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س عاون  ردی ر ظارت را ی و   ور  ر
هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
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  1393بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار 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 نوع » 1393بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا  االجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ مي گروه اول (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. از ابالغ اين بخشنامه تهيه مي براي برآورد هزينه كارهايي كه بعد
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  کاربرد  دستورالعمل
  
  دستورالعمل  ، اين شود، شامل مي  ناميده آبياري تحت فشار  بهاي  اختصار فهرست به  كه  آبياري تحت فشار  رشته  واحد پايه  بهاي  . فهرست1

  : زير است  شرح بها، به  فهرست  و پيوستهاي ها رديفواحد   و بهاي  ، شرحها فصل  ، مقدمه ، كلياتكاربرد
  . باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح1  پيوست
  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل2  پيوست
  كارهاي جديد) 3  پيوست
  . نمونه ) نقشه4پيوست

  و بهاي  . شرح است شده  در نظر گرفته    مصرف  نقاط خانه تا آبياري تحت فشاراز محل استخر ذخيره و تلمبه  كارهاي  بها براي  فهرست  اين
  كارهاي  شامل  طور كلي  بهجهيزات آبياري، ،عالوه بر عمليات تخريب، خاكي، تاسيساتي و تبها  فهرست  در اين  شده  درج  يها رديفواحد 
از زير يا   ، عبور لوله بزرگ  و نهرهاي  از رودخانه  مانند عبور لوله  اي ويژه  كارهاي  و انجام  بوده  ترانشه  در داخل  مربوط  و عمليات  گذاري لوله

  . است بها منظور نشده  فهرست  ، در اين با خاكريز يا پايه  زمين  در روي  گذاري لوله و  يا بزرگراه  يا آزادراه  آهن از زير راه  كنار پلها، عبور لوله
) براي انتقال آب تا مزرعه (با تشخيص مشاور و تاييد G.R.Pهاي فوالدي و فايبرگالس ( با لوله گذاري لولهتبصره: درصورت انجام عمليات 

  شود. اين دستورالعمل استفاده مي 4ب بر اساس بند ي مربوط در فهرست بهاي خطوط انتقال آها رديفكارفرما) از 
  هكتار به باال باشد. 60شود كه داراي يك آبگير مستقل بوده و مساحت آن از  اي گفته مي تعريف مزرعه: مزرعه به محدوده

  بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  . نحوه2
دهد. در   را پوشش  آبياري تحت فشار  شبكه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي به بها، فهرست  اين  يها رديف  . شرح1ـ2

  رديف  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  يها رديف  با شرح  آن  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  مواردي
و   شده  مشخص  ستاره  ، با عالمتها رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه ماقال  آن  براي  مناسب

ي دوره مبناي اين ها قيمتو بر اساس  قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  يها رديفواحد   شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  يها رديف  عنوان به
  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  يها رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر رديففهرست، 

  شود. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهيه
  ، تعيين1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  اما بدون ، وجود استبها م  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  ييها رديفواحد   . بهاي2ـ2

  شوند. مي  دار محسوب ستاره  يها رديفنيز   اقالم  شود، و اين مي
  ، بايد هنگام2ـ2د بن  موضوع  غيرپايه  يها رديفواحد   دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  يها رديفواحد   و بهاي  . شرح3ـ2

  برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره يها رديفبرآورد مبلغشود، چنانچه جمعواگذار ميعمومياز طريق مناقصه  كه  در كارهايي.4ـ2

درصد باشد، الزم است  )30سي ( ، بيشتر از ، در اين رشته كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  بدون اعمال)  و غيرپايه  بها  (پايه فهرست  يها رديف
  قيمت  با تجزيه  را، پس از تصويب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  يها رديفواحد تمامي   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  راي، به دبيرخانه شو مربوط
 شوند، سقف يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط

 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15(به ترتيب پانزده ياد شده
ديگر،   روشبه ، يا  ييها رديفيا   واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت آن به  ، بهايها فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  . براي5ـ2

  شده  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين
  شوند. مي  محسوب  پايه  يها رديف  اقالم  شود. اين  درج  ياد شده  رديف  شود، در مقابل مي  محاسبه
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بها مالك عمل شده باشد، جمع جبري اضافه يا كسر بيني  يين بهاي واحد يك قلم از كار، بيش از يك اضافه (يا كسر) بها پيشبراي تع هچنانچ
 خواهد بود.

ها گروه آنها، به  ماهيت به  با توجه  هر فصل  يها رديف،  جديد  يها رديف  درج  مورد نياز و امكان  يها رديف به  دسترسي  منظور سهولت . به6ـ2
  از سمت  ترتيب به  كه  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  يها رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  يها فصليازير
  ، اختصاص ر فصليا زي  در هر گروه  رديف  شماره آخر به  ، و دو رقم يا زيرفصل  گروه  شماره به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره به  اول  ، دو رقم چپ
 . است  شده  داده

  تعيين  روش  زير، طبق  هاي هزينه  آن به  مربوط  غير پايه  يها رديفبها و   فهرست  اين  يها رديفواحد   بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  . هنگام7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده

براي كارهايي كه به صورت مناقصه و برابر  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  .ضريب1ـ7ـ2
 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1
 .2  پيوست  دستورالعمل  ، طبق كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ7ـ2
  اين  يها رديف  و بر حسب  تعيين،  فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  اقالممقادير  هر كار،  اجراي  برآورد هزينه  . براي8ـ2

  بهاي كلواحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  يها رديفبها و   فهرست
 شود. مي  ، تهيه ستها رديف

،  هـر فصـل   بـه   مربوط  يها رديف  بهاي كل  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  بهاي كل،  فهرست  در اين
 هـا  رديـف   مبلـغ   جمـع  ، به باالسري  آيد ضريب مي  دست كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  مبلغ اين  ،جمعها فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  مبلغ

  ، مقدمه ، كليات يادشده  مدارك كار خواهدبود. به  اجراي  ه، برآورد هزين شود؛ نتيجه مي  اضافه  آن ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  و هزينه شده  ضرب
بـرآورد  بـه پيمـان (  منضم  بها و مقاديركار  فهرست  عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعه شده  ضميمهبها  اين فهرست4و  3، 2  هاي و پيوست ها فصل
 شود. مي  ، ناميده)كار  اجراي  هزينه

  درباره  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  و منبع  و تجهيزات  مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .3
  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن  به  نسبت  پيشنهاد قيمت  هيارا  برايپيمانكار   است  و الزم  ثر بودهوم  ازنظر قيمت  آنها را، كه

كننده برآورد مشخص كند كه اقالم كار ساخت  اين است كه مهندس مشاور يا واحد تهيه "منبع تهيه"منظور از  كند.  درج  پيمان  خصوصي فني
 كنندگان را مشخص كند.داخل يا خارج كشور است و عالوه بر آن تعدادي از توليد

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  . در كارهايي4
شود.  مي  تهيه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  مربوط  از كار كه  هربخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
يكديگر  كار، به  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  بخشهاي
 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  ملحق

ي بهاي واحد پايه رسته ساختمان ها فهرستو ساير موارد از  خانه راي برآورد هزينه كارهاي عمومي، مانند اجراي استخر، ساختمان تلمبه. ب5
 شود. استفاده مي
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االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاهده تغييرات .6
گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت

است.
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  کلیات
 
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  ، اجزايها رديف  و شرح ها فصل  ، مقدمه . مفاد كليات1
از   واحد هر يـك   بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  كننده  تعيين  تنهايي  ، به و كليات ها فصل  مهدر مقد  شده  درج  و شرح ها رديف  . شرح2

و  بهـا   فهرسـت   در ايـن   شـده   تعيـين   شود و با مشخصـات   انجام  فني  اتو مشخص  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  در صورتي ها رديف
 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

  كارگيري و به  تامين  هاي هزينه  و شامل  بوده  آبياري تحت فشار  رشته به  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينه  بها، متوسط  فهرست  اين  يها قيمت. 3
  كه  و تجهيزاتي  مصالح  استثناي  به ،مورد نياز  مصالح(تهيه، بارگيري، حمل و باراندازي)  تامين  و ابزار وهمچنين  آالت  اشين، م انساني  نيروي
  آزمايش  ه. هزين كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  ، وبه مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح  جايي ، جابه كارفرما است  عهده  آنها به  تامين33بند   طبق
 . است  شده  بيني بها پيش  فهرست  اين  يها رديفواحد   مورد)، در بهاي  (بر حسب  و تنظيم اندازي و راه

پراكندگي كار،   بابت  ييبها اضافه  گونه  . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  يها قيمتبها،   فهرست  اين  يها قيمت. 4
كار را   اجراي  و موارد ديگر كه  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  يا زياد، تعبيه  كم  هاي ، دهانه يا ارتفاع  يا عمق  ، تغييرجنس زمين  سختي

 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني پيش بها اضافهبها يا   آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  مشكلتر يا مخصوص
،  پيمان  به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  باالسريو هزينه  ،طبقات  هاي ضريب  به  مربوط  .مبلغ5

لغ مربوط به آن قابل ها در برآورد، مبا ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش. است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده
 باشد. پرداخت نمي

  يها قيمتبا   آن  ديگر، يا مقايسه  يها فهرستبها با   فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسه  فهرست  اين  يها فصل  از مقايسه  گيري  . با نتيجه6
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر، وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيه روز يا استناد به

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  . در هر بخش7
بياري تحت فشار و كارهاي ساختماني و مشخصات فني مشخصات فني عمومي كارهاي آبها،   فهرست  در اين  فني  . منظور از مشخصات8

 ريزي و برنامه امور نظام فني، معاونت 303و  55، 261هاي شماره  عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهري (به ترتيب نشريه
  به  منضم  اجرايي  هاي هدر نقش  شده  تعيين  و مشخصات  پيمان خصوصي  فني  مشخصات) و برحسب مورد، رييس جمهور نظارت راهبردي

 . است  سازندگان  هاي و دستور كارها و دستورالعمل  پيوست  نمونه  هاي و نقشه  پيمان
 . است  يك  پرتلند نوع  ، منظور سيمان است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه  ييها رديف. در 9
يا ميلگرد و   لوله  ، نصب ، مانند گودبرداريها، حفر ترانشه آنها بعداً ميسر نيست  كامل  شود و بازرسي مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  . عملياتي10

  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي آنها با نقشه  ، بايد مطابقت لوله  خط  آزمايش
 شود.  جلسه  مشاور صورت

 33استثناي مصالح و تجهيزاتي كه طبق بند  (به   مصالح  و ريسه كردن (حسب مورد)  كيلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل ريبارگي  . هزينه11
 . است  شده  بيني بها پيش فهرست  اين  يها رديف  در قيمتها به عهده كارفرما و يا به صراحت تعيين شده است)،  تامين آن

 مشاور برسد.  تاييد مهندس به  از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  ، و تجهيزات لحمصا  فني  يا كاتالوگ  . نمونه12
  الزم  بهاي ، اضافه است  و ريزشي  سنگي  يها زمينغير از  به  زمين  از هر نوع  ، عبارت گذاري لوله  يها فصل  يها رديفمورد نظر در   . زمين13

مشاور و   پيشنهاد مهندس  ، بنا به زمين  نوع  تشخيص .است  شده  بيني پيش گذاري  مربوط به لوله  خاكي  عمليات  مزبور در فصل  يها زمين  براي
 تاييد كارفرما خواهد بود.
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  ، مانند بولدوزر با قدرت نگينس  آالت يا ماشين  ، مواد منفجره سنگبري  هاي  از چكش  استفاده  آن  كندن  براي  كه  است  ، زميني سنگي  . زمين14
 باشد.   ، الزامي اسب  قوه 300از   بيش
  و براي  مقدور نبوده  آساني يا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  ريزش  علت  ، به نقشه  طبق  آن  كندن  شود كه مي  اطالق  زميني  به  ريزشي  . زمين15

  كلي  از ريزش  شود كه  كنده  مناسبي  شيب  با چنانيا گود   گيرد و يا ترانشه  انجام  ر آند  بست  مانند چوب  خاصي  ، يا بايد تمهيدهاي آن  كندن
 شود.   ممانعت  خاك

موارد با تاييد و دستور كار   متر باشد، اين 5حداكثر   با طول  نقب  زدن  نياز به  برخورد شود كه  با شرايطي  گذاري مسير لوله  در طول  . چنانچه16
  با اعمال  مربوط گذاري لوله  يها رديفواحد   ، بهاي از صعوبت  ناشي  هاي هزينه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس  اگانهجد

فصل پنجم اين فهرست بها، قابل پرداخت  050104تا  050101ي ها رديفي موضوع بها اضافهدر اين حالت،  شود. مي  پرداخت 20/1  ضرايب
 نيست

  سطح  رقوم  ) و متوسط  (زيربسترسازي  ترانشه  كف  رقوم  بين  ارتفاع  ، اختالف گذاري لوله  يها فصل  يها رديفدر   ترانشه  . منظور از عمق17
  سازي ادهمنظور آم به  كه  . در مواردي است  شده  مشخص  اجرايي  هاي و نقشه 43101  نمونه  در نقشه  كهاست   ترانشه  دو طرف  طبيعي  زمين

  دو طرف  زمين  سطح  و رقوم  ترانشه  كف  رقوم  بين  ارتفاع  ، اختالف ترانشه  شود، عمق  انجام  خاكبرداري  ، عمليات حفر ترانشه  مسير براي
 . است  از خاكبرداري  پس  ترانشه

 . است شده  ، مشخص اجرايي  هاي نقشه، و 43101  نمونه  در نقشه  ، كه است  ترانشه  كف  ، عرض ترانشه  . منظور از عرض18
ها يا  يا جوي  بارندگي  دارد از طريق  احتمال  كه  است  آبهايي  و دفع  ، تخليه حوضچه  و گودهاي  ترانشه  داخل  سطحي  . منظور از پمپاژ آبهاي19

. در موارد  است  شده  بيني پيش  مربوط  يها رديفكار، در   اين  يا گود شود. هزينه  )، وارد ترانشه زيرزميني  آبهاي  استثناي مجاور (به  نهرهاي
و بر   شده  تلقي  زيرزميني  گود شود، مانند آبهاي  داخل به  از جدار ديواره  نفوذ آب  منجر به  ، كه يا دريا و مانند آن  گود با رودخانه  مجاورت
 خواهد شد.  استفاده  يرزمينيز  كار زير تراز آب  اجراي  يبها اضافه  يها رديفمورد از   حسب

ندارند، مانند   ديگري  دهند و نقش مي  اتصال  هم را به  آن  يا متعلقات  لوله  دو قطعه  كه  است  و لوازمي  ، وسايل)Joints( ها اتصالي.منظور از 20
 نخواهد شد.  ها اتصالي  شامل  متعلقات به  مربوط  يبها فهاضاآنها.  به  مربوط  هاي و مهره  ، واشرها و پيچ مكانيكي  اتصال  ، گلند، كوپلينگ مانشون

رود، مانند  انواع قطعاتي است كه براي تغيير مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله يا تغيير جهت لوله به كار مي )Fittings( .منظور از متعلقات21
 در مورد متعلقاتي مانند سه راه و تبديل كه بيش از يك قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترين قطر است. .زانو، سه راه، چهارراه، تبديل

  درج مربوط  و استانداردهاي  سازندگان  هاي در جدول  ، كه است )Nominal Diameter(  بها قطر نامي  فهرست  .منظور از قطر در اين22
 ، مگر جز آن مشخص شده باشد. است شده
  منضم  اجرايي  هاي اجرا، نقشه  بها، مالك  فهرست  اين به  منضم  نمونه   و نقشه  پيمان به  منضم  اجرايي  هاي نقشه  بين  مغايرت  در صورت .23
 خواهد شد.  بها استفاده  فهرست  واحد اين  يها قيمتاز   ، ولي است  پيمان به

،  مجلسها است  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، كه شده  نجاما  ابعاد كارهاي  كارها بر اساس  گيري . اندازه24
،  است  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  درمواردي گيرد. مي  ، صورتها فصل  و مقدمه  مفاد كليات  به  باتوجه
 شود. مي  انجام شده  تعيين  روش به  گيري اندازه

  و شيرها، بر حسب  ، متعلقاتها اتصالي،  لوله  ، شامل شده  نصب  خط  ، طول گذاري لوله  يها فصل  يها رديف به  مقادير مربوط  گيري . در اندازه25
شود،  مي  مشخص  و اسناد پيمان  اجرايي  ايه و حدود آنها در نقشه  شرح  كه  و تنها كارهايي  است  مالك  گذاري در محور مسير لوله  متر طول

 شود. مسير، كسر مي  ، از طول يا بزرگراه  ، آزاد راه آهن و زير راه  ، كانال از رودخانه  مانند عبور لوله
  قطرهاي  بهاي به  با توجه،  واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  اين  يها رديفدر   شده  درج  دو قطر متوالي  مورد نياز، بين  قطر لوله هچنانچ. 26
 شود. مي  محاسبه  خطي  ميانيابي  روش و به  و بعد آن  قبل
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،  با آن  مرتبط  و ساير عمليات  الزم  اضافي  و خاكريزي  خاكبرداري  بابت  اضافي  هاي گذاري، هزينه لوله  يها فصل  يها رديفواحد   . دربهاي27
ترانشه، منظور   درون  عمليات  اجراي  براي  الزم  و نيز ايجاد فضاي  لوله  هيدروليكي  آزمايش  بندهاي  ، پشت ، متعلقاتها اتصالي  محل  براي
 . است شده
از   ناشي  با تغيير حجم  مرتبط  اضافي  هاي ، هزينه گذاري مربوط به لوله  خاكي  و عمليات  گذاري لوله  يها فصل  يها رديفواحد   . در بهاي28
 . است  منظور شده  خاك  و نشست  تورم
، از  سرندي  با خاك  لوله  و روي  زير، اطراف  خاكريزي  ، هزينه43101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  يها فصل  يها رديفواحد   . دربهاي29

  خاك  جاي به  باشد كه  داشته  تمشاور، ضرور  دستور مهندس يا به  فني  مشخصات  طبق هچنانچ.  است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاك
، از  مربوط  يها رديف  ، طبق مصالح  اين  و حمل  تهيه  يبها اضافهشود،   استفاده  ديگري  مناسب  مصالحخاك مناسب خارج كارگاه يا از   سرندي
 شود. مي  )، محاسبه است  كسر شده  ديسرن  خاك  به  مربوط  هاي هزينه ها رديف  در اين  (كهگذاري  مربوط به لوله  خاكي  عمليات  فصل

ماهي كردن آن در امتداد   گذاري، هزينه پخش خاك اضافي حاصل از حفر ترانشه، و يا گرده ي لولهها فصلي ها رديفدر بهاي واحد . 30
به دستور مهندس  "آوري و حمل شود، اين كار منحصرا الزم باشد خاك اضافي يا مواد زايد جمع هچنانچبيني شده است.  مسير خط لوله، پيش

آوري، بارگيري، حمل و باراندازي آن در نقاط تعيين شده، طبق رديف مربوط، از فصل عمليات خاكي  هاي جمع شود و هزينه  مشاور انجام مي
 شود. گذاري، محاسبه مي مربوط به لوله

  تشخيص به  كه  . در محلهايي است شده  بيني  ، پيش مكانيكي  با وسايل  حفر ترانشه  ، هزينه گذاري لوله  يها فصل  يها رديفواحد   . در بهاي31
، با  ستبا د  آن  انجام  از صعوبت  ناشي  بهاي شود، اضافه  انجام  كار با دست  مقدور نباشد و اين  مكانيكي  با وسايل  مشاور، حفر ترانشه  مهندس
 شود. مي  ، محاسبهگذاري مربوط به لوله  خاكي  عمليات  ، از فصل مربوط  يها رديفاز   استفاده

  آزمايش  كه  لوله  از خط  قسمتي  سر و ته  (بستن  هيدروليكي  آزمايش  بندهاي  پشت  براي  الزم  كارهاي  و دستمزد كليه  مصالح  تامين  . هزينه32
 . است  منظورشده  گذاري لوله  يها فصل  يها رديف، در  برداري نقشه  و فرعي  اصلي  ميخهاي  و تثبيت  كوبيدن  و نيز براي شود) مي  هيدروليكي 

ي اول تا چهارم و ششم تا دهم) ها فصلمصالح تاسيسات و تجهيزات (شيرها،  ، ، متعلقاتها اتصاليها،  لوله  بها، تامين  فهرست  . در اين33
اي بابت حمل اين مصالح به پيمانكار تعلق  به هر حال هزينه جداگانهشود و  در پاي كار به پيمانكار تحويل مي، و  فرما استكار  عهده به

 گيرد. نمي
در   شده داده  از كار، از درصدهاي  هر قسمت  كامل  از انجام  ، قبل موقت  كاركردهاي  صورت  پرداخت  گذاري، براي لوله  يها فصل. در 34
  و هر گونه  است شده  تهيه  موقت  پرداختهاي  و منحصراًبراي  است  ، تقريبي يادشده  شود. جدولهاي مي  استفاده ها فصل  اين  مقدمه  ولهايجد

 . ، مجاز نيست شده  تعيين  آنچه  ، سواي آن يا استناد به  از آن  استفاده
،  است منظور شده  لوله  خط  مقطعي  هيدروليكي  آزمايش  مورد نياز براي  آب  تهيه  نه، هزي گذاري لوله  يها فصل  يها رديفواحد   . در بهاي35
 . است منظور نشده  برداري منظور بهره به  لوله  خط  سراسري  و شستشوي  آزمايش  براي  الزم  آب  تهيه  هزينه  ولي
 . نيز نافذ است  ساخته  پيش  بتن  مورد براي  ، برحسب است  شده  بيني  در جا پيش  بتن  فصل  در مقدمه  كه  عمومي  .شرايط36
كار در   پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت  به  كه  ييها رديف. 37

تاييد  بهيا وسيله مشابه آن،   موتوري  هباز تلم  استفاده  لزوم  شود كه مي  تپرداخ  ، و در صورتي است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخليه  محيط
  انجام  زيرزميني  زير تراز آب  كه  از عمليات  قسمت  آن ، به ياد شده  يها رديفشود.   مجلس  كار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  مهندس

 گيرد. مي  شود، تعلق
هاي آّبياري  و شبكه  مخابرات  خطوط ،، گاز ، برق مانند آب  زيربنايي  به تاسيسات  مربوط  ها و اطالعات ملمجوزها و دستورالع  . گرفتن38

 . باشد مي كارفرما  عهده ، به عمليات  اجراي  برايموجود، 
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و   دستي  كار با وسايل  از اجراي  ناشي  ايصعوبته  منظور جبران كند، به برخورد مي  زيربنايي  با تاسيسات  گذاري لوله  عمليات  كه  . در مواردي39
  داراي  مسير كه  از طول  قسمت  آنهر متر از   ، براي مربوط  گذاري لوله  واحد رديف  برابر بهاي  ييبها اضافه،  گذاري لوله  عمليات  بازدهي  كاهش

   گذاري لوله  هر مورد برخورد عمليات  بها براي اضافه  ود. اينش مي  خواهد شد، محاسبه  مشاور تعيين  و با نظر مهندس  الذكر است فوق  صعوبت
چند   كه  در حالتي . است  پرداخت  مشاور قابل  ، با تاييد مهندس نحو مناسب به  موجود و عبور از زير آن  زيربنايي  با تاسيسات  آبياري تحت فشار
  يك  باشد، تنها معادل  برخورد داشته  گذاري لوله  و با عمليات  قرار گرفته  هم و مجاور  نزديك  موجود در فاصله  زيربنايي  مورد از تاسيسات

فصل پنجم اين فهرست بها در رابطه با آن قسمت  050104تا  050101ي ها رديفي موضوع بها اضافه خواهد شد.  مورد برخورد در نظر گرفته
 شود. الذكر بوده و جداگانه محاسبه مي ي فوقبها اضافهقل از شود، مست از عمليات خاكي كه با وسايل غير مكانيكي انجام مي

مانند   خاصي  مشاور، تمهيدات  با تاييد مهندس  )عمليات  در حين  ديواره  از ريزش  (جلوگيرييا گود   ترانشه  ديواره  حفاظت  ، براي . چنانچه40
 .خواهد شد  پرداخت  ، جداگانه مربوط  باشد، هزينه  الزم  بست  چوب

 . كارفرما است  عهده نيز به  مربوط  هاي ، هزينه است  كارفرما واگذار شده  عهده به  كارهايي  و يا انجام  مصالحي  تهيه  كه مواردي  . در تمامي41
 . در تهيه صورتجلساتي كه تنظيم آن بر اساس ضوابط اين فهرست بها ضرورت دارد، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:42
هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،       . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه42-1

 مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:
 يمان و شماره و تاريخ صورتجلسه،نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پ -
 ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
 ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
 متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات. -

ندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي صورتجلسات . صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مه42-2
بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسـات  

غ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسـات بـوده   باشد. ابال فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
 كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي و از تعهدات و مسئوليت

و ابالغ صرفاً با مسـووليت و تاييـد بـاالترين     . تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد42-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. قام دستگاه اجرايي ميم

. هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز         42-4
 باشد.  نمي
 . است  شده  محاسبه 1392  سال  چهارم  ماهه  سه  يها قيمت  بها بر مبناي فهرست  . اين43



  سیمان آزبست  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٨  
 

 

  سیمان آزبست  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات اول  فصل
 
  مقدمه 

 
تحت فشار از هر كالس   سيمان آزبست  هاي لوله با  گذاري لوله  از عمليات  مختصري  ، شرح010113 تا 010101  يها رديفدر   شده  . مفاد درج1

 : زير است  شرح ، بهها رديف  اين  تفصيلي  و عمليات  است، Dاستثناي كالس  به 
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري لولهمسير   كردن  و آماده  تميز كردنكني،  بوته. 1ـ1
در كنار   كردن  و ريسه  و باراندازي محل نصبمورد، تا   به  ، بسته(پاي كار) از كارفرما  تحويل  ، از محلها اتصاليها و  لوله  وحمل  . بارگيري2ـ1

در   كردن  و ريسه  باراندازي و محل نصبآنها تا   مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت  ، و يا تا محلهاي ترانشه
 . كنار ترانشه

 . در كنار ترانشه حاصل ريختن خاكو مورد نظر،   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
      ترانشه  اخلد  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب4ـ1

 ). لزوم  (در صورت
 آنها.  و نصب  ترانشه  درون ها اتصاليها و  لوله  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هر گونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت5ـ1
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  وروي  اطراف  . خاكريزي6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخليه  پس  كه  طوري ، به و تخليه  پركردن  شامل بق مشخصات فني وط ، لوله  خط  هيدروليكي  . آزمايش7ـ1

 و مواد زايد باشد.  رسوب
، ، بدون كوبيدگي زمين  تا سطح  ترانشه    ، پركردن فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  . پخش8ـ1
 . الزم  تكميلي  و ساير عملياتي اضافي ها خاك، پخش ) (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  ا خاكب

  ، ساكت فلنج  ، اسپيكات ، تبديل ، زانويي ، چهارراه راه سه  ، مانند انواع تحت فشار سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 : زير است  عمليات  يبو، شاملژ  و ژوئن  ، كمربندفلنج

 .ترانشهكنار در   ، و باراندازيمحل نصبتا  (پاي كار) از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  هاي و مهره  ، واشر و پيچ متعلقات  و حمل  ـ بارگيري
 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  ردنك و آماده  ، تنظيم لوله  ـ برش

 . الزم  تكميلي  آنها و ساير عمليات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  و برايشود،  مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي
از   هر قطعه  زير، به  شرح ، به با همان قطر  هلولدريف كارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  هانداز  به  ييبها اضافه،  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني

 گيرد: مي  چدني مربوط تعلق  متعلقات
 درصد. 105، متر ميلي 250تا  60قطر  به  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي1ـ2
 درصد. 195، متر ميلي 500تا  300قطر  به  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2ـ2
 درصد. 215، متر ميلي 800تا  600قطر  به  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي3ـ2
بيشتر   متر عمق  هريك  ازاي درصد به 21شود،   انجام  فصل  اين  يها رديفدر   شده  تعيين  بيشتر از عمق  هاي عمقدر   گذاري لوله هچنانچ. 3
دو متر   درصد، اگر عمق 21متر بيشتر باشد،   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  به شود. مي  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  اين  يها رديفواحد   بهاي به

 شود. مي  محاسبه  تناسب  بيشتر. كسر متر به  هاي عمق  براي  ترتيب  همين درصد و به 42=2× 21بيشتر باشد 
، 3بند   به  درصد مربوط  از اعمال  ، پس فصل  اين  يها يفرد  بهاي درصد به 7شود،   انجام D  كالس  سيمان آزبست  با لوله  گذاري لوله  . چنانچه4

 شود. مي  مورد، اضافه  بر حسب
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 1-1  ، در جدول عمليات  كل به  ، نسبت1بند  شرح  ، به سيمان آزبست  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي5
 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  هايوضعيت  صورت  تپرداخ  براي  ، كه است  شده  درج

 
 . مختلف  قطرهاي با  سيمان  آزبست  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت1-1  جدول

 شماره
 رديف

 60-250 300-500 600-800 )متر ميليقطر لوله (
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

 5/9 5 5/2 الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  كردنتميز  1

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

2 5/1 1 

 20 5/15 5/14 حفر ترانشه 3
 5/14 5/11 5/8 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 5/6 5/13 5/16 آنها  و نصب  ترانشه  درون ها اتصاليها و  لوله  قراردادن 5
 10 5/10 5/10 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي 6
 15 5/18 5/23 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7
 5/23 24 24 تكميلي  عمليات و  ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  كوبيدن و  پخش 8

 100 100 100 جمع
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٧٧,١٠٠  
متر میل ٨٠یا  ۶٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫۵و عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠١ 

 مترطول ٧٨,٠٠٠  
متر و میل ١٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٢ 

 مترطول ٨۴,۶٠٠  
متر و میل ١۵٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١٠۴  
متر و میل ٢٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,١١٣  
متر و میل ٢۵٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠۵ 

 مترطول ١۴١,٠٠٠  
متر و میل ٣٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,١۶٠  
متر و میل ٣۵٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٨  
متر و میل ۴٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٨ 

 مترطول ٢١١,٠٠٠  
متر و میل ۴۵٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢٩  
متر و میل ۵٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١١٠ 

 مترطول ٢٩۵,۵٠٠  
متر و میل ۶٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,٣٣٠  
متر و میل ٧٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١١٢ 

 مترطول ٣٨۶,۵٠٠  
متر و میل ٨٠٠قطر  با لوله آزبست سیمان، به گذاری لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١١٣ 
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با  DIN8074طبق استاندارد  اتيلن پلي  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعمليات  مختصري  ، شرح020117تا  020101  يها رديفدر   شده  . مفاد درج1

 : زير است  شرح ، بهها رديف  اين  تفصيلي  ، و عمليات است  هر نوع فشار
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  كردن  و آماده  . تميز كردن1ـ1
، و  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  و باراندازي محل نصبمورد، تا   به  ، بسته(پاي كار) از كارفرما  تحويل  ها، از محل لوله  و حمل  . بارگيري2ـ1

 . در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  و باراندازي محل نصبآنها تا   مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت  يا تا محلهاي
 . در كنار ترانشه حاصل ن خاكريختمورد نظر، و   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب4ـ1

 ). لزوم  صورت
  عمليات  ها و انجام سر لوله  )، تنظيم لزوم  (در صورت  لوله سر  سازي و آماده  ، برش مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت5ـ1

 . طور كامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  كه  جوشكاري
  شود، همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  كه  جوشكاري  عمليات  ها و انجام سر لوله  ، تنظيم ترانشه  ها درون لوله  . قرار دادن6ـ1

 ها. لوله  ، و نصب مربوط  اضافي  با حفاري  مرتبط  عمليات  با كليه
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاكريزي7ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخليه  پس  كه  طوري ، به و تخليه  پر كردن  شامل طبق مشخصات فني و،  لوله  خط  هيدروليكي  . آزمايش8ـ1

 و مواد زايد باشد.  رسوب
، با بدون كوبيدگي،  زمين  تا سطح  ترانشه  ، پركردن فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  . پخش9ـ1

 . الزم  تكميلي  و ساير عمليات فيي اضاها خاك، پخش ) (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  خاك
 :  زير است  عمليات  ، شامل و تبديل ، كمربند ، زانويي راه سه  اتيلن، مانند انواع  پلي  هاي لولهيا چدني   اتيلني پلي  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2

 .كنار ترانشهدر   ، و باراندازيمحل نصبتا  ر)(پاي كا از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  و اجزاي  متعلقات  و حمل  ـ بارگيري
 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده  ، تنظيم لوله  ـ برش

ساير  و  الزم  هاي جوشكاري  ها، انجامآن  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
 . الزم  تكميلي  عمليات
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  شود، و براي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي

هر   ، به با همان قطر  هلولرديف كارگذاري  واحد  درصد بهاي 235يا  140  هانداز به  ييبها اضافهترتيب  به ، اتيلن  پلي  هاي لولهيا چدني   اتيلني پلي
 گيرد. مي  تعلقيا چدني مربوط   اتيلني پلي از متعلقات  قطعه

بيشتر،   متر عمق  هر يك  ازاي درصد به 32شود،   انجام  فصل  اين  يها رديفدر   شده  تعيين  بيشتر از عمق  هاي عمقدر   گذاري لوله هچنانچ. 3
دو متر   درصد، اگر عمق 32متر بيشتر باشد،   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به مي  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  اين  يها رديفواحد   بهاي به

 شود. مي  محاسبه  تناسب بيشتر. كسر متر به  هاي عمق  براي  ترتيب  همين درصد و به 64=2× 32بيشتر باشد 
  . چنانچه است  شده  محاسبه  كالفي  صورت  به  اتيلن  پلي  هاي از لوله  استفاده  حالت  براي متر ميلي 110تا  16  در قطرهاي  فصل  اين  يها قيمت. 4

  درصد مربوط  از اعمال  ، پس مربوط  يها رديف  بهاي  درصد به 10شود،   استفاده  ياد شده  در قطرهاي  اي شاخه  صورت  به  اتيلن  پلي  هاي از لوله
 شود. مي  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند   به



   اتیلن پل  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

١٢  
 

 

  درج 1-2  ، در جدول عمليات  كل  به  ، نسبت1بند   رحش  ، به اتيلن  پلي  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي5
 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  هايوضعيت  صورت  پرداخت  براي  ، كه است  شده

 
 . مختلف  قطرهاي با   اتيلن  پلي  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .1-2  جدول

 شماره
 رديف

 16-90 110-180 200-280 315-400 )متر ميليلوله (قطر 
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

 5/11 10 5/8 7 الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن 1

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

5/1 5/1 1 1 

 17 23 25 25 حفر ترانشه 3
 5/14 5/11 5/8 5/7 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 5/9 11 5/14 5/18 آنها  و نصب  ترانشه  درون ها اتصاليها و  لوله  قراردادن 5
 13 11 5/9 9 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي 6
 9 9 5/9 11 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7
 5/24 5/23 23 5/20 تكميلي  عمليات و  ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  كوبيدن و  پخش 8

 100 100 100 100 جمع



   اتیلن پل  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩٣رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۴٠,٠٠٠  
متر و میل ۵٠تا  ٢٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ٠٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠١ 

 مترطول ۴١,١٠٠  
متر و عمق میل ۶٣قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ٠٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٢ 

 مترطول ۴٢,١٠٠  
متر و عمق میل ٧۵قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ٠٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٣ 

 مترطول ٧٠٠,۴۵  
متر و عمق میل ٩٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١ترانشه تا 
٠٢٠١٠۴ 

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

 متر. ١ترانشه تا 
٠٢٠١٠۵ 

 مترطول ۶١,٧٠٠  
متر و عمق میل ١٢۵قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠۶ 

 مترطول ۶٨,٠٠٠  
متر و عمق میل ١۴٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٧ 

 مترطول ٧١,٧٠٠  
متر و عمق میل ١۶٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٨ 

 مترطول ٧٣,٣٠٠  
متر و عمق میل ١٨٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٩ 

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

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٠ 

 مترطول ۶٠٠,٨٢  
متر و عمق میل ٢٢۵قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١١ 

 مترطول ٩٠,١٠٠  
متر و عمق میل ٢۵٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٢  
متر و عمق میل ٢٨٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٣ 

 مترطول ١١٣,٠٠٠  
متر و عمق میل ٣١۵قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١۴ 

 مترطول ١٢۵,۵٠٠  
متر و میل ٣۵۵یا  ٣۵٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١۵ 

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

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١١۶ 



   اتیلن پل  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩٣رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,١٨٣  
متر و عمق میل ۵٠٠قطر  اتیلن، به با لوله پل گذاری لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٧ 



    س  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

١۵  
 

 

    س  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 

   مقدمه
 
، و  استبا هر نوع فشاري    سيوي   پي  هاي لولهبا   گذاري لوله  از عمليات  مختصري 030114تا  030101  يها رديفدر   شده  . مفاد درج1 

 :  زير است  شرح  ، بهها رديف  اين  تفصيلي  عمليات
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  كردن  و آماده  . تميز كردن1-1 
،  در كنار ترانشه  كردن و ريسه  و باراندازي محل نصبمورد، تا   به  ، بسته(پاي كار) از كارفرما  تحويل  ها، از محل لوله  و حمل  . بارگيري1-2 

در كنار   كردن  و ريسه  و باراندازي محل نصبتا  آنها  مجدد و حمل  با بارگيري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت  هاي ويا تا محل
 . ترانشه

 . در كنار ترانشه حاصل ريختن خاكموردنظر، و   قتا عم  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه1-3 
(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب1-4 

 ). لزوم  صورت
و   ترانشه  ها درون لوله  )، قراردادن لزوم  (در صورت  سرلوله  سازي  و آماده  ، برش مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت1-5 

 .آنها  نصب
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاكريزي1-6
طوري كه پس از تخليه، خط لوله عاري از هرگونه  شامل پركردن و تخليه، به شخصات فني وطبق مآزمايش هيدروليكي خط لوله، . 1-7

 رسوب و مواد زايد باشد.
با بدون كوبيدگي، ،  زمين  تا سطح  ترانشه  پركردنپخش و كوبيدن خاك سرندي با وسايل دستي تا تراكم مورد لزوم طبق مشخصات فني، . 1-8

 . الزم  تكميلي  و ساير عملياتي اضافي ها خاك، پخش  ) كريز نهايي(خا  از خاكبرداري  حاصل  خاك
زير   عمليات  ، شامل و تبديل ، كمربند ، زانويي راه سه  ، مانند انواعپي وي سي  هاي لولهپي وي سي يا چدني   از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2

 :  است
 .كنار ترانشهدر   ، و باراندازيمحل نصبتا  (پاي كار) از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  و اجزاي  متعلقات  و حمل  ـ بارگيري

 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده  ، تنظيم لوله  ـ برش

 . الزم  تكميلي  و ساير عمليات آنها  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  قراردادن،  مواد خارجي  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  شود، و براي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي

،  با همان قطر  هلول رديف كارگذاري واحد   درصد بهاي 255يا  140  هانداز به  ييبها اضافهتيب تر به،  پي وي سي  هاي لولهيا چدني   پي وي سي
 گيرد. مي  مربوط تعلقيا چدني    پي وي سي  از متعلقات  هر قطعه  به
بيشتر،   متر عمق  هريك  ازاي  به درصد 37شود،   انجام  فصل  اين  يها رديفدر   شده  تعيين  بيشتر از عمق  هاي عمقدر  گذاري لوله هچنانچ. 3
دومتر   درصد، اگر عمق 37متر بيشتر باشد   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به مي  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  اين  يها رديفواحد   بهاي  به

 شود. مي  همحاسب  تناسب  بيشتر. كسر متر به  هاي عمق  براي  ترتيب  همين  درصد و به 74=2×37بيشتر باشد 
  درج 3  ، درجدول عمليات  كل  به  ، نسبت1بند  شرح  به    پي وي سي  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هريك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي4

 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  هايوضعيت  صورت  پرداخت  براي  ، كه است  شده
 
 



    س  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

١۶  
 

 

 . مختلف  قطرهاي با  سي  وي  پي  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت3  جدول
 شماره
 رديف

 75-160 200-315 355-500 )متر ميليقطر لوله (
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

 5/11 9 5/7 الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن 1

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

5/1 5/1 1 

 5/21 5/26 27 حفر ترانشه 3
 9 9 8 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 8 5/8 13 آنها  و نصب  ترانشه  درون ها اتصاليها و  لوله  قراردادن 5
 13 10 5/9 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي 6
 5/10 11 5/11 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7
 5/25 5/24 22 تكميلي  عمليات و  ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  كوبيدن و  پخش 8

 100 100 100 جمع



    س  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای 

  

 
 

 

١٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٣٩,٧٠٠  
، به گذاری لوله متر میل ٧۵قطر خارج  با لوله پی وی س

 متر. ٠٫٧۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠١ 

 مترطول ۴٣,١٠٠  
، به گذاری لوله متر میل ٩٠قطر خارج  با لوله پی وی س

 متر. ١و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ۴۶,۴٠٠  
، به گذاری لوله ١١٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ۵٢,٨٠٠  
، به گذاری لوله ١٢۵قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ۴٠٠,۶١  
، به گذاری لوله ١۶٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ٧٠٠,۶۵  
، به گذاری لوله ٢٠٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ٧٠,٧٠٠  
، به گذاری لوله ٢٢۵قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠٧ 

 مترطول ٧٨,٧٠٠  
، به گذاری لوله ٢۵٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠٨ 

 مترطول ٨٧,٨٠٠  
، به گذاری لوله ٢٨٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١٠٩ 

 مترطول ٧٠٠,٩۶  
، به گذاری لوله ٣١۵قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١١٠ 

 مترطول ١٠٧,٠٠٠  
، به گذاری لوله ٣۵۵یا  ٣۵٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١١١ 

 مترطول ١٢۶,۵٠٠  
، به گذاری لوله ۴٠٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١١٢ 

 مترطول ٠٠٠,١۶۴  
، به گذاری لوله ۴۵٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١١٣ 

 مترطول ١٨٢,٠٠٠  
، به گذاری لوله ۵٠٠قطر خارج  با لوله پی وی س
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میل

٠٣٠١١۴ 



 شیرها  . نصب چهارم  فصل
 ١٣٩٣آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١٨  
 

 

 شیرها  . نصب چهارم  فصل
 

  مقدمه
 
  ايـن   تفصـيلي   ، و عمليـات  اسـت   شـيرها    و نصـب   حمـل  از عمليـات   مختصـري   ، شرح 040504تا  040101ي ها رديفدر   شده  مفاد درج .1

 : زير است  شرح ، بهها رديف
 : ، شامل حوضچه  يا داخل  ، در زير خاك و در هر عمق  از هر كالس  هاشير  و نصب  حمل .1ـ1

  تحويـل   )، از محـل  مدفون  در مورد شيرهايبازديد   و دريچه  ، قاب اي چكمه  (و روكش  مربوط  هاي و مهره  شير، واشر و پيچ  و حمل  ـ بارگيري
 جا، همراه با  هاي انباشت فرعي و باراندازي در آن و باراندازي در كنار ترانشه، و يا تا محل  نصب  محلبسته به مورد تا  (پاي كار)، از كارفرما

 ها تا پاي كار و باراندازي در كنار محل نصب. بارگيري مجدد و حمل آن
 ). مدفون  (در مورد شيرهاي  و كوبيدن  پاشي ، آب ترانشه  كف  و تسطيح  بندي ، شيب الزم  اضافي  خاكي  عمليات  ـ انجام
 ). لزوم  (در صورت  يا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ـ تلمبه

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

 ). مدفون  ي(در مورد شيرها  مورد لزوم  ، تا تراكم دستي  با وسايل  آن  و كوبيدن  سرندي  ، با خاك ترانشه  شير درون  و روي  اطراف  ـ خاكريزي
  ( در مـورد شـيرهاي    اضـافي   يهـا  خاك  )، پخش (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  ، با خاك كوبيدگي  بدون  زمين  تا سطح  ترانشه  ـ پركردن
 . الزم  تكميلي  ) و ساير عمليات مدفون

 . است  يا غير مدفون  فونمد  صورت به  نصب  هر دو حالت  براي  كشويي  شيرهاي  و نصب  حمل  يها رديف .2
 شود. مي  استفاده  اي شير پروانه به  مربوط  يها رديف، از  و ساير موارد مشابه  جريان  گيري اندازه  ، دستگاه شير يكطرفه  براي .3
شـير    بـه   مربـوط   يهـا  رديـف   درصد قيمـت  70، برابر )Dismantling Joint(شير   كردن باز و بسته  مخصوص  قطعه  و نصب  حمل  بهاي .4

 شود. مي  در نظر گرفته  اي پروانه
  فصـل   ايـن   يها رديف  در قيمت  هزينه  شود، و مابقي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 25بند   شيرها طبق  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي .5

 . است  منظور شده



 شیرها  . نصب چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

١٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ متر. میل ١٠٠تا  ۶۵قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به عدد ٠٠٠,١٩۵  

 ٠۴٠١٠٢ متر. میل ٢۵٠تا  ١۵٠قطر  نصب شیر کشویی، به حمل و عدد ۵٠٠,٢۶٠  

 ٠۴٠١٠٣ متر. میل ۴٠٠تا  ٣٠٠قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به عدد ۴٩١,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠۴ متر. میل ۶٠٠تا  ۴۵٠ حمل و نصب شیر کشویی، به قطر عدد ٠٠٠,۶٩۵  

 ٠۴٠٢٠١ متر. میل ٢۵٠ تا ١٢۵حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر  عدد ٠٠٠,٣۵۶  

 ٠۴٠٢٠٢ متر. میل ۴٠٠ تا ٣٠٠ حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر عدد ۴٧۴,۵٠٠  

 ٠۴٠٢٠٣ متر. میل ۶٠٠ تا ۴۵٠ حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر عدد ۵٠٠,٨٢٨  

 ٠۴٠٣٠١ متر. میل ١٠٠تا  ۵٠ حمل و نصب شیر هوا به قطر عدد ۵٠٠,٢۶٨  

 ٠۴٠٣٠٢ متر. میل ٢٠٠تا  ١۵٠ شیرهوا به قطر حمل و نصب عدد ۵٠٠,٣٧٢  

 ٠۴٠۴٠١ متر. میل ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر  عدد ١۶٧,٠٠٠  

 ٠۴٠۴٠٢ متر. میل ٢۵٠ تا ١۵٠ حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر عدد ۵٠٠,٢٢٣  

 عدد ٢٢٣,٠٠٠  
ن به قطر  متر، میل ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر فشارش

 با مانومترها و سایر اجزای الزم.همراه 
٠۴٠۵٠١ 

 عدد ٢٩٨,٠٠٠  
ن به قطر متر، میل ٢۵٠تا ١۵٠ حمل و نصب شیر فشارش
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۴٠۵٠٢ 

 عدد ۵۶١,٠٠٠  
ن به قطر متر، میل ۴٠٠ تا ٣٠٠ حمل و نصب شیرفشارش

 همراه با مانومتر ها و سایر اجزای الزم.
٠۴٠۵٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٧٨٧  
ن به قطر متر، میل ۶٠٠ تا ۴۵٠ حمل و نصب شیرفشارش

 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.
٠۴٠۵٠۴ 



 گذاری مربوط به لوله  خاک  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩٣آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

٢٠  
 

 

 گذاری مربوط به لوله  خاک  . عملیاتپنجم  فصل
 

  مقدمه
 
  محل  حجم  ، بر حسب ، و خاكريزي مناسب  خاكمصالح يا   تهيه  يها رديفو   حفاري  محل  حجم  ، بر حسب حفاري به  مربوط  يها رديف. 1

 شود. مي  گيري خاكريز اندازه
 شود. مي  گيري اندازه  جا شده جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم  و مواد زايد برحسب ها خاك  و حمل  آوري جمع  يها رديف. 2
و مواد زايد باشد،   خاك به  مربوط هچنانچخاكريز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك 500از   بيش  حمل  . رديف3

منظور از خاك مناسب هر نوع خاكي است (از جمله توونان) كه براي انجام عمليات خاكي  شود. مي  گيري اندازه  حفاري  محل  حجم  برحسب
 طبق تشخيص مهندس مشاور مناسب باشد.

مشاور   ندسمه  تشخيص  به  برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعات  به ،050102 و 050101  شماره  يها رديف  اجراي  ضمن  كه  . در مواردي4
ي ها رديفاز   سنگي  شوند، حفاري مي  شكسته  كه  سنگهايي  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردكردن  مستلزم  آن  برداشت
 شود. منظور ميبسته به مورد  050104و  050103



 گذاری مربوط به لوله  خاک  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٢١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ۶٠٠,١٩  مترم

، درصورت کهگذاری لولهی ها فصلی ها ردیف به  بها اضافه
ی نرم وخاکریزی، استفاده ازها زمینبرای حفر ترانشه در 

ان مقدورنباشد و انی به علت موقعیت م وسایل م
متر انجام ٢عملیات خاک با دست و حداکثر تا عمق 

 شود، بر حسب حجم محل حفاری.

٠۵٠١٠١ 

  

عب ۶٢,٣٠٠  مترم

، درصورت کهگذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
ی سخت و خاکریزی، استفادهها زمینبرای حفرترانشه در 

ان مقدورنباشد و انی به علت موقعیت م از وسایل م
متر انجام شود، ٢عملیات خاک با دست و حداکثرتا عمق 

 بر حسب حجم محل حفاری.

٠۵٠١٠٢ 

  
عب ١٨٧,٠٠٠  مترم

و احداث گذاری لولهی ها فصلی ها ردیف به بها اضافه
ی سنگ باها زمینها، در صورت که حفاری در  حوضچه

 متر انجام شود. ٢هر وسیله و حداکثر تا عمق 

٠۵٠١٠٣ 

  

عب ٢٠٠,٢۵  مترم

، هرگاه عمق٠۵٠١٠٣تا  ٠۵٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
متر ۴تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین  ٢ترانشه بیش از 

متردوبار و به همین ۶تا ۴ی بار و برای حجم واقع بین 
 ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠١٠۴ 

عب ١١,٧٠٠    مترم
،ها زمینخاکبرداری اضاف در  انی ی ریزش با وسیله م

 به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب.
٠۵٠٢٠١ 

  
عب ٩٣,٢٠٠  مترم

، برای تهیه،گذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
سنگ طبیع به جای استفاده ازحمل و پخش مصالح 
.  خاک سرند شده محل

٠۵٠٣٠١ 

  
عب ٩۵,۴٠٠  مترم

، برای تهیه،گذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
سته با دانه بندی تا  ١٩حمل و پخش مصالح سنگ ش

. میل  متر به جای استفاده از خاک سرند شده محل

٠۵٠٣٠٢ 

  
عب ١۵٢,٠٠٠  مترم

، برای تهیه،گذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند

.  شده محل

٠۵٠٣٠۴ 

  
عب ٧٨,٩٠٠  مترم

، برای تهیه،گذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
) به جای استفاده از حمل و پخش ماسه خاکدار (کف

.  خاک سرند شده محل

٠۵٠٣٠۵ 

  
عب ٧٨,٩٠٠  مترم

، برای تهیه،گذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند

.  شده محل

٠۵٠٣٠۶ 



 گذاری مربوط به لوله  خاک  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ١٩,٧٠٠  مترم

، برای تهیهگذاری لولهی ها فصلی ها ردیفبه  بها اضافه
خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل

متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ۵٠٠ آن تا
هایی که خاک کنده شده برای های سنگ و یا محل ترانشه

 استفاده مناسب نباشد.

٠۵٠۴٠١ 

عب ١٨,٩٠٠    مترم
جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠
٠۵٠۴٠٢ 

  

٣,۴٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه،
یها ردیفمتر (موضوع  ۵٠٠چنانچه فاصله حمل بیش از

ازای هر ی کیلومتر باشد، به ١٠) تا٠۵٠۴٠٢و  ٠۵٠۴٠١
تناسب محاسبه متر. کسر کیلومتر، به ۵٠٠کیلومتر اضافه بر

 میشود.

٠۵٠۵٠١ 

  

٣,١۶٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه،حمل خاک مناسب 
کیلومتر باشد، ٣٠کیلومتر تا ١٠چنانچه فاصله حمل بیش از

کیلومتر. کسر کیلومتر، ١٠ازای هری کیلومتر اضافه بر به
 تناسب محاسبه میشود. به

٠۵٠۵٠٢ 

  

٢,٨۴٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه،
ازای کیلومتر باشد، به ٣٠فاصله حمل بیش ازچنانچه 

تناسب کیلومتر (کسر کیلومتر، به ٣٠هری کیلومتر اضافه بر
 محاسبه میشود).

٠۵٠۵٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
کیلومتر مصالح سنگ موضوع ٣٠حمل مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵، تا فاصله ٠۵٠٣٠۶تا  ٠۵٠٣٠١ی ها ردیف
٠۵٠۵٢١ 

 کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
، نسبت به مازاد بر  کیلومتر تا فاصله ٧۵حمل مصالح سنگ

 کیلومتر. ١۵٠
٠۵٠۵٢٢ 

عب ۵٠٠,٣٣٨    مترم
تخریب پوشش آسفالت در مسیر لوله (بدون استفاده از

 کاتر).
٠۵٠۶٠١ 

عب ٧٣٣,٠٠٠    ٠۵٠۶٠٢ تخریب پوشش بتن در مسیر لوله. مترم

عب ۵٠٠,٢۶٠    مترم
استثنای پوشش آسفالت و بتن بهتخریب هر نوع پوشش، 

 در مسیر لوله.
٠۵٠۶٠٣ 

 مترطول ٢۴٠,۴  
گیری بر (اندازه متر سانت ٧عمق تا  برش آسفالت با کاتر به

 حسب طول هر خط برش).
٠۵٠۶٠۴ 

  
 مترطول ۶٠۵

اضافه متر سانتازای هر   به ٠۵٠۶٠۴ردیف  به  بها اضافه
گیری برحسب طول هر (اندازه متر سانت ٧عمق مازاد بر 

 خط برش).

٠۵٠۶٠۵ 



 گذاری مربوط به لوله  خاک  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٢٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ٢٠٣,٠٠٠    مترم
تخریب پوشش آسفالت بین دو خط برش داده شده با کاتر

 در مسیر لوله.
٠۵٠۶٠۶ 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق
 ١٣٩٣رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٢۴  
 

 

 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق
 

 مقدمه
 
آالت و  كارگيري نيروي انساني، ماشين هاي تامين و به ي اين فصل، متوسط هزينه اجراي كارهاي تاسيسات برقي بوده و شامل هزينهها قيمت. 1

   موردنياز (مانند گچ، رول بولت، پيچ و رول پالك) و تحويل گرفتن مصالح و تجهيزات مورد نصب ابزار و همچنين تامين مصالح مصرفي
عهده كارفرما است، و مواردي مانند قوطي، گلند، المپ، زغال و نمك را نيز شامل  بها تامين آنها به كليات اين فهرست 33(كه طبق بند 

طور كلي اجراي  مصالح در محل نصب، جابجايي مصالح در كارگاه، اتالف مصالح؛ و به شود)، در پاي كار، بارگيري، حمل و باراندازي مي
 بيني شده است. ي اين فصل پيشها رديفاندازي و تنظيم (برحسب مورد)، در بهاي واحد  كامل كار است. هزينه آزمايش و راه

بها، همراه با مشخصات فني عمومي و اجرايي  فهرست كليات اين 8. براي اجراي كارهاي تاسيسات برقي، مشخصات فني مندرج در بند 2
 ، بايد مالك عمل قرار گيرد.) فني اجرايي معاونت نظارت راهبرديدفتر نظام  110شماره   تاسيسات برقي كارهاي ساختماني (نشريه

ها، نصب چراغ و اتصال  تي مربوط به نصب چراغها، عمليات اجرايي شامل آماده كردن چراغ براي نصب، زدن رول بولها رديف. در 3
 هاي مربوط است. محل  هاي الزم به سيم

اندازي، انداختن كابل، محكم  كشي شامل باز كردن كابل از قرقره، بريدن كابل در اندازه مورد نياز، حمل كابل به محل كابل . عمليات كابل4
هاي كابل، پرس كابلشو، اتصال كابل به  ، زدن كابلشو به رشتههاي كابل كردن كابل به تابلو باگلند يا كلمپ كابل، لخت كردن كابل و رشته

 ها است. ترمينالها و مرتب كردن كابل
 عهده پيمانكار است. (اتصال زمين)، تهيه پيچ و رول پالك (براي نصب شينه مسي)، به 060510الي  060501ي ها رديف. در 5
 اتصال سيم برق به كليد و پريز است.. نصب كليدها و پريزها شامل تهيه و حمل گچ، نصب قوطي و 6
پالك و نصب اتصاالت و متعلقات و كلمپ  ها در اندازه مناسب، تهيه و نصب رول هاي فوالدي شامل بريدن لوله . عمليات نصب لوله7

 نگهدارنده لوله است.
 بولت است.. نصب تابلوها شامل تهيه رول بولت فلزي و محكم كردن تابلو در محل با استفاده از رول 8
، اجراي كار شامل نصب جعبه تقسيم پايه، نصب فيوز رديف ترمينال، انداختن كابل داخل پايه بين چراغ 060902و  060901ي ها رديف. در 9

 ها است. و جعبه تقسيم، انجام اتصالهاي الزم به جعبه تقسيم و رديف ترمينال



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۶٢,٠٠٠  
توری  با  نصب چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده یا رفل

 وات. ۴٠دو یا سه عدد المپ فلورسنت 
٠۶٠١٠١ 

 عدد ٨٠٠,٣۶  
نصب چراغ سقف یا دیواری روکار با حباب شیشه ای 

 وات. ١٠٠یا  ۶٠کروی یا چهار گوش با ی عدد المپ 
٠۶٠١٠٢ 

 عدد ١٢٩,٠٠٠  
توری با ی عدد المپ   یا ٢۵٠نصب چراغ صنعت رفل

 وات در هر ارتفاع. ۴٠٠
٠۶٠١٠٣ 

  
 عدد ۵٣,٠٠٠

توری و با  نصب چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم، رفل
حباب شیشه ای یا پالستی ضد حرارت از نوع الک

.  پشت با ی عدد المپ روی پایه فلزی یا بتن

٠۶٠١٠۴ 

  
 مترطول ٢,٣١٠

و  NYAانداختن سیم مس با روکش پالستی از نوع 
متر مربع در میل ۶و یا  ۴، ٢٫۵، ١٫۵با مقطع   NYNFیا

. لوله  های فوالدی یا پی وی س

٠۶٠٢٠١ 

  
 مترطول ۶٠٠,١٨

۴×۶، ۴×۴، ١×۶۵، ١×٧٠)، ٨تا١٩×(٢٫۵کابل کش با کابل  
متر مربع با روکش ترمو پالستی از نوع میل ۴×١٠و 

NYY. 

٠۶٠٣٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢۴

،٣٠×٢٫۵، ٢٧×٢٫۵، ٢١×٢٫۵های  کابل کش با کابل 
و ۴×٢۵، ۴×١۶، ١×٣٠٠، ١×٢۴٠، ١×١٨۵، ١×١۵٠

متر مربع با روکش ترموپالستی از نوع میل ٣×٣۵+١۶
NYY. 

٠۶٠٣٠٢ 

 مترطول ١٠٠,١۶  
متر میل ٣×۴و  ٧×٢٫۵، ٣×٢٫۵، ٢×٢٫۵کابل کش با کابل  

 .NYYمربع با روکش ترموپالستی از نوع 
٠۶٠٣٠٣ 

 مترطول ٢٨,٢٠٠  
٣×٩۵+۵٠، ٣×٧٠+٣۵، ٣×۵٠+٢۵کابل کش با کابل  

 .NYYمتر مربع با روکش ترموپالستی از نوع  میل
٠۶٠٣٠۴ 

 مترطول ٣٢,٨٠٠  
٣×١٨۵+٩۵و  ٣×١۵٠+٧٠، ٣×١٢٠+٧٠کابل کش با کابل  

 .NYYمتر مربع با روکش پالستی از نوع  میل
٠۶٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۶٠٠,٩٨

نصب نگهدارنده سین کابل (براکت) با رول بولت فلزی 
به دیوار ترانشه و نصب سین کابل با پیچ و مهره به ١٢×۶٠

 .متر سانت ۶٠تا  ۴٠براکت برای سین کابل با عرض 

٠۶٠۴٠١ 

 مترطول ٨,٢۵٠  
٩۵یا  ۵٠، ٣۵سیم اندازی کابل اتصال زمین با مقطع  

 متر مربع در ترانشه. میل
٠۶٠۵٠١ 

  
 عدد ٢٠٠,۴۴

جوش مس دو راه یا سه راه یا جوش سیم مس به 
 Cad Weldو Mouldبا  ٩۵اتصال زمین برای سیم 

 مناسب.

٠۶٠۵٠٢ 
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 عدد 

۵٠و  ٣۵پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع  
متر و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه میل

.  مس

٠۶٠۵٠٣ 

  
 عدد 

متر مربع میل ٩۵پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع  
.  و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مس

٠۶٠۵٠۴ 

 عدد ١٨۶,۵٠٠  
متر مربع میل ٢۵٠نصب شینه مس با سطح مقطع تا  
 ) روی دیوارترانشه یا روی دیوار با رول پالک.۵٠×۵(

٠۶٠۵٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٢۶٣  
متر میل ٢٠کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
)٠٫٧۵ .  اینچ) در زمین معمول

٠۶٠۵٠۶ 

 عدد ٣۶٨,٠٠٠  
متر میل ٢٠کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
 اینچ) در زمین دج. ٠٫٧۵(

٠۶٠۵٠٧ 

 عدد ۵٠٠,۵٢٢  
متر میل ٢٠کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
)٠٫٧۵ .  اینچ) در زمین سنگ

٠۶٠۵٠٨ 

  

 حلقه ٠٠٠,۴۴۴,١

١متر و طول و عرض  ٣عمق  حفاری چاه اتصال زمین به 
، جوش سیم مسها زمینمتر در  ی نرم، نصب صفحه مس

، ریختن زغال و نم روی صفحه و پر  به ٩۵ صفحه مس
 کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن.

٠۶٠۵٠٩ 

  

 حلقه ٠٠٠,٢,٢٠۵

١متر و طول و عرض  ٣عمق  حفاری چاه اتصال زمین به 
، جوش سیمها زمینمتر در  ی سخت، نصب صفحه مس

، ریختن زغال و نم روی صفحه  به ٩۵مس  صفحه مس
 و پر کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن.

٠۶٠۵١٠ 

 عدد ١٠,٩٠٠  
نصب کلید ی پل ، دو پل ، تبدیل ، دکمه فشاری فاز و 

 ولت. ٢۵٠نول پریز ی فاز با ولتاژ 
٠۶٠۶٠١ 

 ٠۶٠۶٠٢ .MKنصب پریز سه فاز و پریز (کلید)   عدد ١٠٠,٢۶  

 ٠۶٠٧٠١ .١۶pgیا  ۵/١٣pg لوله کش روکار با لوله فوالدی  مترطول ١٢,٢٠٠  

 ٠۶٠٧٠٢ .٢٩pgیا   ٢١pgلوله کش روکار با لوله فوالدی  مترطول ٣٠٠,١۴  

 عدد ٢۴٣,٠٠٠  
کیلوگرم (تابلوهای محل ۵٠نصب تابلوی دیواری تا وزن  

 و روشنایی) روی تکیه گاه فلزی و یا روی دیوار.
٠۶٠٨٠١ 

 عدد ١,٢٠٨,٠٠٠  
نصب تابلوی کنترل پمپ، تابلوی ورودی یا تابلوی خازن 

 کیلوگرم.  ٣٠٠از نوع ایستاده تا وزن 
٠۶٠٨٠٢ 

 عدد ۴۴٢,٠٠٠,١  
نصب تابلوی کنترل پمپ یا تابلوی خازن از نوع ایستاده با

 کیلوگرم.  ٣٠٠وزن بیش از 
٠۶٠٨٠٣ 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برق
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٢٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ٠٠٠,١۶۴

متر مربع، همراه با میل ٢۵تا  ۶نصب ی ردیف ترمینال  
٢۵٠های فلزی روشنایی با ی چراغ  نصب فیوز روی پایه

وات، سیم کش الزم بین چراغ و جعبه ترمینال با ۴٠٠یا 
ها و اتصال کابل به چراغ و ترمینال ٣×۴و یا  ٣×٢٫۵کابل 

 های روشنایی ی طرفه. برای پایه

٠۶٠٩٠١ 

  

 عدد ٢١٣,٠٠٠

متر مربع همراه با میل ٢۵تا  ۶نصب ی ردیف ترمینال  
٢۵٠های فلزی روشنایی با ی چراغ  نصب فیوز روی پایه

وات، سیم کش الزم بین چراغ و جعبه ترمینال با ۴٠٠یا 
ها و اتصال کابل به چراغ و ترمینال ٣×۴و یا  ٣×٢٫۵کابل 

 های روشنایی دو طرفه. برای پایه

٠۶٠٩٠٢ 



انی   فصل هفتم. اجرای تاسیسات م
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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انی   فصل هفتم. اجرای تاسیسات م
 

 مقدمه
 

كارگيري نيروي انساني،  هاي تامين و به ي اين فصل، متوسط هزينه اجراي كارهاي تاسيسات مكانيكي بوده و شامل هزينهها قيمت. 1
آالت و ابزار و همچنين تامين مصالح مصرفي موردنياز (مانند خمير و كنف و الكترود) و تحويل گرفتن مصالح و تجهيزات مورد نصب  ماشين

عهده كارفرما است، و مواردي مانند شاسي، كوپلينگ، فلنجهاي متقابل اضافي، واشر  بها تامين آنها به هرستكليات اين ف 33(كه طبق بند 
شود)، در پاي كار، بارگيري، حمل و باراندازي مصالح در محل نصب، جابجايي مصالح در كارگاه،  بندي و پيچ و مهره را نيز شامل مي آب

ي اين فصل ها رديفاندازي و تنظيم (برحسب مورد)، در بهاي واحد  كار است. هزينه آزمايش و راه طور كلي اجراي كامل اتالف مصالح؛ و به
 بيني شده است. پيش

بها، همراه با مشخصات فني عمومي تاسيسات  كليات اين فهرست 8. براي اجراي كارهاي تاسيسات مكانيكي، مشخصات فني مندرج در بند 2
، بايد مالك عمل قرار )رييس جمهور   نظارت راهبردي ريزي و برنامه فني معاونتنظام  امور 128هاي شماره  (نشريه ها ساختمانمكانيكي 

 گيرد.
 هاي فوالدي سياه و كلكتور، شامل تحويل رنگ ضد زنگ از كارفرما و اجراي يك دست رنگ ضد زنگ است. ي لولهها رديف. 3
ي مربوط به ها رديفگير، مفصل انبساط، سوپاپ مكش و ساير موارد مشابه، از  صافي، لرزه. براي شير فلكه كف فلزي، شير يكطرفه، 4

 شود. شيرفلكه كشويي استفاده مي
 دور در دقيقه هستند. 1500، از نوع روي خط و مجهز به الكتروموتور با حدود 9ي گروه ها رديف. الكتروپمپهاي گريز از مركز، موضوع 5
و  (Mechanical Seal)بند مكانيكي  ، نوع اتانرم افقي، با يا بدون آب10ي گروه ها رديف. پمپهاي گريز از مركز زميني، موضوع 6

 سيكل در ثانيه هستند. 50دور در دقيقه و  3000يا  1500فاز،  ، يك فاز يا سه11ي گروه ها رديفالكتروموتورهاي موضوع 
منظور  11و  10ي گروههاي ها رديفهاي مربوط به استقرار پمپ و الكتروموتور مربوط روي شاسي و كوپله كردن، در بهاي واحد  . هزينه7

 شده است.
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 ٠٧٠١٠١ متر (ی اینچ). میل ٢۵لوله کش فوالدی سیاه، به قطر تا  مترطول ۴٠٠,۶٠  

 مترطول ٧٨,٧٠٠  
متر میل ۵٠تا  ٣٢لوله کش فوالدی سیاه، به قطر 

 ی چهارم تا دو اینچ).(ی و 
٠٧٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٨  
متر میل ١٠٠تا  ۶۵لوله کش فوالدی سیاه، به قطر  

 (دو و ی دوم تا چهار اینچ).
٠٧٠١٠٣ 

 مترطول ١٧٧,٠٠٠  
متر میل ١۵٠یا  ١٢۵لوله کش فوالدی سیاه، به قطر 

 (پنج یا شش اینچ).
٠٧٠١٠۴ 

 ٠٧٠١٠۵ متر. میل ٢١٩٫١کش فوالدی سیاه، به قطر لوله  مترطول ٠٠٠,١٩۵  

 ٠٧٠١٠۶ متر. میل ٢٧٣لوله کش فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ٠٠٠,٢١۶  

 ٠٧٠١٠٧ متر. میل ٣٢٣٫٩لوله کش فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ٢٣٩,٠٠٠  

 مترطول ۶۴,۴٠٠  
متر میل ٢۵لوله کش فوالدی گالوانیزه، به قطر تا 

 (ی اینچ).
٠٧٠٢٠١ 

 مترطول ٨١,٢٠٠  
متر میل ۵٠تا  ٣٢لوله کش فوالدی گالوانیزه، به قطر 

 (ی و ی چهارم تا دو اینچ).
٠٧٠٢٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١١٢  
متر میل ١٠٠تا  ۶۵لوله کش فوالدی گالوانیزه، به قطر  

 (دو و ی دوم تا چهار اینچ).
٠٧٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١۶۵  
متر میل ١۵٠یا  ١٢۵لوله کش فوالدی گالوانیزه، به قطر 

 (پنج یا شش اینچ).
٠٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٣٧,٣٠٠

تور از لوله فوالدی سیاه با کلیه  و ها اتصالساخت کل
، همراه با مصالح مصرف الزم برای متعلقات نوع جوش

 ساخت.

٠٧٠٣٠١ 

 عدد ٣٧,٩٠٠  
ه کشویی دنده متر میل ٢۵ای، به قطر تا  نصب شیر فل

 (تا ی اینچ).
٠٧٠۴٠١ 

 عدد ۵٩,١٠٠  
ه کشویی دنده متر میل ۵٠تا  ٣٢ای، به قطر  نصب شیر فل

 (ی و ی چهارم تا دو اینچ).
٠٧٠۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٠۶  
ه کشویی دنده ١٠٠تا  ۶۵ای، به قطر  نصب شیر فل

 تا چهار اینچ). متر (دو و ی دوم میل
٠٧٠۴٠٣ 

 عدد ۵٠٠,١٣٢  
ه کشویی چدن فلنج ۶۵دار، به قطر تا  نصب شیر فل

 متر (دو و ی دوم اینچ). میل
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ۵٠٠,٢٢٣  
ه کشویی چدن فلنج ١٠٠یا   ٨٠دار، به قطر  نصب شیر فل

 متر (سه یا چهار اینچ). میل
٠٧٠۵٠٢ 



انیفصل    هفتم. اجرای تاسیسات م
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 عدد ٣٣٧,٠٠٠  
ه کشویی یا ١٢۵دار، به قطر  چدن فلنج نصب شیر فل

 متر (پنج یا شش اینچ). میل ١۵٠
٠٧٠۵٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶٨٠  
ه کشویی چدن فلنج تا ٢٠٠دار، به قطر  نصب شیر فل

 متر (هشت تا دوازده اینچ). میل ٣٠٠
٠٧٠۵٠۴ 

 دستگاه ۵٨,٠٠٠  
کیلوگرم بر ٣٠ای از صفر تا  نصب مانومتر با صفحه دایره

 مربع، با شیر سماوری. متر سانت
٠٧٠۶٠١ 

 ٠٧٠٧٠١ .متر سانت ٢۵تا  ١۵ای، به قطر  نصب هواکش پنجره دستگاه ۶٠٠,٧٨  

 ٠٧٠٨٠١ .متر سانت ۵٠تا  ٣٠نصب هوا کش دیواری، به قطر  دستگاه ٢٣٨,٠٠٠  

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠  
ترو پمپ روی خط، با قدرت موتور ی ششم نصب ال

 تا سه چهارم اسب بخار.
٠٧٠٩٠١ 

 ٠٧١٠٠١ .۵٠-٢۵٠تا  ٣٢-١٢۵نصب پمپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,٩۶٠  

 ٠٧١٠٠٢ .١٠٠-۴٠٠تا  ۶۵-١٢۵نصب پمپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,۴۴٨,١  

 ٠٧١٠٠٣ .١۵٠-۴٠٠تا  ١٢۵-٢۵٠نصب پمپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,٢,٩١٧  

ترو موتور، به قدرت سه چهارم تا  دستگاه ٣۵٣,٠٠٠    ٠٧١١٠١ اسب بخار. ۵نصب ال

ترو موتور، به قدرت  دستگاه ۵٠٠,١,٠۵٩    ٠٧١١٠٢ اسب بخار. ۵٠تا  ٧٫۵نصب ال

 ٠٧١٢٠١ نصب انواع منابع، مخازن و صافیها. کیلوگرم   

  
 دستگاه 

٢٠نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) تا ظرفیت 
عب در ساعت.  متر م

٠٧١٣٠١ 

  
 دستگاه 

تا  ٢١مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت نصب ایستگاه کنترل 
عب در ساعت. ۵٠  متر م

٠٧١٣٠٢ 

  
 دستگاه 

تا  ۵١نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 
عب در ساعت. ١٠٠  متر م

٠٧١٣٠٣ 

  
 دستگاه 

١٠١نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 
عب در ساعت. ٢٠٠تا   متر م

٠٧١٣٠۴ 



 فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم باران کالسی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣١  
 

 

 فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم باران کالسی
 

 مقدمه
 
ي اين فصل، شرح مختصري از عمليات نصب تجهيزات سيستم باراني كالسيك است، و عمليات تفصيلي اين ها رديف. مفاد درج شده در 1

 ، به شرح زير است:ها رديف
 برداري الزم. . تميز كردن و آماده كردن محل نصب و انجام كارهاي نقشه1-1
 هاي الزم. باراندازي همراه با جابجايي و حمل تجهيزات از محل تحويل از كارفرما (پاي كار) تا محل نصب و . بارگيري1-2
 . نصب تجهيزات، آزمايش هيدروليكي و ساير عمليات تكميلي الزم.1-3
متري با يك كوپلينگ جوش داده شده در كارخانه (اعم از آبگيردار يا  6هاي آلومينيومي  مربوط به لوله 080104تا  080101ي ها رديف. 2

 9هاي  براي شاخه ها رديفبها نسبت به اين  راهي و تبديل است. اضافه ساده)، و شامل هزينه نصب انواع متعلقات آلومينيومي مانند زانو، سه
 يف مربوط است.درصد رد 15متري 

 شود: صورت زير پرداخت مي . در صورت لزوم اتصال كوپلينگ به لوله در محل نصب، هزينه اضافي به3
 درصد رديف مربوط. 5بهاي كوپلينگ دو طرفه، كه نياز به يك بست و قالب اضافي است،  . اضافه3-1
 درصد رديف مربوط. 10اي،  بهاي اتصال پيچ و مهره . اضافه3-2
ي ها رديفحالت اتصال جوشي، هزينه جوشكاري كوپلينگ به لوله آلومينيومي (شامل هزينه تامين الكترود مورد نياز)، براساس . در 3-3

 شود. محاسبه مي 080606تا  080601
 شود. يي پرداخت نميبها اضافهدار هيچگونه  هاي بوشن . براي نصب لوله4



 فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم باران کالسی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ اینچ). ٣تا  ٢متر ( میل ٨٠تا  ۵٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ٨,٠٧٠  

 ٠٨٠١٠٢ اینچ). ۵یا  ۴متر ( میل ١٢۵یا  ١٠٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ١٠,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٣ اینچ). ۶متر ( میل ١۵٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ١٧,٣٠٠  

 ٠٨٠١٠۴ اینچ). ٨متر ( میل ٢٠٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ١٩,١٠٠  

یر آلومینیم دنده عدد ٢٣,٨٠٠   ، در هر اندازه.ای  آب  ٠٨٠٢٠١ یا فلنج

، در هر اندازه. عدد ٨۵٠,۶   یر آلومینیم  ٠٨٠٢٠٢ باز کننده  آب

 ٠٨٠٢٠٣ شیر خودکار ثابت، در هر اندازه. عدد ٨٠٠,۵۶  

 ٠٨٠٣٠١ سه پایه آبپاش. عدد ۴٠٠,١١  

 ٠٨٠٣٠٢ آبپاش با پایه، در هر نوع. عدد ٨۵٠,۶  

 عدد ٨,٠٩٠  
، به  ١٢۵قطر تا  اتصال فلنج یا اتصال دنده ای آلومینیم

 اینچ).  ۵متر (تا  میل
٠٨٠۴٠١ 

 عدد ١۵,۴٠٠  
، به  یا ١۵٠قطر  اتصال فلنج یا اتصال دنده ای آلومینیم

 اینچ).  ٨یا  ۶متر ( میل ٢٠٠
٠٨٠۴٠٢ 

 ٠٨٠۵٠١ درپوش انتهایی آلومینیم در هر اندازه.  عدد ۴,۶٧٠  

 سرجوش ٣٣٠,۵  
اری متعلقات نوع جوش به لوله آلومینیم به قطر  جوش

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ٢متر ( میل ۵٠
٠٨٠۶٠١ 

 سرجوش ۶٠٠,١٠  
اری متعلقات نوع جوش به لوله آلومینیم به قطر  جوش

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ٣متر ( میل ٨٠
٠٨٠۶٠٢ 

 سرجوش ١۵,۴٠٠  
اری متعلقات نوع جوش به لوله آلومینیم به قطر  جوش

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ۴متر ( میل ١٠٠
٠٨٠۶٠٣ 

 سرجوش ٢١,٣٠٠  
اری متعلقات نوع جوش به لوله آلومینیم به قطر  جوش

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ۵متر ( میل ١٢۵
٠٨٠۶٠۴ 

 سرجوش ٢٨,٣٠٠  
اری متعلقات نوع جوش به لوله آلومینیم به قطر  جوش

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ۶متر ( میل ١۵٠
٠٨٠۶٠۵ 

 سرجوش ۴٠,٧٠٠  
اری متعلقات نوع جوش به لوله آلومینیم به قطر  جوش

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ٨متر ( میل ٢٠٠
٠٨٠۶٠۶ 



 های آبده فصل نهم. نصب لوله
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣٣  
 

 

 های آبده فصل نهم. نصب لوله
 

 مقدمه
 
، به شرح زير ها رديفهاي آبده است، و عمليات تفصيلي اين  ي اين فصل، شرح مختصري از عمليات نصب لولهها رديف. مفاد درج شده در 1

 است:
 برداري الزم. . تميز كردن و آماده كردن محل نصب و انجام كارهاي نقشه1-1
هاي  محل نصب و باراندازي، همراه با جابجاييهاي آبده و يا ساير لوازم، از محل تحويل از كارفرما (پاي كار) تا  . بارگيري و حمل لوله1-2

 الزم.
 هاي آبده و يا ساير لوازم، آزمايش هيدروليكي وساير عمليات تكميلي الزم.  . نصب لوله1-3
قطره هاي بدون  شامل لوله سرانداز بين لوله رابط و لوله آبده و سوراخ كردن لوله رابط و بسته به مورد لوله 090102و  090101ي ها رديف. 2

 ها در كارخانه نصب شده است. ها روي آن هايي هستند كه قطره چكان چكان و يا لوله
شود، اعم از اين كه لوله براي خط، هر گونه آرايش، ايجاد  براساس طول لوله آبده مصرفي محاسبه مي 090102و  090101ي ها رديف. هزينه 3

 حلقه، انشعاب و غيره مورد استفاده قرار گيرد.
ي ها فصلي ها رديفصورت جداگانه براساس  ، چنانچه لوله آبده در زير خاك نصب شود، هزينه عمليات خاكي، به090102. در رديف 4

 شود.  بها محاسبه مي مربوط در اين فهرست



 های آبده لوله فصل نهم. نصب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠٩٠١٠١ متر. میل ١۶تا  ١٢لوله آبده به قطر   مترطول ١١۵  

 ٠٩٠١٠٢ متر. میل ٢٠لوله آبده به قطر   مترطول ١۶۵  

 عدد ٢٩٠  
گیره برای نگهداری لوله آبده در ارتفاع (باالتر از سطح 

 خاک)، به ازای هر گیره.
٠٩٠٢٠١ 

ان داخل خط از هر نوع.  عدد ٩٠٠    ٠٩٠٣٠١ قطره چ

ان روی خط از هر نوع.  عدد ۶٠٠    ٠٩٠٣٠٢ قطره چ

 ٠٩٠۴٠١ متر. میل ١۶بست ابتدایی فشاری به قطر تا   عدد ٨٩٠  

 ٠٩٠۴٠٢ بست ابتدایی تسمه ای.  عدد ۴٩٠  

 ٠٩٠۴٠٣ بست انتهایی.  عدد ٢٩٠  

 ٠٩٠۵٠١ متر. میل ١۶سه راه، رابط یا تبدیل فشاری به قطر تا   عدد ۶٩٠  

 ٠٩٠۶٠١ حباب ساز و پایه و لوله انشعاب.  عدد ٢,٣۵٠  

 عدد ٢,٣۶٠  
ریز پاش و افشانه، همراه با کاله ریزپاش و پایه 

 نگهدارنده و لوله انشعاب.
٠٩٠۶٠٢ 

 ٠٩٠٧٠١ متر (تا دو اینچ)، مونتاژ شده. میل ۵٠مرکز کنترل تا   عدد ٢٣,٢٠٠  

ن ی واحدی.  عدد ٠٠٠,١۵    ٠٩٠٨٠١ فشارش

ن دو واحدی و بیشتر.  عدد ۵٠٠,٣٧    ٠٩٠٨٠٢ فشار ش



 فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣۵  
 

 

 فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 

   مقدمه
 
اندازي دستگاههاي آّبياري است و عمليات تفصيلي اين  ي اين فصل، شرح مختصري از عمليات نصب و راهها رديف. مفاد درج شده در 1

 ، به شرح زير است:ها رديف
 برداري الزم. . تميز كردن و آماده كردن محل نصب و انجام كارهاي نقشه1-1
ل تحويل از كارفرما تا محل نصب و باراندازي، همراه با . بارگيري و حمل دستگاه و اجزا و لوازم جانبي برقي و مكانيكي آن، از مح1-2

 هاي الزم و استقرار در محل نصب.  جابجايي
رساني، آزمايش هيدروليكي و آزمايش نيروي محركه و  هاي آبرساني و برق . مونتاژ و نصب دستگاه و لوازم جانبي آن و اتصال به شبكه1-3

 تكميلي الزم.اندازي دستگاه، و ساير عمليات  تنظيم و راه
 ي مربوط در فهرست بهاي ابنيه، محاسبه خواهد شد.ها فصلي ها رديف با به طور متناسب . هزينه عمليات مربوط به شالوده آبفشان دوار،2

  



 فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 ١٣٩٣آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 

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

 ١٠٠١٠١ متر. ٢۵٢دستگاه آبفشان غلطان، تا طول  دستگاه ٠٩١,٠٠٠,۵  

 مترطول ٧٠٠,١۵  
، برای هر متر افزایش طول١٠٠١٠١به ردیف  بها اضافه

 دستگاه.
١٠٠١٠٢ 

 دستگاه ۶٧٧,٠٠٠  
متر، با میل ۵٠ای، با قطر شیلنگ تا  دستگاه آبفشان قرقره

 ارابه مربوط.
١٠٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٨۴۶  
٩٠تا  ۶٣ای، با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره

 متر، با ارابه مربوط. میل
١٠٠٢٠٢ 

 دستگاه ١,٠١۵,۵٠٠  
متر به میل ١١٠ای با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره

 باال، با ارابه مربوط.
١٠٠٢٠٣ 

 دستگاه ٨۴٧,٠٠٠,۶  
متر ٣۶دستگاه آبفشان (خط یا دوار)، شامل ی دهانه تا 

 و ی برج.
١٠٠٣٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٣٣١  
، برای هر متر افزایش طول١٠٠٣٠١به ردیف  بها اضافه
 دهانه.

١٠٠٣٠٢ 

).چرخ دستگاه  ۴برج مرکزی  دستگاه ۵٠٠,۶,۴٧٧   آبفشان خط کانال (دیزل ١٠٠٣٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٣,٧۵٧  
چرخ دستگاه آبفشان خط شیلنگ ٢برج مرکزی 

.(  (برق
١٠٠٣٠۴ 

 ١٠٠٣٠۵ برج مرکزی دستگاه آبفشان دوار. دستگاه ۵٠٠,٣,٧٧٣  

 دستگاه ٨٣٧,٠٠٠  
۶بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول  

 متر.
١٠٠٣٠۶ 

 مترطول ١٢۵,۵٠٠  
برای هر متر افزایش طول بال ١٠٠٣٠۶به ردیف  بها اضافه

 معلق انتهایی .
١٠٠٣٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٨٧٨  
بوستر پمپ، با آبپاش تفنگ انتهایی بر روی بال معلق

 دستگاه آبفشان (خط یا دوار).
١٠٠٣٠٨ 



 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣٧  
 

 

 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 
  مقدمه 
 
خاكريز   مصرف به  حاصله  شوند و مصالح مي  كني كانالو   گودبرداري،  كني ، پي خاكبرداري  مشمول  كه  سطوحي  ، به110101  رديف  قيمت .1

 گيرد. نمي  رسد، تعلق نمي
  قابل مشاور  مهندس با  آن  انجام  جلسه صورت  تنظيم از  پس و  است مشاور  مهندس كار دستور  به  ، منوط110101  رديف  موضوع  عمليات .2

 . است  پرداخت
  پرداخت  مربوط  يها رديفاز   جداگانه  هزينه  و اين  است  نشده  بيني پيش  درخت  بريدن  ، هزينهها درخت  كردن  كن ريشه  يها رديفدر  .3
 شود. مي
  اي جداگانه  كار، قيمت  سختي  عنوان و به  است  و هر وضع  هر شكل ، به ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  در اين  تخريب  واحد عمليات  بهاي .4
 گيرد. نمي  تعلق  آن به
و مجزا از يكديگر   تفكيك  طور مرتب مشاور به  مهندس  تشخيص  بايد طبق  شود، در موارد لزوم مي  حاصل  از تخريب  كه  مفيدي  مصالح .5

 نخواهد شد.  آنها پرداخت  كردن  بندي  دسته  )، براي است شده  مشخص  صراحت به  كه  مواردي  استثناي (به  اي جداگانه  شود و هزينه  چيده
و   منظور شده ها قيمت، در  و باراندازي  در كارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخريب  حاصل  مصالح  لو حم  ، بارگيري آوري جمع  هزينه .6

  طبق  آن  و باراندازي  ، حمل بارگيري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخريبي  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخيص  طبق هچنانچ
 شود. مي  و پرداخت  ، محاسبه كاميون  در داخل  شده  بارگيري  مصالح  حجم  ، براساس با ماشين  خاكي  عمليات  از فصل  حمل به  مربوط  يها رديف

  آنها بر حسب  شوند، بهاي  كلي  تخريب  و سنگي  ، بلوكي ، آجري ، گلي خشتي  يها ساختمانمشاور،   دستور مهندس  طبق  كه  در مواردي .7
  ، مورد استفاده ياد شده  يها ساختمان  تخريب  تواند براي نمي  تفكيكي  يها قيمتشود و  مي  ، پرداخت110302و  110301  ياه رديف  مورد، طبق
 قرار گيرد.

 شود. مي  ، پرداخت هر طبقه  زيربناي  مترمربع  برحسب  مربوط  رديف  ، قيمتها ساختمان  كلي  تخريب  يها رديفدر  .8
 شود. نمي  انجام  اي جداگانه  ، پرداخت ديوار يا زير سقف  روي  اندود يا پوششهاي  براي  طور كلي ديوارها و سقفها، به  در تخريب .9
،  است  متر مربع 3/0از   آنهابيش  مقطع  سطح  كه  ، سوراخهايي مالت  با هر نوع  يا بلوكي  آجري  يا ديوارهاي  سقف  كاريهاي  در سوراخ .10
 شود. مي  پرداخت  تخريب  يها رديف  ، طبق تناسب  به  آن  و بهاي  شده  تلقي  تخريب  عنوان به



 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٣٠  
ی پوشیده شده از بوته و خارج کردنها زمینبوته کن در 

 های آن از محل عملیات. ریشه
١١٠١٠١ 

  

 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

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

 به خارج محل عملیات.

١١٠١٠٢ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

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

١١٠١٠٣ 

  
 اصله ٢۶,۴٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
باشد و حمل آن متر سانت ۶٠تا  ٣٠در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

١١٠١٠۴ 

  
 اصله ۴١,٨٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
باشد و حمل آن متر سانت ٩٠تا  ۶٠در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

١١٠١٠۵ 

  
 اصله ۵,۶۴٠

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

 تناسـب محاسبه میشود).

١١٠١٠۶ 

  
 اصله ٢٠٠,٢۶

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

 باشد. متر سانت ٣٠تا  ١۵بیش از 

١١٠١٠٧ 

  
 اصله ۵٠٠,٧٢

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

 باشد. متر سانت ۶٠تا  ٣٠بیش از 

١١٠١٠٨ 

  
 اصله ۵٠٠,١٢٢

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

 باشد. متر سانت ٩٠تا  ۶٠بیش از 

١١٠١٠٩ 

  
 اصله ٧٠٠,١۴

که متر سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠٩به ردیف  بها اضافه
، بهمتر سانت ١٠به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر

 تناسـب محاسبه م شود.).

١١٠١١٠ 

  

 اصله ٣١٠,۴

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

، بهمتر سانت ۵محیط تنه (کسر  متر سانت ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه م شود.).

١١٠١١١ 



 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

٣٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 اصله ۴٠٠,٢١

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

 باشد. متر سانت

١١٠١١٢ 

  
 اصله ٧٠,٨٠٠

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

 باشد. متر سانت

١١٠١١٣ 

  
 اصله ۵٠٠,١١٣

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

 باشد. متر سانت

١١٠١١۴ 

  
 اصله ١٣,٢٠٠

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

 محاسبه م شود).تناسـب 

١١٠١١۵ 

 مترطول ۵٠٠,٩١  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک با هر نوع

 مترمربع. ٠٫٠٠۵سطح مقطع تا  مالت، به
١١٠٢٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١۶۴  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک با هر نوع

 مترمربع. ٠٫١تا  ٠٫٠٠۵سطح مقطع بیش از  مالت، به
١١٠٢٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٣٨١  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک با هر نوع

 مترمربع. ٠٫٣تا  ٠٫١سطح مقطع بیش از  مالت، به
١١٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢٠۵  
سطح سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتن و بتن مسلح، به

 مترمربع. ٠٫٠٠۵مقطع تا 
١١٠٢٠۴ 

 مترطول ۵١٣,٠٠٠  
سطح دیوارهای بتن و بتن مسلح، بهسوراخ کردن سقف یا 

 مترمربع. ٠٫٠۵تا  ٠٫٠٠۵مقطع بیش از 
١١٠٢٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٣٧۴  
مترمربع که ٠٫٠۵، برای هر ١١٠٢٠۵به ردیف بها اضافه

 سطح مقطع اضافه شود. به
١١٠٢٠۶ 

 مترطول ١٧,١٠٠  
٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 

 مربع در سطوح بنایی غیربتن . متر سانت
١١٠٢٠٧ 

 مترطول ٣١,٠٠٠  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش

.متر سانت ۴٠تا ٢٠از  مربع در سطوح بنایی غیر بتن
١١٠٢٠٨ 

 مترطول ٩۶٠  
مربعمتر سانت، به ازای هری ١١٠٢٠٨به ردیف  بها اضافه

 که به سطح اضافه شود.
١١٠٢٠٩ 

 مترطول ٨٧,٠٠٠  
٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 

. متر سانت  مربع در سطوح بتن
١١٠٢١٠ 



 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

۴٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,١١۴  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش

. متر سانت ۴٠تا ٢٠از  مربع در سطوح بتن
١١٠٢١١ 

 مترطول ٠٨٠,۵  
مربع متر سانت، برای هر ی ١١٠٢١١ردیف   به بها اضافه

 که به سطح مقطع اضافه شود.
١١٠٢١٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٢  
، گل و چینهها ساختمانتخریب کل  ای، شامل ی خشت

 تمام عملیات تخریب.
١١٠٣٠١ 

 مترمربع ١۵٠,٠٠٠  
ی آجری، سنگ و بلوک باها ساختمانتخریب کل 

 تمام عملیات تخریب.مالتهای مختلف، شامل 
١١٠٣٠٢ 

عب ٢٠٠,۴۴   ). تخریب بناییهای خشت یاچینه مترم  ١١٠۴٠١ های گل (چینه باغ

عب ٧٢,٧٠٠    مترم
تخریب بناییهای آجری، بلوک و سنگ که بامالت ماسه و

 سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.
١١٠۴٠٢ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
سنگ که با مالت گلتخریب بناییهای آجری، بلوک و 

، ماسه آه یا گچ و خاک چیده شده باشد.  آه
١١٠۴٠٣ 

عب ۴٩,١٠٠    مترم
تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن،

 های مربوط. هرضخامت، با برداشتن تیرآهن به
١١٠۴٠۴ 

عب ۵٠٠,٧٣١    ١١٠۴٠۵ تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. مترم

عب ۵٠٠,٩۵٠    ١١٠۴٠۶ گرد. تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل مترم

عب ١٣٧,٠٠٠    ١١٠۴٠٧ تخریب شفته با هرعیار. مترم

  
 کیلوگرم ١,١۵٠

لت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و برچیدن هرنوع اس
، لوله و ورق و ، نبش مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودان

 هرگونه اتصال.سایر پروفیلهای فلزی، با 

١١٠٧٠۵ 



  با دست  خاک  . عملیات مزدهادو  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

۴١  
 

 

  با دست  خاک  . عملیات مازدهدو  فصل
 

  مقدمه
 
اجرا،   محل  ، يا محدوديتهاي خاكي  عمليات  حجم  كمي  علت به  كه  شود. در مواردي  انجام  ماشين  وسيله ، بايد به طور معمول به  خاكي  عمليات .1

شود.  ، برآورد مي فصل  ينا  يها رديفاز   كارها با استفاده  نوع  اين  برآورد، اقالم  تهيه  ناپذير باشد، هنگام اجتناب  با دست  خاكي  عمليات  انجام
تنها با تأييد   فصل  اين  يها قيمتبا   يافته  مقادير افزايش  بيشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از ميزان  با دست  خاكي  عمليات  حجم هچنانچ

 . كارفرما مجاز است
(غير خودرو يا   دستي  موتوري  يا غلطكها و ويبراتورهاي  دستي  لبا وساي  كه  كوبيدن  شود و عمليات  بر انجام  دج  وسيله به  كه  خاكي  عمليات .2

 شود. مي  محسوب  دستي  خاكي  ) اجرا شود نيز، عمليات كششي
تغيير   شود و از بابت مي  مجلسها محاسبه  ، دستور كار و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .3

 نخواهد آمد.  عمل به  پرداختي  گونه هيچ  مصالح  يا كوبيدن  ، تورم نشست از  ناشي  حجم
 شوند: مي  بندي زير طبقه  صورت بهها زمين  انواع .4
 شد.مقدور نبا  سهولت  به  عمليات  انجام  فرو رود كه  حدي به  خود، در آن  طبيعي  كار با وزن  عامل  هستند كه  ييها زمين،  لجني  يها زمين .1ـ4
 باشند.  برداشت  قابل  بابيل  هستند كه  ييها زمين،  نرم  يها زمين .2ـ4
 شوند.  بر كنده يا دج  با كلنگ  هستند كه  ييها زمين،  سخت  يها زمين .3ـ4
  قطعات  در آن  كه  ييها مينزنياز باشد،   يا مواد منفجره  سنگبري  بادي  آنها چكشهاي  كندن  براي  هستند كه  ييها زمين،  سنگي  يها زمين .4ـ4

  تلقي  سنگي  باشد، زمين  وجود داشته  و ماسه  و شن  يا مخلوط  با خاك  ) توأم است  جابجايي  قابل  دستي  با وسايل  كه  (سنگهايي  سنگ  معمولي
 شوند. نمي

 شود. مي  كارفرما تعيين  مشاور و تصويب  با تأييد مهندس  زمين  بندي طبقه .5
 گود خواهد بود.  شوند، تراز كف مي  گود كنده  داخل  كه  هايي ، در پي عمق  محاسبه  مالك .6
  برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعات ، به غير سنگي  يها زميندر   و حفر چاه  كني كانال،  ، گودبرداري كني  ، پي در خاكبرداري  كه  در مواردي .7
شوند،  مي  شكسته  كه  سنگهايي  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد كردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس  تشخيص به

 شود. منظور مي  سنگي  خاكبرداري
  اجرايي  هاي در نقشه  كه  است  الزم  سازي  و پي  كني گود ياپي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  سازيها و احداث پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .8

  اضافه  كني يا پي  ابعاد گودبرداري و به  مشاور تعيين  و تاييد مهندس  كار، با تشخيص  درحد نياز اجراي  فاصله  ، اين است  نشده  بيني  پيش
  شود. بهاي  كوبيده  لزوم  مشاور پر گردد و در صورت  مهندس  مورد قبول  بايد با مصالح  عمليات  ، بعد از اتمام اضافي  فاصلة  شود. اين مي

 شود. مي  پرداخت  مربوط  يها رديف  طبق  ياد شده  عمليات
  شود، پركردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  ، بيش كني لو كانا  ،گودبرداري كني ، پي خاكبرداري  چنانچه .9

  بابت  و ازاين  پيمانكار است  عهده ، به آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  باكيفيت  با مصالح  اضافي  هاي مجدد قسمت
 نخواهد شد. پرداخت  وجهي

  صورت  خاكبرداري  مجاور محل  يها ساختمان  حفاظت  براي  موقت  صورت به  كه  مشابه  و عمليات  گذاري ، تخته بست چوب  اجراي  زينهه .10
 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين  و پرداختي  پيمانكار است  عهده كار، به  از اتمام  آنها پس  ، برچيدن گيرد و همچنين مي
  و پرداخت  است  استحفاظي  عمليات  و انجام  ايمني  منظور تامين به  الزم  اقدام  هرنوع  انجام به  ، پيمانكار ملزم در سنگ  خاكي  تدر عمليا .11

 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين  اضافي
 نخواهد شد.  پرداخت  اي گيرد، هزينه مي  صورت  دستي  يا ساير وسايل  دستي  با تلمبه  آبكشي  كه  مواردي  براي .12



 با دست  خاکی  . عملیاتمزدهادوفصل
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۴۲   
 

  محاسبه  ها، مبناي تعدد كوره  و در صورت  ستا ها از كوره  هر يك  تا انتهاي  چاه  دهانه  ، فاصله كني چاه  يها رديفدر   منظور از عمق .13
و منظور   ، محاسبه طور جداگانه ها به ز كورها  هر يك  و براي  ، است ميله  عمق  عالوه ها به از كوره  هر يك  متر، طول 20از   بيش  عمق  يبها اضافه

  خواهد شد.
  : زير است  شرح به  خاك  حمل  هزينه  پرداخت  نحوه .14
  حمل  كه  خاكي  يا خاكريزها، حجم  كارگاه  خارج به  كني و كانال  ، گودبرداري كني ، پي از خاكبرداري  حاصل  يها خاك  در مورد حمل .1ـ14
  و پرداخت  منظور شده ها قيمت، در  يا تورم  حجم  افزايش به  مربوط  هاي شود و هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل  هاي هانداز  شود، طبق مي

در  ها خاك  اين  مصرف  شوند، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد يادشده  حاصل  يها خاك  نخواهد آمد. تمام  عمل به  بابت  از اين  ديگري
  . است  ، اجرايي مجلس  صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندس به  ، منوط كارگاه  خارج آنها به  زها يا حملخاكري

  شود، برابر حجم مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  مصرف  ) براي كارگاه  يا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  يها خاكدر مورد  .2ـ14
  شود. مي  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي زهاندا
مواد،   از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  ، گودبرداري كني ، پي خاكبرداري  در خاكريز از محل  مصرفي  يها خاكدر مورد  .3ـ14

  خواهد بود.  لحم  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين  فاصله  كوتاهترين
شوند،  جابجا مي  كارگاه  شوند، يا داخل مي  حمل  كارگاه  خارج به  كه  و مواد زايدي ها خاك  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  يها رديف .15

بر   چنانچه  . ولي اهد گرفتنخو  صورت  مجدد، پرداختي  ) و بارگيري (دپوكردن  انباشتن  ديگر، براي  عبارت  شود. به بار منظور مي  تنها يك
  دستور كار و صورت  مشاور طبق  با پيشنهاد مهندس  اضافي  و بارگيري  ناپذير باشد، حمل  مجدد اجتناب  كار، حمل  و موقعيت  ضرورت  حسب
  . است  پرداخت  قابل  مربوط  يها رديفباشد، از   تأييد كارفرما رسيده به  كه  اي جلسه

  . نيست  پرداخت  متر قابل 100از   ، بيش دستي  وسايلبا   حمل  بهاي .16
  . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي حفر چاه  يها رديف .17
  ايج به  توان نباشد، مي  پروكتور استاندارد فراهم  روش به  آزمايش  انجام  براي  الزم  تجهيزات  ، هرگاه120602و  120601  يها رديفدر  .18

  كار برد. به  آشتو اصالحي  روش درصد به 90  پروكتور استاندارد، تراكم  روش درصد به 95  تراكم
  با ماشين  و حمل  بارگيري  عمليات  بر اساس  آن  شود هزينه  انجام  در كاميون  با دست  برداري از خاك  و مواد حاصل  خاك  بارگيري  چنانچه .19

  شود. مي  پرداخت
  بيني شده است. ها پيش . بهاي تهيه و حمل آب مصرفي عمليات خاكي در قيمت20
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۶٨,٧٠٠    مترم
با چرخ دست یا وسایل مشابه آن، تالجن برداری، حمل 

 متری و تخلیه آنها. ۵٠فاصله 
١٢٠١٠١ 

  
عب ٢٩,٩٠٠  مترم

، گودبرداری و خاکبرداری یها زمیندر  کن کانال، پی کن
کنار ی کنده شده بهها خاکمتر و ریختن  ٢نرم، تا عمق 

 محلهای مربوط.

١٢٠١٠٢ 

  
عب ۶٠٠,٧٢  مترم

، گودبرداری و خاکبرداری یها زمیندر  کن کانال، پی کن
ی کنده شدهها خاکمتر و ریختن  ٢سخت، تا عمق 

 کنارمحلهای مربوط. به

١٢٠١٠٣ 

  
عب ۵٠٠,٧٣١  مترم

، گودبرداری و خاکبرداری یها زمیندر  کن کانال، پی کن
، تا عمق  متر و ریختن مواد کنده شده به کنار ٢سنگ
 محلهای مربوط.

١٢٠١٠۴ 

  

عب ٢٠٠,٢۵  مترم

، هرگاه عمق،١٢٠١٠۴تا  ١٢٠١٠٢ی ها ردیف، به بها اضافه
، گود برداری و  متر باشد، برای ٢بیش از  کن کانالپی کن

متر، ی بار و برای حجم واقع بین ۴تا  ٢حجم واقع بین 
 متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. ۶تا  ۴

١٢٠٢٠١ 

  

عب ٧٣,٣٠٠  مترم

، چنانچه،١٢٠١٠۴تا  ١٢٠١٠٢ی ها ردیف، به بها اضافه
عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمین صورت گیرد و
ش حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری برای آب

 ضروری باشد.

١٢٠٢٠٢ 

  

عب ٣٢٩,٠٠٠  مترم

متر و کوره و مخزن با مقاطع ١٫٢حفرمیله چاه به قطرتا 
متر از ٢٠ی نرم و سخت، تا عمق ها زمینمورد نیاز در 

متری ١٠ی حاصله تا فاصله ها خاکدهانه چاه و حمل 
 دهانه چاه.

١٢٠٣٠١ 

  

عب ٠٠٠,۴۵  مترم

، هرگاه عمق چاه بیش١٢٠٣٠١نسبت به ردیف  بها اضافه
٢٠متر اول مازاد بر ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ٢٠از

متر دوم، دو بار، و ۵متر، ی بار، و برای حجم واقع در 
متر سوم، سه بار و به همین ترتیب ۵برای حجم واقع در 
 برای عمقهای بیشتر.

١٢٠٣٠٢ 

  
عب ۴٠٠,۶٧  مترم

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

ن نباشد.  مواردی که استفاده از ماشین برای حمل مم

١٢٠۴٠١ 

  
عب ۴٧,٣٠٠  مترم

متر ۵٠، برای ١٢٠۴٠١و ١٢٠١٠١ی ها ردیفبه بها اضافه
، کسر متر به تناسب ۵٠حمل اضاف با وسایل دست

 محاسبه میشود.

١٢٠۴٠٢ 
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بهای کل 
 (ریال)
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢,٢٩٠  
تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پیها،

 گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشد.
١٢٠۵٠١ 

عب ٣٣,٧٠٠    مترم
سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند

 و مصرف شده در محل.
١٢٠۵٠٢ 

عب ۵٠٠,٢١٨    مترم
ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتتهیه، حمل، 

 به هرضخامت.
١٢٠۵٠٣ 

  
عب ١٧,٩٠٠  مترم

یا مصالح سنگ موجود در کنار پیها، گودها ها خاکریختن 
درون پیها، گودها و کانالها در قشرهای حداکثر و کانالها، به

 در هر عمق و پخش و تسطیح الزم. متر سانت ١۵

١٢٠۵٠۴ 

  
عب ١٧,٣٠٠  مترم

ی ریخته شده در خاکریزها درها خاکپخش و تسطیح 
غیر ، در هر عمق و ارتفاع بهمتر سانت ١۵قشرهای حداکثر 

 از پیها، گودها و کانالها.

١٢٠۵٠۵ 

 مترمربع ٠۴٠,۴  
شده یا سطح زمین خاکبرداریآب پاش و کوبیدن سطوح 

، با تراکم   روش پروکتور استاندارد. درصد به ٩۵طبیع
١٢٠۶٠١ 

  
عب ٩٠٠,٣۶  مترم

ی پخش شده در قشرهایها خاکآب پاش و کوبیدن  
روش پروکتور درصد به ٩۵، با تراکم متر سانت ١۵حداکثر 

 استاندارد.

١٢٠۶٠٢ 
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  با ماشین  خاک  . عملیات میزدهس  فصل
 

  مقدمه
 
از   ناشي  تغيير حجم  شود و از بابت مي  مجلسها، محاسبه  ها، دستور كارها و صورت نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  .حجم1

 نخواهد آمد.  عمل به  اي جداگانه  پرداخت  گونه ، هيچ يا كوبيدن  ، تورم نشست
دارد)، با   پله نياز به  كه  بستر خاكريز (در مواردي  موجود يا سراشيبهاي  خاكريزهاي  شيرواني  ها روي پله  از احداث  ناشي  خاكي  عمليات  .حجم2

 خواهدشد.  اختو پرد  محاسبه  اجرايي  هاي نقشه  مشاور و تأييد كارفرما، مطابق  پيشنهاد مهندس
  در عمليات  يا صعوبت  و وجود محدوديت  در خاكبرداري  سازي ، مانند پروفيل بهايي بها يا اضافه  گونه ، هيچ فصل  واحد اين  يها قيمت .به3

 گيرد. نمي  )، تعلق است  ياد شده  صراحت به  كه  آنچه  استثناي (به  خاكي
 شوند: مي  يبند زير طبقه  صورت ، بهها زمين  .انواع4
 مقدور نباشد.  سهولت  كار به  انجام  فرو رود كه  در آن  حدي خود به  طبيعي  كار با وزن  وسايل  هستند كه  ييها زمين،  لجني  يها زمين.1ـ4
از   استفاده  ، بدون مشابه  وسايليا   اسب  قوه 150  بولدوزر تا قدرت  وسيله در آنها، به  عمليات  انجام  هستند كه  ييها زمين،  نرم  يها زمين.2ـ4

 . است  ريپر عملي
از   ، با استفاده مشابه  يا وسايل  اسب  قوه 300  بولدوزر تا قدرت  وسيله در آنها، به  عمليات  انجام  هستند كه  ييها زمين،  سخت  يها زمين.3ـ4

 . است  ريپر عملي
،  سنگين  آالت از ماشين  باشد، يا استفاده  ضروري  مواد سوزا و منفجره  آنها، مصرف  دنكن  براي  هستند كه  ييها زمين،  سنگي  يها زمين.4ـ4

 باشد.  ، الزامي اسب  قوه 300از   بيش  مانند بولدوزر با قدرت
 شود. مي  كارفرما انجام  مشاور و تصويب  با تأييد مهندس  زمين  بندي .طبقه5
  ، بر اساس آن  و هزينه  كارفرما انجام  با تصويب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور كار مهندس  ، طبقمتر يسانت 10در حد   نباتي  يها خاك  .برداشت6

 شود. مي  ، پرداخت نرم  در زمين  خاكبرداري  رديف
  انتقال  ، و صعوبت ماشين  تعمليا  شعاع  محدوديت  علت  شود، به  ، در گود انجام آن  مشابه  با بولدوزر يا وسيله  خاكبرداري  كه  .در مواردي7

از   پس  شود كه مي  اتالق  محلي  شود. گود به مي  ، پرداخت130402و  130401  يها رديف  يبها اضافهگود،   خارج به  از خاكبرداري  مواد حاصل
 نباشد. متر سانتي 60كمتر از   آن  متوسط  مقو ع  قرار گرفته  طبيعي  تر از تراز زمين پايين  جهت  ، از همه نهايي  رقوم به  و رسيدن  خاكبرداري

تا  130501  يها رديفاز   مورد با استفاده  شوند، بر حسب  ، كنده آن  مشابه  يا وسيله  مكانيكي  بايد با بيل  كه  ها، كانالها و گودهايي .پي8
 شوند. ، برآورد مي130503

  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني گود يا پي  ديوارة  بين  اي ها، فاصلهديوار  و احداث  سازي پي  اجراي  براي  كه  .در مواردي9
  اضافه  كني يا پي  ابعاد گودبرداري و به  مشاور تعيين  و تأييد مهندس  كار، با تشخيص  در حد نياز اجراي  فاصله  ، اين است  نشده  بيني پيش
  طبق  آن  و بهاي  شده  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  بايد با مصالح  عمليات  ز اتمام، بعد ا اضافي  فاصله  شود.اين مي

 شود.  پرداخت  مربوط  يها رديف
مجدد و در   پر كردن شود،  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بيش  كني و كانال  كني ، پي خاكبرداري  .چنانچه10

  پرداخت  وجهي  بابت  و از اين  پيمانكار است  عهده مشاور، به  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  با مصالح  اضافي  قسمتهاي  كوبيدن  لزوم  صورت
 نخواهد شد.

 : زير است  شرح ، به خاك  حمل  هزينه  پرداخت  .نحوه11
  حمل  كه  خاكي  يا خاكريزها، حجم  كارگاه  خارج به  كني كانالو   ، گودبرداري كني ، پي اكبردارياز خ  حاصل  يها خاك  .در مورد حمل1ـ11
  و پرداخت  است  منظور شده ها قيمت، در  يا تورم  حجم  افزايش به  مربوط  هاي شود و هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق مي
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در  ها خاك  اين  مصرف  شوند، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد ياد شده  حاصل  يها خاك  نخواهد آمد. تمام  عمل به  بابت  از اين  ديگري
 . است  اجرايي  مجلس  صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندس به  ، منوط كارگاه  خارج آنها به  خاكريزها يا حمل

  هاي اندازه  شود، برابر حجم مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  ) براي كارگاه  يا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  يها خاك.در مورد 2ـ11
ي خاكبرداري در اين فصل استفاده ها رديفي ها قيمت، هزينه تهيه خاك از محل قرضه از شود مي  در نظر گرفتهپس از كوبيدن   مصرف  محل
 شود. مي
مواد،   از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  ، گودبرداري كني  ، پي خاكبرداري  در خاكريز از محل  مصرفي  يها خاك.در مورد 3ـ11

 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين  فاصله  كوتاهترين
شود، تنها  جابجا مي  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارج به  و مواد زايد كه ها خاك  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  يها رديف.12
  چنانچه  . ولي نخواهد گرفت  صورت  مجدد پرداختي  و باراندازي  )، بارگيري (دپو كردن  انباشتن  ديگر براي  عبارت شود. به مي  بار پرداخت  يك

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

 85  شود، براي  برداشته متر سانتي 15بستر خاكريز تا   نباتي  خاك  كه  يا در حالتي  شده  كوبيده  طبيعي  در زمين  جانشين  خاك  .ضخامت13
درصد  95  و براي متر سانتي 5،  اشو اصالحي  روش به  درصد كوبيدگي 90  ، برايمتر سانتي 3، برابر  اشو اصالحي  روش به  درصد كوبيدگي

،  شده  شود. مازاد بر اعداد تعيين مي  ، پرداخت شده  برداشت  روفيلهايبر پ  و اضافه  تعيين متر سانتي 7،  اشو اصالحي  روش و بيشتر به  كوبيدگي
  هاي درصد اندازه 60باشد،  متر سانتي 15از بستر خاكريز بيشتر از   شده  برداشته  نباتي  گيرد. اگر خاك نمي  صورت  پرداختي  موردي  در هيچ
 گردد. مي  محاسبه  پيشگفته

زير منظور   شرح به  ، كسر بهايي130904تا  130901  يها رديف به  باشد، نسبت متر سانتي 15بيشتر از   يزيخاكر  قشرهاي  ضخامت هچنانچ.14
 20شود،   تعيين متر سانتي 25  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 10شود،   تعيين متر سانتي 20  خاكريزي  قشرهاي  شود: اگر ضخامت مي

  تعيين متر سانتي 30از   بيش  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 30شود،   تعيين متر سانتي 30  يخاكريز  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت
 . مربوط  درصد رديف 40شود، 

،  آن  انجام  جلسه  صورت  تنظيم  مستلزم  آن  و پرداخت  اجراست  مشاور قابل  ، با دستور كار مهندس131005و  131004، 131002  يها رديف.15
 . مشاور است  ندسبا مه
 . است  شده  بيني پيش ها قيمت، در  خاكي  عمليات  مصرفي  آب  و حمل  تهيه  .بهاي16
كارفرما،   تصويب  ، در صورت130404و  130403  يها رديف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بيش  فاصله به  از خاكبرداري  مواد حاصل  .حمل17

  پرداخت  اجرايي  جلسه  صورت  از تنظيم  ، پس ياد شده  يها رديفاز   هر يك  بهاي شود و اضافه مي  انجام مشاور  دستور كار مهندس  بر اساس
 . نيست  پرداخت  ، قابل130404و  130403  يها رديف، 130701  رديف  شود با پرداخت مي
مشاور   مهندس  بستر، توسط  منظور تحكيم به  مصالح  جايگزينيو   برداشت  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  ، بر حسب لجني  يها زمين.در 18

مشاور و پيمانكار   بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  اجرايي  شود. عمليات مي  اجرا گذاشته كارفرما به  از تصويب  پيشنهاد و پس
 رد.گي قرار مي  پرداخت  از تأييد كارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس  صورت

برآورد،   تهيه  گيرد، هنگام مي  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  عنوان به  هايي ، هزينه بادي  ماسه  برداشت  براي  كه  .در محلهايي19
بها،  اضافه  اين  بيني پيش  عدم  شود. در صورت منظور مي  ياد شده  هزينه  جبران  ، براي131101  رديف بها به اضافه  صورت به  داري ستاره  رديف

شود يا   جديد وضع  پيمانكار، عوارض  پيشنهاد قيمت  هيارا  بعد از تاريخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام 131101  بر رديف  عالوه  پرداختي  هيچگونه
 شود. يم  مشاور و كارفرما پرداخت  از تأييد مهندس  پس  مربوط  هاي يابد، هزينه  افزايش  آن  ميزان

  درصد بهاي 77شود،   انجام  آسفالت  يها راهدر  هچنانچدرصد و  90شود،   انجام  شني  شده  ساخته  يها راهدر   خاك  حمل هچنانچ.20
 شود. مي  پرداخت  حمل  يها رديف



  با ماشین  خاک  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

۴٧  
 

 

  هاي در خاكبرداري  شده  مصرف  ديناميت  مقدار كيلوگرم  تقسيم  ، از حاصل130201  از رديف  پرداخت  قابل  سنگي  خاكبرداري  حجمحداكثر .21
،و در صورت استفاده از هركيلوگرم آيد مي  دست به 25/0عدد  باشد) به  رسيده  ذيربط  النومسو  امضاي به  كه  مصرف  جلسه  صورت  (طبق  سنگي

گرم ديناميت محاسبه  1800گرم و  750، گرم 550گرم،  300پودر آنفو، پودر آذر، امواليت كارتريجي و بوستر پنتوليتي، به ترتيب معادل 
كه حجم محاسبه شده براي خاكبرداري سنگي (رديف  ، و درصورتيشود  پرداخت 130105 مذكور، بايد از رديف  مازاد بر حجم شود. مي

خاكبرداري سنگي ) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذكور، بيشتر از حجم ترانشه سنگي طبق نقشه و پروفيل باشد، حجم 130201
 طبق نقشه و پروفيل مالك عمل خواهد بود.

 منظور شده است. 130504هزينه وسيله مناسب براي عملكرد چكش هيدروليكي از قبيل بيل مكانيكي در بهاي رديف .22



  با ماشین  خاک  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

۴٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٣۵  
، انی شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگ با وسیله م

 .متر سانت ١۵عمق تا  به
١٣٠١٠١ 

  
عب ٢٧,٠٠٠  مترم

،ها زمینلجن برداری در  انی ی لجن با هر وسیله م
متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه ٢٠حمل مواد تا فاصله 

 آن.

١٣٠١٠٢ 

  
عب ٢٨٠,۴  مترم

، حملها زمیندر  خاکبرداری انی ی نرم باهر وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠تا فاصله  خاکبرداریمواد حاصل از 

 برداشت و توده کردن آن.

١٣٠١٠٣ 

  
عب ٩,٠۵٠  مترم

،ها زمیندر  خاکبرداری انی ی سخت با هر وسیله م
متر از مرکز ٢٠تا فاصله  خاکبرداریحمل مواد حاصل از 

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

١٣٠١٠۴ 

  
عب ۴٢,٧٠٠  مترم

، حملها زمیندر  خاکبرداری انی ی سنگ باهر وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠تا فاصله  خاکبرداریمواد حاصل از 

 برداشت و توده کردن آن.

١٣٠١٠۵ 

  
عب ۵٠٠,۵٨  مترم

انی و باها زمیندر  خاکبرداری ی سنگ با هر وسیله م
تا خاکبرداریاستفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از 

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

١٣٠٢٠١ 

 ١٣٠٣٠١ ها. رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان و کف ترانشه مترمربع ١,٩۶٠  

  

عب ١,٧۴٠  مترم

،١٣٠٢٠١و  ١٣٠١٠۵تا  ١٣٠١٠٣ی ها ردیف بها به اضافه
در گود انجام شود و نسبت ارتفاع خاکبرداریچنانچه 

تر یا مساوی عدد متوسط گود به ترین بعد گود، کوچ کوچ
 باشد. ٠٫٠١و بزرگتر یا مساوی عدد  ٠٫٠٢

١٣٠۴٠١ 

  

عب ٢,٨٩٠  مترم

،١٣٠٢٠١و  ١٣٠١٠۵تا  ١٣٠١٠٣ی ها ردیف بها به اضافه
چنانچه خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع

ترین بعد گود، بزرگتر از عدد  بهمتوسط گود  ٠٫٠٢کوچ
 باشد.

١٣٠۴٠٢ 

عب ٨,٢۴٠    مترم
٢٠، هرگاه فاصله حمل بیش از١٣٠١٠٢ردیف  به بها اضافه

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر 
١٣٠۴٠٣ 

عب ٢,٨٨٠    مترم
،١٣٠٢٠١و  ١٣٠١٠۵تا  ١٣٠١٠٣ی ها ردیف بها به اضافه

 متر باشد. ۵٠حداکثرمتر و  ٢٠هرگاه فاصله حمل بیش از 
١٣٠۴٠۴ 

  
عب ۶٠٠,١٢  مترم

 ، انی در کن کانالپی کن و گودبرداری با وسیله م
متر و ریختن خاک کنده شده در ٢ی نرم، تا عمق ها زمین

 کنارمحلهای مربوط.

١٣٠۵٠١ 



  با ماشین  خاک  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

۴٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ١٩,٧٠٠  مترم

 ، انی در کن کانالپی کن و گودبرداری با وسیله م
متر و ریختن خاک کنده شده در ٢تاعمق ی سخت، ها زمین

 کنارمحلهای مربوط.

١٣٠۵٠٢ 

  
عب ٣٧,٨٠٠  مترم

 ، انی در کن کانالپی کن و گودبرداری با وسیله م
متر و حمل و تخلیه مواد کنده ٢ی لجن تا عمق ها زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠شده تا فاصله 

١٣٠۵٠٣ 

  
عب ۵٠٠,١٧٩  مترم

 ، ش هیدرولی در کن کانالپی کن و گودبرداری با چ
متر و حمل و تخلیه مواد کنده ٢ی سنگ تا عمق ها زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠شده تا فاصله 

١٣٠۵٠۴ 

  

عب ۶٢٠,٢  مترم

، هرگاه عمق١٣٠۵٠۴تا  ١٣٠۵٠١ی ها ردیف به بها اضافه
واقعمتر باشد، برای حجم خاک  ٢پی، کانال یا گود بیش از 

۵تا  ۴متر، دوبار،  ۴تا  ٣متر، ی بار  ٣تا  ٢شده در عمق 
 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. متر، سه بار و به

١٣٠۶٠١ 

  
عب ۴٠٠,٢١  مترم

،١٣٠۵٠۴و  ١٣٠۵٠٢، ١٣٠۵٠١ی ها ردیف به بها اضافه
 ، ن و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمین کن کانالهرگاه پی

ش با تلمبه موتوری الزام باشد.  انجام شود وآب

١٣٠۶٠٢ 

  
عب ٩,١۶٠  مترم

ی تودهها خاکبارگیری مواد حاصل از عملیات خاک یا 
ر انی دی شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله م

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠تا فاصله 

١٣٠٧٠١ 

  

عب ٧٩٠  مترم

ی توده شده،ها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
متر باشد، به ۵٠٠متر تا  ١٠٠وقت که فاصله حمل بیش از 

متر به ١٠٠متر اول. کسر  ١٠٠متر مازاد بر ١٠٠ازای هر 
 تناسب محاسبه م شود.

١٣٠٧٠٢ 

  

٣,٨٢٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شده،ها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
کیلومتر باشد، ١٠متر تا ۵٠٠وقت که فاصله حمل بیش از

ی ساختهها راهمتر اول، برای  ۵٠٠برای هر کیلومتر مازاد بر
، ارتباط و سرویس (کسرها راهنشده، مانند  ی انحراف

 نسبت قیمت ی کیلومتر محاسبه میشود). کیلومتر به

١٣٠٧٠٣ 

  

٣,۴٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شده،ها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا
کیلومتر باشد، ٣٠کیلومتر تا ١٠وقت که فاصله حمل بیش از
ی ساختهها راهکیلومتر، برای  ١٠برای هر کیلومتر مازاد بر
نسبت قیمت ی کیلومتر محاسبه نشده (کسر کیلومتر، به

 میشود).

١٣٠٧٠۴ 



  با ماشین  خاک  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  

 
 

 

۵٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

٢,٨۴٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شده،ها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
کیلومتر باشد، برای هر ٣٠وقت که فاصله حمل بیش از

ی ساخته نشده (کسرها راهکیلومتر، برای  ٣٠کیلومترمازاد بر
 نسبت قیمت ی کیلومتر محاسبه میشود). کیلومتر، به

١٣٠٧٠۵ 

 ١٣٠٨٠١ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر. مترمربع ٢۵٠  

  
 مترمربع ٨٨۵

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
روش درصد به ٨۵با تراکم  متر سانت ١۵مانند آنها، تاعمق 

.  آشو اصالح

١٣٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ١,١۴٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
روش درصد به ٩٠با تراکم  متر سانت ١۵مانند آنها، تا عمق 

.  آشو اصالح

١٣٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ١,٣٩٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و مانند
روش آشو درصد به ٩۵با تراکم  متر سانت ١۵آنها، تا عمق 

.  اصالح

١٣٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٢,٠۵٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند
روش آشو درصدبه ١٠٠با تراکم  متر سانت ١۵آنها، تاعمق 

.  اصالح

١٣٠٨٠۵ 

  

عب ١٠,٩٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ ٨۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای به روش آشو اصالح
 باشد. متر سانت ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠١ 

  

عب ۶٠٠,١٢  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ ٩٠قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای به روش آشو اصالح
 باشد. متر سانت ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠٢ 

  

عب ٣٠٠,١۴  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای به روش آشو اصالح
 باشد. متر سانت ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠٣ 

  

عب ١٨,٧٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با

، وقت که ضخامت قشرهای به روش آشو اصالح
 باشد. متر سانت ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠۴ 

عب ۴٧٠,٢    مترم
یا مصالح سنگ موجود کنار پیها، گودها و ها خاکریختن 

 درون پیها، گودها و کانالها. کانالها، به
١٣١٠٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ٢٠,٩٠٠  مترم

تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای خاکریزها
متر و ۵٠٠شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 

 باراندازی درمحل مصرف.

١٣١٠٠٢ 

عب ٣,٣۶٠    مترم
منظور ساختن بدنه راه و دو یاچند نوع مصالح، به اختالط

 سایر کارهای مشابه آن.
١٣١٠٠٣ 

عب ٢,٠۵٠    مترم
ی نبات ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن درها خاکپخش 

 محلهای مورد نظر.
١٣١٠٠۴ 

عب ۴۶٠,١    مترم
پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای تعیین

 شده با هرضخامت دپو شود.
١٣١٠٠۵ 

عب ٢١,٢٠٠    مترم
۵٠٠تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله 

 متر و باراندازی درمحل مصرف.
١٣١١٠١ 

عب ٢٣,٩٠٠    مترم
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای

 ساختمان بدنه راه و محوطه.
١٣١١٠٢ 

عب ٩٠٠,١۶    مترم
یم بستر راه وپخش، تسطیح و کوبیدن ماسه  بادی برای تح

 محوطه.
١٣١١٠٣ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  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  .هزينه1ـ1
 . زيدفتر مرك  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  .هزينه2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  .هزينه3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  .هزينه4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  .هزينه5ـ1
 . دفتر مركزي  تريدف  وسايل  استهالك  .هزينه6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزينه7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  .هزينه8ـ1
 . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  .هزينه9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  .هزينه10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  .هزينه11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  ه.هزين12ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  .هزينه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي .هزينه14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزينه15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  .هزينه16ـ1
 اي دفتر مركزي. دستگاهها و تجهيزات رايانه .هزينه17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي .هزينه1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزينه1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  .هزينه2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  .هزينه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزينه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  .هزينه2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزينه3ـ2ـ2
 . ماليات  .هزينه3ـ2
 .سود پيمانكار.4ـ2
 : زير است موارد  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي .هزينه5ـ2
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  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  .هزينه1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  يها 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  .هزينه2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  .هزينه3ـ5ـ2
 . پيمان  كاسناد و مدار  اضافي  هاي نسخه  تهيه  .هزينه4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  .هزينه5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  .هزينه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي .هزينه7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  .هزينه8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم چاپ،  فتوكپي  .هزينه9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  .هزينه10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي .هزينه6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي .هزينه1ـ6ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  .هزينه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  .هزينه3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي .هزينه4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي .هزينه5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي .هزينه6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  د نيرويدستمز  )هزينه1 توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي )در طرح2توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پيمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٢  پیوست
 
، بايـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در كارهـاي   ، از ايـن  است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين 
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
 
  . تعاريف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1 

 ، ميسر شود.   پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات
  گيرنـد، ماننـد كارگاههـاي    قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  ياتعمل  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به پشتيباني  يها ساختمان. 2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  ، تعميرگاههاي آن
 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قـرار گيـرد، ماننـد      آنها، مورد استفاده به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به عمومي  يها ساختمان. 3ـ1 
  ، پاركينگهـاي  ، تلفنخانه ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  يها ساختمان، مهمانسرا،  دفاتر كار، نمازخانه

 . سرپوشيده
  و تمهيـدات   آب  هدايت  كانالهاي، ايجاد خاكريز و  و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 

  روشـنايي   ، تـامين  روبـاز، حصاركشـي    ، پاركينگهـاي  ورزشـي   يها زمينروباز،   سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
 . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه

كارفرمـا    كـار، از سـوي    مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
 شود. مي  تعيين  پيمان  خصوصي  ، در شرايط پيشگفته  از نيازهاي  هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  و تحويل  تامين

  و تجهيـزات   مصـالح   و حفاظـت   نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  جانمايي  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل نبار كارگاه. ا6ـ1 
 شود. مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت

 كند.  متصل  كارگاه ا بهموجود كشور ر  يها راهاز   يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ييها راه،  سرويس  يها راه. 8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مسـتقيم  را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ييها راه،  ارتباطي  يها راه. 9ـ1 

 كنند. مي  كار متصل  اجراي  محل ديگر، به  يها راه
  موضـوع   عمليـات   علـت  شد اما به مي  مسير موجود انجاماز  "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
يـا    احـداث   روش ، بـه  آالت و ماشـين   ، تاسيسـات هـا  ساختمان  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف  در شرح  . منظور از تامين11ـ1 

  بـرداري   وبهره  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  يااجاره  خريدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  هااز امكاناتآن  يا دراختيار گرفتن  در كارگاه  نصب
 . از آنهاست

و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كردن  ، خارج موقت  يها ساختمانو   ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  . برچيدن12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   و محلهـاي  هـا  زمين  برگرداندن  اول  شكل به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح مانكار از كارگاهپي  تداركات

 . كارفرماست
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 برآورد  تهيه  . روش2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   وش، ر و نيـاز هـر كـار و همچنـين      شـرايط  بـه   برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2 

تجهيـز و    در فهرسـت   شـده   بينـي  پـيش   يهـا  رديـف   را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
   برچيدن
و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت   باالسري به  هاي هزينه  كار و با منظور نمودن  اجراي  محل  يها قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه
  ، پـيش  و پيمـان   را در اسـناد مناقصـه    باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  يها رديف
بـرآورد آنهـا منظـور      عنـوان  ، بـه  و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ييها نساختما  كند. براي  بيني
،  و نصـب   حمـل   ، هزينـه  فلـزي   ، ماننـد قابهـاي  هـا  سـاختمان   ساخته  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  يها ساختمانشود. در مورد  مي

  كه  شود. در پيمانهايي ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري رمايهو س  استهالك
 شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  از چند رشته

ي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به ها ساختمانانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي تبصره) در پيم
 شود. ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي

اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  ييها راهو   ، تاسيساتها ساختمان. 2ـ2 
  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يـا زيربنـايي    جنبـي   تاسيسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل شود. به مي  نظر گرفته

در   موضـوع   و ايـن  شـود   اسـتفاده   تجهيز كارگاه  عنوان به  ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  هو در دور  است  شده  بيني پيش  برداري بهره
  اجـراي   و در برآورد هزينه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  يها فهرستاز   آنها با استفاده  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  اسناد و مدارك
  و عمـومي   ، پشـتيباني  ، اداري مسكوني  يها ساختمان  يا تامين  كارگاه  يها راهو   ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  د. چنانچهشو كار منظور مي

آنهـا در    هزينه  ينكها به  شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  يا ساير موارد، از تاسيسات
 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  يها فصل  يها رديف

،  آب  انتقـال   بـراي   ود. چنانچـه شـ   ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  . نحوه3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسـفورماتور و    نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  نانچه. چ4ـ2 

و سـاير    بـرق   راكو اشـت   انشـعاب   هـاي  (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيـز    بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسـر    بـرآورد و پـس    آن  هزينـه  كارفرمـا نباشـد،    عهـده  بـه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمي كارگاه  و برچيدن
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  عــمومي   از شبكه  استفاده  بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين هچنانچ 05ـ2 
اير و سـ   آب  و انشـعاب   اشـتراك   هـاي  هزينـه   ، پرداخـت  كارگــاه   تـا ورودي   از شبــكه   آب  انتقـال   خـط   اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب

  ، در اسـناد ومـدارك   زمينـه   كارفرما در ايـن   ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  كارهايمشابه
  يـا احـداث    كارگاه  ورودي تا  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان
، منظـور   كارگـاه   تجهيز و برچيـدن   هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده ، به آب  چاه
 شود. مي

  بينـي  پـيش   پيمـان   خصوصي  در شرايط  آن  احداث  ايد چگونگيباشد، ب  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2 
  تجهيـز و برچيـدن    يها رديفدر   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس هچنانچشود. 
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راه،   رشـته   واحـد پايـه    بهـاي  از فهرسـت   با اسـتفاده   آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه
 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه

  باشد تمام  كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  يبرا  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2 
و   كـرده   بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

 ، منظور كند. كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هرا جزو برآورد هزين  آن  اجاره  هزينه
، هـر   اسـت   شـده   گذاشـته   كارفرماست  عهده به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  . به8ـ2 

  بينـي  پـيش   پيمـان   خصوصي  را در شرايط پيمانكار قراردهد، بايد آندر اختيار   تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت  نوع
 كند.

  يهـا  رديـف واحـد    ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  . هزينه9ـ2 
 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، در  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصل

  و از ايـن   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  يها فصل  يها رديف، در  آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  . هزينه10ـ2 
 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفدر   اي ، هزينه بابت

در   اي ، هزينـه  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصلدر  ها رديفواحد   كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه11ـ2 
 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف

  . در كارهـايي  اسـت   شده  بيني پيش  ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  در هزينه  هاي هزينه، در  پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه12ـ2
  كارگـاه   تجهيز و برچيـدن   هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه  است  الزم  كه

 شود. منظور مي
از غـذا، در    كننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  ر كارهايي. د13ـ2 

 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
كـار مجـاز     اجـراي   پيمانكار، در برآورد هزينـه   توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش14ـ2 

 . نيست
  ، بـر اسـاس   انحرافـي   يها اهر به  مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، جزو  انحرافي  يها راه  . هزينه15ـ2 

 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه آهن راه  و زيرسازي  ، باند فرودگاه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ، در اسناد مناقصـه  و آزمايشگاه مشاور  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  يها ساختمان  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 

،  كارگـاه   تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزينه
 شود. منظور مي

تـا   421001و  420303تـا   420301  يها رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  بدون ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 
در زيـر    شـده   تعيـين   نبايد از ميـزان  نيز بايد به صورت مقطوعمنظور شود) ها رديف(كه خود اين ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104

يـا    مناقصـه   از انجـام   ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  حد تعيين از  هزينه  ، اين در موارد استثنايي هچنانچبيشتر شود. 
 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  ارجاع

آبرسـاني   ، راهـداري،  آهن و بانـد فرودگـاه   ، راه ، راه برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست به   مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2
  كـار بـدون    اجـراي   بـرآورد هزينـه    درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  روستايي، آبخيزداري و منابع طبيعي، شبكه

 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه

بـرآورد    درصـد مبلـغ   5  ميزان  ، به و زهكشي  ، آبياري تحت فشار  و آبياري آب  انتقال  خطوط  تهرش  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  هزينه
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  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    گـاه شود، هر  مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي 2-17-3 
  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه

 شود. مي  ها محاسبه از رشته  هريك به  برآورد مربوط
  كلي  . شرايط3
  را تهيـه   تجهيـز كارگـاه    جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  تاس  . پيمانكار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  اجرايي  دستگاههاي ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  براي  انپيم  در اسناد ومدارك  شده  بيني پيش  روش  به  . كارفرما با توجه2ـ3 

  اسـتفاده   ، بـراي  و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  و سازمانهاي
 كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت

  ، در حد متعـارف  منطقه  شرايط به  ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3 
باشد،   شده  درج  پيمان  و مدارك در اسناد  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
شـود. تجهيـز    مـي   ، انجـام  است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3 

  ، انجـام  بابـت   از ايـن   اضـافي   پيمانكـار اسـت و پرداخـت     هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيـز اضـافي    كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  تغيير كند، مبلغ  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

 . است  پرداخت  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  يها قيمتاز   استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  موضوعجديد (  قيمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه5ـ3 

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  يها رديفدر   شده  بيني پيش
  كنـد، در برابـر حـوادث    مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  و تاسيسات ها ساختمانخود،   هزينه به  است  . پيمانكار، موظف6ـ3

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
  كـار برچيـده    از انجـام   ، بايـد پـس   اسـت   شده  كارفرما احداث  تحويلي  يها زميندر   كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  و تاسيسات ها ساختمان. 7ـ3 

و  هـا  سـاختمان جـز   . بـه  پيمانكار است به  كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي (به  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح شوند. تجهيزات
، مورد نيـاز كارفرمـا    است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  و تاسيسات ها ساختمان  ، چنانچه ساخته  پيش  قطعات

  و تاسيسـات  ها ساختمانر، پيمانكا به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  باشد، بهاي
 شود. كارفرما واگذار مي ، به ياد شده

  پرداخت  . نحوه4 
  ها درجوضـعيت   صـورت و در   شده  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  . هزينه1ـ4 

 شود. مي
  تناسـب  از كـار باشـد، بـه     بخشـي  بـه   مربـوط   شـود، چنانچـه   مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  مينتا  كه  ييها رديف  ) هزينه تبصره

 شود. مي و پرداخت  ، محاسبه پيمان  موضوع عمليات  پيشرفت تناسب شود،به  كارمربوط كل به هچنانچشودو مي  ازكارمحاسبه  بخش آن پيشرفت
 شود. ها منظور ميوضعيت  صورتپيمانكار، در   پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ4 
 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت  صورت، در  كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4 

يليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشـاور، قبـل   م 50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301ي ها رديفهاي مربوط به مهندس مشاور در  از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه

 شود. ه به مشاور پرداخت ميهاي مربوط، جداگان اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
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 هاي تجهيز و بر چيدن كارگاه فهرست رديف
 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره

  مقطوع تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار. 420101
  مقطوع تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار. 420102
  مقطوع اداري و دفاتر كار پيمانكار.هاي  تامين و تجهيز ساختمان 420103
  مقطوع تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران. 420201
  مقطوع تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران. 420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعايت بند  آزمايشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4(با رعايت بند  مشاور و آزمايشگاه.

 

(با  تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعايت بند 

 

آزمايشگاه به اينترنت پر تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و  420304
 مقطوع )4-4سرعت. (با رعايت بند 

 

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون 420305
 مقطوع انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما.

 

) و HSEهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پيمان. دستورالعملحفاظت كار، براساس 

 

تجهيز انبارهاي سرپوشيده،  و هاي پشتيباني تامين ساختمان 420401
 مقطوع پيمانكار و موارد مشابه. آزمايشگاه

 

  مقطوع تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. 420402
مسكوني و هاي  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان 420403

 مقطوع اداري و دفاتر كار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق. 420501
  مقطوع تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. 420601
  مقطوع تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. 420602
  مقطوع مخابراتي داخل كارگاه.هاي  تامين سيستم 420603
  مقطوع تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه. 420604
  مقطوع تامين سيستم سوخت رساني كارگاه. 420605
  مقطوع تامين راه دسترسي. 420701
  مقطوع هاي سرويس. تامين راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطي. تامين راه 420703
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 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
  مقطوع ذهاب كارگاه.تامين اياب و  420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين 420901

 مقطوع مصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
 

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين 420902
 مقطوع خريد خدمت يا خريد مصالح.

 

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين 420903
 مقطوع برعكس.

 

سازي خارج  تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نما 421001
سازي بيش از  ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نما

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشينبارگيري، حمل،  421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس.

 

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه.

 

 كوبي و سپر آالت شمع وسايل و ماشينبارگيري، حمل و باراندازي  421004
 مقطوع كوبي به كارگاه و برعكس.

 

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  تهيه لوازم و مصالح و كف 421005
  مقطوع ها. ساخته پل پيش

 قطعات تير مشبك فلزي بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و 421006
 مقطوع النسمان) به كارگاه و برعكس.تر(پو

 

ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل ديگر.

 

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال 421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبكه جمع ،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

 

تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از  421102
شبكه  ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع
 

و وسايط نقليه در تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده  421103
هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري  شبكه جمع ،شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب مي

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

 

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع
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 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
  مقطوع حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه. 421201
  مقطوع .بيمه تجهيز كارگاه 421301
  مقطوع برچيدن كارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
 



 . کارهای جدید ٣پیوست 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 . کارهای جدید ٣پیوست 
 

 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  بها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد پيش 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 تصريح شده باشد (اعم از اين كه براي آن مقدار پيش ها فصلقيمت واحد آن در مقدمه 
هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير  هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه مت با اعمال تمام ضريباز همان قي

ي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير ها قيمتي ها رديفدر اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به و  شود ميهاي مربوط) استفاده  ضريب
 است. پيمان مبلغ اوليه درصد 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  )چنانچه تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  ود. مبلغش 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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  نمونه   . نقشه۴  پیوست
 

 :  زير است  شرح  به  پيوست  اين  نمونه  نقشه  . مشخصات1
 

  وضوعم قشهن شماره
  لوله  ترانشه  جزييات 43101
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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 

  
 

   :فشار تحتآبياريرشتهتدوين فهرست بهاي واحد پايه و كارشناسيكارگروه 
  

      غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني)    
    )فني نظام امور معاون( فر قانع جواد سيد   
     كاوه هنري  

        شريعتي سهيال  
      امير جهانشاهي  

     
   
   
   محمد مهدي رحمتي   
     معاون نظارت راهبردي

 


