اليروبي را به جمع ،دار فردي است كه در كنار كلنگ
  .دهد كشي را نيز انجام مي بند وظيفه الشه نزديك باشد، گل
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  :كش الشه .5-5-4
تعداد نفرات الشه . بند وظيفه حمل دلو حامل مواد اليروبي را از داخل كوره به تقاطع ميله چاه و كوره به عهده دارد فردي است كه در كنار گل

  .ستگي به فاصله دو ميله داردكش ب
  :كش چرخ .5-5-5

ت را فرد يا افرادي هستند كه عمل انتقال مقني و كارگران و مصالح را از سطح زمين به داخل كوره و يا انتقال مقني و كارگران و تخليه ضايعا
  .به سطح زمين به وسيله چرخ چاه يا وسايل ديگر به عهده دارند

  :)دلوكش(دلوگير  .5-5-6
دلوگير همچنين دلو خالي را به . كش وظيفه گرفتن دلو پر و انتقال به كناره ميله چاه و تخليه آن را به عهده دارد دي است كه در كنار چرخفر

  .نمايد چرخ چاه متصل مي
  
  

  




