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  1393بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال  ابالغ فهرستموضوع : 
 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339كشور (مصوبه شماره بودجه و نظام فني و اجرايي 

از » 1393بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا  االجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ مي نوع گروه اول (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. عد از ابالغ اين بخشنامه تهيه ميبراي برآورد هزينه كارهايي كه ب
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 کاربرد  دستورالعمل
 

، كاربرداين دستورالعمل  شود، شامل قنات ناميده ميها كه به اختصار فهرست بهاي  فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات. 1 
 ها و پيوستهاي فهرست بها به شرح زير است: ها، شرح و بهاي واحد رديف كليات، مقدمه فصل

 كار. پاي  ) مصالح1  پيوست
 باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح2  پيوست
  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل3  پيوست
 هاي جديد كار) 4  پيوست
 تعاريف و مفاهيم قنات) 5  پيوست

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

  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  خصاتمش  كه  در مواردي
  شده  خصمش  ستاره  ها، با عالمت 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  هاي واحد رديف  بهاي شوند. مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان  و به

  الزم  ياز باشد، متندار مورد ن ستاره  هاي 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  هاي ، رديف جديد در آينده  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي به رديف  دسترسي  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در اين .2ـ2 
  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  شماره . است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي هانجداگ  هاي ها يا زير فصل وهگر  ها، به 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

  ها توسط آن  مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  )، براي دستمزدي  (كارهاي  دهمدواز  فصل . است  شده  داده  اختصاص  زير فصل يا  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  دار)، به د نظر (ستارهمور
  ، يا روش هايي يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت  ها به آن  ها، بهاي فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي .3ـ2 

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

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

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

برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2
درصد باشد، الزم است  )30سي ( ، بيشتر از ، در اين رشته كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  بها  (پايه فهرست  هاي رديف
  قيمت  با تجزيه  را، پس از تصويب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامي رديف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سقف ياد  يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك نيف  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

  زير، طبق  هاي ها و هزينه ، ضريب آن به  مربوط  غير پايه  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2
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 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعيين  روش
براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  هشد  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2

 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 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  س، بر اسا 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  ، مجموعة شده  ضميمه 4و  ،3، 2، 1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمة ، كليات شده ياد  مدارك  بود.به 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  ها، بيش 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  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  هاي بخش  براي  تيبتر  اين  به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
  برآورد هزينهمنضم به پيمان ( بها و مقاديركار  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  ها و به آن  تهيه  و منبع  و تجهيزات  مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .4
و در   تهيهباشد،   داشته  آگاهي  آن  به  نسبت  پيشنهاد قيمت  هيارا  پيمانكار براي  است  الزم و  مؤثر بوده  از نظر قيمت  ها را، كه آن  درباره

 كند.  درج  پيمان  خصوصي  فني  مشخصات
االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .5

ان متوجه استفاده كنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچن اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت
 است.
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  کلیات
 

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

و  بها  فهرست  در اين  شده  تعيين  شود و با مشخصات  انجام  ينف  اتصو مشخ  نقشه  طبقكار،   كه  است  پرداخت  قابل  ها، در صورتي 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  هاي قيمت .3 
  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري هيته  مورد نياز، شامل  مصالح  مينات  همچنين و ابزار و  آالت ، ماشين انساني  نيروي  يكارگير
واحد   ايمورد)، در به  (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  هاي رديف

  پراكندگي  بابت  بهايي  اضافه  گونه  هيچ . است  فني  اتصو مشخ  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  هاي بها، قيمت  فهرست  اين  هاي قيمت .4 
كند، جز   تر يا مخصوص كار را مشكل  اجراي  ديگر كه  اتيو كيف  ، باراندازي مل، ح ، 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  فهرست  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  برآورد داده  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  تدر قيم  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 مورد نياز، بايد از  تجهيزات و  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  و مقدمه  مفاد كليات  به  با توجه
يري گ 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 مقادير آن، طول خط نصب شده، شامل لوله، اتصالي
ا با ه آن  ، بايد مطابقتميلگرد  ها، نصب كني پي، مانند  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  لحتوليد مصا  هاي استقرار دستگاه  محل .15 

 برسد.
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  و تخليهآبدار   محيط
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  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  شود، تعلق

شود.  . مبناي محاسبه اضافه بهاي عمق در اجراي عمليات داخل قنات، فاصله بين دو ميله تا سطح زمين به صورت غير مستقيم محاسبه مي17
 به عبارت ديگر مبناي محاسبه عمق، ميانگين عمق و ميله چاه خواهد بود.

 نمايد. مي  مالتها را مشخص  در انواع  استفادهمورد   زير مقدار سيمان  دول. ج18
 
 

 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 200مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

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

 110 130 360 285مقدار 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 300مقدار سيمان

 شرح
 مالت موزاييك

 2: 5/1 :1 
  دوغاب سيمان معمولي

 
  430 450مقدار سيمان

 
اول،  ليتر 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  5شود. (براي كسر  شود، اضافه مي درصد به قيمت رديف عملياتي كه در كوره قنات انجام مي 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 8عمليات در داخل كوره قنات، دماي آب قنات كمتر از چنانچه در زمان اجراي . . 20

 شود. شود، اضافه مي هاي عملياتي كه در كوره قنات انجام مي درصد به قيمت تمامي رديف 2/0ميزان 
 . است  شده  حاسبه، م1392  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  . اين21
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     با دست  خاک  عملیات و  تخریب  عملیات . اول  صلف
 

  مقدمه 
شوند و مصالح حاصل به مصرف  كني مي گودبرداري و كانال ،كني پي برداري، خاكمشمول  به سطوحي كه 010101قيمت رديف  .1

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

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

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

 گيرد. اي به آن تعلق نمي جداگانه

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

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

اي براي تهيه  ها، تهيه خاك مناسب براي پركردن جاي ريشه به هزينه پيمانكار است و بهاي جداگانه كن كردن درخت هاي ريشه در رديف .6
 هزينه را در پيشنهاد قيمت خود منظور كند.شود، از اين روي، پيمانكار بايد اين  خاك پرداخت نمي

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

شود. در صورتي كه حجم عمليات خاكي با دست از ميزان برآورد شده بيشتر شود، پرداخت حجم مقادير  خاكي با دست برآورد مي
 باشد. هاي اين فصل، تنها با تاييد كارفرما مجاز مي افزايش يافته  با قيمت

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

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

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

 هايي هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام عمليات به سهولت مقدور نباشد. هاي لجني، زمين . زمين10-1

 هايي هستند كه با بيل قابل برداشت باشند. نرم، زمينهاي  . زمين10-2

 هايي هستند كه با كلنگ يا دج بر كنده شوند. هاي سخت، زمين . زمين10-3

هايي كه  بري يا مواد منفجره نياز باشد. زمين هاي بادي، هيدروليكي سنگ ها چكش هايي هستند كه براي كندن آن هاي سنگي، زمين . زمين10-4
هايي كه با وسايل دستي قابل جابجايي است) توأم با خاك يا مخلوط شن وماسه وجود داشته باشد،  معمولي سنگ(سنگدر آن قطعات 

 شوند. زمين سنگي تلقي نمي

بندي زمين در ساير عمليات خاكي، با تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما تعيـين   ، با تاييد مهندس مشاور و طبقهها پيبندي زمين  طبقه .11
 د.شو مي
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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
 عمليات حفاظتي است و پرداخت اضافي از اين بابت صورت نخواهد گرفت.

 اي پرداخت نخواهد شد. ، هزينهگيرد 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   شـود، طبـق انـدازه    ريزها، حجم خاكي كه حمل مي به خارج كارگاه يا به خاك كني پيبرداري و  هاي حاصل از خاك . در مورد خاك14-1
ها منظور شده و پرداخـت ديگـري از ايـن بابـت بـه       هاي مربوط به افزايش حجم و تورم، در قيمت شود، هزينه محل كنده شده محاسبه مي

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

 صورت جلسه اجرايي است.

شـود،   ريزهـا، حجـم خـاكي كـه حمـل مـي       راي مصرف در خاكهاي تهيه شده از محل قرضه (داخل يا خارج كارگاه) ب . در مورد خاك14-2
 شود. هاي محل مصرف در نظر گرفته مي برابرحجم اندازه

ترين فاصله بين مركز  ، در شرايط يكسان از نظر نوع مواد، كوتاهكني پيبرداري و  هاي مصرفي در خاكريزها از محل خاك . در مورد خاك14-3
 اسبه و پرداخت بهاي حمل خواهد بود.برداري، مالك مح ريز و خاك ثقل خاك

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

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

 برداري شده پرداختي صورت نخواهد گرفت. گيرد، بابت تسطيح و رگالژ سطح خاك با دست صورت مي كني پيدر مواردي كه عمليات  .17

 حمل آب به هر فاصله منظور شده است. ، بهاي تهيه و010803و  010802هاي  در رديف .18

 گيرد.  تعلق نمي 010101شود رديف  در مواردي كه بوته كني همراه با كندن خاك به وسيله ماشين انجام مي .19
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٧٢٠,۴

های پوشیده شده از بوته و خارج کردن بوته کن در زمین
کن ریشه های آن ازمحل عملیات، همچنین بریدن و ریشه

۵٠هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله نیها در 
 متری.

٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۴,۵۴٠

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

متر محیط تنه سانت ۵متر باشد، به ازای هر  سانت ١۵تا 
میشود) و حمل آنمتر به تناسب محاسبه  سانت ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ٣٠تا  ١۵در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٣ 

  
 اصله ۵,۶۴٠

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠٣اضافه بها به ردیف 
متر، به سانت ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر به 

 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠١٠۴ 

  
 اصله ٢٠٠,٢۶

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

 متر باشد. سانت ٣٠تا  ١۵بیش از 

٠١٠١٠۵ 

  
 اصله ۶٠٠,١٧

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠۵اضافه بها به ردیف 
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر

 تناسـب محاسبه میشود.).

٠١٠١٠۶ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
های آجری و بلوک و سنگ با هر نوع تخریب بنایی

 مالت، در خارج از قنات.
٠١٠٢٠١ 

عب ٨٨۴,۵٠٠    مترم
غیرمسلح، با هر عیار سیمان وتخریب انواع بتن مسلح و 

رد  ها. بریدن میل
٠١٠٣٠١ 

عب ۶٠٠,٧٢    مترم
ها، حمل با زنبه یا چرخ دست یا وسایل برداری در پی لجن

 ها. متری و تخلیه آن ۵٠مشابه آن تا فاصله 
٠١٠۴٠١ 

عب ٩٠٠,٢۶    مترم
های نرم و کن و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی

 های مربوط. شده، به کنار محلریختن خاکهای کنده 
٠١٠۴٠٢ 

عب ۶٠٠,۶٣    مترم
های سخت و کن و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی

 های مربوط. ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل
٠١٠۴٠٣ 

عب ١۶۶,۵٠٠    مترم
های سنگ با هر کن و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی

 های مربوط. کنار محل وسیله و ریختن مواد کنده شده به
٠١٠۴٠۴ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

عب ۶٠٠,٧٣  مترم

در صورت که ٠١٠۴٠۴تا  ٠١٠۴٠٢های  اضافه بها به ردیف
های زیرزمین صورت گرفته عملیات پایین تر از سطح آب

کش ضمن اجرای کار، به کار بردن تلمبه باشد و برای آب
 موتوری ضروری باشد.

٠١٠۵٠١ 

  
عب ١٠٠,١۴  مترم

حاصل از هر نوع عملیات خاک به داخلریختن خاکهای 
ها، در هر عمق ها، کنار ابنیه فن هیدرولی و روی لوله پی

 متر و تسطیح الزم. سانت ٣٠های حداکثر  و در الیه

٠١٠۶٠١ 

  
عب ٧١,٣٠٠  مترم

، غیر از بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاک
تخلیه آن متر و ۵٠لجن و حمل با هر نوع وسیله دست تا 

ن نباشد.  در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل مم

٠١٠۶٠٢ 

  
عب ۵٠,٠٠٠  مترم

متر ۵٠برای  ٠١٠۶٠٢و ٠١٠۴٠١های  اضافه بها به ردیف
متر به تناسب ۵٠حمل اضاف با وسایل دست (کسر

 محاسبه میشود).

٠١٠٧٠١ 

 مترمربع ٢,٢٩٠  
ها، ریزی پی برداری و خاک تسطیح و رگالژ سطوح خاک

 ها که با ماشین انجام شده باشد ها و کانال گودال
٠١٠٨٠١ 

 مترمربع ٠٩٠,۴  
برداری شده یا سطوح پاش و کوبیدن سطوح خاک آب

 درصد پروکتور استاندارد. ٩۵زمین طبیع تا حد تراکم 
٠١٠٨٠٢ 

  
عب ۵٠٠,٢٠  مترم

های ریزی در الیه پاش و کوبیدن قشرهای خاک آب
روش پروکتور درصد به  ٩۵متر با تراکم  سانت ٣٠حداکثر 

 استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.

٠١٠٨٠٣ 
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  حفاری و الیروبی قنات به روش دست . دوم  فصل
 
 

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

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

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

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

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۵٣٩,٠٠٠  مترم

برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از ریزش
متری اطراف ١٠متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠عمق تا 

 چاه.

٠٢٠١٠١ 

  
 مترطول ١٢۵,۵٠٠

بیرون  متر، سانت ٢٠الیروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا
١٠متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه.

٠٢٠١٠٢ 

  
 مترطول ۶٠٠,٢١

در صورت که ارتفاع بار بیش ٠٢٠١٠٢اضافه بها به ردیف 
۵متر (کسر  سانت ۵متر باشد به ازای هر  سانت ٢٠از 
 متر به تناسب محاسبه میشود). سانت

٠٢٠١٠٣ 

  
عب ٠٠٠,٨٩۶  مترم

ن کوره قنات در زمین های غیر سنگ و بیرون کف ش
١٠متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه.

٠٢٠١٠۴ 

  
عب ٠٠٠,٨٩۶  مترم

ن و بغل تراش کوره قنات در زمین غیر رسوب ش
متری و حمل ٢٠سنگ و بیرون آوردن خاک از عمق تا 

 اطراف چاه. متری ١٠خاک تا شعاع 

٠٢٠١٠۵ 

  
عب ۵٠٠,٨۴٢  مترم

های غیر سنگ نوکن و بغل بری کوره قنات در زمین
متری و حمل خاک تا ٢٠بیرون آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ١٠شعاع 

٠٢٠١٠۶ 

عب ١,٣٨١,٠٠٠    مترم
در صورت ٠٢٠١٠۶تا  ٠٢٠١٠۴های  اضافه بها به ردیف

 که زمین سنگ باشد.
٠٢٠١٠٧ 

  

عب ٨٩۵  مترم

٠٢٠١٠۶تا  ٠٢٠١٠۴و  ٠٢٠١٠١های  اضافه بها به ردیف
متر قرار گرفته ٢٠در صورت که کوره در عمق بیش از 

متر ی بار  ٢٠باشد به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

٠٢٠١٠٨ 

  

 مترطول ٢۴۵

در صورت که ٠٢٠١٠٣و  ٠٢٠١٠٢های  اضافه بها به ردیف
متر قرار گرفته باشد، به ازای هر ٢٠کوره در عمق بیش از 

بار (کسر متر به تناسب ٢٠متر اضافه عمق مازاد بر  متر ی
 محاسبه میشود).

٠٢٠١٠٩ 

عب ۵٠٠,١,٧٨٩   ) در هر نوع زمین. مترم  ٠٢٠١١٠ حفر میله چاه معکوس (دبیل زن

عب ۵٠٠,۴۴٩    ٠٢٠١١١ های مسدود و نامشخص.  ها و چاه باز کردن دهانه میله مترم

عب ١٠٠,٨۶    مترم
حمل و خاکریزی با خاک مناسب در بستر کوره با

 بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات. شیب
٠٢٠١١٢ 

عب ۵۶,۶٠٠    مترم
، در صورت که کمبود خاک از٠٢٠١١٢اضافه بها به ردیف 

 متر تهیه شود. ٢٠تا بیرون قنات و به عمق 
٠٢٠١١٣ 
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١,٠۴٠    مترم
، به ازای هر متر عمق اضاف٠٢٠١١٣اضافه بها به ردیف 

 متر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود). ٢٠مازاد بر 
٠٢٠١١۴ 

  
عب ٨۵٣,٠٠٠  مترم

تخریب و بیرون آوردن  قطعات آجر، سنگ و بتن از 
متر و حمل تا شعاع ٢٠داخل کوره و میله قنات از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ١٠

٠٢٠١١۵ 

  

عب ٢٣٠,۶  مترم

،  در صورت که عمق کوره یا٠٢٠١١۵اضافه بها به ردیف 
متر افزایش عمق ۵متر باشد به ازای هر  ٢٠میله بیش از 

متر به تناسب محاسبه ۵بار (کسر  متر ی ٢٠مازاد بر 
 میشود).

٠٢٠١١۶ 

  
عب ۵٠٠,٧١٧  مترم

های غیر سنگ  و باالی سطح آب، چاه زن میله در زمین
١٠متر و حمل خاک به بیرون چاه  تا شعاع  ٢٠تا عمق 

 متری اطراف چاه.

٠٢٠٢٠١ 

  

عب ٨٠٧,٠٠٠  مترم

باالی سطح آب،های غیر سنگ  و  چاه زن میله در زمین
متر باشد به ٣٠تا  ٢٠در صورت که عمق چاه بیش از 

متری اطراف ١٠انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

٠٢٠٢٠٢ 

  

عب ٠٠٠,٨٩۶  مترم

های غیر سنگ  و باالی سطح آب، چاه زن میله در زمین
متر باشد به ۴٠تا  ٣٠در صورت که عمق چاه بیش از 

متری اطراف ١٠به بیرون چاه تا شعاع  انضمام حمل خاک
 چاه.

٠٢٠٢٠٣ 

  

عب ١,٠٢١,٠٠٠  مترم

های غیر سنگ  و باالی سطح آب، چاه زن میله در زمین
متر باشد به ۵٠تا  ۴٠در صورت که عمق چاه بیش از 

متری اطراف ١٠انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

٠٢٠٢٠۴ 

  
عب ۶٠٠,٣٨  مترم

در صورت که  عمق چاه ٠٢٠٢٠۴بها به ردیف  اضافه 
متر ۵٠متر مازاد بر  ١٠متر باشد، بازای  هر  ۵٠بیش از 

بار (کسر   متر به تناسب محاسبه میشود). ١٠ی

٠٢٠٢٠۵ 

  
عب ١,١٣٩,٠٠٠  مترم

در صورت ٠٢٠٢٠۴تا  ٠٢٠٢٠١های  اضافه بها به ردیف
کمپرسور،های سنگ با استفاده از  که چاه زن در زمین

 مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود.

٠٢٠٣٠١ 

  
عب ۵٠٠,۵٢  مترم

در صورت ٠٢٠٢٠۴تا  ٠٢٠٢٠١های  اضافه بها به ردیف
که چاه زن در زیر سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوری

 انجام شود، برحسب حجم زیر سطح آب.

٠٢٠۴٠١ 



  ینبا ماش  خاک  عملیات . سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
 
 

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

 حجم ناشي از نشست يا تورم يا كوبيدن به استثناي آنچه كه به صراحت ياد شده است، هيچ گونه پرداختي بعمل نخواهد آمد.
اري و وجود محدوديت يا صعوبت در عمليات برد هاي واحد اين فصل هيچگونه بها يا اضافه بهايي مانند پروفيل سازي در خاك به قيمت .2

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

هاي اجرايي و دستور كارها انجام شود، پركردن مجدد  هاي درج شده در نقشه و كانال كني بيش از اندازه كني پيبرداري،  چنانچه خاك .3
الح باكيفيت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم كوبيدن آن، به عهده پيمانكار است و از اين بابت هاي اضافي با مص 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 سازي پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .4
  ، بايد با مصالح عمليات  بعد از اتمام  اضافي  فاصلة  اين خواهد شد.  اضافه  كني پيابعاد   به متر سانتي 50  ، از هر طرف است  نشده  بيني پيش

 گردد.  ، پرداخت مربوط  هاي رديف  بر اساس  آن  شود و بهاي  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول
 شود: بندي مي ها به صورت زير طبقه نانواع زمي .5

 هايي هستند كه وسايل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام كار به سهولت مقدور نباشد. هاي لجني زمين . زمين5-1

سايل مشابه، بدون استفاده از قوه اسب و يا و 150هايي هستند كه انجام عمليات در آن به وسيله بولدوزر تا قدرت  هاي نرم، زمين . زمين5-2
 ريپر عملي است.

قوه اسب و يا وسايل مشابه با استفاده از  300هايي هستند كه انجام عمليات در آن به وسيله بولدوزر تا قدرت  هاي سخت، زمين . زمين5-3
 ريپر عملي است.

مواد سوزا و منفجره ضروري باشد و يـا اسـتفاده از ماشـين    هايي هستند كه براي كندن و يا استخراج آن، مصرف  هاي سنگي، زمين . زمين5-4
 قوه اسب، الزامي باشد. 300آالت سنگين، مانند بولدوزر با قدرت بيش از 

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

طبق دستور كار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصويب كارفرما انجام و هزينه آن بر اساس  متر سانتي 10هاي نباتي در حد  ت خاكبرداش .7
 شود. هاي نرم، پرداخت مي برداري در زمين رديف خاك

ي بستر آماده شده (يا برم) در هاي مربوط, بر حسب مورد, اختالف تراز زمين طبيع ها و پي در رديف برداري كانال منظور از عمق خاك .8
 باشد. محور كانال يا مركز پي مي

 نحوه پرداخت هزينه حمل خاك: .9

ريزها. حجم خاكي كه  كني به خارج كارگاه و يا به خاك و كانال كني پيبرداري، گودبرداري،  هاي حاصل از خاك . در مورد حمل خاك9-1
هاي مربوط به ازدياد حجم يا تورم، در قيمت ها منظور شده است و  شود، هزينه هاي محل كنده شده محاسبه مي شود طبق اندازه حمل مي

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

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

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

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

 گيرد. يمانكار، صورت جلسه شده و پس از تاييد كارفرما، مالك پرداخت قرار ميو پ

متر، پرداخت  20/1كني با عرض كف تا  هاي كانال متر مربع) طبق رديف 1شكل كوچك (سطح مقطع كمتر از  vهاي  بهاي حفر كانال .12
 شود. مي

هاي مربوط در اين فصل، پرداخت  گيري و حمل، طبق رديفبرداري، فقط هزينه بار هاي توده شده حاصل از خاك براي برداشتن خاك .13
 شود و بابت تهيه خاك هزينه اي پرداخت نخواهد شد. مي

هاي طبيعي، نهرها، فاروها و آب شكستگي ها، بايد قبل از شروع عمليات تسطيح، با  انجام عمليات خاكي براي پركردن مسيل ها، زهكش .14
هاي مربوط در اين فصل بطور  مصالح مورد نظر و طبق دستور كار مهندس مشاور صورت گيرد. بهاي عمليات با استفاده از رديف

 شود.  جداگانه پرداخت مي
 شود. پرداخت نمي 030406و  030405هاي  كني در لجن انجام گيرد، اضافه بها به رديف صورتي كه عمليات كانال در .15
، پرداخت 030407متر با وسيله مكانيكي، با استفاده از رديف  50هاي توده شده (در صورت ضرورت) تا فاصله  جابجايي مجدد خاك .16

 شود. مي
در صورت تصويب  030408و  030407هاي  متر، موضوع رديف 50متر تا  20له بيش از برداري به فاص حمل مواد حاصل از خاك .17

هاي ياد شده پس از تنظيم صورت جلسه اجرايي پرداخت  شود و اضافه بهاي رديف كارفرما بر اساس دستور كار مهندس مشاور انجام مي
هاي  شود اضافه بهاي رديف انجام مي 030501ف برداري مطابق ردي شود در صورتي كه بارگيري و حمل مواد حاصل از خاك مي

 قابل پرداخت نيست. 030408و  030407

درصد بهاي  77هاي آسفالتي انجام شود  درصد و در صورتي كه در راه 90هاي ساخته شده شني انجام شود,  در صورتي كه حمل در راه .18
 شود.  پرداخت مي 030506تا  030503



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

١۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٠٠  
، بهشخم زدن هر نوع زمین غیرسنگ با وسیله  انی م

 متر. سانت ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

عب ۵٠٠,٢٢    مترم
، حمل برداری در زمین لجن انی های لجن با وسیله م

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ٢٠مواد تا فاصله 
٠٣٠١٠٢ 

  
عب ۶۶٠,٣  مترم

، حمل برداری در زمین خاک انی های نرم با وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠تا فاصله مواد حاصل از خاکبرداری 

 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠٣ 

  
عب ۶٣٠,٧  مترم

، حمل برداری در زمین خاک انی های سخت با وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۴ 

  
عب ۴٢,٧٠٠  مترم

، حملهای سنگ با  برداری در زمین خاک انی وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۵ 

  
عب ٧٠٠,۵۵  مترم

انی و با خاک برداری در زمین سنگ با هر وسیله م
برداری تا استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک

 توده کردن آن.متر از مرکز ثقل برداشت و  ٢٠فاصله 

٠٣٠٢٠١ 

  
عب ۴٠٠,٢١  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
متر و حمل خاک کنده شده تا ٢های نرم تا عمق  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠فاصله 

٠٣٠٣٠١ 

  
عب ٢٨,١٠٠  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
متر و حمل خاک کنده شده تا ٢های سخت تا عمق  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠فاصله 

٠٣٠٣٠٢ 

  
عب ۴١,٣٠٠  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
متر و حمل مواد لجن تا فاصله ٢های لجن تا عمق  زمین
 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠

٠٣٠٣٠٣ 

  
عب ۵٠٠,١۵٣  مترم

انی در پی کن ابنیه فن هیدرولی با وسیله م
متر و حمل خاک کنده شده تا ٢های سنگ تا عمق  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠فاصله 

٠٣٠٣٠۴ 

  

عب ۶٢٠,٢  مترم

، هرگاه عمق٠٣٠٣٠۴تا  ٠٣٠٣٠١های  اضافه بها به ردیف
خاک واقع شده درمتر باشد، برای حجم  ٢کن بیش از  پی

بار،  ٣تا  ٢عمق  متر دوبار و به همین ترتیب ۴تا  ٣متر ی
 های بیشتر. برای عمق

٠٣٠٣٠۵ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

١۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ١۶,۶٠٠  مترم

ال مختلف با عرض کف تا  کانال متر با ١٫٢کن به اش
انی در زمین های نرم و حمل خاک تا فاصله وسیله م

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠

٠٣٠۴٠١ 

  
عب ٢٣,١٠٠  مترم

ال مختلف با عرض کف تا  کانال متر با ١٫٢کن به اش
انی در زمین های سخت و حمل خاک تا وسیله م

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠فاصله 

٠٣٠۴٠٢ 

  
عب ٠٠٠,۴٣۵  مترم

ال مختلف با عرض کف تا  کانال متر با ١٫٢کن به اش
انی در های سنگ و حمل خاک تا فاصله زمین وسیله م

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠

٠٣٠۴٠٣ 

  
عب ٢٠,٨٠٠  مترم

انی در های کانال اضافه بها به ردیف کن با وسایل م
های لجن صورت های نرم، هر گاه عملیات در زمین زمین
 گیرد.

٠٣٠۴٠۴ 

عب ١٠٠,١۴    مترم
، هرگاه عملیات در زیر کانالهای  اضافه بها به ردیف کن

 ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
٠٣٠۴٠۵ 

  

عب ۴٠٠,٢١  مترم

، هر گاه عملیات کن وکانال های پی اضافه بها به ردیف کن
زیر تراز آب زیرزمین انجام گیرد و استفاده از تلمبه
موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب،

 الزام آور باشد.

٠٣٠۴٠۶ 

عب ۴٠٠,٢    مترم
، کن و کانال های خاکبرداری و پی اضافه بها به ردیف کن

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر  ٢٠هرگاه فاصله حمل بیش از 
٠٣٠۴٠٧ 

  
عب ۴٩٠,٧  مترم

کن در های خاکبرداری و کانال اضافه بها به ردیف
، هرگاه فاصله حمل بیش از  زمین متر و ٢٠های لجن

 متر باشد. ۵٠حداکثر 

٠٣٠۴٠٨ 

  
عب ٨,٣۴٠  مترم

های توده شده و بارگیری حاصل از عملیات خاک یا خاک
ر تا فاصله انی دی حمل آن با کامیون یا هر وسیله م

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠

٠٣٠۵٠١ 

  

عب ٧١۵  مترم

توده شدههای  حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
۵٠٠متر و حداکثر تا  ١٠٠وقت که فاصله حمل بیشتر از 

متر اول. کسر ١٠٠متر مازاد بر  ١٠٠متر باشد, برای هر 
 متر به تناسب محاسبه میشود. ١٠٠

٠٣٠۵٠٢ 

  

عب ۴٨٠,٣  مترم

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
سرویس وقت کههای  های ساخته نشده مانند راه در راه

کیلومتر باشد, برای ١٠متر و تا  ۵٠٠فاصله حمل بیشتر از 
متر اول. (کسر کیلومتر به تناسب ۵٠٠هر کیلومتر مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠٣٠۵٠٣ 



  با ماشین  خاک  عملیات . سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

١۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ٣,١۶٠  مترم

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
های سرویس برای های ساخته نشده مانند راه در راه

 کیلومتر.  ١٠فواصل حمل بیشتر از 

٠٣٠۵٠۴ 

عب ٢,٢۵٠    مترم
ها و ها یا مصالح سنگ موجود کنار پی ریختن خاک

 ها با ماشین. ها و پرکردن آن ها و ترانشه کانال
٠٣٠۶٠١ 



 کاری و عایق  اندود و بندکش ،  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

١٧  
 

 

 کاری و عایق  اندود و بندکش ،  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 

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

كيلومتر تجاوز  30ها منظور شده است، هرگاه فاصله حمل مصالح ياد شده از  از مركز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازي، در قيمت
، براي هر يك از اجزاي تشكيل دهنده بـه ازاي  030506تا  030505هاي  ورد از رديفكند، (بجز سيمان) هزينه حمل اضافي بر حسب م

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

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

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

 مترمكعب مصـالح فيلتـر درنظـر گرفتـه     1/1مترمكعب عمليات فيلترريزي،  1ح فيلتر، در كيلومتر مصال 1حمل مازاد بر براي محاسبه هزينه  .4
 شود. مي

 باشد. ، شامل بهاي چوب بست نيز مي040601اضافه بهاي رديف  .5

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

 كليات اين فهرست آمده است.

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

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

هاي مربوط منظور شده است و از  پاشي، در قيمت رديف ها، تميز كردن سطح زيركار و در آوردن مالت اضافي و همچنين آب در بندكشي .9
 شود. اي پرداخت نمي هزينه اضافه اين بابت



 کاری و عایق  اندود و بندکش ،  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

١٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٠٩,٠٠٠    مترم
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن هیدرولی (درناژ) با

 قلوه سنگ.
٠۴٠١٠١ 

عب ٢٣٠,٠٠٠    مترم
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن هیدرولی (درناژ) با

 سنگ الشه.
٠۴٠١٠٢ 

عب ۵٠٠,١٣٣   ه چین (بلوکاژ) با مترم  ٠۴٠١٠٣ قلوه سنگ. خش

عب ۵٠٠,٢۶١   ه چین (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترم  ٠۴٠١٠۴ خش

  
عب ۶٢٩,٠٠٠  مترم

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با
عب) و قلوه ١٣گالوانیزه  تورسیم  (کیلوگرم در مترم

 سنگ.

٠۴٠١٠۵ 

  
عب ٧٨٩,٠٠٠  مترم

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با
عب) و سنگ ١٣گالوانیزه  تورسیم  (کیلوگرم در مترم

 الشه.

٠۴٠١٠۶ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,٣٣

ازای هر ، به ٠۴٠١٠۶و  ٠۴٠١٠۵های  ردیف اضافه بها به 
کیلوگرم اضافه وزن مصرف توری سیم گالوانیزه در هر

عب تور سنگ.  مترم

٠۴٠٢٠١ 

عب ۵٨۵,۵٠٠    ٠۴٠٣٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ٠٠٠,۶٠۵    ٠۴٠٣٠٢ در پی. ١:۴بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٣٠,٠٠٠    ٠۴٠٣٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٨,٧٠٠    مترم
ه چین و بنایی با سنگ الشه، ردیف اضافه بها به  های خش

 برای سطوح شیبدار.
٠۴٠۴٠١ 

عب ۵٠٠,١۵٣    مترم
های بنایی با سنگ الشه درپی، برای ردیف اضافه بها به 

 بنایی در دیوار.
٠۴٠۴٠٢ 

عب ۵٠٠,١,٣٩٧    ٠۴٠۵٠١ .١:٣بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ١٠٠,٨۵   ل. مترم  ٠۴٠۶٠١ اضافه بها برای بنایی قوس ش

  
عب ۶٠٠,۶٩  مترم

، هرگاه عملیات بنایی پایین تراضافه بها به  بناییهای سنگ
از تراز آب زیرزمین انجام شود و تخلیه آب با پمپ در

 حین اجرای عملیات، الزام باشد

٠۴٠۶٠٢ 

  
عب ١٢١,٠٠٠  مترم

اضافه بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فن که
متر ۶ها برابر یا کمتر از  حجم عملیات بنایی هر ی از آن

عب باشد  م

٠۴٠۶٠٣ 

عب -۵٠٠,١١٠    مترم
، در صورت که از مصالح کسربها به ردیف های بنایی سنگ

 سنگ الشه موجود در مسیر استفاده شود.
٠۴٠۶٠۴ 



 کاری و عایق  اندود و بندکش ،  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
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١٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ٠٠٠,١۴۴    ٠۴٠٧٠١ تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندی شده. مترم

 مترمربع ۴٠٠,٣١  
مالت ماسه سیمانبند کش نمای سنگ با سنگ الشه و 

١:٣. 
٠۴٠٨٠١ 

 مترمربع ۴٠٠,٢١  
٣:١بند کش نمای سنگ نیم تراش با مالت ماسه سیمان 

، قائم یا مورب.  در سطوح افق
٠۴٠٨٠٢ 

 مترمربع ٣٩,٣٠٠  
متر روی سطوح سانت ١اندود سیمان به ضخامت حدود 

، قائم و مورب، با   .٣:١سیمان  مالت ماسه افق
٠۴١٠٠١ 

 مترمربع ۵٢,٨٠٠  
متر روی سطوح سانت ٢اندود سیمان به ضخامت حدود 
، قایم و مورب، با  مالت ماسه  .٣:١سیمان  افق

٠۴١٠٠٢ 

 مترمربع ۶۴,۴٠٠  
متر روی سطوح سانت ٣اندود سیمان به ضخامت حدود 

، قائم و مورب، با   .٣:١سیمان  مالت ماسه افق
٠۴١٠٠٣ 

 مترمربع ٩٧,٣٠٠  
متر روی سطوح سانت ۵سیمان به ضخامت حدود اندود 

، قائم و مورب، با   .٣:١سیمان  مالت ماسه افق
٠۴١٠٠۴ 

  

 مترمربع ٣١,٧٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل (زمین پارچه) نبافته
اتیلن یا پل استر بر اساس هر مترمربع  سوزن از جنس پل

جداسازی،گرم به منظورهای مختلف، مانند  ٣٠٠
ش و تثبیت بسترهای سست.  فیلتراسیون، زه

٠۴١١٠١ 



 بندی فصل پنجم. قالب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢٠  
 

 

 بندی قالبفصل پنجم. 
 

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

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

 ها، سطوح بتن ريخته شده كه در تماس با قالب است، مالك محاسبه خواهد بود. گيري قالب بندي در اندازه .3

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

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

ها، به كار برده  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

ها براي نگهداري قالب و در مقابل نيروهاي ناشي از بتن  و ياقوسي است كه از آنهاي فلزي افقي، قائم يا مايل  . در قالب فلزي، پروفيل7-1
 شود. پشت بند قالب فلزي، مي تواند از جنس چوب نيز باشد. ريزي، به كار برده مي

د و مي توانند به شو ها استفاده مي . در قالب چوبي قطعات چهار تراش افقي يا قائم است كه براي اتصال قالب به يكديگر و تقويت آن7-2
 جاي چهارتراش، قطعات فلزي يا تركيبي از چوب و فلز باشد.

 بندي ديوارها، هزينه تهيه و نصب فاصله نگهدار، پيش بيني شده است. هاي قالب در رديف .8
ه با فشار بتن مورد منظور از فاصله نگهدار در ديوارها، لوله فلزي يا پالستيكي و ميله دوسر رزوه و واشر و مهره است، كه براي مقابل .9

 گيرد. استفاده قرار مي

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

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

 هاي اين فصل منظور شده است. ها، در قيمت بهاي انجام عمليات الزم براي ايجاد پخ در گوشه قالب .12

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

اند، پرداخت  بندي دو وجه درز كه مجاور يكديگر قرار گرفته ارتباط با انواع درزها در كارهاي بتني، قالبدر  050301با پرداخت رديف  .14
 شود. نمي

هاي مربوط در فصل بتن درجا در نظر گرفته شده است و پرداخت  ها، در بهاي رديف تعبيه درزهاي طولي و عرضي پوشش بتني كانال .15
 گيرد. اي صورت نمي جداگانه

 پرداخت خواهد شد. 050401كه طبق نقشه يا دستور كار مهندس مشاور قالب در كار باقي بماند اضافه بهاي رديف  در مواردي .16



 بندی فصل پنجم. قالب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢١  
 

 

هزيــنه تخته كوبي و چوب بست الزم براي جلوگيري از ريزش خاك در پي هــا (در صورت نياز و اجرا) با دستور كار مهندس مشاور و  .17
پرداخت  050501تخته كوبي شده است(سطح تماس تخته با ديواره پي) طبق رديف  تنظيم صورت جلسه اجرايي بر حسب سطحي كه

 شود. مي

  هاي فلزي تيرهاي پيش ساخته بايد توسط پيمانكار تهيه و به تاييد مهندس مشاور برسد. هاي اجرايي قالب نقشه .18



 بندی پنجم. قالبفصل 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٣  
ها یا دیوارهای بتن که ارتفاع بندی پی تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٢دیوار تا 
٠۵٠١٠١ 

 مترمربع ٢۴٨,٠٠٠  
بندی دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٣و تا  ٢بیش از 
٠۵٠١٠٢ 

 مترمربع ٣١٢,٠٠٠  
های بتن با ارتفاع بیش از بندی دیواره تهیه وسایل و قالب

 متر. ٣
٠۵٠٢٠١ 

  
 دسیمتر مربع ٧٠٠,١۶

کارهایبندی برای تعبیه انواع درزها در  تهیه وسایل و قالب
، با تمام مصالح الزم، بدون پرکردن آن بر حسب حجم بتن

 درز.

٠۵٠٣٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٩  
های قالب بندی، هرگاه قالب الزاما در اضافه بها به ردیف

 کار باق بماند.
٠۵٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٨

بندی هرگاه عملیات در زیر های قالب اضافه بها به ردیف
کش با تلمبه زیرزمین انجام شود وآبهای  تراز سطح آب

 موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.

٠۵٠۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١۶١  
تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از

 ریزش خاک در قنات در هر عمق.
٠۵٠۵٠١ 

 ٠۵٠۶٠١ بندی در داخل کوره و میله چاه در هر عمق. قالب مترمربع ۵٠٠,٢٣٩  



  کارهای بتن . ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢٣  
 

 

  کارهای بتن . ششم  فصل
 

 

  مقدمه 
 نوع آن تعيين شود.  آنكه صراحتاً هاي اين فصل، منظور از سيمان به صورت عام، سيمان پرتلند معمولي است، مگر تمام رديف در .1

هاي شكسته، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فني پيمان  اي يا رودخانه انتخاب شن و ماسه به صورت طبيعي رودخانه .2
 خواهدبود.

محل مصرف و كيلومتر از مركز ثقل برداشت تا  1هاي اين فصل هزينه تهيه مصالح سنگي، بارگيري و حمل تا فاصله  در تمام رديف .3
كيلومتر تجاوز كند، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبق  1باراندازي، منظور شده است. هر گاه فاصله حمل مصالح سنگي از 

كيلومتر  1شود. براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر  ، از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي030506تا  030503هاي  رديف
شود. در صورتي كه محل تامين شن و  تر مكعب شن و ماسه براي هر متر مكعب بتن در نظر گرفته ميم 3/1شن و ماسه، مــعادل 

 گيرد. براي شن مالك عمل قرار مي 8/0براي ماسه و ضريب  5/0، ضريــب 3/1ماسه بتن متفاوت باشد به جاي ضريب 

كيلومتر،  30ها منظور شده و هزينه حمل مازاد بر  يمتكيلومتر و باراندازي، در ق 30هزينه بارگيري، حمل سيمان و آهك تا فاصله  .4
 شود. هاي مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت مي بر اساس رديف

بندي مصالح، ساختن، ريختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش نمودن، هر گونه افت ناشي از متراكم كردن، ريخت و پاش  هزينه دانه .5
 ها منظور شده است. ا، در بهاي واحد رديفبتن، مرطوب نگهداشتن بتن و ساير هزينه ه

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

توجه به نوع و مشخصات ماده مورد  ) ضروري باشد، باcuring compoundهاي بتن و ماده عمل آورنده ( چنانچه استفاده از افزودني .7
هاي اين فصل، منظور  هاي ستاره دار،شرح رديف و بهاي واحد مربوط تهيه و جزو رديف نياز، بر اساس دستورالعمل تهيه رديف

 شود. مي

 هاي اجراي شفته، آهك سفيد معمولي (هوايي) است. آهك منظور شده در رديف .8

گونه پرداخت  هاي مربوط به اجراي كار در هر محل و به هر شكل، منظور شده و هيچ زينهريزي، تمام ه هاي مربوط به شفته در رديف .9
 شود. اي به غير از آنچه به صراحت تعيين شده است پرداخت نمي جداگانه

شده كيلومتر در نظر گرفته  30هاي مرتبط با قطعات پيش ساخته بتن اين فصل هزينه بارگيري، حمل و باراندازي تا  در قيمت رديف .10
 كيلومتر قابل پرداخت نيست. 30است. حمل مازاد بر 

 گيرد. اي صورت نمي ها منظور شده و پرداخت اضافه هزينه افت و شكستگي احتمالي قطعات پيش ساخته در قيمت .11

 15/1يب هاي مربوط با اعمال ضر كشي با تلمبه موتوري باشد بهاي رديف هاي بتني و... نياز به آب چنانچه براي نصب طوقه و كول .12
 شود. پرداخت مي

 شود. هاي مربوط اضافه مي درصد به بهاي رديف 20در صورتيكه عمليات بتن ريزي در داخل قنات انجام شود  .13



  کارهای بتن . ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,۵١٧    مترم
عب ١٠٠تهیه و اجرای بتن با  کیلوگرم سیمان در متر م

 بتن.
٠۶٠١٠١ 

عب ۵۶٨,٠٠٠    مترم
عب ١۵٠تهیه و اجرای بتن، با  کیلوگرم سیمان در متر م

 بتن.
٠۶٠١٠٢ 

عب ۵٠٠,۶۵٩   عب بتن. ٢٠٠تهیه و اجرای با  مترم  ٠۶٠١٠٣ کیلوگرم سیمان در متر م

عب ٧٠۶,۵٠٠    مترم
عب ٢۵٠تهیه و اجرای بتن با  کیلوگرم سیمان در متر م

 بتن.
٠۶٠١٠۴ 

عب ٧۶۵,۵٠٠    مترم
عب ٣٠٠تهیه و اجرای بتن با   کیلوگرم سیمان در متر م

 بتن.
٠۶٠١٠۵ 

عب ۵٠٠,٨١٢    مترم
عب ٣۵٠تهیه و اجرای بتن با  کیلوگرم سیمان در متر م

 بتن.
٠۶٠١٠۶ 

عب ۴٠٠,٣٢    مترم
های بتن ریزی، چنانچه بتن در اضافه بها به ردیف

 متر یا کمتر اجرا شود. سانت ١۵ضخامتهای 
٠۶٠٢٠١ 

عب ۴٠٠,۶٠    مترم
پیهای بتن ریزی، برای بتن ریزی از  اضافه بها به ردیف

 متر. ۵به باال در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 
٠۶٠٢٠٢ 

  
عب ٧۴,۶٠٠  مترم

اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمین
ش حین انجام کار با تلمبه موتوری انجام شود و آب

 الزام باشد.

٠۶٠٢٠٣ 

عب ۵٠٠,١٢١    مترم
صورت که حجمهای بتن ریزی، در  اضافه بها به ردیف

، کمتر از  عب باشد. ۴بتن هر ی از ابنیه فن  متر م
٠۶٠٣٠١ 

عب ٢٣۶,۵٠٠    مترم
کیلوگرم ١٠٠تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 

عب شفته. فته درمتر م  آه ش
٠۶٠۴٠١ 

  
عب ٠٠٠,٢٨۵  مترم

تهیه مصالح  و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و
فته در متر ١٠٠ای) و  نهامخلوط رودخ کیلوگرم آه ش

عب.  م

٠۶٠۴٠٢ 

عب ۶٠,٧٠٠    مترم
به ازای هر ٠۶٠۴٠٢و  ٠۶٠۴٠١های  اضافه بها به ردیف

عب شفته. ۵٠  کیلوگرم آه اضافه در متر م
٠۶٠۴٠٣ 

  

عب ٢,٧٢۶,۵٠٠  مترم

ساخته مسلح تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتن پیش
رد آجدار  ه میل متر با میل ١٠به ضخامت  ١۵×١۵با شب

عب برای  میله چاه ٣۵٠عیار  ها و کیلوگرم سیمان در متر م
 ها. کانال

٠۶٠۵٠١ 



  کارهای بتن . ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ٢,١٣۶,۵٠٠  مترم

٢۵٠های بتن پیش ساخته به عیار  تهیه و نصب جدول
عب و مالت ماسه سیمان  با ١:۵کیلوگرم سیمان در متر م

 بندکش مربوط.

٠۶٠۶٠١ 

  

عب ٣,٨٩۵,۵٠٠  مترم

رد، تهیه کول های بتن مسلح پیش ساخته به انضمام میل
٣۵٠متربا عیار  ٢٠حمل و نصب در داخل قنات تا عمق

عب و پر کردن پشت کول با کیلو گرم سیمان در متر م
خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل

 قنات.

٠۶٠٧٠١ 

  

عب ۵٠٠,٢,٣٨٨  مترم

ای به ساخته دایره پیشتهیه و نصب طوقه بتن مسلح 
رد، حمل و نصب تا عمق  ٣۵٠متر با عیار  ٢٠انضمام میل

عب، داخل میله چاه و پر کردن کیلو گرم سیمان در متر م
پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن

 طوقه.

٠۶٠٧٠٢ 

  
عب ٩٠٠,۵  مترم

در صورت که ٠۶٠٧٠٢و ٠۶٠٧٠١اضافه بها به ردیف 
متر انجام شود،به ٢٠در عمق بیش از  نصب کول و طوقه

 متر. ٢٠ازا هر ی متر عمق اضاف مازاد بر 

٠۶٠٨٠١ 

عب ٨۴٣,٠٠٠    مترم
تهیه مصالح بنائ با بلوک سیمان توخال و مالت ماسه 

 .١:۵سیمان 
٠۶٠٩٠١ 

عب ٠٠٠,٣٨۵    مترم
به ١:۵های بلوکهای سیمان توخال با مالت  پرکردن حفره
.ازای هر متر  عب حجم بلوک چین  م

٠۶١٠٠١ 

 مترطول ۶۴٨,٠٠٠  
های داخل کوره (کول برگردان) در هر نصب مجدد کول

 عمق.
٠۶١١٠١ 



  فوالدی  کارهای . هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٢۶  
 

 

  فوالدی  کارهای . هفتم  فصل
 

  مقدمه
 اي پرداخت نخواهدشد. هناها منظور شده و هزينه جداگ هاي اين فصل هزينه تهيه تمام مصالح و نصب آن در قيمت رديف .1
گونه هاي واحد مربوط منظور شده واز اين بابت هيچ  هاي مربوط به تهيه ومصرف الكترود ومفتول يا سيم آرماتوربندي، در قيمت هزينه .2

 اضافه بها يا اضافه وزني پرداخت نميشود.

ها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقي مي مانند بر ميلگردهاي نگه دارنده مورد نياز كه به منظور حفظ فاصله ميلگردبهاي خركها و .3
 هاي مربوط قابل پرداخت است. هاي تنظيمي و طبق رديف اساس صورت جلسه

گيرد، وزن كار طبق وزن تئوريك و به ماخذ جدولهاي استاندارد  ها بر اساس وزن كار صورت مي پرداخت آنهايي كه  در مورد رديف .4
 مربوط يا جدولهاي كارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد.

ارهاي ك هاي اين فصل، بهاي برشكاري، سوراخكاري، جوشكاري، بستن پيچ و مهره، پرچكاري و همچنين سنگ زدن و در تمام رديف .5
هاي واحد مربوط  مانند آن، در قيمت هاي مربوط به تهيه و مصرف الكترود، پيچ ومهره، پرچ و مشابه منظور شده است. همچنين، هزينه

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

هاي  هاي فصل ها، جداگانه از رديف و پي سازي آن كني پيهزينه  و پي سازي دارد، كني پيها نياز به  هايي از اين فصل كه اجراي آن رديف .6
 شود. مربوط، پرداخت مي

 شود. هاي مربوط، پرداخت مي هاي فصل از رديف 071101هزينه عمليات خاكي و كارهاي بنائي مربوط به رديف  .7

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

 شود. درصد به رديف مربوط اضافه مي 15هاي اين فصل در داخل قنات انجام شود  هاي رديف كه هريك از فعاليت در صورتي .9



  فوالدی  کارهای . هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

رد ساده. کیلوگرم ۴٠٠,٢٣    ٠٧٠١٠١ تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میل

 کیلوگرم ٢٠,٩٠٠  
رد آجدار برای تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میل

 الزم. بتن مسلح با سیم پیچ
٠٧٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢۶,۵٠٠  
رد رد پیش جوش(مش) ساخته شده از میل ه میل تهیه شب

 ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچ الزم.
٠٧٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٢٩,١٠٠  
رد رد پیش جوش(مش) ساخته شده از میل ه میل تهیه شب

 الزم.آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچ 
٠٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩١٠

رد، چنانچه عملیات پایین تراز اضافه بها به ردیف های میل
ش با تلمبه موتوری در آب های زیرزمین انجام شود و آب

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

٠٧٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ۵١٠,١

ردگذاری، در صورت اضافه بها به ردیف که وزن های میل
رد مصرف در هر ۶٠٠ابنیه فن هیدرولی کمتر از  میل

 کیلو گرم باشد.

٠٧٠۴٠١ 

 کیلوگرم ٢٧,١٠٠  
ل و اندازه، بر تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایه آن به هر ش

 حسب کیلوگرم پایه و تابلو.
٠٧٠۵٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٧٠  
های فوالدی برای هدایت آب به هر قطر تهیه و نصب لوله

 های مربوط. گاه تکیه به طور کامل با اتصاالت و
٠٧٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٢٩,٣٠٠

های های ساده فلزی برای حوضچه تهیه و نصب دریچه
، دریچه یری به صورت کشویی، دست های تقسیم و آب

های مشابه، با ی دست رنگ ضد طرفه و یا دریچه ی
 زنگ.

٠٧٠٨٠١ 

 کیلوگرم ٢٨,٢٠٠  
ه ی دستگیر با  های آشغال تهیه و ساخت و نصب شب

 رنگ ضد زنگ.
٠٧٠٩٠١ 

  

 کیلوگرم ٣١,١٠٠

ه اف هدایت شب های تهیه مصالح فلزی به منظور تعبیه ش
های های سازه های فرازبند و محافظت لبه گیر، دریچه آشغال

، از نبش و ناودان و غیره، با ی دست رنگ ضد بتن
 زنگ.

٠٧١٠٠١ 

 ٠٧١١٠١ های الزم. میخ و سیم و پایهتهیه و نصب سیم خاردار با  کیلوگرم ۶٠٠,٣٣  

 کیلوگرم ٣٠٠,١۶  
) به منظور اجرای اندود تهیه و نصب تورسیم (تورمرغ

.  سیمان
٠٧١٢٠١ 
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  اتیلن  پلگذاری با لوله  فصل هشتم. لوله
 

  مقدمه
در كانال است، و عمليات  اتيلن  پليهاي  شرح مختصري از عمليات لوله گذاري با لوله 080105تا  080101هاي  مفاد درج شده در رديف .1

 ها به شرح زير است: تفصيلي اين رديف
 برداري الزم. گذاري و انجام كارهاي نقشه لوله تميزكردن وآماده كردن مسير .1-1
ها، از محل تحويل از كارفرما، بسته به مورد تا محل نصب و باراندازي و ريسه كردن در كنار ترانشه و يا تا  بارگيري و حمل لوله .1-2

 هاي مربوط. ندازي در محلها تا محل نصب و بارا هاي انباشت فرعي و باراندازي در آنجا، همراه با بارگيري مجدد و حمل آن محل

 حفر ترانشه با هر نوع وسيله مكانيكي تا عمق مورد نظر، و ريختن خاك حاصل دركنار ترانشه. .1-3

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

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

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

 هاي درون ترانشه، با خاك سرندي. ريزي اطراف و روي لوله خاك .1-7

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

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

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

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

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

واقعي اجرا شده با در نظر گرفتن كليات (نحوه اندازه گيري خط لوله بر اساس طول  14قسمتي از هزينه حمل و نصب متعلقات طبق بند  .3
هاي اضافي اجراي متعلقات پلي اتيلنـي يـا چـدني     شود و براي جبران هزينه اتصاالت و متعلقات خواهد بود) اين فهرست بها محاسبه مي

يـر بـه هـر قطعـه از     هاي پلي اتيلن، با توجه به قطر لوله، به ترتيب اضافه بهايي از بهاي واحد يك متر طول لوله مربوط، بـه شـرح ز   لوله
 گيرد. متعلقات پلي اتيلني يا چدني تعلق مي

 درصد رديف مربوط. 110ي اتيلن  پلي. براي اجراي هر قطعه از متعلقات 3-1

 درصد رديف مربوط. 150. براي اجراي هر قطعه از متعلقات چدني 3-2

درصد به ازاي هر يك متر عمق  32اين فصل انجام شود، هاي  هاي بيشتر از عمق تعيين شده در رديف گذاري در عمق در صورتي كه لوله .4
درصد، اگر عمق  32شود. بعنوان مثال اگر عمق يك متر بيشتر باشد،  هاي اين فصل، بر حسب مورد اضافه مي بيشتر به بهاي واحد رديف

 شود. به ميهاي بيشتر. كسر متر به تناسب محاس درصد و به همين ترتيب براي عمق 64=2×32دو متر بيشتر باشد 
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فوق نسبت به كل عمليات در جدول  2و  1به شرح بندهاي  اتيلن  پليگذاري با لوله  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  در داخل كوره قنات انجام شود، شرح عمليات لوله اتيلن  پليگذاري با لوله  در صورتي كه لوله .6
 : زير است  قرار  ، به اتيلن  پلي     

 ها. ها، اتصاالت و متعلقات به محل نصب و باراندازي و نگهداري آن 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. تنظيم سر لولهنصب لوله شامل  .6-3

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

 ي مانند سه راه، زانويي، كمر بند و تبديل.تيلنا  پليهاي  ي يا چدني لولهاتيلن  پلياجراي هر قطعه از متعلقات  .6-5

درصد بهاي واحد  50ها و متعلقات معادل  متر، شامل طول لوله، اتصالي 20بهاي هر متر طول لوله نصب شده در داخل قنات تا عمق  .7
 گذاري در اين فصل خواهد بود. هاي مربوط به لوله رديف

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

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

5/7   =5 %15
10 

  5/57 =50  +5/7  
 در ضـمن باشـد،   گذاري در داخل كانال مي بهاي رديف مربوط به لوله 575/0متري قنات، معادل   35، بهاي اجراي لوله در عمق بنابراين

بـراي   1شـود و ضـرايب جـدول شـماره      نيز حسب مورد اعمال شده و هيچ پرداخت ديگري انجام نمـي  2-3و  1-3اضافه بهاي بندهاي 
 گيرد. ر در داخل قنات مورد استفاده قرار نمياجراي كا
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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 )متر ميليقطر لوله (
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

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

2 
از كارفرما و   تحويل  ها و اتصاليها، از محل 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  درونها  ها و اتصالي 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  عمليات و  ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  كوبيدن و  پخش 8

 100 100 جمع
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴٩,٣٠٠  
متر و عمق میل ١١٠اتیلن به قطر   گذاری با لوله پل لوله

 متر. ١ترانشه تا 
٠٨٠١٠١ 

 مترطول ٨٠٠,٧۶  
متر و عمق میل ٢٠٠اتیلن به قطر   گذاری با لوله پل لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠٢ 

 مترطول ٩٢,٠٠٠  
متر و عمق میل ٢۵٠اتیلن به قطر   گذاری با لوله پل لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١١۵  
متر و عمق میل ٣١۵اتیلن به قطر   گذاری با لوله پپل لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠۴ 

 مترطول ١۴٨,٠٠٠  
متر و عمق میل ۴٠٠اتیلن به قطر   گذاری با لوله پل لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠۵ 



 گذاری با لوله آزبست سیمان لوله . نهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 گذاری با لوله آزبست سیمان لوله . نهم  فصل
 

  مقدمه
هاي آزبسـت سـيمان تحـت فشـار، از هـر      گذاري با لوله شرح مختصري از عمليات لوله ،090115تا  090101هاي  مفاد درج شده در رديف .1

 ها، به شرح زير است: ، در ترانشه است و عمليات تفصيلي اين رديفDكالس به استثناي كالس 
 برداري الزم. گذاري با وسايل مكانيكي و انجام كارهاي نقشه .  بوته كني، تميز كردن مسير لوله1-1
هـاي   ها و اتصاليها، از محل تحويل از كارفرما تا پاي كار و باراندازي و ريسه كردن در كنار تراشـه و يـا محـل   و حمل لولهبارگيري  .1-2

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

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

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

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

 هاي درون ترانشه، با خاك سرندي.وي لولهريزي اطراف و ر خاك .1-6

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

انشـه تـا سـطح زمـين، بـدون      پخش و كوبيدن خاك سرندي با وسايل دستي تا تراكم مورد لزوم طبق مشخصات فني، پـر كـردن تر   .1-8
 كوبيدگي با خاك حاصل از خاكبرداري (خاكريز نهايي)، پخش خاكهاي اضافي و ساير عمليات تكميلي الزم.

هاي آزبست سيمان تحت فشار، مانند انواع سه راه، چهـار راه، زانـويي، تبـديل، اسـپيكات، فلـنج،      اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله .2
 بو شامل عمليات زير است:ساكت فلنج و ژوئن ژي

 هاي مربوط، از محل تحويل از كارفرما تا پاي كار و باراندازي در محل نصب.بارگيري 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

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

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

آزبست سيمان، با توجه به قطر لوله، اضافه بهايي به اندازه درصدي از بهاي واحد يك متر  هايهاي اضافي اجراي متعلقات چدني لوله
 گيرد:طول مربوط، به شرح زير، به هر قطعه از متعلقات چدني تعلق مي

 درصد 105، متر ميلي 250تا  80هاي آزبست سيمان به قطر .  براي اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله2-4-1
 درصد 195، متر ميلي 500تا  300هاي آزبست سيمان به قطر اي اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله. بر2-4-2
 درصد 215، متر ميلي 1000تا  600هاي آزبست سيمان به قطر . براي اجراي هر قطعه از متعلقات چدني لوله2-4-3

درصد به ازاي هر يك متر عمق بيشـتر   21اين فصل انجام شود، هاي  هاي بيشتر از عمق تعيين شده در رديف گذاري در عمقچنانچه لوله .3
درصد، اگر عمق دو  21شود. به عنوان مثال، اگر عمق يك متر بيشتر باشد،   هاي اين فصل، بر حسب مورد، اضافه مي به بهاي واحد رديف

 شود. محاسبه مي هاي بيشتر، كسر متر به تناسب درصد و به همين ترتيب براي عمق 42=2122متر بيشتر باشد 
هاي اين فصل، پس از اعمال درصد مربوط به بند  درصد به بهاي رديف 7انجام شود،  Dگذاري با لوله آزبست سيمان كالس  چنانچه لوله .4

 ، بر حسب مورد، اضافه شود.3
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 2سبت به كل عمليات، در جدول ، ن1هاي آزبست سيمان، به شرح بند گذاري با لوله درصد تقريبي هزينه انجام هر يك از مراحل كار لوله .5
 گيرد.درج شده است، كه براي پرداخت صورت وضعيتهاي موقت مورد استفاده قرار مي

 
 هاي آزبست سيمان با قطرهاي مختلف داخل ترانشه. درصد پرداخت مراحل مختلف عمليات لوله گذاري، براي لوله2جدول 

 

 شماره
 رديف

 80-250 300-500 600-1000 )متر ميليقطر 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  و آماده  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 خاكريز نهايي،  سرندي  خاك  وكوبيدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٧٧,٣٠٠  
متر و میل ٨٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠١ 

 مترطول ٧٨,٣٠٠  
متر و میل ١٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠٢ 

 مترطول ٢٠٠,٨۵  
متر و میل ١۵٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١٠۵  
متر و میل ٢٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١١۵  
متر و میل ٢۵٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١۴٣  
متر و میل ٣٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,١۶۴  
متر و میل ٣۵٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله 

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠٧ 

 مترطول ١٩٣,٠٠٠  
متر و میل ۴٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠٨ 

 مترطول ٢١۶,۵٠٠  
متر و میل ۴۵٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٩٠١٠٩ 

 مترطول ٢٣۶,۵٠٠  
متر و میل ۵٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٩٠١١٠ 

 مترطول ٣٠۵,۵٠٠  
متر و میل ۶٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٩٠١١١ 

 مترطول ٠٠٠,٣۴۴  
متر و میل ٧٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١١٢ 

 مترطول ٠٠٠,۴٠۴  
متر و میل ٨٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١١٣ 

 مترطول ۴۵۵,۵٠٠  
متر و میل ٩٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١١۴ 

 مترطول ۵١٠,٠٠٠  
متر و میل ١٠٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر  لوله

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 
٠٩٠١١۵ 
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   نصب شیر و پمپ . دهم  فصل
 

  مقدمه
 ها، به شرح زير است: هاي حمل ونصب شيرها، شرح مختصري از عمليات است و عمليات تفصيلي اين رديف در رديف مفاد درج شده .1

 . حمل ونصب شيرآالت از هر كالس و در هر عمق، در زير خاك يا داخل حوضچه، شامل:1-1

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

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

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

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

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

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

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

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

اژ براي تخليه آب به منظور اجراي شود كه قنات به دليل ريزش، آب بند شده و عمليات پمپ وقتي پرداخت مي 100301بهاي رديف  .4
  عمليات الزم باشد.
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١٠٠١٠١ متر. میل ١٠٠تا  ٨٠حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد ١٩۵,۵٠٠  

 ١٠٠١٠٢ متر. میل ٢۵٠تا  ١۵٠حمل ونصب شیر کشویی به قطر  عدد ۵٠٠,٢۶٢  

 ١٠٠١٠٣ متر. میل ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد ۵٠٠,۴٩٨  

 ١٠٠٢٠١ متر. میل ٢۵٠تا  ١۵٠ای به قطر  پروانهحمل ونصب شیر  عدد ٣۶٢,٠٠٠  

 ١٠٠٢٠٢ متر. میل ۴٠٠تا  ٣٠٠ای به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ۴٨٣,٠٠٠  

  ۶۵,٨٠٠ 
  -دستگاه 
 ساعت

پمپاژ و تخلیه آب قنات برای اجرای عملیات مورد لزوم با
 پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط.

١٠٠٣٠١ 
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 حمل و نقل . یازدهم  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  هشد  بها در نظر گرفته فهرست  اين  هاي رديف  ، در قيمت مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  و همچنين  تا انبار كارگاه  يا تهيه
  و دريچه  و قاب  ها، پله لوله  حفاظت  ، شيرها، اتصاليها، مصالح ها، متعلقات ، لوله ميلگردآهك، ،  سيمان  كيلومتر، تنها براي 30مازاد بر   حمل

  اي نهاجداگ  حمل  هزينه  نهگو ، هيچ ساير مصالح  شود و براي مي  پرداخت  فصل  اين  هاي رديف  مورد بر اساس  ، بر حسب تحويلي كارفرما
 نخواهد شد.  پرداخت بيني شده بجز مواردي كه در مقدمه فصل پيش

  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

  . سيمان1ـ2
  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به هاي بنايي و اندود و بندكشي ، قطعات بتني و مالتدر بتن  عيار سيمان  اساس، بر  مقدار سيمان 

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

 شود. محاسبه مي ميلگرد
  آالت . آهن3ـ2
 شود. ، منظور مي حمل  بابت  كيلوگرم 05/1 ،  مصرفي ميلگرد  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
 موارد، نخواهد بود.ساير 

 شود: مي  زير تعيين  شرح ، به حمل  هزينه  پرداخت  ، براي سيمان  مبدأ حمل .4
خريد   محل  حالت  . در اين است  مربوط  كارخانه  ، محل شود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانه به طور مستقيم  سيمان  . چنانچه1ـ4

 كارفرما برسد.  و تصويب مشاور  تأييد مهندس بايد قبالً به
مورد نظر   سيمان  (كه  سيمان  كارخانه  نزديكترين  محل  نشود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانه به طور مستقيم  سيمان  . چنانچه2ـ4

 كند)، خواهد بود. را توليد مي
 د:شو مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  ، برايميلگرد  مبدأ حمل .5
توليد كنندگان خريد از   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري به طور مستقيميا   داخلي  توليد كنندگاناز  به طور مستقيم، ميلگرد  كه  . در صورتي1ـ5

  تأييد مهندس  به قبلاز بايد   خريد يا تحويل  محل  حالت  خواهد بود. در اين  تحويل  محل ،به طور مستقيم  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخلي
 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب

نزديكترين محل توليد كننده   نشود، مبدأ حمل  خريداري  به طور مستقيميا   داخليتوليد كنندگان از  به طور مستقيم ميلگرد  كه  . در صورتي2ـ5
 شوند.  يز جزو توليدكنندگان محسوب ميهاي نورد ن كند. كارخانه فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي

واحد   از بهاي  ، با استفاده چدني  و دريچه  و قاب  كارفرما)، پله  ها (مواد تحويلي لوله  حفاظت  ، شيرها، اتصاليها، مصالح متعلقات  حمل  بهاي .6
 شود. مي  محاسبه 50/2  ضريب  و اعمال  پاكتي  و سيمان ميلگرد  حمل  هاي رديف

)،  گذاري در لوله  مفيد هر شاخه  طول متر  اساس و بر  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد كل  (براي  سيمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي يفرد  بهاي .7
واحد   از بهاي  مورد، با استفاده  با ساير قطرها، برحسب  فوق  هاي لوله  حمل  . بهاي است شده  بيني ، پيشمتر ميلي 300قطر   به  لوله  براي

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



 حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

 
  سيمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي . ضريب3  جدول

 

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

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

  
  )، براي 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 ، پيشمتر ميلي 315قطر   به  لوله
 شود. مي  ، تعيين4  در جدول  شده  درج  ضرايب  و اعمال متر ميلي 315قطر   به  لوله  حمل  هاي رديف

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

 اتيلن  پلي  هاي لوله  حمل  هاي . ضريب4  جدول
 

 315 280 250 225 200 110 )متر ميليقطر لوله (
تا  350

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

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
، نسبت به  رد و سیمان پاکت کیلومتر، ٣٠مازاد بر  حمل میل

 کیلومتر. ٧۵تا فاصله 
١١٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
، نسبت به  رد و سیمان پاکت کیلومتر، ٧۵مازاد بر  حمل میل

 کیلومتر. ١۵٠تا فاصله 
١١٠١٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
، نسبت به  رد و سیمان پاکت ١۵٠مازاد بر  حمل میل

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣١٠  
، نسبت به  رد و سیمان پاکت ٣٠٠مازاد بر حمل میل

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
، نسبت به رد و سیمان پاکت ۴۵٠مازاد بر   حمل میل

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
، نسبت به رد و سیمان پاکت ٧۵٠مازاد بر   حمل میل

 کیلومتر.
١١٠١٠۶ 

  ١٢۵ 
 - مترطول
 کیلومتر

متر، نسبت میل ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠مازاد بر  به 

١١٠٢٠١ 

  ٨٢ 
 -مترطول 
 کیلومتر

 متر، نسبت به میل ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵مازاد بر 

١١٠٢٠٢ 

  ۵٢ 
 -مترطول 
 کیلومتر

 متر، نسبت به میل ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠مازاد بر 

١١٠٢٠٣ 

  ۴٣ 
 -مترطول 
 کیلومتر

 متر، نسبت به میل ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠مازاد بر 

١١٠٢٠۴ 

  ٣۶ 
 -مترطول 
 کیلومتر

 متر، نسبت به میل ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠مازاد بر 

١١٠٢٠۵ 

  ٣٠ 
 -مترطول 
 کیلومتر

 متر، نسبت به میل ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٧۵٠مازاد بر 

١١٠٢٠۶ 

  ٧١ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر متر، نسبت به  میل ٣١۵قطر  به  اتیلن  حمل لوله پل
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠

١١٠٣٠١ 

  ۴٨ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر  متر، نسبت به میل ٣١۵قطر  اتیلن به   حمل لوله پل
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵

١١٠٣٠٢ 

  ٣٠ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر  متر، نسبت به میل ٣١۵قطر  اتیلن به   حمل لوله پل
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠

١١٠٣٠٣ 

  ٢۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر  متر، نسبت به میل ٣١۵قطر  اتیلن به   حمل لوله پل
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠

١١٠٣٠۴ 



 حمل و نقل . یازدهم  فصل
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  ٢١ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر  متر، نسبت به میل ٣١۵قطر  اتیلن به   حمل لوله پل
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠

١١٠٣٠۵ 

  ١٧ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر  متر، نسبت به میل ٣١۵قطر  اتیلن به   حمل لوله پل
 کیلومتر. ٧۵٠

١١٠٣٠۶ 



  دستمزدی  کارهای . زدهمدوا  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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  دستمزدی  کارهای . 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  شود. هنگام 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
 د.شو مي  درج  فصلاين در 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد
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ار  . مصالح١ پیوست   پای
 

  مقدمه
  كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  با توجه ، مورد نياز باشد و پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحي كار، به پاي  مصالح .1 

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

  در مقدمه  شده  بيني موارد پيش  استثناي ، به مازاد مصالح  حمل  براي  يپرداخت  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  كارگاه
 شود. نمي  ها، انجام 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  7/0ن اعمال ضريب بدو حمل  كار و هزينه پاي

 شود. ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي
  كارگاه  ها را از محوطه 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  ها را از كارگاه فرما، آنكار  مشاور و موافقت  تواند با پيشنهاد مهندس پيمانكار مي ،باشد )  منظور شده  وضعيت  صورت

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



ار  مصالح .١ وستیپ   پای
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

۴۴  
 

 

بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

عب ١٢۵,۵٠٠    ۴١٠١٠١ ماسه شسته مترم

عب ۶٠٠,٧٨    ۴١٠١٠٢ شن شسته مترم

عب ۵٠٠,١٢٨    ۴١٠١٠٣ سنگ الشه بنایی مترم

عب ۵٨۴,۵٠٠    ۴١٠۴٠١ سنگ نیم تراش مترم

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع ی پاکت تن ۵٠٠,١,٠٣٠  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع ی فله تن ٨٨١,٠٠٠  

عب ۵٠٠,٢,٠٠٢    ۴١٠۶٠١ طوقه و درپوشقطعات بتن مسلح  مانند کول،  مترم

رد ساده کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١٠٨٠١ انواع میل

رد آجدار کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١٠٨٠٢ انواع میل
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 

 شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام كارفرما)، به  (سهم  مركزيدفتر   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
 . فتر مركزيد  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  ملزوماتالتحرير و   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 .17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي نههزي  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
 كار.  اياجر  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
 سود پيمانكار. .4ـ2
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
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  ، 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 ساير نقاطو   كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  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 مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

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

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي رحدر ط )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  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

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

۴٧  
 

 

  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ٣  پیوست
 
هـا، تاسيسـات و    . تجهيزكارگاه، عبارت است از عمليات، اقدامات و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت مانند (فـراهم كـردن سـاختمان   1

دادن عمليات موضوع پيمـان، طبـق    شود، تا آغاز و انجام ماشين آالت، تامين روشنايي و هوارساني داخل قنات و ...) براي دوره اجرا انجام مي
 اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود.

هاي موقت، خـارج كـردن مصـالح، تجهيـزات و ماشـين آالت و ديگـر        . برچيدن كارگاه عبارت از جمع آوري مصالح، تاسيسات و ساختمان2
هـاي تحـويلي كارفرمـا، طبـق نظـر       ها و محل زمين تداركات پيمانكار از كارگاه، تسطيع، تميز كردن و در صورت لزوم به شكل اول برگرداندن

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

شد، هزينـه تجهيـز و برچيـدن كارگـاه، بايـد قبـل از انجـام        بيشتر شود. در صورتي كه در موارد استثنايي، اين هزينه از حد تعيين شده بيشتر با
 مناقصه يا ارجاع كار به صورت ترك مناقصه به تصويب شوراي عالي فني برسد.
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 

 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  كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد پيشبها و مقادير منضم به پيمان براي  فهرست در چنانچه  .1

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

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

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديفو  شود ه ميهاي مربوط) استفاد ضريب
 است. مبلغ اوليه پيمان درصد 25كار تا 
  بيني پيش  كارگاه تجهيز  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  شود. مبلغ 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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 تعاریف و مفاهیم قنات. ۵  پیوست
 

 . تعريف قنات (كاريز):5-1
اي از يك  ، قنات مجموعه1شود. مطابق شكل شماره  هاي زيرزميني احداث مي برداري از آب قنات يك سازه آبي سنتي است كه جهت بهره    

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

 رساند. جمع آوري و به محل مصرف مي
ز آن همكاري نمايند. واحد بايست در حفظ و نگهداري ا 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 

 
 

 هاي قنات: . تعريف بخش5-2
 گردد: هاي قنات ارايه مي هاي مختلفي تشكيل شده است. در ادامه تعاريف هركدام از بخش 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  هاي فرعي و اصلي) كه نهايتاً هاي مقني بتوانند وظايف خود را انجام دهند. كوره گاهي داراي انشعاباتي است (كوره گروه
باشد و از دو بخش تره كار و خشكه  وظيفه كوره، آبگيري از آبخوان و جمع آوري و انتقال آب به مظهر قنات به كمك نيروي ثقل مي بنابراين

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

ها از مظهر به طرف مادر چاه افزايش  شود. معموالً عمق ميله چاه 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. محلي است در ابتداي مسير كوره قنات كه آب از آنجا در سطح زمين ظاهر مي     
 . پيشكار:5-2-5
 كند. گويند. محل پيشكار در طول عمر قنات تغيير مي بخش انتهايي كوره قنات اعم از شاخه اصلي يا فرعي را پيشكار يا سينه كار قنات مي   
 . خشكه كار:5-2-6

 به عنوان يك گالري وظيفه هدايت و انتقال آب را به سطح زمين به عهده دارد.  بخشي از كوره قنات است كه صرفاً     
 . تره كار: 5-2-7

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

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

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

 . تعريف عمليات اجرايي قنات:5-3
 . اليروبي:5-3-1

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

 افتد). گذاري شده، اين مسئله كمتر اتفاق مي هاي كول به اليروبي دارند. (در مورد قنات
 گذاري: . كول5-3-2

و براي جلوگيري از ريزش  اي با ابعاد مختلف ساخته شده اي است بتني كه به صورت مسلح به شكل تخم مرغي، بيضوي، دايره كول قطعه
شده است كه امروزه  هاي سفالي نيز استفاده مي رود. در گذشته از كول 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

گويند. حداكثر  اي از تعميرات را سرشكافي مي برداري روي مسير كوره قنات، براي دسترسي به مجرا و يا كوره قنات براي انجام پاره خاك
 متر است. 10عمق سرشكافي قنات 

 چيني (دور چيني): . طوقه5-3-4
كنند. به ديواره  طح زمين با سنگ يا آجر و مالت، ديواره چيني ميبراي حفاظت از ريزش دهانه ميله چاه قنات، آن را از عمق مناسب تا س

ها تخريب و گشاد  گويند. اگر اين عمل صورت نگيرد، تحت تاثير عوامل فرسايش به مرور زمان دهانه ميله محافظ حلقوي طوقه چيني مي
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چيني از طوقه هاي  شود كه در امر طوقه روزه توصيه مياي از موارد تخريب ميله منجر به مسدود شدن كوره خواهد شد. ام شود كه در پاره مي
 بتني مسلح و يا پلي اتيلن بجاي مصالح آجر و مالت استفاده شود.

 . كمرگيري (گلوبند يا بادبند):5-3-5
تا سطح زمين  اي موارد به منظور حفظ ميله چاه و قنات در برابر ريزش و تخريب و خطرات احتمالي، الزم است حد فاصل كوره قنات در پاره

گويند. عمق كمر گيري بستگي به بافت خاك ميله و ميزان ريزش داخل آن  در مقطعي از ميله چاه مسدود شود. به اين عمل كمر گيري مي
 دارد.

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

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

 بري: .  بغل5-3-7
انحرافي در بخش داراي ريزش شديد در كوره و يا ميله قنات، كه امكان بازسازي و يا بازگشايي مسير مسدود شده وجود نداشته و حفر مسير 

 نامند. كن مي بر و يا بغل گويند، كوره جديد احداثي را بغل بري مي يا مستلزم خطرات و هزينه زياد باشد، را بغل
 تراش: . بغل5-3-8

نامند. اغلب در صورتي كه مقطع كوره قنات براي عبور آب يا عمليات اجرايي كافي  تراشي مي فزودن محيط كوره را بغلكندن جداره كوره و ا
 گيرد. نباشد، اين عمل صورت مي

 شكني): زني (كف . ته5-3-9
آبخوان و اصالح شيب  حفر و كندن سرتاسر يا قسمتي از مسير كوره قنات به دليل وجود رسوبات سخت (زنگابه) نزول بار هيدروليكي

 رود. ها نيز به كار مي شكني گويند. اين واژه گاهي براي عميق كردن ميله نامناسب كوره قنات را به منظور افزايش آبدهي، ته زني يا كف
 بند: . سنگ5-3-10

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

 پوش: . تخت5-3-11
بزرگي را روي هاي  به منظور حفاظت از ريزش سقف و يا بخشي از كوره، پوشش سنگ چين شده در ديواره كوره احداث كرده و تخته سنگ

توان بجاي تخته سنگ  گويند. مي دهند تا از ريزش سقف كوره جلوگيري شود. به اين عمل تخته سنگ پوش مي هاي جانبي قرار مي سنگ چين
در  شود و هاي اجرا شده به اين روش، توصيه مي از بلوك سيمان مسلح استفاده نمود. الزم به ذكر است كه استفاده از اين روش تنها در قنات

 شود. گذاري استفاده مي ها اجرا نشده است از كول هايي كه اين عمليات در آن بازسازي قنات
 گور كردن: . سنگ5-3-12

اگر تخته سنگ بزرگ و حجيمي در مسير كوره قنات وجود داشته باشد كه امكان خرد كردن و يا انتقال آن به سطح زمين وجود نداشته و يا 
كنند و تخته سنگ را از مسيركوره  اين حالت در مسيركوره قنات فضايي متناسب با ابعاد تخته سنگ حفاري ميمقرون به صرفه نباشد در 

 گويند. گور كردن مي كنند. به اين عمل سنگ منحرف كرده و در داخل حفره احداث شده دفن مي
 . پارف:5-3-13

ها جهت سهولت پايين رفتن و  كنند. اين حفره ديواره آن احداث مي هاي كوچكي (جاي پاها) است كه مقنيان به هنگام حفاري ميله در حفره
ها از يكديگر حدود يك متر است و به طور زيگزاك در ديواره  شود. فاصله پارف باال آمدن مقني به ترتيب از دهانه ميله به كف ميله ايجاد مي

گذارد. با  ين رفتن از ميله، يك پاي خود را در پارف مقابل ميشود. مقني به هنگام پاي ميله، درست در وسط دو پارف طرف مقابل واقع مي
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ها براي ورود به ميله و يا خروج از آن به طور همزمان از پارف و چرخ چاه استفاده  رسد. گاهي مقني تكرار اين عمل، مقني به كف ميله مي
نمايند و با پايين فرستادن  ز باالي شانه به بدنه طناب محكم ميكنند. به اين ترتيب كه طناب را از بين پاي خود عبور داده و سر طناب را ا مي

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

 شود. ن به باال دبيل گفته ميحفر ميله قنات از كوره به سمت سطح زمين و يا به عبارت ديگر از پايي
 زني: . سقف5-3-15

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

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

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

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

 فاهيم قنات. م5-4
 بار زدن):  بند شدن (آب . آب5-4-1

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

 خور قنات: . آب5-4-2
خور قنات كه ساليانه زير  خور قنات گويند. آن بخشي از اراضي آب شود را آب اراضي كشاورزي پايين دستي كه توسط آب قنات آبياري مي

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

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

ها  مربوط به آن پشته است. نظر به اين كه عمق ميله هاي حفاري شوند و هوادهي قنات بستگي دارد. معموالً طول هر پشته دو برابر عمق ميله
هاي  ها به سمت مادرچاه بديهي است. معموالً حجم خاك شود، اين افزايش تدريجي طول پشته 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): . زنگابه (سره5-4-5

شود. اگر آب قنات حاوي امالح زياد بيكربنات كلسيم باشد، در اثر  هاي كربناته سخت شده (عمدتاً سنگ آهكي)جداره كوره گفته مي به نهشته
ها  شود. گاهي جنس نهشته در كوره رسوب كرده و سخت ميتغيير شرايط فيزيكي (مثالً دما و فشار) اين امالح به صورت كربنات كلسيم 

ها سبب كاهش تراوايي و نيز كاهش سطح مقطع كوره بخصوص در تره كار و در نتيجه كاهش آبدهي قنات  سولفاته (گچي) است. اين نهشته
 گردد. ها تخليه مي ق ميلهها را از جداره كوره برداشته و از طري اي اين نهشته شود. معموالً در عمليات اليروبي دوره مي
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 . سبو:5-4-6
گيرد (ساعت آبي).  ترين سنجش زماني آب صورت مي ظرفي است كوچك و مسي كه در ته آن سوراخ ريزي تعبيه شده است و با آن، كوچك

 تري نيز تقسيم شده باشد. ممكن است درون سبو خود به تقسيمات كوچك
 . شوالت:5-4-7

نمايند.  شود كه از مقاومت كافي برخوردار نيستند و به هنگام حفاري در كوره و ميله ريزش مي گفته ميهاي سست حاوي رطوبت  به اليه
هاي حفاطتي سنگ بست و  ها به آساني ميسر نيست و معموالً براي جلوگيري از ريزش، حفاري توام با احداث ديواره حفاري در اين اليه

نمايد، گاهي باعث  ه كار و ريزش پي در پي آن كه عمليات حفاري را با مشكل روبرو ميگيرد. وجود شوالت در خشك 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 ه دارد. مقسمعهد

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

اند، كه امروزه  شده قال و توزيع آب نقش مهمي دارند. در گذشته اين استخرها خاكي و يا از شفته آهك ساخته ميكنترل آن، افزايش راندمان انت
 هاي بتني و يا ژئوممبران و ... استفاده شود. شود پوشش توصيه مي

 هاي كارگري قنات . تعريف گروه5-5
 . گروه مقني:5-5-1

 نمايند و شامل افراد ذيل است: كه در امر حفر و نگهداري قنات فعاليت مي تيمي است متشكل از چند نفر مقني و كارگر ساده
 كلنگدار، گلبند، الشه كش، چرخ كش و دلوگير

 دار (سر گروه): . كلنگ5-5-2
شبار) و دهد. در عمليات از كلنگ، قلم، چكش، كمپرسور، مواد ناريه (با كمك آت فردي است كه عمليات حفاري را به عنوان استادكار انجام مي

 شود. ... استفاده مي
 بند: . گل5-5-3

هايي كه فاصله دو ميله چاه بهم  آوري مواد حاصل از حفاري و اليروبي را به عهده دارد. در قنات دار، جمع فردي است كه در كنار كلنگ
 دهد. كشي را نيز انجام مي بند وظيفه الشه نزديك باشد، گل

 كش: . الشه5-5-4
بند وظيفه حمل دلو حامل مواد اليروبي را از داخل كوره به تقاطع ميله چاه و كوره به عهده دارد. تعداد نفرات الشه  گل فردي است كه در كنار

 كش بستگي به فاصله دو ميله دارد.
 كش: . چرخ5-5-5

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

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

 نمايد. مي چرخ چاه متصل
 



تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 
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