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 کاربرد  دستورالعمل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 کاربرد  دستورالعمل

 
  ملدستورالع  ، این شود، شامل می  نامیده آبیاري تحت فشار  بهاي  اختصار فهرست به  که  آبیاري تحت فشار  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1

 : زیر است  شرح بها، به  فهرست  ها و پیوستهاي واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح1  پیوست
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل2  پیوست
 کارهاي جدید) 3  پیوست
 . نمونه  ) نقشه4  پیوست

  و بهاي  . شرح است شده  در نظر گرفته    مصرف  نقاط خانه تا آبیاري تحت فشاراز محل استخر ذخیره و تلمبه  کارهاي  بها براي  فهرست  این
  کارهاي  شامل  طور کلی  به،عالوه بر عملیات تخریب، خاکی، تاسیساتی و تجهیزات آبیاري، بها  فهرست  در این  شده  درج  هاي واحد ردیف

از زیر یا   ، عبور لوله بزرگ  و نهرهاي  از رودخانه  مانند عبور لوله  اي ویژه  کارهاي  و انجام  بوده  ترانشه  در داخل  مربوط  و عملیات  گذاري لوله
 . است بها منظور نشده  فهرست  در این ، با خاکریز یا پایه  زمین  در روي  گذاري لوله و  یا بزرگراه  یا آزادراه  آهن از زیر راه  کنار پلها، عبور لوله

) براي انتقال آب تا مزرعه (با تشخیص G.R.Pهاي فوالدي و فایبرگالس ( گذاري با لوله تبصره: درصورت انجام عملیات لوله
این دستورالعمل استفاده  4هاي مربوط در فهرست بهاي خطوط انتقال آب بر اساس بند  مشاور و تایید کارفرما) از ردیف

 شود. یم
 هکتار به باال باشد. 60شود که داراي یک آبگیر مستقل بوده و مساحت آن از  اي گفته می تعریف مزرعه: مزرعه به محدوده

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( اینامه چهارم و ) قانون بر160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
دهد. در   را پوشش  آبیاري تحت فشار  شبکه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  . شرح1ـ2

  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  مواردي
و   شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب

هاي دوره مبناي این  و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  شوند. بهاي می  دار نامیده ستاره  يها ردیف  عنوان به
  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر ردیففهرست، 

 شود. می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهیه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی واحد ردیف  . بهاي2ـ2

 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شود، و این می
  ، باید هنگام2ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهايدار)،  ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  . شرح3ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی
 برآورد  مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .4ـ2

) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها  (پایه فهرست  هاي ردیف
  قیمت  با تجزیه  هرا، پس از تصویب، همرا  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
(بر  ، فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال کشور سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

اقصه محدود یا ترك تشریفات قرار گیرد. در کارهایی که از طریق من  عمل  مالك دار) تارههاي س نحوه تهیه و تصویب ردیف اساس دستورالعمل
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 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( مناقصه واگذار می

دیگر،   روشبه ، یا  هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آن به  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  . براي5ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  هشد  تعیین

 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  شود. این  درج  یاد شده  ردیف  شود، در مقابل می  محاسبه
بینی شده باشد، جمع جبري اضافه یا کسر بها مالك عمل  براي تعیین بهاي واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش هچنانچ

 خواهد بود.

گروهها  به آنها،  ماهیت به  با توجه  هر فصل  هاي ، ردیف جدید  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت . به6ـ2

  از سمت  ترتیب به  که  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي یازیرفصل

  ، اختصاص یا زیر فصل  هدر هر گرو  ردیف  شماره آخر به  ، و دو رقم یا زیرفصل  گروه  شماره به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره به  اول  ، دو رقم چپ

 . است  شده  داده

  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي هزینه  آن به  مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  . هنگام7ـ2

 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییهاکار يبرا یعمران يها طرح يباالسر بی. ضر1ـ7ـ2
که به صورت مناقصه واگذار  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر

 يباالسر  بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 ابربر شوند، یم
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2
 .2  پیوست  دستورالعمل  ، طبق کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .3ـ7ـ2

  این  هاي ردیف  و بر حسب  تعیین،  فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  اقالمهر کار، مقادیر   اجراي  برآورد هزینه  . براي8ـ2

  بهاي کلواحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  فهرستیشود.  می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست

 شود. می  ، تهیه هاست ردیف

،  هـر فصـل   بـه   مربوط  هاي ردیف  بهاي کل  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  بهاي کل،  فهرست  در این
،  اي و ضـریب منطقـه   باالسـري   آیـد ضـریب   مـی   دسـت  کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  مبلغ این  ،جمعها فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  مبلغ

 بـود. بـه   کـار خواهـد    اجـراي   ه، برآورد هزینـ  شود؛ نتیجه می  اضافه  آن ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع به
بهـا و    فهرسـت   عنـوان  ، بـه  شـده   تهیـه   ، مجموعه شده  ضمیمهبها  این فهرست4و  3، 2  هاي ها و پیوست فصل  مقدمه،  ، کلیات شده یاد  مدارك 

 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان ( کار مقادیر
  درباره  اطالعاتی  هر نوع  طور کلی آنها و به  تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  مهندس .3

  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  ازنظر قیمت  آنها را، که

کننده برآورد مشخص کند که اقالم کار ساخت  ه مهندس مشاور یا واحد تهیهاین است ک "منبع تهیه"منظور از  کند.  درج  پیمان  خصوصی فنی

 داخل یا خارج کشور است و عالوه بر آن تعدادي از تولیدکنندگان را مشخص کند.

  مقادیر یا برآورد هزینه بها و  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی4

شود.  می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هربخش  اجراي
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برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست

یکدیگر  کار، به  اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  بخشهاي

 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق

هاي بهاي واحد پایه رسته ساختمان  خانه و سایر موارد از فهرست راي برآورد هزینه کارهاي عمومی، مانند اجراي استخر، ساختمان تلمبه. ب5

 شود. استفاده می

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1395سال براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست .6
گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت

 است.
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  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمه . مفاد کلیات1
از   واحد هر یـک   بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی  ، به ها و کلیات فصل  مهدر مقد  شده  درج  ها و شرح ردیف  . شرح2

و  بهـا   فهرسـت   در ایـن   شـده   تعیـین   شود و با مشخصـات   انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی ردیف

 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

  کارگیري و به  تامین  هاي هزینه  و شامل  بوده  آبیاري تحت فشار  رشته به  مربوط  کارهاي  اجراي  نههزی  بها، متوسط  فهرست  این  هاي . قیمت3
  که  و تجهیزاتی  مصالح  استثناي  به ،مورد نیاز  مصالح(تهیه، بارگیري، حمل و باراندازي)  تامین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي

  آزمایش  . هزینه کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه کارفرما است  عهده  نها بهآ  تامین33بند   طبق
 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي واحد ردیف  مورد)، در بهاي  (بر حسب  و تنظیم اندازي و راه

پراکندگی کار،   بابت  بهایی اضافه  گونه  . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي یمتبها، ق  فهرست  این  هاي . قیمت4
کار را   اجراي  و موارد دیگر که  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم  هاي ، دهانه یا ارتفاع  یا عمق  ، تغییرجنس زمین  سختی

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  یا مخصوص مشکلتر
،  پیمان  به  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسري  ،اي منطقه  هاي ضریب  به  مربوط  .مبلغ5

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش. است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده
 باشد. پرداخت نمی

  هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي تبها با فهرس  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسه  گیري  . با نتیجه6
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه روز یا استناد به

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  اد آن، مف است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  . در هر بخش7
مشخصات فنی عمومی کارهاي آبیاري تحت فشار و کارهاي ساختمانی و مشخصات فنی بها،   فهرست  در این  فنی  . منظور از مشخصات8

و  برنامهسازمان  و اجرایی فنیامور نظام  303و  55، 261هاي شماره  عمومی کارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهري (به ترتیب نشریه
  هاي و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان خصوصی  فنی  مشخصات) و برحسب مورد، کشوربودجه 

 . است  سازندگان  هاي و دستور کارها و دستورالعمل  پیوست  نمونه
 . است  یک  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  دهنش  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی . در ردیف9
یا میلگرد و   لوله  ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه آنها بعداً میسر نیست  کامل  شود و بازرسی می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  . عملیاتی10

  ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي آنها با نقشه  ، باید مطابقت لوله  خط  آزمایش
 شود.  جلسه  مشاور صورت

 33استثناي مصالح و تجهیزاتی که طبق بند  (به   مصالح  و ریسه کردن (حسب مورد)  کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  . هزینه11
 . است  شده  بینی بها پیش فهرست  این  هاي ردیف  در قیمتصراحت تعیین شده است)،  ها به عهده کارفرما و یا به تامین آن

 مشاور برسد.  تایید مهندس به  از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  ، و تجهیزات مصالح  فنی  یا کاتالوگ  . نمونه12
  الزم  بهاي ، اضافه است  و ریزشی  سنگی  هاي غیر از زمین به  زمین  از هر نوع  ، عبارت گذاري لوله  هاي فصل  هاي مورد نظر در ردیف  . زمین13

مشاور و   پیشنهاد مهندس  ، بنا به زمین  نوع  تشخیص .است  شده  بینی پیش گذاري  مربوط به لوله  خاکی  عملیات  مزبور در فصل  هاي زمین  براي
 تایید کارفرما خواهد بود.
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 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
  ، مانند بولدوزر با قدرت سنگین  آالت یا ماشین  ، مواد منفجره سنگبري  هاي  از چکش  استفاده  آن  کندن  براي  که  است  ، زمینی سنگی  . زمین14

 باشد.   ، الزامی اسب  قوه 300از   بیش
  و براي  مقدور نبوده  آسانی یا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  زشری  علت  ، به نقشه  طبق  آن  کندن  شود که می  اطالق  زمینی  به  ریزشی  . زمین15

  کلی  از ریزش  شود که  کنده  مناسبی  شیب  با چنانیا گود   گیرد و یا ترانشه  انجام  ر آند  بست  مانند چوب  خاصی  ، یا باید تمهیدهاي آن  کندن
 شود.   ممانعت  خاك

موارد با تایید و دستور کار   متر باشد، این 5حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به  برخورد شود که  با شرایطی  يگذار مسیر لوله  در طول  . چنانچه16
  با اعمال  مربوطگذاري  لوله  هاي واحد ردیف  ، بهاي از صعوبت  ناشی  هاي هزینه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس  جداگانه
فصل پنجم این فهرست بها، قابل پرداخت  050104تا  050101هاي  بهاي موضوع ردیف در این حالت، اضافه شود. می  پرداخت 20/1  ضرایب
 نیست

  سطح  رقوم  ) و متوسط  (زیربسترسازي  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف گذاري لوله  هاي فصل  هاي در ردیف  ترانشه  . منظور از عمق17
  سازي منظور آماده به  که  . در مواردي است  شده  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه 43101  نمونه  در نقشه  کهاست   ترانشه  و طرفد  طبیعی  زمین

  دو طرف  زمین  سطح  و رقوم  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف ترانشه  شود، عمق  انجام  خاکبرداري  ، عملیات حفر ترانشه  مسیر براي
 . است  از خاکبرداري  پس  ترانشه

 . است شده  ، مشخص اجرایی  هاي ، و نقشه43101  نمونه  در نقشه  ، که است  ترانشه  کف  ، عرض ترانشه  ض. منظور از عر18
ها یا  یا جوي  بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع  ، تخلیه حوضچه  و گودهاي  ترانشه  داخل  سطحی  . منظور از پمپاژ آبهاي19

. در موارد  است  شده  بینی پیش  مربوط  هاي کار، در ردیف  این  یا گود شود. هزینه  )، وارد ترانشه زیرزمینی  آبهاي  استثناي مجاور (به  نهرهاي
بر  و  شده  تلقی  زیرزمینی  گود شود، مانند آبهاي  داخل به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به  ، که یا دریا و مانند آن  گود با رودخانه  مجاورت

 خواهد شد.  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  هاي مورد از ردیف  حسب
ندارند، مانند   دیگري  دهند و نقش می  اتصال  هم را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی  ، وسایل)Joints( ها .منظور از اتصالی20

 نخواهد شد.  ها اتصالی  شامل  متعلقات به  مربوط  بهاي آنها. اضافه به  مربوط  هاي و مهره  ، واشرها و پیچ مکانیکی  اتصال  ، گلند، کوپلینگ مانشون
 شوند) بها می گذاري که مشمول اضافه هاي لوله (به استثناي اتصاالت مورد اشاره در مقدمه فصل

رود، مانند  ه براي تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار میانواع قطعاتی است ک )Fittings( .منظور از متعلقات21
 در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترین قطر است. .زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل

  درج مربوط  و استانداردهاي  سازندگان  هاي در جدول  ، که است )Nominal Diameter(  بها قطر نامی  فهرست  .منظور از قطر در این22
 ، مگر جز آن مشخص شده باشد. است شده
  منضم  اجرایی  هاي اجرا، نقشه  بها، مالك  فهرست  این به  منضم  نمونه   و نقشه  پیمان به  منضم  اجرایی  هاي نقشه  بین  مغایرت  . در صورت23
 خواهد شد.  بها استفاده  فهرست  واحد این  هاي از قیمت  ، ولی است  پیمان به

،  مجلسها است  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، که شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها بر اساس  گیري . اندازه24
،  است  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  درمواردي گیرد. می  ها، صورت فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به  باتوجه
 شود. می  انجام شده  تعیین  روش به  گیري اندازه

  و شیرها، بر حسب  متعلقاتها،  ، اتصالی لوله  ، شامل شده  نصب  خط  ، طول گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف به  مقادیر مربوط  گیري . در اندازه25
شود،  می  مشخص  و اسناد پیمان  اجرایی  هاي و حدود آنها در نقشه  شرح  که  و تنها کارهایی  است  مالك  گذاري در محور مسیر لوله  متر طول

 ود.ش مسیر، کسر می  ، از طول یا بزرگراه  ، آزاد راه آهن و زیر راه  ، کانال از رودخانه  مانند عبور لوله
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  قطرهاي  بهاي به  ، با توجه واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  این  هاي در ردیف  شده  درج  دو قطر متوالی  مورد نیاز، بین  قطر لوله هچنانچ. 26
 شود. می  محاسبه  خطی  میانیابی  روش و به  و بعد آن  قبل
،  با آن  مرتبط  و سایر عملیات  الزم  اضافی  و خاکریزي  خاکبرداري  بابت  اضافی  هاي گذاري، هزینه لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . دربهاي27

ترانشه، منظور   درون  عملیات  اجراي  براي  الزم  و نیز ایجاد فضاي  لوله  هیدرولیکی  آزمایش  بندهاي  ، پشت ها، متعلقات اتصالی  محل  براي
 . است شده
از   ناشی  با تغییر حجم  مرتبط  اضافی  هاي ، هزینه گذاري مربوط به لوله  خاکی  و عملیات  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي28

 . است  منظور شده  خاك  و نشست  تورم
، از  سرندي  ا خاكب  لوله  و روي  زیر، اطراف  خاکریزي  ، هزینه43101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . دربهاي29

  خاك  جاي به  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت  دستور مهندس یا به  فنی  مشخصات  طبق هچنانچ.  است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاك
، از  مربوط  هاي ردیف  طبق ، مصالح  این  و حمل  تهیه  بهاي شود، اضافه  استفاده  دیگري  مناسب  مصالحخاك مناسب خارج کارگاه یا از   سرندي

 شود. می  )، محاسبه است  کسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ها هزینه ردیف  در این  (کهگذاري  مربوط به لوله  خاکی  عملیات  فصل
ردن آن در امتداد ماهی ک  گذاري، هزینه پخش خاك اضافی حاصل از حفر ترانشه، و یا گرده هاي لوله هاي فصل در بهاي واحد ردیف. 30

به دستور مهندس  "آوري و حمل شود، این کار منحصرا الزم باشد خاك اضافی یا مواد زاید جمع هچنانچبینی شده است.  مسیر خط لوله، پیش
ات خاکی آوري، بارگیري، حمل و باراندازي آن در نقاط تعیین شده، طبق ردیف مربوط، از فصل عملی هاي جمع شود و هزینه  مشاور انجام می

 شود. گذاري، محاسبه می مربوط به لوله
  تشخیص به  که  . در محلهایی است شده  بینی  ، پیش مکانیکی  با وسایل  حفر ترانشه  ، هزینه گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي31

، با  با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی  بهاي شود، اضافه  انجام  کار با دست  مقدور نباشد و این  مکانیکی  با وسایل  مشاور، حفر ترانشه  مهندس
 شود. می  ، محاسبهگذاري مربوط به لوله  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي از ردیف  استفاده

  آزمایش  که  لوله  از خط  قسمتی  تهسر و   (بستن  هیدرولیکی  آزمایش  بندهاي  پشت  براي  الزم  کارهاي  و دستمزد کلیه  مصالح  تامین  . هزینه32
 . است  منظورشده  گذاري لوله  هاي فصل  هاي ، در ردیف برداري نقشه  و فرعی  اصلی  میخهاي  و تثبیت  کوبیدن  شود) و نیز براي می  هیدرولیکی 

هاي اول تا چهارم و ششم تا دهم)  مصالح تاسیسات و تجهیزات (فصلشیرها،  ، ها، متعلقات ها، اتصالی لوله  بها، تامین  فهرست  . در این33
اي بابت حمل این مصالح به پیمانکار تعلق  به هر حال هزینه جداگانهشود و  در پاي کار به پیمانکار تحویل می، و  کارفرما است  عهده به

 گیرد. نمی
در   شده داده  از کار، از درصدهاي  هر قسمت  کامل  از انجام  ، قبل موقت  کارکردهاي  صورت  پرداخت  گذاري، براي لوله  هاي . در فصل34

  و هر گونه  است شده  تهیه  موقت  پرداختهاي  و منحصراًبراي  است  ، تقریبی یادشده  شود. جدولهاي می  ها استفاده فصل  این  مقدمه  جدولهاي
 . ، مجاز نیست شده  تعیین  آنچه  ، سواي آن یا استناد به  از آن  استفاده

،  است منظور شده  لوله  خط  مقطعی  هیدرولیکی  آزمایش  مورد نیاز براي  آب  تهیه  ، هزینه گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي35
 . است منظور نشده  برداري منظور بهره به  لوله  خط  سراسري  و شستشوي  آزمایش  براي  الزم  آب  تهیه  هزینه  ولی
 . نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد براي  ، برحسب است  شده  بینی  در جا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی  .شرایط36
در  کار  پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت  به  که  هایی . ردیف37

تایید  بهیا وسیله مشابه آن،   موتوري  هباز تلم  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  ، و در صورتی است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه  محیط
  انجام  زیرزمینی  آب زیر تراز  که  از عملیات  قسمت  آن ، به یاد شده  هاي شود. ردیف  مجلس  کار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  مهندس

 گیرد. می  شود، تعلق
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هاي آّبیاري  و شبکه  مخابرات  خطوط ،، گاز ، برق مانند آب  زیربنایی  به تاسیسات  مربوط  ها و اطالعات مجوزها و دستورالعمل  . گرفتن38

 . باشد می کارفرما  عهده ، به عملیات  اجراي  برايموجود، 
و   دستی  کار با وسایل  از اجراي  ناشی  صعوبتهاي  منظور جبران کند، به برخورد می  زیربنایی  با تاسیسات  گذاري ولهل  عملیات  که  . در مواردي39

  داراي  مسیر که  از طول  قسمت  آنهر متر از   ، براي مربوط  گذاري لوله  واحد ردیف  برابر بهاي  بهایی ، اضافه گذاري لوله  عملیات  بازدهی  کاهش
   گذاري لوله  هر مورد برخورد عملیات  بها براي اضافه  شود. این می  خواهد شد، محاسبه  مشاور تعیین  و با نظر مهندس  الذکر است فوق  بتصعو

چند   که  لتیدر حا . است  پرداخت  مشاور قابل  ، با تایید مهندس نحو مناسب به  موجود و عبور از زیر آن  زیربنایی  با تاسیسات  آبیاري تحت فشار
  یک  باشد، تنها معادل  برخورد داشته  گذاري لوله  و با عملیات  قرار گرفته  و مجاور هم  نزدیک  موجود در فاصله  زیربنایی  مورد از تاسیسات

طه با آن قسمت فصل پنجم این فهرست بها در راب 050104تا  050101هاي  بهاي موضوع ردیف اضافه خواهد شد.  مورد برخورد در نظر گرفته
 شود. الذکر بوده و جداگانه محاسبه می بهاي فوق شود، مستقل از اضافه از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می

مانند   خاصی  مشاور، تمهیدات  با تایید مهندس  )عملیات  در حین  دیواره  از ریزش  (جلوگیريیا گود   ترانشه  دیواره  حفاظت  ، براي . چنانچه40
 خواهد شد.  پرداخت  ، جداگانه مربوط  باشد، هزینه  الزم  بست  چوب

 . کارفرما است  عهده نیز به  مربوط  هاي ، هزینه است  کارفرما واگذار شده  عهده به  کارهایی  و یا انجام  مصالحی  تهیه  که مواردي  . در تمامی41
 وابط این فهرست بها ضرورت دارد، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:. در تهیه صورتجلساتی که تنظیم آن بر اساس ض42

هـاي اجرایـی، مشخصـات فنـی عمـومی،       . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه42-1

 ند:مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باش

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 محاسبه مقادیر و احجام عملیات.متره نمودن کار و  -

. صورتجلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورتجلسات 42-2

ود. صورتجلسـات  باید توسط کارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ابالغ ش

باشد. ابالغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسـات بـوده    فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی و از تعهدات و مسئولیت

و ابالغ صرفاً با مسـوولیت و تاییـد بـاالترین     ع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضو42-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

. هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قبـل از تنظـیم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز         42-4

 باشد.  نمی

 . است  شده  محاسبه 1395  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این43
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 . اول  فصل
 ١٣٩۶رشته آبیاری تحت فشار سال  فهرست بهای واحد پایه
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 . اول  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
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 (ریال)
 شماره شرح واحد
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   اتیلن پلی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
   اتیلن پلی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل

 
  مقدمه

 
 با DIN8074طبق استاندارد  اتیلن پلی  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعملیات  مختصري  ، شرح020117تا  020101  هاي در ردیف  شده  . مفاد درج1

 : زیر است  شرح ها، به ردیف  این  تفصیلی  ، و عملیات است  هر نوع فشار
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1ـ1
، و  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  و باراندازي محل نصبمورد، تا   به  ، بسته(پاي کار) از کارفرما  تحویل  ها، از محل لوله  و حمل  . بارگیري2ـ1

 . در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  و باراندازي محل نصبآنها تا   مجدد و حمل  با بارگیري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  یا تا محلهاي
 . در کنار ترانشه حاصل ن خاكریختمورد نظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب4ـ1

 ). لزوم  صورت
  عملیات  ها و انجام سر لوله  )، تنظیم لزوم  (در صورت  لوله سر  سازي و آماده  ، برش مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت5ـ1

 . طور کامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  که  جوشکاري
  شود، همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  که  جوشکاري  عملیات  ها و انجام سر لوله  ، تنظیم ترانشه  ها درون لوله  . قرار دادن6ـ1

 ها. لوله  ، و نصب مربوط  اضافی  با حفاري  مرتبط  عملیات  با کلیه
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي7ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پر کردن  شامل طبق مشخصات فنی و،  لوله  خط  هیدرولیکی  . آزمایش8ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
، با بدون کوبیدگی،  زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش9ـ1

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات فیهاي اضا ، پخش خاك) (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  خاك
 :  زیر است  عملیات  ، شامل و تبدیل ، کمربند ، زانویی راه سه  اتیلن، مانند انواع  پلی  هاي لولهیا چدنی   اتیلنی پلی  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2

 .کنار ترانشهدر   ، و باراندازيمحل نصبتا  ر)(پاي کا از کارفرما  تحویل  ، از محل مربوط  و اجزاي  متعلقات  و حمل  ـ بارگیري
 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

سایر  و  الزم  هاي جوشکاري  آنها، انجام  ، نصب انشهتر  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
 . الزم  تکمیلی  عملیات
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی

هر   ، به با همان قطر  هلولردیف کارگذاري  واحد  درصد بهاي 235یا  140  هانداز به  بهایی اضافهترتیب  هب،  اتیلن  پلی  هاي لولهیا چدنی   اتیلنی پلی
 گیرد. می  تعلقیا چدنی مربوط   اتیلنی پلی از متعلقات  قطعه

بیشتر،   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 32شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  هاي در عمق  گذاري لوله هچنانچ. 3
دو متر   درصد، اگر عمق 32متر بیشتر باشد،   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  تناسب بیشتر. کسر متر به  هاي عمق  براي  ترتیب  همین درصد و به 64=2× 32بیشتر باشد 
  . چنانچه است  شده  محاسبه  کالفی  صورت  به  اتیلن  پلی  هاي از لوله  استفاده  حالت  متر براي میلی 110تا   20 در قطرهاي  فصل  این  هاي . قیمت4

  درصد مربوط  از اعمال  ، پس مربوط  هاي ردیف  بهاي  درصد به 10شود،   استفاده  یاد شده  در قطرهاي  اي شاخه  صورت  به  اتیلن  پلی  هاي از لوله
 شود. می  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند   به
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   اتیلن پلی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
  درج 1-2  ، در جدول عملیات  کل  به  ، نسبت1بند   شرح  ، به اتیلن  پلی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی5

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  تپرداخ  براي  ، که است  شده
 

 . مختلف  قطرهاي با   اتیلن  پلی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .1-2  جدول
 شماره
 ردیف

 20-90 110-180 200-280 315-400 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/11 10 5/8 7 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

 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  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 5/9 11 5/14 5/18 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 13 11 5/9 9 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 9 9 5/9 11 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 5/24 5/23 23 5/20 تکمیلی  عملیات و  ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  کوبیدن و  پخش 8

 100 100 100 100 جمع
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   اتیلن پلی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٧٨,١٠٠  
متر و  میلی ۵٠تا  ٢٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٠٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠١ 

 مترطول ٨٠,٢٠٠  
متر و عمق  میلی ۶٣اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٠٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٢ 

 مترطول ٨٢,٢٠٠  
متر و عمق  میلی ٧۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ٠٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٣ 

 مترطول ۴٠٠,٨٨  
متر و عمق  میلی ٩٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١ترانشه تا 
٠٢٠١٠۴ 

 مترطول ٩۶,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ١١٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١ترانشه تا 
٠٢٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١١٨  
متر و عمق  میلی ١٢۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠۶ 

 مترطول ١٣٢,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ١۴٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٧ 

 مترطول ١٣٩,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ١۶٠اتیلن، به قطر  با لوله پلیگذاری  لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٨ 

 مترطول ١۴٢,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ١٨٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,١۴٧  
متر و عمق  میلی ٢٠٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫۵ ترانشه تا
٠٢٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,١۵٩  
متر و عمق  میلی ٢٢۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,١٧٢  
متر و عمق  میلی ٢۵٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٢ 

 مترطول ٠٠٠,١٩۶  
متر و عمق  میلی ٢٨٠اتیلن، به قطر  پلیگذاری با لوله  لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٣ 

 مترطول ٢١۴,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ٣١۵اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١١۴ 

 مترطول ٢٣۶,۵٠٠  
متر و  میلی ٣۵۵یا  ٣۵٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١۵ 

 مترطول ٠٠٠,٢٧۶  
متر و عمق  میلی ۴٠٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١١۶ 
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   اتیلن پلی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات مدو  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٣۴١,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ۵٠٠اتیلن، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٧ 
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    سی  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

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

 
   مقدمه

 
، و  استبا هر نوع فشاري    سیوي   پی  هاي با لوله  گذاري لوله  از عملیات  مختصري 030114تا  030101  هاي در ردیف  شده  . مفاد درج1 

 :  زیر است  شرح  ها، به ردیف  این  تفصیلی  عملیات
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1-1 
،  در کنار ترانشه  کردن و ریسه  و باراندازي محل نصبمورد، تا   به  ، بسته(پاي کار) از کارفرما  تحویل  محل ها، از لوله  و حمل  . بارگیري1-2 

در کنار   کردن  و ریسه  و باراندازي محل نصبتا  آنها  مجدد و حمل  با بارگیري  درآنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  هاي ویا تا محل
 . ترانشه

 . در کنار ترانشه حاصل ریختن خاكموردنظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  ترانشه . حفر1-3 
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب1-4 

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

 .آنها  نصب
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي1-6
طوري که پس از تخلیه، خط لوله عاري از هرگونه  دن و تخلیه، بهشامل پرکر طبق مشخصات فنی وآزمایش هیدرولیکی خط لوله، . 1-7

 رسوب و مواد زاید باشد.
با بدون کوبیدگی، ،  زمین  تا سطح  ترانشه  پرکردنپخش و کوبیدن خاك سرندي با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، . 1-8

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیاتهاي اضافی  ك، پخش خا ) (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  خاك
زیر   عملیات  ، شامل و تبدیل ، کمربند ، زانویی راه سه  ، مانند انواعپی وي سی  هاي لولهپی وي سی یا چدنی   از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2

 :  است
 .کنار ترانشهدر   ، و باراندازيمحل نصبتا  (پاي کار) از کارفرما  تحویل  ، از محل مربوط  و اجزاي  متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات آنها  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی

،  با همان قطر  هلول ردیف کارگذاري واحد   درصد بهاي 255یا  140  هانداز به  بهایی اضافهترتیب  به،  پی وي سی  هاي لولهیا چدنی   پی وي سی
 گیرد. می  مربوط تعلقیا چدنی    پی وي سی  از متعلقات  هر قطعه  به
بیشتر،   متر عمق  هریک  ازاي  درصد به 37شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  هاي درعمق  گذاري لوله هچنانچ. 3
دومتر   درصد، اگر عمق 37متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي  به

 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  هاي عمق  براي  ترتیب  همین  درصد و به 74=2×37بیشتر باشد 
  درج 3  ، درجدول عملیات  کل  به  ، نسبت1بند  شرح  به    پی وي سی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هریک  انجام  هزینه  د تقریبی. درص4

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده
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    سی  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 . مختلف  قطرهاي با  سی  وي  پی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  تعملیا  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت3  جدول

 شماره
 ردیف

 75-160 200-315 355-500 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/11 9 5/7 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل  ها، از محل اتصالیها و  لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 1-2، طبق بند باراندازي
5/1 5/1 1 

 5/21 5/26 27 حفر ترانشه 3
 9 9 8 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 8 5/8 13 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 13 10 5/9 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 5/10 11 5/11 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 5/25 5/24 22 تکمیلی  عملیات و  ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  کوبیدن و  پخش 8

 100 100 100 جمع
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    سی  پی وی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴٠٠,٧٧  
متر  میلی ٧۵گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ٠٫٧۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠١ 

 مترطول ٨٣,٢٠٠  
متر  میلی ٩٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ٩٠,٩٠٠  
 ١١٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١٠١  
 ١٢۵به قطر خارجی  گذاری با لوله پی وی سی، لوله

 متر. ١٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ١١٩,٠٠٠  
 ١۶٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ١٢۶,۵٠٠  
 ٢٠٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ١٣۶,۵٠٠  
 ٢٢۵گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٧ 

 مترطول ١۵٠,٠٠٠  
 ٢۵٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٨ 

 مترطول ١۶٨,٠٠٠  
 ٢٨٠با لوله پی وی سی، به قطر خارجی گذاری  لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٣  
 ٣١۵گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٢٠٢  
 ٣۵۵یا  ٣۵٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١١ 

 مترطول ٢٣۴,۵٠٠  
 ۴٠٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١٢ 

 مترطول ٣٠۴,۵٠٠  
 ۴۵٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١٣ 

 مترطول ۵٠٠,٣٣٨  
 ۵٠٠گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی  لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١۴ 
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  شیرها  . نصب چهارم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 شیرها  . نصب چهارم  فصل

 
  مقدمه

 
  ایـن   تفصـیلی   ، و عملیـات  اسـت   شـیرها    و نصـب   حمـل  از عملیـات   مختصـري   ، شرح 040504تا  040101ي ها در ردیف  شده  مفاد درج .1

 : زیر است  شرح ها، به ردیف
 : ، شامل حوضچه  یا داخل  ، در زیر خاك عمقو در هر   از هر کالس  هاشیر  و نصب  حمل .1ـ1

  تحویـل   )، از محـل  مدفون  بازدید در مورد شیرهاي  و دریچه  ، قاب اي چکمه  (و روکش  مربوط  هاي و مهره  شیر، واشر و پیچ  و حمل  ـ بارگیري
 جا، همراه با  هاي انباشت فرعی و باراندازي در آن تا محل و باراندازي در کنار ترانشه، و یا  نصب  محلبسته به مورد تا  (پاي کار)، از کارفرما

 ها تا پاي کار و باراندازي در کنار محل نصب. بارگیري مجدد و حمل آن
 ). مدفون  (در مورد شیرهاي  و کوبیدن  پاشی ، آب ترانشه  کف  و تسطیح  بندي ، شیب الزم  اضافی  خاکی  عملیات  ـ انجام
 ). لزوم  (در صورت  یا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  تخلیهو   زنی ـ تلمبه

بـا    آنها(همراه  و نصب  یا حوضچه  ترانشه  ها درون و مهره  شیر، واشر و پیچ  ، قراردادن مواد خارجی  شیر از ورود هر گونه  داخل  کامل  ـ حفاظت
 ). مدفون  بازدید در مورد شیرهاي  و دریچه  ، قاب اي چکمه  روکش  نصب

 ). مدفون  (در مورد شیرهاي  مورد لزوم  ، تا تراکم دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندي  ، با خاك ترانشه  شیر درون  و روي  اطراف  ـ خاکریزي
  ( در مـورد شـیرهاي    ضـافی ا  هـاي  خاك  )، پخش (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  ، با خاك کوبیدگی  بدون  زمین  تا سطح  ترانشه  ـ پرکردن

 . الزم  تکمیلی  ) و سایر عملیات مدفون
 . است  یا غیر مدفون  مدفون  صورت به  نصب  هر دو حالت  براي  کشویی  شیرهاي  و نصب  حمل  هاي ردیف .2
 شود. می  استفاده  اي شیر پروانه به  مربوط  هاي ، از ردیف و سایر موارد مشابه  جریان  گیري اندازه  ، دستگاه شیر یکطرفه  براي .3
شـیر    بـه   مربـوط   هـاي  ردیـف   درصد قیمـت  70، برابر )Dismantling Joint(شیر   کردن باز و بسته  مخصوص  قطعه  و نصب  حمل  بهاي .4

 شود. می  در نظر گرفته  اي پروانه
  فصـل   ایـن   هاي ردیف  در قیمت  هزینه  شود، و مابقی می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   شیرها طبق  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی .5

 . است  منظور شده
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 شیرها  . نصب چهارم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۵٠٠,٣٧٨  

 ٠۴٠١٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۵٠٠,۵٠٣  

 ٠۴٠١٠٣ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۵٠٠,٩٣٨  

 ٠۴٠١٠۴ متر. میلی ۶٠٠تا  ۴۵٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٠٠٠,١,٣١۶  

 ٠۴٠٢٠١ متر. میلی ٢۵٠تا  ١٢۵حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر  عدد ۶٧٩,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٢ متر. میلی ۴٠٠تا ٣٠٠حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر عدد ٠٠٠,٩٠۵  

 ٠۴٠٢٠٣ متر. میلی ۶٠٠تا ۴۵٠به قطر  ای حمل و نصب شیر پروانه عدد ۵۵٩,٠٠٠,١  

 ٠۴٠٣٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۵٠حمل و نصب شیر هوا به قطر عدد ۵٠٠,۵٢٢  

 ٠۴٠٣٠٢ متر. میلی ٢٠٠تا  ١۵٠حمل و نصب شیرهوا به قطر عدد ٧١٩,٠٠٠  

 ٠۴٠۴٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر  عدد ٣٢۴,۵٠٠  

 ٠۴٠۴٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا ١۵٠و نصب دریچه تخلیه به قطر  حمل عدد ۵٠٠,۴٣١  

 عدد ۵٠٠,۴٣٢  
متر،  میلی ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر فشارشکن به قطر 
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۴٠۵٠١ 

 عدد ۵٧۵,۵٠٠  
متر،  میلی ٢۵٠تا ١۵٠حمل و نصب شیر فشارشکن به قطر

 الزم. همراه با مانومترها و سایر اجزای
٠۴٠۵٠٢ 

 عدد ١,٠٧٢,٠٠٠  
متر،  میلی ۴٠٠تا ٣٠٠حمل و نصب شیرفشارشکن به قطر 
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۴٠۵٠٣ 

 عدد ۴٩٢,٠٠٠,١  
متر،  میلی ۶٠٠تا ۴۵٠حمل و نصب شیرفشارشکن به قطر
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۴٠۵٠۴ 
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 گذاری مربوط به لوله  خاکی  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 گذاری مربوط به لوله  خاکی  . عملیاتپنجم  فصل

 
  مقدمه

 
  محل  حجم  ، بر حسب ، و خاکریزي مناسب  خاكمصالح یا   تهیه  هاي و ردیف  حفاري  محل  حجم  ، بر حسب حفاري به  مربوط  هاي . ردیف1

 شود. می  گیري خاکریز اندازه
 شود. می  گیري اندازه  جا شده جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم  ها و مواد زاید برحسب خاك  و حمل  آوري جمع  هاي . ردیف2
و مواد زاید باشد،   خاك به  مربوط هچنانچخاکریز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك 500از   بیش  حمل  . ردیف3

منظور از خاك مناسب هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که براي انجام عملیات خاکی  شود. می  گیري اندازه  حفاري  محل  حجم  برحسب
 طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.

مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات  به ،050102 و 050101  شماره  هاي ردیف  جرايا  ضمن  که  . در مواردي4
هاي  از ردیف  سنگی  شوند، حفاري می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  برداشت
 شود. نظور میمبسته به مورد  050104و  050103

 
 

 

١٩  
 

 



 گذاری مربوط به لوله  خاکی  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩۶رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۵٠٠,۴٩

گذاری، درصورتی که  های لوله های فصل ردیف بها به  اضافه
های نرم و خاکریزی، استفاده از  برای حفر ترانشه در زمین

وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و 
متر انجام  ٢عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 

 شود، بر حسب حجم محل حفاری.

٠۵٠١٠١ 

  

 مترمکعب ١٣٢,٠٠٠

گذاری، درصورتی که  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
های سخت و خاکریزی، استفاده  برای حفر ترانشه در زمین

از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و 
متر انجام  ٢عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 

 شود، بر حسب حجم محل حفاری.

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٧٧,٠٠٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف  بها به اضافه
های سنگی با  ها، در صورتی که حفاری در زمین حوضچه

 متر انجام شود. ٢هر وسیله و حداکثر تا عمق 

٠۵٠١٠٣ 

  

 مترمکعب ۵٢,١٠٠

، هرگاه عمق ٠۵٠١٠٣تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
متر  ۴تا  ٢حجم واقع بین متر باشد، برای  ٢ترانشه بیش از 

متر دوبار و به همین  ۶تا ۴یک بار و برای حجم واقع بین 
 ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠١٠۴ 

 مترمکعب ١٩,٣٠٠  
خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، 

 به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.
٠۵٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ١٢٢,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل ردیفبها به  اضافه
حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از 

 خاک سرند شده محلی.

٠۵٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٢۴

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
 ١٩حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 خاک سرند شده محلی.متر به جای استفاده از  میلی

٠۵٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٢٨

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی.

٠۵٠٣٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۵۶

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
(کفی) به جای استفاده از حمل و پخش ماسه خاکدار 

 خاک سرند شده محلی.

٠۵٠٣٠۵ 

  
 مترمکعب ٨٩,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی.

٠۵٠٣٠۶ 

 
 

 

٢٠  
 

 



 گذاری مربوط به لوله  خاکی  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩۶رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٣١,٣٠٠

گذاری، برای تهیه  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل 

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

 استفاده مناسب نباشد.

٠۵٠۴٠١ 

 مترمکعب ٣٠,٠٠٠  
جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 

 باراندازی آن.متری و  ۵٠٠
٠۵٠۴٠٢ 

  

۵,١٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، 
های  متر (موضوع ردیف ۵٠٠چنانچه فاصله حمل بیش از

ازای هر یک   کیلومتر باشد، به ١٠) تا ٠۵٠۴٠٢و  ٠۵٠۴٠١
تناسب محاسبه  متر. کسر کیلومتر، به ۵٠٠کیلومتر اضافه بر 

 شود. می

٠۵٠۵٠١ 

  

۴,٧٢٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

کیلومتر. کسر کیلومتر،  ١٠ازای هریک کیلومتر اضافه بر  به
 شود. تناسب محاسبه می  به

٠۵٠۵٠٢ 

  

۴,٢۵٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

تناسب  کیلومتر (کسر کیلومتر، به ٣٠یک کیلومتر اضافه بر 
 شود). محاسبه می

٠۵٠۵٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ١,٠۴٠  
کیلومتر مصالح سنگی موضوع  ٣٠حمل مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵، تا فاصله ٠۵٠٣٠۶تا  ٠۵٠٣٠١ های ردیف
٠۵٠۵٢١ 

 کیلومتر  -تن  ٧٠٠  
کیلومتر تا فاصله  ٧۵حمل مصالح سنگی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ١۵٠
٠۵٠۵٢٢ 

 مترمکعب ۶۵٧,٠٠٠  
تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از 

 کاتر).
٠۵٠۶٠١ 

 ٠۵٠۶٠٢ بتنی در مسیر لوله.تخریب پوشش  مترمکعب ۴٢٣,٠٠٠,١  

 مترمکعب ۵٠٠,۵۶٣  
استثنای پوشش آسفالت و بتن  تخریب هر نوع پوشش، به

 در مسیر لوله.
٠۵٠۶٠٣ 

 مترطول ۵۵٠,٧  
گیری بر  متر (اندازه سانتی ٧عمق تا  برش آسفالت با کاتر به

 حسب طول هر خط برش).
٠۵٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١,٠۴٠

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

 خط برش).

٠۵٠۶٠۵ 

 
 

 

٢١  
 

 



 گذاری مربوط به لوله  خاکی  . عملیاتپنجم  فصل
 ١٣٩۶رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٠٠٠,٣٩۴  
تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر 

 در مسیر لوله.
٠۵٠۶٠۶ 

 
 

 

٢٢  
 

 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی

 

 مقدمه
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 فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی
 ١٣٩۶پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,١٣١  
با  چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده یا رفلکتوری نصب 

 وات. ۴٠دو یا سه عدد المپ فلورسنت 
٠۶٠١٠١ 

 عدد ٧٧,١٠٠  
ای کروی  نصب چراغ سقفی یا دیواری روکار با حباب شیشه

 وات. ١٠٠یا  ۶٠یا چهار گوش با یک عدد المپ 
٠۶٠١٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٢٧٨  
یا  ٢۵٠نصب چراغ صنعتی رفلکتوری با یک عدد المپ 

 وات در هر ارتفاع. ۴٠٠
٠۶٠١٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,١١۴

نصب چراغ خیابانی با بدنه آلومینیوم، رفلکتوری و با حباب  
پشتی با یک  ای یا پالستیکی ضد حرارت از نوع الک شیشه

 عدد المپ روی پایه فلزی یا بتنی.

٠۶٠١٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵

و یا  NYAانداختن سیم مسی با روکش پالستیکی از نوع 
NYNF  مترمربع در  میلی ۶و یا  ۴، ٢٫۵، ١٫۵با مقطع

 های فوالدی یا پی وی سی. لوله

٠۶٠٢٠١ 

 مترطول ٣٩,٨٠٠  
و  ۴×۶، ۴×۴، ١×۶۵، ١×٧٠)، ٨تا١٩×(٢٫۵کشی با کابل  کابل

 NYYمترمربع با روکش ترمو پالستیک از نوع  میلی ۴×١٠
٠۶٠٣٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵١

، ١×١۵٠، ٣٠×٢٫۵، ٢٧×٢٫۵، ٢١×٢٫۵کشی با کابل های  کابل
 ٣×٣۵+١۶و  ۴×٢۵، ۴×١۶، ١×٣٠٠، ١×٢۴٠، ١×١٨۵
 NYYمترمربع با روکش ترموپالستیک از نوع  میلی

٠۶٠٣٠٢ 

 مترطول ٣۴,۶٠٠  
 ٣×۴و  ٧×٢٫۵، ٣×٢٫۵، ٢×٢٫۵کشی با کابل  کابل
 NYYمترمربع با روکش ترموپالستیک از نوع  میلی

٠۶٠٣٠٣ 

 مترطول ۴٠٠,۶٠  
 ٣×٩۵+۵٠، ٣×٧٠+٣۵، ٣×۵٠+٢۵کشی با کابل  کابل
 NYYمترمربع با روکش ترموپالستیک از نوع  میلی

٠۶٠٣٠۴ 

 مترطول ٧٠,٣٠٠  
 ٣×١٨۵+٩۵و  ٣×١۵٠+٧٠، ٣×١٢٠+٧٠کشی با کابل  کابل
 NYYمترمربع با روکش پالستیکی از نوع  میلی

٠۶٠٣٠۵ 

  
 مترطول ٢٠٧,٠٠٠

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

 متر. سانتی ۶٠تا  ۴٠براکت برای سینی کابل با عرض 

٠۶٠۴٠١ 

 مترطول ١٧,٨٠٠  
 ٩۵یا  ۵٠، ٣۵اندازی کابل اتصال زمین با مقطع  سیم
 مترمربع در ترانشه. میلی

٠۶٠۵٠١ 

  
 عدد ٩١,٩٠٠

جوش مسی دو راهی یا سه راهی یا جوش سیم مسی به 
 Weld Cad و Mouldبا  ٩۵اتصال زمین برای سیم 

 مناسب.

٠۶٠۵٠٢ 

  
 عدد 

متر  میلی ۵٠و  ٣۵پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع  
 و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مسی.

٠۶٠۵٠٣ 
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 فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی
 ١٣٩۶پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد 

مترمربع و  میلی ٩۵با مقطع پرس کابلشو به سیم اتصال زمین 
 اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مسی.

٠۶٠۵٠۴ 

 عدد ٢٢۴,۵٠٠  
متر مربع  میلی ٢۵٠نصب شینه مسی با سطح مقطع تا 

 ) روی دیوارترانشه یا روی دیوار با رول پالک.۵٠×۵(
٠۶٠۵٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۵۶۵  
متر   میلی ٢٠کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
 اینچ) در زمین معمولی. ٠٫٧۵(

٠۶٠۵٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٧٨٩  
متر   میلی ٢٠کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر   
 اینچ) در زمین دج. ٠٫٧۵(

٠۶٠۵٠٧ 

 عدد ١,١٢١,٠٠٠  
 ٢٠ کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر 

 اینچ) در زمین سنگی. ٠٫٧۵( متر  میلی
٠۶٠۵٠٨ 

  

 حلقه ٠٠٠,٣,٠٩۴

متر  ١متر و طول و عرض  ٣عمق  حفاری چاه اتصال زمین به
 ٩۵های نرم، نصب صفحه مسی، جوش سیم مسی  در زمین

صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روی صفحه و پر   به
 کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن.

٠۶٠۵٠٩ 

  

 حلقه ٠٠٠,٧٢۴,۴

متر  ١متر و طول و عرض  ٣عمق  حفاری چاه اتصال زمین به
های سخت، نصب صفحه مسی، جوش سیم مسی  در زمین

صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روی صفحه و پر  به٩۵
 کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن.

٠۶٠۵١٠ 

 عدد ٢٣,٣٠٠  
نصب کلید یک پل ، دو پل ، تبدیل ، دکمه فشاری فاز و  

 ولت. ٢۵٠نول پریز یک فاز با ولتاژ 
٠۶٠۶٠١ 

 ٠۶٠۶٠٢ MKنصب پریز سه فاز و پریز (کلید)  عدد ١٠٠,۵۶  

 ٠۶٠٧٠١ pg16یا  pg13.5لوله کشی روکار با لوله فوالدی  مترطول ۴٠٠,٢٢  

 ٠۶٠٧٠٢ pg29یا  pg21لوله کشی روکار با لوله فوالدی  مترطول ٩٠٠,٢۶  

 عدد ۵٠٠,۵١٢  
کیلوگرم (تابلوهای محلی  ۵٠نصب تابلوی دیواری تا وزن  

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

 عدد ٠٠٠,۴٨۴,٢  
نصب تابلوی کنترل پمپ، تابلوی ورودی یا تابلوی خازن از  

 کیلوگرم. ٣٠٠نوع ایستاده تا وزن 
٠۶٠٨٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٢,٩٨۶  
نصب تابلوی کنترل پمپ یا تابلوی خازن از نوع ایستاده با  

 کیلوگرم. ٣٠٠وزن بیش از 
٠۶٠٨٠٣ 

 
 

 

٢۵  
 

 



 فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی
 ١٣٩۶پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ٣۵١,٠٠٠

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

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

 های روشنایی یک طرفه. برای پایه

٠۶٠٩٠١ 

  

 عدد ۴۵۵,۵٠٠

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

وات، سیم کشی 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 

 
 

 

٢۶  
 

 



  فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی
 ١٣٩۶پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  
  فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی

 

 مقدمه
 

انسانی، کارگیري نیروي  هاي تامین و به هاي این فصل، متوسط هزینه اجراي کارهاي تاسیسات مکانیکی بوده و شامل هزینه . قیمت1
آالت و ابزار و همچنین تامین مصالح مصرفی موردنیاز (مانند خمیر و کنف و الکترود) و تحویل گرفتن مصالح و تجهیزات مورد نصب  ماشین

عهده کارفرما است، و مواردي مانند شاسی، کوپلینگ، فلنجهاي متقابل اضافی، واشر  بها تامین آنها به کلیات این فهرست 33(که طبق بند 
شود)، در پاي کار، بارگیري، حمل و باراندازي مصالح در محل نصب، جابجایی مصالح در کارگاه،  بندي و پیچ و مهره را نیز شامل می بآ

هاي این فصل  اندازي و تنظیم (برحسب مورد)، در بهاي واحد ردیف طور کلی اجراي کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اتالف مصالح؛ و به
 ه است.بینی شد پیش

بها، همراه با مشخصات فنی عمومی تاسیسات  کلیات این فهرست 8. براي اجراي کارهاي تاسیسات مکانیکی، مشخصات فنی مندرج در بند 2
 ، باید مالك عمل قرار گیرد.)سازمان برنامه و بودجه و اجرایی فنیامور نظام  128هاي شماره  ها (نشریه مکانیکی ساختمان

 اي فوالدي سیاه و کلکتور، شامل تحویل رنگ ضد زنگ از کارفرما و اجراي یک دست رنگ ضد زنگ است.ه هاي لوله . ردیف3
هاي مربوط به  گیر، مفصل انبساط، سوپاپ مکش و سایر موارد مشابه، از ردیف . براي شیر فلکه کف فلزي، شیر یکطرفه، صافی، لرزه4

 شود. شیرفلکه کشویی استفاده می
 دور در دقیقه هستند. 1500، از نوع روي خط و مجهز به الکتروموتور با حدود 9هاي گروه  ز از مرکز، موضوع ردیف. الکتروپمپهاي گری5
و  (Mechanical Seal)بند مکانیکی  ، نوع اتانرم افقی، با یا بدون آب10هاي گروه  . پمپهاي گریز از مرکز زمینی، موضوع ردیف6

 سیکل در ثانیه هستند. 50دور در دقیقه و  3000یا  1500فاز،  ، یک فاز یا سه11هاي گروه  الکتروموتورهاي موضوع ردیف
منظور  11و  10 گروههايهاي  هاي مربوط به استقرار پمپ و الکتروموتور مربوط روي شاسی و کوپله کردن، در بهاي واحد ردیف . هزینه7

 شده است.

 
 

 

٢٧  
 

 



  فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٧٠١٠١ متر (یک اینچ). میلی ٢۵لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر تا  مترطول ۵٠٠,١١٩  

 مترطول ١۵۴,۵٠٠  
متر (یک و  میلی ۵٠تا  ٣٢لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر 

 یک چهارم تا دو اینچ).
٠٧٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٢١١  
متر (دو و  میلی ١٠٠تا  ۶۵لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر  

 یک دوم تا چهار اینچ).
٠٧٠١٠٣ 

 مترطول ٣٣١,٠٠٠  
متر (پنج  میلی ١۵٠یا  ١٢۵لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر 

 یا شش اینچ).
٠٧٠١٠۴ 

 ٠٧٠١٠۵ متر. میلی ٢١٩٫١لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ۵٠٠,٣۶١  

 ٠٧٠١٠۶ متر. میلی ٢٧٣لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ۵٠٠,٣٩٨  

 ٠٧٠١٠٧ متر. میلی ٣٢٣٫٩لوله کشی فوالدی سیاه، به قطر  مترطول ۵٠٠,۴٣٨  

 مترطول ۵٠٠,١٢٧  
متر (یک  میلی ٢۵لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر تا 

 اینچ).
٠٧٠٢٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١۶١  
متر (یک  میلی ۵٠تا  ٣٢لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر 

 و یک چهارم تا دو اینچ).
٠٧٠٢٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢٣  
متر (دو  میلی ١٠٠تا  ۶۵لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر  

 یک دوم تا چهار اینچ). و
٠٧٠٢٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٣٢٧  
متر  میلی ١۵٠یا  ١٢۵لوله کشی فوالدی گالوانیزه، به قطر 

 (پنج یا شش اینچ).
٠٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ۶٨,٢٠٠

ساخت کلکتور از لوله فوالدی سیاه با کلیه اتصالیها و 
متعلقات نوع جوشی، همراه با مصالح مصرفی الزم برای 

 ساخت.

٠٧٠٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,٧۶  
متر (تا  میلی ٢۵ای، به قطر تا  نصب شیر فلکه کشویی دنده

 یک اینچ).
٠٧٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,١١٨  
متر  میلی ۵٠تا  ٣٢ای، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی دنده

 (یک و یک چهارم تا دو اینچ).
٠٧٠۴٠٢ 

 عدد ٢١٢,٠٠٠  
 ١٠٠تا  ۶۵ای، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی دنده

 متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). میلی
٠٧٠۴٠٣ 

 عدد ٢۶٢,٠٠٠  
 ۶۵دار، به قطر تا  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج

 متر (دو و یک دوم اینچ). میلی
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ۴۴٠,٠٠٠  
 ١٠٠یا   ٨٠دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج

 متر (سه یا چهار اینچ). میلی
٠٧٠۵٠٢ 

 
 

 

٢٨  
 

 



  فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,۶۶١  
یا   ١٢۵دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج

 متر (پنج یا شش اینچ). میلی ١۵٠
٠٧٠۵٠٣ 

 عدد ١,٣٣٠,٠٠٠  
تا   ٢٠٠دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج

 متر (هشت تا دوازده اینچ). میلی ٣٠٠
٠٧٠۵٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,١٢٢  
کیلوگرم بر  ٣٠ای از صفر تا  نصب مانومتر با صفحه دایره

 متر مربع، با شیر سماوری. سانتی
٠٧٠۶٠١ 

 ٠٧٠٧٠١ متر. سانتی ٢۵تا  ١۵ای، به قطر  نصب هواکش پنجره دستگاه ۵٠٠,١۵٨  

 ٠٧٠٨٠١ متر. سانتی ۵٠تا  ٣٠نصب هوا کش دیواری، به قطر  دستگاه ۵٠٠,۴٧٩  

 دستگاه ١,٢١٨,٠٠٠  
ششم نصب الکترو پمپ روی خط، با قدرت موتور یک 

 تا سه چهارم اسب بخار.
٠٧٠٩٠١ 

 ٠٧١٠٠١ .۵٠-٢۵٠تا  ٣٢-١٢۵نصب پمپ در اندازه  دستگاه ١,٩٠٨,٠٠٠  

 ٠٧١٠٠٢ .١٠٠-۴٠٠تا  ۶۵-١٢۵نصب پمپ در اندازه  دستگاه ٢,٨٧٣,٠٠٠  

 ٠٧١٠٠٣ .١۵٠-۴٠٠تا  ١٢۵-٢۵٠نصب پمپ در اندازه  دستگاه ٧٧٢,٠٠٠,۵  

 ٠٧١١٠١ اسب بخار. ۵موتور، به قدرت سه چهارم تا نصب الکترو  دستگاه ٧٠١,٠٠٠  

 ٠٧١١٠٢ اسب بخار. ۵٠تا  ٧٫۵نصب الکترو موتور، به قدرت  دستگاه ٢,١٠٢,٠٠٠  

 ٠٧١٢٠١ نصب انواع منابع، مخازن و صافیها. کیلوگرم   

  
 دستگاه 

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

٠٧١٣٠١ 

  
 دستگاه 

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

٠٧١٣٠٢ 

  
 دستگاه 

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

٠٧١٣٠٣ 

  
 دستگاه 

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

٠٧١٣٠۴ 

 
 

 

٢٩  
 

 



 فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک

 

 مقدمه
 
هاي این فصل، شرح مختصري از عملیات نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک است، و عملیات تفصیلی این  ردیف. مفاد درج شده در 1

 ها، به شرح زیر است: ردیف
 برداري الزم. . تمیز کردن و آماده کردن محل نصب و انجام کارهاي نقشه1-1
 هاي الزم. ل نصب و باراندازي همراه با جابجاییو حمل تجهیزات از محل تحویل از کارفرما (پاي کار) تا مح . بارگیري1-2
 . نصب تجهیزات، آزمایش هیدرولیکی و سایر عملیات تکمیلی الزم.1-3
متري با یک کوپلینگ جوش داده شده در کارخانه (اعم از آبگیردار یا  6هاي آلومینیومی  مربوط به لوله 080104تا  080101هاي  . ردیف2

 9هاي  ها براي شاخه بها نسبت به این ردیف راهی و تبدیل است. اضافه انواع متعلقات آلومینیومی مانند زانو، سهساده)، و شامل هزینه نصب 
 درصد ردیف مربوط است. 15متري 

 شود: صورت زیر پرداخت می . در صورت لزوم اتصال کوپلینگ به لوله در محل نصب، هزینه اضافی به3
 درصد ردیف مربوط. 5ه نیاز به یک بست و قالب اضافی است، بهاي کوپلینگ دو طرفه، ک . اضافه3-1
 درصد ردیف مربوط. 10اي،  بهاي اتصال پیچ و مهره . اضافه3-2
هاي  . در حالت اتصال جوشی، هزینه جوشکاري کوپلینگ به لوله آلومینیومی (شامل هزینه تامین الکترود مورد نیاز)، براساس ردیف3-3

 شود. یمحاسبه م 080606تا  080601
 شود. بهایی پرداخت نمی دار هیچگونه اضافه هاي بوشن . براي نصب لوله4

 
 

 

٣٠  
 

 



 فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ اینچ). ٣تا  ٢متر ( میلی ٨٠تا  ۵٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ۴٠٠,١٧  

 ٠٨٠١٠٢ اینچ). ۵یا  ۴متر ( میلی ١٢۵یا  ١٠٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ۶٠٠,٢١  

 ٠٨٠١٠٣ اینچ). ۶متر ( میلی ١۵٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ٢٠٠,٣۵  

 ٠٨٠١٠۴ اینچ). ٨متر ( میلی ٢٠٠متری به قطر  ۶لوله  شاخه ٣٨,٨٠٠  

 ٠٨٠٢٠١ ای یا فلنجی، در هر اندازه. آبگیر آلومینیمی دنده عدد ۵٠,١٠٠  

 ٠٨٠٢٠٢ باز کننده  آبگیر آلومینیمی، در هر اندازه. عدد ٧٠٠,١۴  

 ٠٨٠٢٠٣ شیر خودکار ثابت، در هر اندازه. عدد ٠٠٠,١٠۴  

 ٠٨٠٣٠١ سه پایه آبپاش. عدد ٢۴,۵٠٠  

 ٠٨٠٣٠٢ آبپاش با پایه، در هر نوع. عدد ٧٠٠,١۴  

 عدد ١٠٠,١۶  
 ١٢۵اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به قطر تا  

 اینچ).  ۵متر (تا  میلی
٠٨٠۴٠١ 

 عدد ٣١,١٠٠  
یا  ١۵٠اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به قطر  

 اینچ).  ٨یا  ۶متر ( میلی ٢٠٠
٠٨٠۴٠٢ 

 ٠٨٠۵٠١ درپوش انتهایی آلومینیمی در هر اندازه.  عدد ١٠,٠٠٠  

 سرجوش ٩,٧٨٠  
جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر  

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

 سرجوش ۵٠٠,١٩  
جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر  

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

 سرجوش ۴٠٠,٢٧  
جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر  

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

 سرجوش ٩٠٠,٣۵  
جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر  

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

 سرجوش ٠٠٠,۴۵  
جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر  

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

 سرجوش ۶٢,٣٠٠  
جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر  

 اینچ)، به ازای هر اتصال. ٨متر ( میلی ٢٠٠
٠٨٠۶٠۶ 
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 ی آبدهها فصل نهم. نصب لوله
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 های آبده فصل نهم. نصب لوله

 
 مقدمه

 
ها، به شرح زیر  هاي آبده است، و عملیات تفصیلی این ردیف هاي این فصل، شرح مختصري از عملیات نصب لوله . مفاد درج شده در ردیف1

 است:
 برداري الزم. . تمیز کردن و آماده کردن محل نصب و انجام کارهاي نقشه1-1
هاي  هاي آبده و یا سایر لوازم، از محل تحویل از کارفرما (پاي کار) تا محل نصب و باراندازي، همراه با جابجایی . بارگیري و حمل لوله1-2

 الزم.
 هاي آبده و یا سایر لوازم، آزمایش هیدرولیکی وسایر عملیات تکمیلی الزم.  . نصب لوله1-3
هاي بدون قطره  ه سرانداز بین لوله رابط و لوله آبده و سوراخ کردن لوله رابط و بسته به مورد لولهشامل لول 090102و  090101هاي  . ردیف2

 ها در کارخانه نصب شده است. ها روي آن هایی هستند که قطره چکان چکان و یا لوله
که لوله براي خط، هر گونه آرایش، ایجاد  شود، اعم از این براساس طول لوله آبده مصرفی محاسبه می 090102و  090101هاي  . هزینه ردیف3

 حلقه، انشعاب و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
هاي  هاي فصل صورت جداگانه براساس ردیف ، چنانچه لوله آبده در زیر خاك نصب شود، هزینه عملیات خاکی، به090102. در ردیف 4

 شود. بها محاسبه می مربوط در این فهرست
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 های آبده نصب لولهفصل نهم. 
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٩٠١٠١ متر. میلی ١۶تا  ١٢لوله آبده به قطر   مترطول ٢٣۵  

 ٠٩٠١٠٢ متر. میلی ٢٠لوله آبده به قطر   مترطول ٣۴۵  

 عدد ۶٢۵  
گیره برای نگهداری لوله آبده در ارتفاع (باالتر از سطح  

 خاک)، به ازای هر گیره.
٠٩٠٢٠١ 

 ٠٩٠٣٠١ قطره چکان داخل خط از هر نوع.  عدد ١,٩٣٠  

 ٠٩٠٣٠٢ قطره چکان روی خط از هر نوع.  عدد ١,٢٩٠  

 ٠٩٠۴٠١ متر. میلی ١۶بست ابتدایی فشاری به قطر تا   عدد ١,٩١٠  

 ٠٩٠۴٠٢ بست ابتدایی تسمه ای.  عدد ١,٠۵٠  

 ٠٩٠۴٠٣ بست انتهایی.  عدد ۶٢۵  

 ٠٩٠۵٠١ متر. میلی ١۶سه راه، رابط یا تبدیل فشاری به قطر تا   عدد ۴٨٠,١  

 ٠٩٠۶٠١ حباب ساز و پایه و لوله انشعاب.  عدد ٠۴٠,۵  

 عدد ٠۶٠,۵  
ریزپاش و افشانه، همراه با کالهک ریزپاش و پایه 

 نگهدارنده و لوله انشعاب.
٠٩٠۶٠٢ 

 ٠٩٠٧٠١ متر (تا دو اینچ)، مونتاژ شده. میلی ۵٠مرکز کنترل تا   عدد ۴٧,٧٠٠  

 ٠٩٠٨٠١ فشارشکن یک واحدی.  عدد ٣٢,٢٠٠  

 ٠٩٠٨٠٢ فشار شکن دو واحدی و بیشتر.  عدد ۴٠٠,٨٠  
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 فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 ١٣٩۶بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال  فهرست

  
 فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری

 
   مقدمه

 
دستگاههاي آّبیاري است و عملیات تفصیلی این اندازي  هاي این فصل، شرح مختصري از عملیات نصب و راه . مفاد درج شده در ردیف1

 ها، به شرح زیر است: ردیف
 برداري الزم. . تمیز کردن و آماده کردن محل نصب و انجام کارهاي نقشه1-1
با . بارگیري و حمل دستگاه و اجزا و لوازم جانبی برقی و مکانیکی آن، از محل تحویل از کارفرما تا محل نصب و باراندازي، همراه 1-2

 هاي الزم و استقرار در محل نصب.  جابجایی
رسانی، آزمایش هیدرولیکی و آزمایش نیروي محرکه و  هاي آبرسانی و برق . مونتاژ و نصب دستگاه و لوازم جانبی آن و اتصال به شبکه1-3

 اندازي دستگاه، و سایر عملیات تکمیلی الزم. تنظیم و راه
هاي مربوط در فهرست بهاي ابنیه، محاسبه خواهد شد. هاي فصل ردیف . هزینه عملیات مربوط به شالوده آبفشان دوار، به طور متناسب با2
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 فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

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

 ١٠٠١٠١ متر. ٢۵٢دستگاه آبفشان غلطان، تا طول  دستگاه ١٠,٢٩٠,٠٠٠  

 مترطول ٣١,٠٠٠  
، برای هر متر افزایش طول ١٠٠١٠١بها به ردیف  اضافه

 دستگاه.
١٠٠١٠٢ 

 دستگاه ١,٢٧٣,٠٠٠  
متر، با  میلی ۵٠ای، با قطر شیلنگ تا  دستگاه آبفشان قرقره

 ارابه مربوط.
١٠٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٩١,٠٠٠,١  
 ٩٠تا  ۶٣ای، با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره

 متر، با ارابه مربوط. میلی
١٠٠٢٠٢ 

 دستگاه ١,٩١٠,٠٠٠  
متر به  میلی ١١٠ای با قطر شیلنگ از  دستگاه آبفشان قرقره

 باال، با ارابه مربوط.
١٠٠٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,١٣,٠٣۴  
متر  ٣۶دستگاه آبفشان (خطی یا دوار)، شامل یک دهانه تا 

 و یک برج.
١٠٠٣٠١ 

 مترطول ۶۶٩,٠٠٠  
، برای هر متر افزایش طول ١٠٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
 دهانه.

١٠٠٣٠٢ 

 ١٠٠٣٠٣ چرخ دستگاه آبفشان خطی کانالی (دیزلی). ۴برج مرکزی  دستگاه ١٢,٩۵٠,٠٠٠  

 دستگاه ۵۵٣,٠٠٠,٧  
چرخ دستگاه آبفشان خطی شیلنگی   ٢برج مرکزی 

 (برقی).
١٠٠٣٠۴ 

 ١٠٠٣٠۵ برج مرکزی دستگاه آبفشان دوار. دستگاه ۵٨٨,٠٠٠,٧  

 دستگاه ٠٠٠,۵٣۶,١  
 ۶بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول  

 متر.
١٠٠٣٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٢٣٠  
افزایش طول بال برای هر متر  ١٠٠٣٠۶بها به ردیف  اضافه

 معلق انتهایی .
١٠٠٣٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٣,٧٧۶  
بوستر پمپ، با آبپاش تفنگی انتهایی بر روی بال معلق 

 دستگاه آبفشان (خطی یا دوار).
١٠٠٣٠٨ 
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 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 فصل یازدهم. عملیات تخریب

 

  مقدمه 
 
خاکریز   مصرف به  حاصله  شوند و مصالح می  کنی و کانال  ، گودبرداري کنی ، پی خاکبرداري  مشمول  که  سطوحی  ، به110101  ردیف  قیمت .1

 گیرد. نمی  رسد، تعلق نمی
  قابل مشاور  مهندس با  آن  انجام  جلسه صورت  تنظیم از  پس و  است مشاور  مهندس کار دستور  به  ، منوط110101  ردیف  موضوع  عملیات .2

 . است  پرداخت
  پرداخت  مربوط  هاي ردیفاز   جداگانه  هزینه  و این  است  نشده  بینی پیش  درخت  بریدن  ها، هزینه درخت  کردن  کن ریشه  هاي در ردیف .3

 شود. می
  اي جداگانه  کار، قیمت  سختی  عنوان و به  است  و هر وضع  هر شکل ، به ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  در این  تخریب  واحد عملیات  بهاي .4
 گیرد. نمی  تعلق  آن به
و مجزا از یکدیگر   تفکیک  طور مرتب مشاور به  مهندس  تشخیص  د طبقبای  شود، در موارد لزوم می  حاصل  از تخریب  که  مفیدي  مصالح .5

 نخواهد شد.  آنها پرداخت  کردن  بندي  دسته  )، براي است شده  مشخص  صراحت به  که  مواردي  استثناي (به  اي جداگانه  شود و هزینه  چیده
و   ها منظور شده ، در قیمت و باراندازي  در کارگاه  موقت  انباشت  ا محلت  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل  ، بارگیري آوري جمع  هزینه .6

  طبق  آن  و باراندازي  ، حمل بارگیري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص  طبق هچنانچ
 شود. می  و پرداخت  ، محاسبه کامیون  در داخل  شده  بارگیري  مصالح  حجم  ، براساس ینبا ماش  خاکی  عملیات  از فصل  حمل به  مربوط  هاي ردیف

  آنها بر حسب  شوند، بهاي  کلی  تخریب  و سنگی  ، بلوکی ، آجري ، گلی خشتی  هاي مشاور، ساختمان  دستور مهندس  طبق  که  در مواردي .7
  ، مورد استفاده یاد شده  هاي ساختمان  تخریب  تواند براي نمی  تفکیکی  هاي شود و قیمت می  ، پرداخت110302و  110301  هاي ردیف  مورد، طبق
 قرار گیرد.

 شود. می  ، پرداخت هر طبقه  زیربناي  مترمربع  برحسب  مربوط  ردیف  ها، قیمت ساختمان  کلی  تخریب  هاي در ردیف .8
 شود. نمی  انجام  اي جداگانه  ، پرداخت دیوار یا زیر سقف  روي  اندود یا پوششهاي  براي  طور کلی دیوارها و سقفها، به  در تخریب .9
،  است  متر مربع 3/0از   آنهابیش  مقطع  سطح  که  ، سوراخهایی مالت  با هر نوع  یا بلوکی  آجري  یا دیوارهاي  سقف  کاریهاي  در سوراخ .10
 شود. می  پرداخت  تخریب  هاي ردیف  ، طبق تناسب  به  آن  و بهاي  شده  تلقی  تخریب  عنوان به

 
 

 

٣۶  
 

 



 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩۶بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢٠٠  
بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن 

 های آن از محل عملیات. ریشه
١١٠١٠١ 

  

 اصله ٩,٧٣٠

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

متر محیط تنه  سانتی ۵متر باشد، به ازای هر  سانتی ١۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

١١٠١٠٢ 

  
 اصله ٣٢,٣٠٠

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

١١٠١٠٣ 

  
 اصله ٧٠٠,۵۵

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

١١٠١٠۴ 

  
 اصله ٨٧,٩٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت 
متر باشد و حمل آن  سانتی ٩٠تا  ۶٠در سطح زمین بیش از 

 عملیات.به خارج محل 

١١٠١٠۵ 

  
 اصله ١١,٩٠٠

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

 شود). تناسـب محاسبه می

١١٠١٠۶ 

  
 اصله ۴٠٠,۵٠

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

 متر باشد. سانتی ٣٠تا  ١۵بیش از 

١١٠١٠٧ 

  
 اصله ۵٠٠,١٣٩

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

 متر باشد. سانتی ۶٠تا  ٣٠بیش از 

١١٠١٠٨ 

  
 اصله ۵٠٠,٢۴٣

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

 متر باشد. سانتی ٩٠تا  ۶٠بیش از 

١١٠١٠٩ 

  
 اصله ٢٩,٢٠٠

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

 تناسـب محاسبه می شود.).

١١٠١١٠ 

  

 اصله ۶۶٠,٧

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

متر، به  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه می شود.).

١١٠١١١ 
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 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩۶بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله ٣٨,٠٠٠

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

 متر باشد. سانتی

١١٠١١٢ 

  
 اصله ١٢۵,۵٠٠

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

 متر باشد. سانتی

١١٠١١٣ 

  
 اصله ٢٠١,٠٠٠

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

 متر باشد. سانتی

١١٠١١۴ 

  
 اصله ٢٢,٣٠٠

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

 تناسـب محاسبه می شود).

١١٠١١۵ 

 مترطول ١٩٨,٠٠٠  
یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع سوراخ کردن سقف 

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

 مترطول ٠٠٠,٣۵۵  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع 

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

 مترطول ٠٠٠,٨٢۶  
بلوکی با هر نوع سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا 

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

 مترطول ۴۴٣,٠٠٠  
سطح  سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسلح، به

 مترمربع. ٠٫٠٠۵مقطع تا 
١١٠٢٠۴ 

 مترطول ١,١١٠,٠٠٠  
سطح  سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، به

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

 مترطول ٨٠٩,٠٠٠  
مترمربع که  ٠٫٠۵، برای هر ١١٠٢٠۵بهابه ردیف  اضافه

 سطح مقطع اضافه شود. به
١١٠٢٠۶ 

 مترطول ٣٧,١٠٠  
 ٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 

 متر مربع در سطوح بنایی غیربتنی . سانتی
١١٠٢٠٧ 

 مترطول ۶٧,٢٠٠  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش 

 مترمربع در سطوح بنایی غیر بتنی. سانتی ۴٠تا ٢٠از
١١٠٢٠٨ 

 مترطول ٢,٠٨٠  
مترمربع  ، به ازای هریک سانتی١١٠٢٠٨بها به ردیف  اضافه

 که به سطح اضافه شود.
١١٠٢٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٨  
 ٢٠گاز، تا سطح مقطع، ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و 

 متر مربع در سطوح بتنی. سانتی
١١٠٢١٠ 

 
 

 

٣٨  
 

 



 فصل یازدهم. عملیات تخریب
 ١٣٩۶بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,٢۴٧  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش 

 متر مربع در سطوح بتنی. سانتی ۴٠تا ٢٠از
١١٠٢١١ 

 مترطول ١١,٠٠٠  
متر مربع که  ، برای هر یک سانتی١١٠٢١١ردیف  بها به اضافه

 مقطع اضافه شود.به سطح 
١١٠٢١٢ 

 مترمربع ٢٧٨,٠٠٠  
ای، شامل  تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه

 تمام عملیات تخریب.
١١٠٣٠١ 

 مترمربع ٣١۵,۵٠٠  
تخریب کلی ساختمانهای آجری، سنگی و بلوکی با 

 مالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.
١١٠٣٠٢ 

 ١١٠۴٠١ های گلی (چینه باغی). خشتی یاچینهتخریب بناییهای  مترمکعب ٨٧,٠٠٠  

 مترمکعب ١۴٩,٠٠٠  
تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که بامالت ماسه و 

 سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.
١١٠۴٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٢٧  
تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که با مالت گل 

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

 مترمکعب ٠٠٠,١٠۶  
تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، 

 های مربوط. هرضخامت، با برداشتن تیرآهن به
١١٠۴٠۴ 

 ١١٠۴٠۵ تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. مترمکعب ١,١٨١,٠٠٠  

 ١١٠۴٠۶ گرد. تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل مترمکعب ٠٠٠,١,٨۴۵  

 ١١٠۴٠٧ تخریب شفته با هرعیار. مترمکعب ٢٩٧,٠٠٠  

  
 کیلوگرم ۴۵٠,٢

برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و 
مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و 

 های فلزی، با هرگونه اتصال. سایر پروفیل

١١٠٧٠۵ 

 
 

 

٣٩  
 

 



  با دست  خاکی  . عملیات مازدهدو  فصل
 ١٣٩۶تحت فشار سال  فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری

  
  با دست  خاکی  . عملیات مازدهدو  فصل

 
  مقدمه

 
اجرا،   محل  ، یا محدودیتهاي خاکی  عملیات  حجم  کمی  علت به  که  شود. در مواردي  انجام  ماشین  وسیله ، باید به طور معمول به  خاکی  عملیات .1

شود.  ، برآورد می فصل  ینا  هاي از ردیف  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام اجتناب  با دست  خاکی  عملیات  انجام
تنها با تأیید   فصل  این  هاي با قیمت  یافته  مقادیر افزایش  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم هچنانچ

 . کارفرما مجاز است
(غیر خودرو یا   دستی  موتوري  یا غلطکها و ویبراتورهاي  دستی  لبا وسای  که  کوبیدن  شود و عملیات  بر انجام  دج  وسیله به  که  خاکی  عملیات .2

 شود. می  محسوب  دستی  خاکی  ) اجرا شود نیز، عملیات کششی
تغییر   شود و از بابت می  مجلسها محاسبه  ، دستور کار و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده  ، بر اساس خاکی  عملیات  حجم .3

 نخواهد آمد.  عمل به  پرداختی  گونه هیچ  مصالح  یا کوبیدن  ، تورم نشست از  ناشی  حجم
 شوند: می  بندي زیر طبقه  صورت هابه زمین  انواع .4
 شد.مقدور نبا  سهولت  به  عملیات  انجام  فرو رود که  حدي به  خود، در آن  طبیعی  کار با وزن  عامل  هستند که  هایی ، زمین لجنی  هاي زمین .1ـ4
 باشند.  برداشت  قابل  بابیل  هستند که  هایی ، زمین نرم  هاي زمین .2ـ4
 شوند.  بر کنده یا دج  با کلنگ  هستند که  هایی ، زمین سخت  هاي زمین .3ـ4
  قطعات  در آن  که  هایی میننیاز باشد، ز  یا مواد منفجره  سنگبري  بادي  آنها چکشهاي  کندن  براي  هستند که  هایی ، زمین سنگی  هاي زمین .4ـ4

  تلقی  سنگی  باشد، زمین  وجود داشته  و ماسه  و شن  یا مخلوط  با خاك  ) توأم است  جابجایی  قابل  دستی  با وسایل  که  (سنگهایی  سنگ  معمولی
 شوند. نمی

 شود. می  کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  با تأیید مهندس  زمین  بندي طبقه .5
 گود خواهد بود.  شوند، تراز کف می  گود کنده  داخل  که  هایی ، در پی عمق  محاسبه  مالك .6
  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات ، به غیر سنگی  هاي در زمین  و حفر چاه  کنی ، کانال ، گودبرداري کنی  ، پی در خاکبرداري  که  در مواردي .7
شوند،  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس  تشخیص به

 شود. منظور می  سنگی  خاکبرداري
  اجرایی  هاي در نقشه  که  است  الزم  سازي  و پی  کنی گود یاپی  دیوارة  بین  اي دیوارها، فاصله  سازیها و احداث پی  اجراي  براي  که  در مواردي .8

  اضافه  کنی یا پی  ابعاد گودبرداري و به  مشاور تعیین  و تایید مهندس  کار، با تشخیص  درحد نیاز اجراي  فاصله  ، این است  نشده  بینی  پیش
  شود. بهاي  کوبیده  لزوم  مشاور پر گردد و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات  ، بعد از اتمام اضافی  فاصلۀ  شود. این می

 شود. می  پرداخت  مربوط  هاي ردیف  طبق  یاد شده  عملیات
  شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  ، بیش کنی و کانال  ،گودبرداري کنی ، پی خاکبرداري  چنانچه .9

  بابت  و ازاین  پیمانکار است  عهده ، به آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  باکیفیت  با مصالح  اضافی  هاي مجدد قسمت
 نخواهد شد. پرداخت  وجهی

  صورت  خاکبرداري  مجاور محل  هاي ساختمان  حفاظت  براي  موقت  صورت به  که  مشابه  و عملیات  گذاري ، تخته بست چوب  اجراي  هزینه .10
 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  و پرداختی  پیمانکار است  عهده کار، به  از اتمام  آنها پس  ، برچیدن و همچنین گیرد می
  و پرداخت  است  استحفاظی  عملیات  و انجام  ایمنی  منظور تامین به  الزم  اقدام  هرنوع  انجام به  ، پیمانکار ملزم در سنگ  خاکی  در عملیات .11

 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  یاضاف
 نخواهد شد.  پرداخت  اي گیرد، هزینه می  صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردي  براي .12
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  با دست  خاکی  . عملیات مازدهدو  فصل
 ١٣٩۶تحت فشار سال  فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری

  
  محاسبه  ها، مبناي کوره تعدد  و در صورت  ستا ها از کوره  هر یک  تا انتهاي  چاه  دهانه  ، فاصله کنی چاه  هاي در ردیف  منظور از عمق .13

و منظور   ، محاسبه طور جداگانه ها به از کوره  هر یک  و براي  ، است میله  عمق  عالوه ها به از کوره  هر یک  متر، طول 20از   بیش  عمق  بهاي اضافه
 خواهد شد.

 : زیر است  شرح به  خاك  حمل  هزینه  پرداخت  نحوه .14
  حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه  خارج به  کنی و کانال  ، گودبرداري کنی ، پی از خاکبرداري  حاصل  هاي خاك  در مورد حمل .1ـ14
  و پرداخت  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  حجم  افزایش به  مربوط  هاي شود و هزینه می  محاسبه  شده  کنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق می

ها در  خاك  این  مصرف  شوند، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یادشده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد. تمام  عمل به  ابتب  از این  دیگري
 . است  ، اجرایی مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  پیشنهاد مهندس به  ، منوط کارگاه  خارج آنها به  خاکریزها یا حمل

  شود، برابر حجم می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  مصرف  ) براي کارگاه  یا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهیه  هاي خاكدر مورد  .2ـ14
 شود. می  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه

مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط  یکن یا کانال  ، گودبرداري کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریز از محل  مصرفی  هاي در مورد خاك .3ـ14
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاکریز و خاکبرداري  مرکز ثقل  بین  فاصله  کوتاهترین

شوند،  جابجا می  اهکارگ  شوند، یا داخل می  حمل  کارگاه  خارج به  که  ها و مواد زایدي خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي ردیف .15
بر   چنانچه  . ولی نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  ) و بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  عبارت  شود. به بار منظور می  تنها یک

  دستور کار و صورت  طبقمشاور   با پیشنهاد مهندس  اضافی  و بارگیري  ناپذیر باشد، حمل  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت  حسب
 . است  پرداخت  قابل  مربوط  هاي باشد، از ردیف  تأیید کارفرما رسیده به  که  اي جلسه

 . نیست  پرداخت  متر قابل 100از   ، بیش دستی  با وسایل  حمل  بهاي .16
 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي حفر چاه  هاي ردیف .17
  جاي به  توان نباشد، می  پروکتور استاندارد فراهم  روش به  آزمایش  انجام  براي  الزم  تجهیزات  ، هرگاه120602و  120601  هاي ردیف در .18

 کار برد. به  آشتو اصالحی  روش درصد به 90  پروکتور استاندارد، تراکم  روش درصد به 95  تراکم
  با ماشین  و حمل  بارگیري  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  با دست  برداري از خاك  و مواد حاصل  خاك  بارگیري  چنانچه .19

 شود. می  پرداخت
 بینی شده است. ها پیش . بهاي تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی در قیمت20
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  با دست  خاکی  . عملیات مازدهدو  فصل
 ١٣٩۶آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١۴٧,٠٠٠  
لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا 

 متری و تخلیه آنها. ۵٠فاصله 
١٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ۶۴,۶٠٠

برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای  خاک
کنار  متر و ریختن خاکهای کنده شده به ٢نرم، تا عمق 

 محلهای مربوط.

١٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ١۴٧,٠٠٠

برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای  خاک
متر و ریختن خاکهای کنده شده  ٢سخت، تا عمق 

 کنارمحلهای مربوط. به

١٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۴١٩,٠٠٠,١

برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای  خاک
متر و ریختن مواد کنده شده به کنار  ٢سنگی، تا عمق 
 محلهای مربوط.

١٢٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٢,١٠٠

، هرگاه عمق، ١٢٠١٠۴تا  ١٢٠١٠٢های  بها، به ردیف اضافه
متر باشد، برای  ٢برداری و کانال کنی بیش از پی کنی، گود 

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

١٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ١٢٩,٠٠٠

، چنانچه، ١٢٠١٠۴تا  ١٢٠١٠٢های  بها، به ردیف اضافه
زیرزمینی صورت گیرد و عملیات پایین تراز سطح آب 

برای آبکشی حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری 
 ضروری باشد.

١٢٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ۶٩٩,٠٠٠

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

متری  ١٠دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 
 دهانه چاه.

١٢٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٣٠٠,٩۴

، هرگاه عمق چاه بیش ١٢٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢٠متر اول مازاد بر ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ٢٠از

متر دوم، دو بار، و  ۵متر، یک بار، و برای حجم واقع در 
متر سوم، سه بار و به همین ترتیب  ۵برای حجم واقع در 

 بیشتر.برای عمقهای 

١٢٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١۴۴

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، 
متر و تخلیه آن در  ۵٠و حمل با هر نوع وسیله دستی تا

 مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

١٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٠٠

متر  ۵٠، برای ١٢٠۴٠١و ١٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
متر به تناسب  ۵٠حمل اضافی با وسایل دستی، کسر 

 شود. محاسبه می

١٢٠۴٠٢ 
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  با دست  خاکی  . عملیات مازدهدو  فصل
 ١٣٩۶آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,۵  
ها،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی

 ها که با ماشین انجام شده باشد. گودها و کانال
١٢٠۵٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧٢  
سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند 

 مصرف شده در محل.و 
١٢٠۵٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢۴٨  
تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی 

 به هرضخامت.
١٢٠۵٠٣ 

  

 مترمکعب ٣٨,٧٠٠

ها،  ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ریختن خاک
ها، گودها و کانال ها در  درون پی ها، به گودها و کانال

در هر عمق و پخش و متر  سانتی ١۵قشرهای حداکثر 
 تسطیح الزم.

١٢٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب ٣٧,٧٠٠

پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در 
غیر  متر، در هر عمق و ارتفاع به سانتی ١۵قشرهای حداکثر 

 از پیها، گودها و کانالها.

١٢٠۵٠۵ 

  
 مترمربع ٧,٧٨٠

برداری شده یا سطح  آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک
روش پروکتور  درصد به ٩۵طبیعی، با تراکم زمین 

 استاندارد.

١٢٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,٧٣

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای  
روش پروکتور  درصد به ٩۵متر، با تراکم  سانتی ١۵حداکثر 

 استاندارد.

١٢٠۶٠٢ 

 
 

 

۴٣  
 

 



  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای 

  
  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل

 
  مقدمه

 
از   ناشی  تغییر حجم  شود و از بابت می  مجلسها، محاسبه  ها، دستور کارها و صورت نقشه  طبق  کار اجرا شده  ، بر اساس خاکی  عملیات  .حجم1

 نخواهد آمد.  عمل به  اي جداگانه  پرداخت  گونه ، هیچ یا کوبیدن  ، تورم نشست
دارد)، با   پله نیاز به  که  بستر خاکریز (در مواردي  موجود یا سراشیبهاي  خاکریزهاي  شیروانی  ها روي پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات  .حجم2

 خواهدشد.  و پرداخت  محاسبه  اجرایی  هاي نقشه  و تأیید کارفرما، مطابقمشاور   پیشنهاد مهندس
  در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداري  سازي ، مانند پروفیل بهایی بها یا اضافه  گونه ، هیچ فصل  واحد این  هاي قیمت .به3

 گیرد. نمی  تعلق)،  است  یاد شده  صراحت به  که  آنچه  استثناي (به  خاکی
 شوند: می  بندي زیر طبقه  صورت ها، به زمین  .انواع4
 مقدور نباشد.  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن  حدي خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که  هایی ، زمین لجنی  هاي .زمین1ـ4
از   استفاده  ، بدون مشابه  یا وسایل  اسب  قوه 150  بولدوزر تا قدرت  وسیله در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که  هایی ، زمین نرم  هاي .زمین2ـ4

 . است  ریپر عملی
از   ، با استفاده مشابه  یا وسایل  اسب  قوه 300  بولدوزر تا قدرت  وسیله در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که  هایی ، زمین سخت  هاي .زمین3ـ4

 . تاس  ریپر عملی
،  سنگین  آالت از ماشین  باشد، یا استفاده  ضروري  مواد سوزا و منفجره  آنها، مصرف  کندن  براي  هستند که  هایی ، زمین سنگی  هاي .زمین4ـ4

 باشد.  ، الزامی اسب  قوه 300از   بیش  مانند بولدوزر با قدرت
 شود. می  انجامکارفرما   مشاور و تصویب  با تأیید مهندس  زمین  بندي .طبقه5
  ، بر اساس آن  و هزینه  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  متر، طبق سانتی 10در حد   نباتی  هاي خاك  .برداشت6

 شود. می  ، پرداخت نرم  در زمین  خاکبرداري  ردیف
  انتقال  ، و صعوبت ماشین  عملیات  شعاع  محدودیت  علت  شود، به  ، در گود انجام آن  مشابه  با بولدوزر یا وسیله  خاکبرداري  که  .در مواردي7

از   پس  شود که می  اتالق  محلی  شود. گود به می  ، پرداخت130402و  130401  هاي ردیف  بهاي گود، اضافه  خارج به  از خاکبرداري  مواد حاصل
 متر نباشد. سانتی 60کمتر از   آن  متوسط  و عمق  قرار گرفته  طبیعی  تر از تراز زمین پایین  جهت  مه، از ه نهایی  رقوم به  و رسیدن  خاکبرداري

تا  130501  هاي از ردیف  مورد با استفاده  شوند، بر حسب  ، کنده آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی  باید با بیل  که  ها، کانالها و گودهایی .پی8
 شوند. ، برآورد می130503

  اجرایی  هاي در نقشه  باشد که  الزم  سازي و پی  کنی گود یا پی  دیوارة  بین  اي دیوارها، فاصله  و احداث  سازي پی  اجراي  براي  که  .در مواردي9
  اضافه  کنی یا پی  ريابعاد گودبردا و به  مشاور تعیین  و تأیید مهندس  کار، با تشخیص  در حد نیاز اجراي  فاصله  ، این است  نشده  بینی پیش
  طبق  آن  و بهاي  شده  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات  ، بعد از اتمام اضافی  فاصله  شود.این می

 شود.  پرداخت  مربوط  هاي ردیف
مجدد و در   شود، پر کردن  و دستور کارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  جدر  هاي از اندازه  بیش  کنی و کانال  کنی ، پی خاکبرداري  .چنانچه10

  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  عهده مشاور، به  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی  قسمتهاي  کوبیدن  لزوم  صورت
 نخواهد شد.

 : زیر است  شرح ه، ب خاك  حمل  هزینه  پرداخت  .نحوه11
  حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه  خارج به  کنی و کانال  ، گودبرداري کنی ، پی از خاکبرداري  حاصل  هاي خاك  .در مورد حمل1ـ11
  و پرداخت  است  ها منظور شده ت، در قیم یا تورم  حجم  افزایش به  مربوط  هاي شود و هزینه می  محاسبه  شده  کنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق می
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  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای 

  
ها در  خاك  این  مصرف  شوند، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد. تمام  عمل به  بابت  از این  دیگري

 . است  اجرایی  مجلس  صورت  تنظیمکارفرما و   مشاور و تصویب  پیشنهاد مهندس به  ، منوط کارگاه  خارج آنها به  خاکریزها یا حمل
  هاي اندازه  شود، برابر حجم می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  ) براي کارگاه  یا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهیه  هاي .در مورد خاك2ـ11

هاي خاکبرداري در این فصل استفاده  ردیف هاي ، هزینه تهیه خاك از محل قرضه از قیمتشود می  در نظر گرفتهپس از کوبیدن   مصرف  محل
 شود. می
مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  ، گودبرداري کنی  ، پی خاکبرداري  در خاکریز از محل  مصرفی  هاي .در مورد خاك3ـ11

 خواهد بود.  حمل  ايبه  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاکریز و خاکبرداري  مرکز ثقل  بین  فاصله  کوتاهترین
شود، تنها  جابجا می  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  خارج به  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف12

  چنانچه  . ولی نخواهد گرفت  صورت  پرداختیمجدد   و باراندازي  )، بارگیري (دپو کردن  انباشتن  دیگر براي  عبارت شود. به می  بار پرداخت  یک
کارفرما، بر   مشاور و تصویب  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و حمل  ناپذیر باشد، بارگیري  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت  بر حسب

 شود. می  پرداخت  مربوط  هاي ، از ردیف اجرایی  مجلس  صورت  اساس
 85  شود، براي  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  .ضخامت13

درصد  95  متر و براي سانتی 5،  اشو اصالحی  روش به  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3، برابر  اشو اصالحی  روش به  درصد کوبیدگی
،  شده  شود. مازاد بر اعداد تعیین می  ، پرداخت شده  برداشت  بر پروفیلهاي  و اضافه  متر تعیین سانتی 7،  اشو اصالحی  روش و بیشتر به  کوبیدگی
  هاي درصد اندازه 60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشته  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  موردي  در هیچ
 گردد. می  محاسبه  تهپیشگف

زیر منظور   شرح به  ، کسر بهایی130904تا  130901  هاي ردیف به  متر باشد، نسبت سانتی 15بیشتر از   خاکریزي  قشرهاي  ضخامت هچنانچ.14
 20شود،   متر تعیین سانتی 25  خاکریزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 10شود،   متر تعیین سانتی 20  خاکریزي  قشرهاي  شود: اگر ضخامت می

  متر تعیین سانتی 30از   بیش  خاکریزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 30شود،   متر تعیین سانتی 30  خاکریزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت
 . مربوط  درصد ردیف 40شود، 

،  آن  انجام  جلسه  صورت  تنظیم  مستلزم  آن  و پرداخت  اجراست  مشاور قابل  ، با دستور کار مهندس131005و  131004، 131002  هاي .ردیف15
 . مشاور است  با مهندس

 . است  شده  بینی ها پیش ، در قیمت خاکی  عملیات  مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي16
کارفرما،   تصویب  ت، در صور130404و  130403  هاي ردیف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بیش  فاصله به  از خاکبرداري  مواد حاصل  .حمل17

  پرداخت  اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم  ، پس یاد شده  هاي از ردیف  هر یک  بهاي شود و اضافه می  مشاور انجام  دستور کار مهندس  بر اساس
 . نیست  پرداخت  ، قابل130404و  130403  هاي ، ردیف130701  ردیف  شود با پرداخت می
مشاور   مهندس  بستر، توسط  منظور تحکیم به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  حسب ، بر لجنی  هاي .در زمین18

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

برآورد،   تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  عنوان به  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  .در محلهایی19
بها،  اضافه  این  بینی پیش  عدم  شود. در صورت منظور می  یاد شده  هزینه  جبران  ي، برا131101  ردیف بها به اضافه  صورت به  داري ستاره  ردیف

شود یا   جدید وضع  پیمانکار، عوارض  پیشنهاد قیمت  هیارا  بعد از تاریخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام 131101  بر ردیف  عالوه  پرداختی  هیچگونه
 شود. می  مشاور و کارفرما پرداخت  از تأیید مهندس  پس  طمربو  هاي یابد، هزینه  افزایش  آن  میزان

  درصد بهاي 77شود،   انجام  آسفالت  هاي در راه هچنانچدرصد و  90شود،   انجام  شنی  شده  ساخته  هاي در راه  خاك  حمل هچنانچ.20
 شود. می  پرداخت  حمل  هاي ردیف
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  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای 

  
  هاي در خاکبرداري  شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم  ، از حاصل130201  از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی  خاکبرداري  حجمحداکثر .21

،و در صورت استفاده از هرکیلوگرم آید می  دست به 25/0عدد  باشد) به  رسیده  ذیربط  النومسو  امضاي به  که  مصرف  جلسه  صورت  (طبق  سنگی
گرم دینامیت محاسبه  1800گرم و  750گرم،  550گرم،  300بوستر پنتولیتی، به ترتیب معادل  پودر آنفو، پودر آذر، اموالیت کارتریجی و

که حجم محاسبه شده براي خاکبرداري سنگی (ردیف  ، و درصورتیشود  پرداخت 130105 مذکور، باید از ردیف  مازاد بر حجم شود. می
از حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم خاکبرداري سنگی  ) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر130201

 طبق نقشه و پروفیل مالك عمل خواهد بود.
 منظور شده است. 130504هزینه وسیله مناسب براي عملکرد چکش هیدرولیکی از قبیل بیل مکانیکی در بهاي ردیف .22
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  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۵۵  
شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، 

 متر. سانتی ١۵عمق تا  به
١٣٠١٠١ 

 مترمکعب ۴٠,٨٠٠  
لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل 

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ٢٠مواد تا فاصله 
١٣٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٨١٠,۶

برداری در زمینهای نرم باهر وسیله مکانیکی، حمل  خاک
متر از مرکز ثقل  ٢٠برداری تا فاصله  مواد حاصل از خاک

 برداشت و توده کردن آن.

١٣٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١۴

برداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی،  خاک
متر از مرکز  ٢٠برداری تا فاصله  حمل مواد حاصل از خاک

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

١٣٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ١٠٠,۶۶

های سنگی با هر وسیله مکانیکی،  برداری در زمین خاک
متر از مرکز  ٢٠برداری تا فاصله  حاصل از خاک حمل مواد

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

١٣٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٨١,٠٠٠

برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی و با  خاک
برداری تا  استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک

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

١٣٠٢٠١ 

 ١٣٠٣٠١ ها. رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه مترمربع ٢,٩۶٠  

  

 مترمکعب ٢,٧۶٠

، ١٣٠٢٠١و  ١٣٠١٠۵تا  ١٣٠١٠٣های  ردیف  بها به اضافه
برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع  چنانچه خاک
کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد   متوسط گود به

 باشد. ٠٫٠١یا مساوی عدد و بزرگتر  ٠٫٠٢

١٣٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ۴,۶٠٠

، ١٣٠٢٠١و  ١٣٠١٠۵تا  ١٣٠١٠٣های  ردیف  بها به اضافه
برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع  چنانچه خاک

 ٠٫٠٢کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد   متوسط گود به
 باشد.

١٣٠۴٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٢  
 ٢٠هرگاه فاصله حمل بیش از، ١٣٠١٠٢ردیف   بها به اضافه

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر 
١٣٠۴٠٣ 

 مترمکعب ٣۵٠,۴  
، ١٣٠٢٠١و  ١٣٠١٠۵تا  ١٣٠١٠٣های  ردیف  بها به اضافه

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

  
 مترمکعب ١٩,٠٠٠

کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در  کنی، کانال پی
متر و ریختن خاک کنده شده در  ٢های نرم، تا عمق  زمین

 کنار محلهای مربوط.

١٣٠۵٠١ 

 
 

 

۴٧  
 

 



  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢٩,٧٠٠

کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در  کنی، کانال پی
متر و ریختن خاک کنده شده در  ٢زمینهای سخت، تاعمق 

 کنارمحلهای مربوط.

١٣٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٧,١٠٠

گودبرداری با وسیله مکانیکی در  کنی و کنی، کانال پی
متر و حمل و تخلیه مواد کنده  ٢زمینهای لجنی تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠شده تا فاصله 

١٣٠۵٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٢٣۶

کنی و گودبرداری با چکش هیدرولیکی در  کنی، کانال پی
متر و حمل و تخلیه مواد کنده  ٢زمینهای سنگی تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠فاصله شده تا 

١٣٠۵٠۴ 

  

 مترمکعب ٣,٩۶٠

، هرگاه عمق ١٣٠۵٠۴تا  ١٣٠۵٠١های  ردیف  بها به اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع  ٢پی، کانال یا گود بیش از 

 ۵تا  ۴متر، دوبار،  ۴تا  ٣متر، یک بار  ٣تا  ٢شده در عمق 
 های بیشتر. عمقهمین ترتیب برای  متر، سه بار و به

١٣٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,٣۶

، ١٣٠۵٠۴و  ١٣٠۵٠٢، ١٣٠۵٠١های  ردیف  بها به اضافه
کنی و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمینی  کنی، کانال هرگاه پی

 انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد.

١٣٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب ١۴,۵٠٠

خاکهای توده بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا 
شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠تا فاصله 

١٣٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ١,٢٧٠

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، 
متر باشد، به  ۵٠٠متر تا  ١٠٠وقتی که فاصله حمل بیش از 

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

١٣٠٧٠٢ 

  

۴,٧۶٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، 
کیلومتر باشد،  ١٠متر تا ۵٠٠وقتی که فاصله حمل بیش از

متر اول، برای راههای  ۵٠٠برای هر کیلومتر مازاد بر
راههای انحرافی، ارتباطی و سرویس ساخته نشده، مانند 
نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه  (کسر کیلومتر به

 شود). می

١٣٠٧٠٣ 

  

۴,٣٢٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده شده، 
کیلومتر باشد،  ٣٠کیلومتر تا ١٠وقتی که فاصله حمل بیش از

کیلومتر، برای راههای ساخته  ١٠برای هر کیلومتر مازاد بر
نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه  نشده (کسر کیلومتر، به

 شود). می

١٣٠٧٠۴ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

٣,۵۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، 
کیلومتر باشد، برای هر  ٣٠وقتی که فاصله حمل بیش از 

های ساخته نشده  راهکیلومتر، برای  ٣٠کیلومتر مازاد بر 
نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه  (کسر کیلومتر، به

 شود). می

١٣٠٧٠۵ 

 ١٣٠٨٠١ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر. مترمربع ٣٨٠  

  
 مترمربع ١,٢۵٠

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

 اصالحی.آشو 

١٣٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ۶۵٠,١

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

 آشو اصالحی.

١٣٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ٢,٠٢٠

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

 اصالحی.

١٣٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٣,٠١٠

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

 اصالحی.

١٣٠٨٠۵ 

  

 مترمکعب ٨٠٠,١۶

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگی  ٨۵خاکریزی و توونان، با قشرهای 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۴٠٠,١٩

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگی  ٩٠قشرهای خاکریزی و توونان، با 

آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای روش  به
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٢,٠٠٠

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگی  ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانتی ١۵کوبیده شدن حداکثر  خاکریزی پس از

١٣٠٩٠٣ 

  

 مترمکعب ٢٨,٧٠٠

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگی  ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

١٣٠٩٠۴ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات میزدهس  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٣,٧۴٠  
ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها، گودها و 

 درون پیها، گودها و کانالها. کانالها، به
١٣١٠٠١ 

  
 مترمکعب ٣٣,١٠٠

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

 باراندازی درمحل مصرف.

١٣١٠٠٢ 

 مترمکعب ٠٨٠,۵  
منظور ساختن بدنه راه و  اختالط دو یاچند نوع مصالح، به

 سایر کارهای مشابه آن.
١٣١٠٠٣ 

 مترمکعب ٣,٢٣٠  
پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 

 محلهای مورد نظر.
١٣١٠٠۴ 

 مترمکعب ٢,٢١٠  
تعیین پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای 

 شده با هرضخامت دپو شود.
١٣١٠٠۵ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٣  
 ۵٠٠تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله 

 متر و باراندازی درمحل مصرف.
١٣١١٠١ 

 مترمکعب ۴٠٠,٣٧  
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای 

 ساختمان بدنه راه و محوطه.
١٣١١٠٢ 

 مترمکعب ٢٨,٠٠٠  
پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و 

 محوطه.
١٣١١٠٣ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 در زیر :  شده  درج  هاي هزینهکرد، مانند   مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  یمهب  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  .هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  .هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  .هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  .هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  .هزینه8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  .هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي .هزینه14ـ1
 . مرکزي دفتر  براي  شهرداري  عوارض  .هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه .هزینه17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  .هزینه3ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  برچیدن تجهیز و  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  .هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  .هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  .هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  .هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  .هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي .هزینه7ـ5ـ2
 . گاهکار  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  .هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  .هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  .هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي .هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي .هزینه1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  .هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  .هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي .هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي .هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي .هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  د نیرويدستمز  )هزینه1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي )در طرح2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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، بایـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در کارهـاي   ، از ایـن  است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این 

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.   پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرنـد، ماننـد کارگاههـاي    قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  یاتعمل  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قـرار گیـرد، ماننـد      آنها، مورد استفاده به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  هاي . ساختمان3ـ1 

  ، پارکینگهـاي  ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي ، مهمانسرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیـدات   آب  هدایت  کانالهاي، ایجاد خاکریز و  و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  روبـاز، حصارکشـی    ، پارکینگهـاي  ورزشـی   هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرمـا    کـار، از سـوي    مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

 شود. می  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیـزات   مصـالح   و حفاظـت   نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل نبار کارگاه. ا6ـ1 

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاه ا بهموجود کشور ر  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یـا بـا واسـطه     طور مسـتقیم  را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  محل دیگر، به  هاي راه
  موضـوع   عملیـات   علـت  شد اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  لتردد وسای  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
یـا    احـداث   روش ، بـه  آالت و ماشـین   هـا، تاسیسـات   ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1 

  بـرداري   وبهره  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  یااجاره  خریدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن  ر کارگاهد  نصب
 . از آنهاست

و دیگـر    آالت ماشـین  ، ، تجهیـزات  مصـالح   کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظـر    کارفرمـا، طبـق    تحـویلی   هـا و محلهـاي   زمین  برگرداندن  اول  شکل به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
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 برآورد  تهیه  . روش2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نیـاز هـر کـار و همچنـین      ایطشـر  بـه   برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2 

تجهیـز و    در فهرسـت   شـده   بینـی  پـیش   هـاي  ردیـف   را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
و در   بـرآورد کـرده    مقطوع  صورت  باالسري به  هاي هزینه  کار و با منظور نمودن  اياجر  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  برچیدن

،  و پیمـان   را در اسـناد مناقصـه    باشـد، آن   الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي برابر ردیف
بـرآورد آنهـا     عنـوان  ، بـه  و حاصـل   کسر شـده   احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  کند. براي  بینی  پیش

،  و نصـب   حمل  ، هزینه فلزي  ها، مانند قابهاي ساختمان  ساخته  پیش  ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  هاي شود. در مورد ساختمان منظور می
  که  شود. در پیمانهایی ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  يگذار و سرمایه  استهالك

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  از چند رشته
هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به  مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانتبصره) در پیمانهایی که 

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  چیدنتجهیز و بر  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2 

  دوره  بـراي   در طـرح   کـه   یـا زیربنـایی    جنبـی   تاسیسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته
در   موضـوع   و ایـن  شـود   اسـتفاده   تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  از خواهد بود، از تاسیساتاجرا نی  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره

  اجـراي   و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  هاي از فهرست  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
  و عمـومی   ، پشـتیبانی  ، اداري مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنهـا در    ههزین  اینکه به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  کشـی  و کابـل   کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسـفورماتور و    نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  فرما در نظر داشتهکار  . چنانچه4ـ2 

و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیـز    بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه     عهـده  بـه   کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 0شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  عــمومی   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین هچنانچ .5ـ2 
 ایر کارهـاي و سـ   آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب

  پیمـان   ، در اسـناد ومـدارك   زمینـه   کارفرما در ایـن   ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه
  چـاه   یـا احـداث    کارگاه  ا وروديت  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج
، منظـور   کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن    هـاي  کار، جـزو هزینـه    در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده ، به آب
 شود. می

  بینـی  پـیش   پیمـان   خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باید چگونگیباشد،   دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2 
  تجهیـز و برچیـدن    هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس هچنانچشود. 
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راه،   رشـته   واحـد پایـه    بهـاي  از فهرسـت   با اسـتفاده   آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه

 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه
  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  ايبر  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2 

و   کـرده   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی
 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي نهرا جزو برآورد هزی  آن  اجاره  هزینه

، هـر   اسـت   شـده   گذاشـته   کارفرماست  عهده به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2 
  بینـی  پـیش   پیمـان   خصوصی  را در شرایط پیمانکار قراردهد، باید آن در اختیار  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت  نوع
 کند.

  هـاي  واحـد ردیـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی  . هزینه9ـ2 
 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

  و از ایـن   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه10ـ2 
 شود. یمنظور نم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت

در   اي ، هزینـه  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2 
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

  . در کارهـایی  اسـت   شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  در هزینه  هاي ، در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2
  کارگـاه   تجهیز و برچیـدن   هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است  الزم  که

 شود. منظور می
از غـذا، در    کننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2 

 شود. می، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
کـار مجـاز     اجـراي   پیمانکار، در برآورد هزینـه   توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2 

 . نیست
  ، بـر اسـاس   انحرافـی   هاي راه به  وطمرب  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه15ـ2 

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن راه  و زیرسازي  ، باند فرودگاه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ، در اسناد مناقصـه  مشاور و آزمایشگاه  سکارفرما، مهند  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 

،  کارگـاه   تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه
 شود. منظور می

تـا   421001و  420303تـا   420301  هاي ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 
در زیـر    شـده   تعیـین   نباید از میـزان  ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104

یـا    مناقصـه   از انجـام   ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی هچنانچبیشتر شود. 
 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  صورت کار به  ارجاع

، راهـداري، آبرسـانی    آهن و بانـد فرودگـاه   ، راه ، راه قیبر  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به   مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2
بـرآورد    درصـد مبلـغ   4  میـزان   به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  ، شبکه آب  انتقال  خطوط  روستایی، آبخیزداري و منابع طبیعی، رشته

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  هزینه
کـار    اجـراي   بـرآورد هزینـه    درصد مبلغ 5  میزان  ، به و زهکشی  آبیاري تحت فشار  و آبیاري  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  هايکار 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون
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  تجهیـز و برچیـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گـاه  می  دهبها استفا  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3 

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  برآورد مربوط

  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیـز کارگـاه    جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  مانکار موظف. پی1ـ3 

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  اجرایی  دستگاههاي ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  ناد ومداركدر اس  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3 

  اسـتفاده   ، بـراي  و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي
 کند. می  ، معرفی مانساخت  در دوره  موقت

  ، در حد متعـارف  منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3 
باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  ارگاهک  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3 

  ، انجـام  بابـت   از ایـن   اضـافی   پیمانکـار اسـت و پرداخـت     هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  هشد  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
،  تجهیـز اضـافی    کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  يتنها برا
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  کنـد، در برابـر حـوادث    می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات خود، ساختمان  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
  کـار برچیـده    از انجـام   ، بایـد پـس   اسـت   شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  ها و تاسیسات . ساختمان7ـ3 

هـا و   جـز سـاختمان   . بـه  پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح زاتشوند. تجهی
ز کارفرمـا  ، مورد نیـا  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته  پیش  قطعات

  ها و تاسیسـات  پیمانکار، ساختمان به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  باشد، بهاي
 شود. کارفرما واگذار می ، به یاد شده

  پرداخت  . نحوه4 
، همـان ردیـف تجهیـز و برچیـدن کارگـاه       بـه   مربـوط   عملیـات   پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4 

 شود. می  وضعیتها درج  و در صورت  شده  محاسبه
  تناسـب  از کـار باشـد، بـه     بخشـی  بـه   مربـوط   شـود، چنانچـه   می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت آنها به  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع عملیات  پیشرفت تناسب شود،به  کارمربوط کل به هچنانچشودو می  ازکارمحاسبه  بخش آن پیشرفت
 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4 
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  زینه. ه3ـ4 

میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4
شود و در این حالت بر  ، درج نمی420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف کارفرما، هزینهاز برگزاري مناقصه و تایید 

 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه
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 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف

 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202

420301 
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و 

 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
  مقطوع

420302 
هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان

 )4-4(با رعایت بند  مشاور و آزمایشگاه.
  مقطوع

420303 
(با  تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه.

 )4-4رعایت بند 
  مقطوع

420304 
تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر 

 )4-4سرعت. (با رعایت بند 
  مقطوع

420305 
هاي مدار بسته با قابلیت  تلوزیونتجهیز دفتر مرکزي کارفرما با 

 انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.
  مقطوع

420306 
) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (

 هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل
  مقطوع

420401 
تجهیز انبارهاي سرپوشیده،  و هاي پشتیبانی تامین ساختمان

 پیمانکار و موارد مشابه. آزمایشگاه
  مقطوع

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402

420403 
هاي مسکونی و  ، بجز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان

 اداري و دفاتر کار.
  مقطوع

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع عمیق یا نیمه عمیق.احداث چاه آب  420501
  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801

420901 
تولید آالت و تجهیزات سیستم  تامین پی و سکو براي نصب ماشین

 مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
  مقطوع

420902 
آالت و تجهیزات و راه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین

 خرید خدمت یا خرید مصالح.
  مقطوع

420903 
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین

 برعکس.
  مقطوع

421001 
سازي خارج  تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نما
سازي بیش از  ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما

 متر باشد. 3.5
  مقطوع

421002 
آالت و لوازم  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین

 برعکس.حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و 
  مقطوع

421003 
آالت حفاري  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب

 محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
  مقطوع

421004 
 کوبی و سپر آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین

 کوبی به کارگاه و برعکس.
  مقطوع

421005 
سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  و مصالح و کفتهیه لوازم 

 ها. ساخته پل پیش
  مقطوع

421006 
 قطعات تیر مشبک فلزي بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و

 النسمان) به کارگاه و برعکس.تر(پو
  مقطوع

421007 
ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش هجاب

 هر پل به محل پل دیگر.
  مقطوع

421101 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشهیتامین عال
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبکه جمع ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 .آبرسانی روستایی

  مقطوع

421102 
عابرین پیاده و وسایط نقلیه از تامین وسایل الزم و برقراري تردد 

شبکه  ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب روي ترانشه
 .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  مقطوع

421103 

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در 
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل

آوري  شبکه جمع ،، در کارهاي رشته شبکه توزیع آبشود می
 .و آبرسانی روستایی فاضالب

  مقطوع

421104 
تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در 

 .آوري فاضالب کارهاي رشته شبکه جمع
  مقطوع
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٢  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 . کارهای جدید ٣پیوست 
 ١٣٩۶پایه رشته آبیاری تحت فشار سال فهرست بهای واحد 

  
 . کارهای جدید ٣پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  در چارچوباگر 

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان فهرست در چنانچه  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع مبلغ  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  فمربوط به این ردی

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  ، تجهیزاتپیوست  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  )چنانچه تبصره
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  اسناد و مداركدر   شده

 .شود  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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  نمونه   نقشه. ۴  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 

  
  نمونه   . نقشه۴  پیوست
 

 :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه  نقشه  . مشخصات1
 

  وضوعم قشهن شماره
  لوله  ترانشه  جزییات 43101
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  نمونه   نقشه. ۴  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی

 

ی بوده که از زمان تشکیل سازمان یها هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      

(مصوب ) و نظام فنی و اجرایی کشور 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23ریزي کشور و به استناد ماده  مدیریت و برنامه

اي کشور تهیه شده و از نوع  هاي توسعه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در تهیه برآورد هزینه هاي اجراي پروژه20/4/1385

بهاي واحد پایه در سال  هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ شده است. اولین فهرست االجرا) به دستگاه گروه اول (الزم

و ابالغ گردید و هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد  تهیه 1355

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام به

فت با قابلیت دریا، در آغاز سال، با استفاده از سامانه ملی فهرست بها و تعدیل (1396بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک فهرست

 جام برخی اصالحات) تهیه و ابالغ شده است.اطالعات، ارایه پیشنهادها و ان

سال در جریان تدوین  40ریب به یاد و زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمندي که در طول قضمن گرامیداشت 

 .داریمسالمتی و بهروزي  يبراي ایشان آرزو ،ارس بهاي واحد پایه تالش کردندفه

مدیران، کارشناسان و نیز  اند و الی فنی، که مرجع هدایت و تصویب فهارس بها بودهعبه این وسیله از اعضاي محترم شوراي 

آبیاري تحت  رشته بهاي واحد پایه هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت صاحب

 گردد و توفیق همگی را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. تقدیر و تشکر می ،زیر مشارکت داشتند به شرح 1396 سال فشار

 

 :آبیاري تحت فشارکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 

 غالمحسین حمزه مصطفوي (رییس امور نظام فنی و اجرایی)

 )و اجرایی فنی فر(معاون امور نظام سیدجواد قانع

 کاوه هنري

 سهیال شریعتی

 امیر جهانشاهی
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