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  كاربرد  دستورالعمل
  

 ،شـود  كه به اختصار فهرست بهاي آبخيزداري و منـابع طبيعـي ناميـده مـي     ،و منابع طبيعيآبخيزداري  رشتهفهرست بهاي واحد پايه  .1
به شـرح   ،ت بهاو پيوستهاي فهرس ها رديفشرح و بهاي واحد ، ها فصلمقدمه  ،كليات ،)دستورالعمل كاربرد(شامل اين دستورالعمل 

 :زير است 

  .كار پايمصالح  ) 1پيوست 
  . باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح) 2پيوست  

  .دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه) 3پيوست 
  .جديد  هايكار) 4پيوست 

   .كارو تهيه فهرست بها و مقادير كارنحوه برآورد هزينه اجراي  .2
ي تهيه شده است كه اقالم عمومي كارهاي رشته آبخيزداري و منابع طبيعي را زير پوشـش  به نحو ،ي اين فهرست بهاها رديفشرح  .2-1

ي اين فهرسـت بهـا   ها رديفم كارهاي آن با شرح الكه اق ،ي مورد نياز كار باشدا ي ويژهايدرمواردي كه مشخصات فني و اجر .قرار دهد
بـا   ،هـا  رديـف ايـن   .شـود  ميبا شماره رديف جديد درج  ،روه مربوطشرح رديف مناسب براي آن اقالم تهيه و در انتهاي گ، تطبيق نكند

و بـر   با روش تجزيـه قيمـت   ،ي ستاره دارها رديفبهاي واحد . شوند ميعالمت ستاره مشخص شده و به عنوان رديف ستاره دار ناميده 
رگـاه دسـتورالعملي بـراي پرداخـت     ه .شـود  مـي محاسبه و در برابر رديف مـورد نظـر درج     ،هاي دوره مبناي اين فهرست اساس قيمت

   .شود متن الزم تهيه و به انتهاي مقدمه فصل مربوط با شماره جديد اضافه مي ،دار مورد نياز باشد ي ستارهها رديف
ي هـر  هـا  رديـف  ،در آينـده  ي جديدها رديف درجي مورد نياز و امكان ها رديفبه منظور سهولت دسترسي به  ،در اين فهرست بها .2-2

 ،ي فهرست بهاها رديف ةشمار .ي با شماره مشخص تفكيك شده استا جداگانه يها فصليا زير ها به گروه ،توجه به ماهيت آنها فصل با
بـه   ،و دو رقم آخر يا زير فصل شماره گروه ،دو رقم بعدي ،شماره فصل ،دو رقم اول  ،چپ شامل شش رقم است كه به ترتيب از سمت

هايي پيش بيني شده اسـت  ربراي كا ،)كارهاي دستمزدي( مبيستفصل  .اختصاص داده شده است فصليا زير  شماره رديف در هر گروه
بـه صـورت دسـتمزد    ) سـتاره دار (رديف كارهاي دستمزدي مورد نظـر   ،هنگام تهيه برآورد .شود ميمين أكه مصالح آنها توسط كارفرما ت

  .شود ميدرج  ،تهيه و در فصل ياد شده 1-2اجراي كار مطابق بند 
يـا روش   ،يهـاي  ها به صورت درصدي از بهاي واحد رديف يا رديفنبهاي آ ،ها فصلبراي هريك از اقالمي كه در كليات يا مقدمه  .2-3

آن كـه بـه روش    واحـد  ي باشماره و شرح مناسب درگروه مربوط پيش بيني شود و بهـاي ا بايد رديف جداگانه ،تعيين شده است ،ديگر
   .شوند ي پايه محسوب ميها رديفدر اين حالت اين اقالم  .شوددر مقابل رديف ياد شده درج  شود ميتعيين شده محاسبه 

 ،1-2شده در بند  درجبه روش  ،اما بدون بهاي واحد هستند ،موجود است فهرست بهايي كه شرح آنها در اين ها رديفبهاي واحد  .2-4
   .شوند ميدار محسوب  ي ستارهها رديفو اين اقالم نيز د نشو مي تعيين

ي غير پايه موضـوع بنـد   ها رديفو همچنين بهاي واحد  ،)اقالم ستاره دار( 1-2ي غير پايه موضوع بند ها رديفشرح و بهاي واحد  .2-5
  .به تصويب دستگاه اجرائي برسد ،برآورد هزينه اجراي كاربايد هنگام بررسي  ،2-4
بـرآورد    مبلـغ   جمـع   بـه   ، نسـبت  دار سـتاره   هـاي  برآورد رديـف   مبلغ  جمعنانچه شود، چ از طريق مناقصه واگذار مي  كه  در كارهايي .6ـ2

 درصـد باشـد،  ) 20(بيسـت  بيشتر از  ،  رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  پايه( بها   فهرست  هاي رديف
بـا    همراهپس از تصويب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ح، شر  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاهالزم است 

از   دارد تـا پـس    ارسـال  و نظارت راهبـردي ريـيس جمهـور    ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي به دبيرخانه،  مربوط  قيمت  تجزيه
شـود، سـقف يـاد     در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مـي  .قرار گيرد  لعم  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط  و تصويب  رسيدگي
  .درصد خواهد بود) 10(شده ده 
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طبـق   زيـر  هاي هزينه ،ي غير پايه مربوط به آنها رديفي اين فهرست بها و همچنين ها رديفبه جمع بهاي واحد  ،هنگام تهيه برآورد .2-7
  :شد  اعمال خواهند 8-2روش تعيين شده دربند 

براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .2ـ7ـ2
  .شوند براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 

  .2عمل پيوست هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مطابق دستور ال .2-7-3
هـاي   محاسبه شده و بر حسب رديف هاي اجرايي و مشخصات فني، براساس نقشه مقادير اقالم آن، براي برآورد هزينه اجراي هر كار، .2-8

مقـدار و مبلـغ    بهـاي واحـد،   واحـد،  ،شـرح  فهرستي كه شامل شماره، .ودـش گيري مي اندازه هاي غير پايه مربوط، اين فهرست بها و رديف
هـاي   از جمع مبلـغ رديـف   .حاصلضرب مقدار در بهاي واحد آن رديف است مبلغ هر رديف، در اين فهرست،. شود ه ميـتهي هاست، فردي

 ضـريب  آيـد  بـه دسـت مـي    ي فهرست بها براي كار مورد نظر،ها ، جمع مبلغ رديفها فصلفصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ مربوط به هر 
خواهـد  كـار  برآورد هزينه اجراي  نتيجه، ،شود به آن اضافه مي ز و برچيدن كارگاه،يو هزينه تجه شده  ا ضربه رديف  مبلغ  جمع  به  باالسري

 كاربه عنوان فهرست بها و مقادير  مجموعه تهيه شده، ضميمه شده، 4و  3 ،2، 1و پيوستهاي  ها فصلمقدمه  ،كليات به مدارك ياد شده، .بود
  .شود مي  ناميده ،)كار  اياجر  برآورد هزينه(منضم به پيمان 

منبـع تهيـه    و ي گياهيها هونگ ،تجهيزات ،لحامشخصات كامل مص ،يا واحد تهيه كننده برآورد بايد مهندس مشاور يا دستگاه نظارت .3
قيمت نسـب  كه از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانكار براي ارائه پيشنهاد  ،آنها و به طور كلي هر نوع اطالعاتي درباره آنها را

  .تهيه و در مشخصات فني و خصوصي پيمان درج كند ،به آن آگاهي داشته باشد
ـ فهرست بها و مقادير  ،استبيش از يك رشته فهرست بهاي پايه مورد نياز  ،در كارهايي كه براي برآورد هزينه اجراي آنها .4 ا بـرآورد  ي

ـ  مربـوط رشـته  پايـه  فهرسـت بهـاي   العمل كـاربرد  طبق دستور ،كه مربوط به يك رشته استهزينه اجراي هر بخش از كار  طـور  ه ب
همـراه  ، شـود  ميفهرست بها و مقادير يا برآورد هزينه اجراكه به اين ترتيب براي بخشهاي مختلف كارتهيه  .شود ميه تهيه ـانـداگـج

 بعنوان فهرسـت بهـا و   ،در آن منعكس استنيز ع ممختلف كار به تفكيك و بصورت ج هاي با برگ خالصه برآورد كه برآورد بخش
تنها يك فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه براي كـل  در اين نوع كارها  .شوند ميبه يكديگر ملحق  ،مقادير يا برآورد هزينه اجراي كار

 .شود ميتهيه ) ها تمام رشته(كار 

در زيـر   االمكـان   حتـي  ، سعي شده اسـت 1388براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .5
گذاري از قلم افتـاده باشـد، مسـووليت همچنـان متوجـه       براي مواردي كه ممكن است عالمت. موارد اصالحي، عالمت گذاري شود

      .استفاده كنندگان است
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   كليات
  

   .اجزاي غير قابل تفكيك و مكمل يكديگر هستند ،ها رديفو شرح  ها فصلمقدمه  ،مفاد كليات .1
بلكه بهـاي واحـد هريـك از     ،به تنهايي تعيين كننده مشخصات كامل كار نيست ،و كليات ها  فصلدر مقدمه  و شرح درج شده ها رديفشرح 
و  طبق نقشه و مشخصات فني انجام شود و با مشخصـات تعيـين شـده در ايـن فهرسـت بهـا       ،درصورتي قابل پرداخت است كه كار ها رديف

  .باشد  اشتهد  مطابقت رديف مورد نظر
ـ  هـاي  متوسط هزينه اجراي كارهاي مربوط به رشته آبخيزداري و منابع طبيعـي بـوده و شـامل هزينـه     ،اين فهرست بها هاي قيمت .2 مين وبـه  أت

ـ  ،حمل و باراندازي مصالح ،بارگيري ،شامل تهيه ،مورد نياز حمين مصالأماشين آالت و ابزار و همچنين ت ،كارگيري نيروي انساني  ييجـا  هجاب
در بهـاي واحـد   ) برحسـب مـورد  (آزمـايش و راه انـدازي    ةهزينـ  .اجراي كامل كار اسـت  ،و به طور كلي ،اتالف مصالح ،مصالح در كارگاه

  .پيش بيني شده است ي اين فهرست بهاها رديف
 ،سـختي زمـين  بابـت   اييهيچ گونه اضافه بهـ  .طبق نقشه و مشخصات فني است ،كاملي براي انجام كار هاي قيمت ،قيمتهاي اين فهرست بها .3

جز آنچه بـه صـراحت در    ،ديگر كه اجراي كار را مشكلتر يا مخصوص كندموارد باراندازي و  ،حمل ،بارگيري ،تعبيه سوراخ ،عمق يا ارتفاع
  .قابل پرداخت نيست ،اين فهرست بها براي آن بها يا اضافه بها پيش بيني شده است

منضم به پيمـان منظـور شـده     كاردرصورتي كه در برآورد هزينه اجراي  ز و برچيدن كارگاه،هزينه تجهي و باالسري ضريب بهمربوط مبلغ  .4
در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت ها  يا هزينهها  بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش .قابل پرداخت است باشد،
  .باشد نمي

با استناد به تجزيه قيمت، يـا   اين فهرست بها با فهرستهاي ديگر، ةيا مقايس بها با يكديگر، ي اين فهرستها  فصل ةگيري از مقايس نتيجه با .5
  .قابل پرداخت نيست تعيين شده است، در اين فهرست بها وجه اضافي بجز آنچه به صراحتهر نوع مقايسه ديگر 

  .نافذ خواهد بود ،مفاد آن تنها براي مرحله برآورد ،در هر بخش از اين فهرست بها كه دستورالعملي براي نحوه برآورد داده شده است .6
  .است 1منظور سيمان پرتلند نوع  ،يي كه نوع سيمان مشخص نشده استها رديفدر  .7
ي اين فهرسـت  ها  فصلمقدمه مل مازاد بر حدود پيش بيني شده در حمصالحي كه مشمول پرداخت هزينه و باراندازي حمل  ،بارگيري هزينه .8

  .شود ميمحاسبه  ،ها فصليا ساير  حمل مصالح عموميي مربوط از فصل ها رديفسب مورد مطابق شوند، بر ح ميبها 
مهندس مشـاور يـا دسـتگاه    ز نظر تطبيق با مشخصات فني، قبل از سفارش به تائيد ابايد  ،مورد نيازتجهيزات  ونمونه يا كاتالوگ فني مصالح  .9

  .برسد نظارت
بـا   ،جلسهاسـت مدستور كارها و صورت  ،يياجرا هاي كه طبق ابعاد درج شده در نقشه ،هاي انجام شدهابعاد كار بر اساس ،اندازه گيري كارها .10

اي براي اندازه گيري دراين فهرست بهـا پـيش بينـي شـده      در مواردي كه روش ويژه .گيرد مي صورت ها فصلتوجه به مفاد كليات و مقدمه 
  .شود مياندازه گيري به روش تعيين شده انجام  ،است

 ،نصـب ميلگـرد   ،بندي زمين طبقه ،شود و امكان بازرسي كامل آنها بعداً ميسر نيست، مانند پي كني ها ميملياتي كه پس از انجام كار پوشيده ع .11
مهندس مشـاور يـا دسـتگاه    با  ،حين اجراي كار و قبل از پوشيده شدن ،مشخصات فني و دستور كارها، اجرايي هاي بايد مطابقت آنها با نقشه

  .صورت جلسه شوند ،نظارت
  .شود ميدر صورت وضعيتهاي موقت منظور و پرداخت  ،1مطابق پيوست ،مصالح پاي كار .12
و  مهندس مشاور يـا دسـتگاه نظـارت   بايد به تائيد  ،بتن ساز هاي دستگاهتوليد مصالح سنگي بتن و فيلتر و همچنين  هاي دستگاهمحل استقرار  .13

  .تصويب كارفرما برسد
  .كار بردن مواد منفجره الزم استبصالح سنگي است كه براي استخراج آنها م ،كوهي منظور از سنگ .14
هـاي كنـدي پيشـرفت كـار در      شامل هزينـه  ،بيني شده است تراز آب زيرزميني پيشزير اجراي كار اضافه بهاي  به صورت يي كهها رديفدر  .15

بـه تاييـد    يا وسيلة مشابه آن ،موتوري ةزوم استفاده ازتلمبشود كه ل ميدر صورتي پرداخت  محيط آبدار و تخليه آب با تلمبة موتوري است و
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آن قسـمت  به  ،آبكشي با تلمبه موتوري ي ياد شدهها رديف ،جلس شودمبرسد و پس از انجام كار، صورت  مهندس مشاور يا دستگاه نظارت
  .گيرد ميتعلق  ،انجام شودزير زميني آب از عمليات كه زير تراز 

بايد روشهايي مانند احداث زهكش يا خاكريزهاي ، )Care of Water(انحراف و هدايت آبهاي زيرزميني يا سطحي  ،درمواردي كه براي كنترل .16
بـرآورد و پرداخـت    ،ي ايـن فهرسـت بهـا   هـا  رديفطبق  ،در اين صورت هزينه اجراي عمليات مربوط ،حفاظتي و مانند آن به كار برده شود

   .پرداخت نخواهد شد ،براي قسمتهاي مختلف كارزير زميني ز آب و اضافه بهاي انجام عمليات زير ترا شود مي
كه بصورت موقت بـوده  ) سنتي و غيرسنتي(ود وجآبرساني و انتقال آب م هاي هزينه انحراف موقت و همچنين اقدامات مربوط به حفظ شبكه .17

ينه اجراي عمليات و اقدامات مربوط به حفظ دائمي هز .تجهيز كارگاه پيش بيني شده است هاي هزينه در ،دشو ميو در دوره مدت پيمان اجرا 
ـ  ،كـار كه جزو عمليات موضوع پيمان بوده و يا در حين اجـراي  ) سنتي و غيرسنتي(آبرسان و انتقال آب موجود  هاي شبكه مهنـدس  ا تاييـد  ب

  .شود ميپرداخت  ،شود براساس اين فهرست بها ميوتصويب كارفرما اجرا  مشاور يا دستگاه نظارت
  .نمايد ها را مشخص مي زير مقدار سيمان مورد استفاده در انواع مالت جدول .18

  

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

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

  360  285  225  200  مقدار سيمان

  شرح
دي و مالت ماسه با

  1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

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

  110  130  360  285  مقدار سيمان

  شرح
مالت سيمان پودر سنگ 

  1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:4پودر سنگ 

بندكشي سنگ پالك و 
  كاشي سراميك

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:6خاك سنگ 

  وزاييك فرنگيبندكشي م

  مالت موزاييك 
5/5:2/1:2  

  350  225  400  300  مقدار سيمان

    دوغاب سيمان معمولي  5:2/1:2مالت موزاييك   شرح
  430  450  مقدار سيمان

  
  :بايد مورد توجه قرار گيرددر تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز . 19
هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،       بايد در حين اجراي عمليـات و بـر اسـاس نقشـه     تعيين  شده در پيمان،در موارد صورتجلسات . 19-1

  :مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند
  لسه،نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتج -
  ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
  ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
  .متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات -
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تمامي صورتجلسات بايد . برسد) در موارد تعيين شده(و كارفرما  صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور. 19-2
صورتجلسـات فاقـد   . توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابـالغ شـود  

به منظور مسـتند سـازي مـدارك و صورتجلسـات بـوده و از      ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما . باشد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  .كاهد هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي تعهدات و مسئوليت

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 19-3
  .باشد قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمي )موضوع صورتجلسهدر ارتباط با (هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده . 19-4
  . است  شده  محاسبه 1391  سال  چهارم  ماهه  سه  قيمتهاي  بها بر مبناي فهرست  اين.  02
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  آماده سازي بستر كارپاكسازي و . فصل اول

  

   مقدمه 
  

شـوند و مصـالح حاصـل بـه مصـرف خـاكريز        ميداري و كانال كني گود بر ،پي كني ،به سطوحي كه خاكبرداري ،010101قيمت رديف  .1
  .گيرد ميتعلق ن ،رسد مين

مهنـدس  است و پس از تنظيم صورت جلسـه انجـام آن بـا     مهندس مشاور يا دستگاه نظارتمنوط به دستور كار  ،010101اجراي رديف  .2
  .قابل پرداخت است ،مشاور يا دستگاه نظارت

تفكيـك  مرتب به طور  ،مهندس مشاور يا دستگاه نظارتدر موارد لزوم بايد طبق تشخيص  ،شود مي مصالح مفيدي كه از تخريب حاصل .3
 ،بـراي دسـته بنـدي كـردن آنهـا     ) به استثناي مواردي كه به صراحت مشـخص شـده  (ي ا هشود و هزينه جداگانچيده از يكديگر مجزا و 

  .پرداخت نخواهد شد
در قيمتها منظـور شـده و    ،و باراندازي از تخريب تا محل انباشت موقت در كارگاه هزينه جمع آوري و بارگيري و حمل مصالح حاصل .4

بهـاي   ،الزم باشد مصالح تخريبي از محـل انباشـت موقـت خـارج شـود      مهندس مشاور يا دستگاه نظارتدر صورتي كه طبق تشخيص 
براساس حجم مصالح بارگيري شده  ،با ماشيناز فصل عمليات خاكي  ،ي مربوط به حملها رديفبارگيري و حمل و باراندازي آن طبق 

  .شود ميمحاسبه و پرداخت  ،در داخل كاميون
بـه اسـتثناي    بلـوكي و سـنگي   ،آجـري  ،گلـي  ،سـاختمانهاي خشـتي   ،مهندس مشاور يا دستگاه نظـارت در مواردي كه طبق دستور كار  .5

پرداخـت   ،010502و  010501ي ها رديفطبق  ،ب موردبهاي آنها برحس ،تخريب كلي شوند هاي با اسكلت كامل فلزي يا بتني ساختمان
  .مورد استفاده قرار گيرند ،تواند براي تخريب ساختمانهاي ياد شده ميشده و قيمتهاي تفكيكي ن

) در صـورت لـزوم  (و بابـت تخريـب پـي     شـود  ميپرداخت  ،براساس مترمربع زيربنا در هر طبقه ،010502و  010501ي ها رديفبهاي  .6
  .شود اي انجام نمي پرداخت جداگانه

برحسب حجـم ظـاهري مصـالح چيـده شـده پرداخـت        ،مهندس مشاور يا دستگاه نظارتدر صورت دستور كار  ،010801بهاي رديف  .7
 .شود مي

، تهيه خاك مناسب براي )آماده سازي بستر كار براي جنگل كاري و درخت كاري(ها  هاي ريشه كن كردن و كندن كنده درخت در رديف .8
شـود و پيمانكـار بايـد     اي براي تهيه خاك پرداخت نمي هاي كنده شده به هزينه پيمانكار است و بهاي جداگانه هاي كنده ريشهپركردن جاي 

 .هزينه را در پيشنهاد قيمت خود منظور كند
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

 مترمربع 115

هاي پوشيده شده از بوته  بوته كني با ماشين در زمين
 .هاي آن از محل عمليات و خارج كردن ريشه

 010101 

  

  مترمربع  8,870

هاي پوشيده شده از بوته و  بوته كني دستي در زمين
هاي آن از محل  خارج كردن ريشهغير خشبي و 

  .عمليات

 010102  

  

  مترمربع  1,740
بوته كني توسط ادوات كشاورزي مناسب براي آماده 

  .ي بستر بذر پاشي به منظور كشت مخلوطساز
 010103  

  

  مترمربع  18,000

هاي سخت و چوبي يا خاردار با  كندن بوته
هاي باقيمانده در زمين براي آماده سازي بستر  ريشه

  .اي براي كشت گياهان علوفه

 010104  

  

  هكتار   

پاكسازي به وسيله سوزاندن با هدف از بين بردن 
اي و علفهاي  نا مرغوب بوتههاي  آفات و يا گونه

هرز غالب در عرصه به وسيله شعله دادن يا 
  .هاي ديگر دستي روش

 010301  

  

  اصله   
آوري و سوزاندن هر اصله درخت كنده شده  جمع

  .سانتيمتر 30تا محيط 
 010302  

  

  اصله   

سانتيمتر  10بابت هر  010302اضافه بها به رديف 
به تناسب محاسبه متر  سانتي 10كسر (محيط اضافي 

  ).شود مي

 010303  

  

  هكتار   
 010301پاكسازي به وسيله سوزاندن مانند رديف 

  .ولي با ماشين
 010401  

  

  مترمربع  86,800
اي،  هاي خشتي، گلي و چينه تخريب كلي ساختمان

  .شامل تمام عمليات تخريب
 010501  

  

  مترمربع  97,800
لوكي هاي آجري، سنگي و ب تخريب كلي ساختمان

  .هاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب با مالت
 010502  

  

  مترمكعب  31,000
چينه (هاي گلي  هاي خشتي يا چينه تخريب بنايي

  ).باغي
 010601  

  

  مترمكعب  49,100
هاي آجري و بلوكي كه بامالت ماسه و  تخريب بنايي

  .سيمان يا باتارد چيده شده باشد
 010602  

  

  مترمكعب  42,800

هاي آجري و بلوكي كه بامالت گل و  يب بناييتخر
آهك يا گچ و خاك و يا ماسه و آهك چيده شده 

  .باشد

 010603  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمكعب  49,100
هاي سنگي كه بامالت ماسه سيمان يا  تخريب بنايي

  .باتارد چيده شده باشد
 010604  

  

  مترمكعب  42,800
هاي سنگي كه با مالت گل آهك يا  تخريب بنايي

  .ك يا گچ و خاك چيده شده باشدماسه آه
 010605  

  

  مترمكعب  110,000
هاي آن سالم  تخريب بنايي از سنگ تراش كه سنگ

  .از كار در آيد و دسته كردن آنها
 010606  

  010701   .تخريب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان  مترمكعب  519,000  
  

  مترمكعب  674,500
سيمان و بريدن  تخريب بتن مسلح ، با هر عيار

  .ميلگردها
 010702  

  010703   .تخريب شفته با هرعيار  مترمكعب  86,700  
  

  مترمكعب  56,500

ها،  بندي و يا چيدن آجرها بلوك تفكيك، دسته
ها و مصالح مشابه حاصل از تخريب، بر حسب  سنگ

  .حجم ظاهري مصالح چيده شده

 010801  

  010901   .ني يا توفال سقفبرچيدن تخته زير شيروا  مترمربع  6,970  
  

  مترمربع  45,300
برچيدن الپه چوبي به طور كامل، برحسب سطح 

  .پوشيده شده
 010902  

  

  مترمربع  38,700

برچيدن خرپاي چوبي، به انضمام اتصاالت و 
هاي چوبي بين خرپاها، برحسب سطح  تيرريزي

  .تصوير افقي سقف برداشته شده

 010903  

  

  عدد  19,700
در و پنجره چوبي، همراه با چهارچوب برچيدن 
  .مربوط

 010904  

  

  مترمربع  6,990
تخريب هر نوع آسفالت و اساس قيري به ضخامت 

  .متر سانتي 5تا 
 011001  

  

  مترمربع  1,270

تخريب آسفالت در صورتي كه ضخامت آسفالت 
متر  متر باشد، به ازاي هر سانتي سانتي 5بيش از 

  .ترم سانتي 5ضخامت مازاد بر 

 011002  

  

  مترمكعب  95,600
بر چيدن سازه گابيوني و جمع آوري گابيون و 

  .هاي مربوط براي انتقال به محل مناسب سنگ
 011101  

  

  مترمكعب  88,100
جمع آوري مصالح حاصل از تخريب و پاكسازي 

  .محل سازه گابيوني و آماده سازي براي انجام كار
 011102  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمكعب   

هاي سنگي خشكه چين بدون  ازهتخريب انواع س
ها و دسته كردن در  گابيون شامل جمع آوري سنگ

  .محل مناسب

 011201  

  

  مترطول  6,670

تخريب و جمع آوري هر نوع حصار بدون مصالح 
چپر، پرچين، الستيك و  بنايي مانند سيم خاردار، 

  ). متر 5/1تا ارتفاع (ها  امثال آن

 011301  

  

  مترطول  2,600
براي هر يك متر  011301ها نسبت به رديف اضافه ب

  .كه به ارتفاع كار اضافه شود
 011302  

  

  مترمكعب  35,400

آالت داربست و  هزينه برچيدن و دسته كردن چوب
گلخانه چوبي و انواع آالچيق و سايبان چوبي 

الت تخريب و دسته  آ برحسب متر مكعب چوب
  .بندي شده

 011401  

  

  اصله   
كه محيط تنه  هرنوع، در صورتيبريدن درخت از 

  .متر باشد سانتي 15تا ) يقه(درخت در سطح زمين 
012101  

  

  اصله   

كه محيط تنه  بريدن درخت از هرنوع، در صورتي
 30تا  15بيش از  ) يقه(درخت در سطح زمين 

  .متر باشد و حمل آن به خارج از محل عمليات سانتي

012102  

  

  كنده   

متر  سانتي 10به ازاي هر  012102اضافه بها به رديف 
 10كسر . (كه كه به محيط تنه درخت اضافه شود

  ). شود متر، به تناسب محاسبه مي سانتي

012103  

  

  كنده   

ريشه كن كردن و كندن كنده درختان و انتقال آن به 
خارج از محل عمليات در صورتي كه محيط تنه 

 30تا  15بيش از ) يقه(درخت در سطح زمين 
  .متر باشد سانتي

012104  

  

  كنده   

ريشه كن كردن و كندن كنده درختان و انتقال آن به 
خارج از محل عمليات در صورتي كه محيط تنه 

 60تا  30بيش از ) يقه(درخت در سطح زمين 
  .متر باشد سانتي

012105  

  

  كنده   

متر  سانتي 10به ازاي هر  012105اضافه بها به رديف 
 10كسر . (خت اضافه شودكه كه به محيط تنه در

  ). شود متر، به تناسب محاسبه مي سانتي

012106  
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  آماده سازي بستر توليد. دومفصل 
  

   مقدمه
  
  .با گاوآهن برگردان دار انجام شودبوده و  يمترسانت 15شخمي است كه عمق آن كمتر از : شخم سبك  .1

  .شودگاوآهن برگردان دار انجام شد و با با يمترانتس 20تا  15كه عمق آن بين است شخمي : شخم متوسط يا نيمه عميق  .2

  .باشد يمترسانت 35تا  20ش از كه عمق آن بي است شخمي: شخم عميق  .3

به جز مواردي كه در شرح رديـف اسـتفاده از   ، در نظر گرفته شده استبه وسيله نيروي كارگري  اين فصلي ها رديفعمليات مربوط به  .4

  .ماشين تصريح شده باشد

  .باشد مي …پتاس و –سوپرفسفات  –فسفات  –دهاي شيميايي كودهايي مانند ازت زكوامنظور .5

انه زخنهالستان و مخصوص در داخل هاي نايلوني  و كيسهدر ظروف  يا قلمه گياهي است كه به وسيله بذر: منظور از بوته يا نهال گلداني  .6

  .شود پرورش يافته و براي كاشت تافصل مناسب نگهداري مي

به فواصل سه متـر از هـم و فاصـله     ،بوته 1000بوته كاري متوسط تعداد بوته براي هر هكتار از انواع گياهان مانند آتريپلكس در عمليات  .7

  متر در نظر گرفته شده است  5نيز  از هم فاروها

جام عمليات مربوط به نسـبت  و هزينه اجراي كار و ان شود تعيين ميي و نظر كارشناسي ا بسته به شرايط منطقه ،در بوته كاري تعداد بوته .8

  .شود محاسبه مي

فصـل پـنجم    4هـا در بنـد    تعاريف انواع زمـين  .درختان جنگلي يا بوته اي مزاحم باشد هاي زمين ريشه دار زميني است كه داراي ريشه .9

  .ها آمده است بندي آن به همراه طبقه) عمليات خاكي با دست(

ها نبايد از مقادير درج شده كمتر  گيري است و اندازه چاله عمق مالك و مبناي اندازه حداقل ابعاد قطر و ،كندن چاله ها هاي در رديف .10

باشد بطوري كه هدف و مالحظات فني مورد نظر  باشد و كندن چاله همراه با ريختن خاك كنده شده به كنار يا اطراف محل چاله مي

  .شودتأمين 

انجام شود، ده درصد ) طبق نقشه(ي كه در امتداد خط راست يا روي خط تراز هاي كندن چاله در صورت بابت اضافه بها نسبت به رديف .11

 .گيرد هاي مربوط تعلق مي به رديف
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

 مترمكعب 24,900

سنگ از اراضي تا سطح دستي جمع آوري 
درصد پوشش سنگي در هكتار، برحسب 15

 .آوري شده معهاي ج حجم سنگ

 020101 

  

  مترمكعب  62,700

براي آن  020101اضافه بها نسبت به رديف 
هايي كه بايد شكسته شوند يا  حجم از سنگ

  .بيش از توان حمل كارگر است

 020102  

  

  هكتار  359,000

شخم با گاو آهن پنجه غازي در جهت عمود 
هاي هرز  بر شيب به منظور دفع آفات و علف

 10در اراضي با شيب تا  و ذخيره رطوبت
  .هكتار 10تا سطح  نرم درصد براي اراضي

 020201  

  

  هكتار  468,500

شخم با گاو آهن پنجه غازي در جهت عمود 
هاي هرز  بر شيب به منظور دفع آفات و علف

با شيب بيش  نرم و ذخيره رطوبت در اراضي
 10درصد براي اراضي تا سطح  15تا  10از 

  .هكتار

 020202  

  

  هكتار  -43,300

و  020201هاي  كسر بها نسبت به رديف
در صورتي كه سطح شخم اراضي  020202

 10بيشتر از ده هكتار باشد براي مازاد بر 
  .هكتار

 020301  

  

  هكتار  43,300
و  020201هاي  اضافه بها نسبت به رديف

  .هاي سنگريزه دار در خاك 020202
 020302  

  

  هكتار  6,777,000
عمود بر شيب در اراضي با شخم در جهت 

  .درصد توسط چهار پايان 15شيب بيش از 
 020401  

  

  هكتار  718,000
سوكي و  (شخم با گاو آهن برگردان دار 

  .درصد 5در اراضي هموار تا شيب ) بشقابي
 020501  

  

  هكتار  3,292,000
شخم زدن هر نوع زمين غير سنگي با وسيله 

  .رسانتي مت 60تا  35مكانيكي به عمق 
 020601  

  

  مترطول  20,700
ايجاد خراش در سطح خاك نرم به وسيله 

  .آالت در اراضي مسطح و كم شيب ماشين
 020602  

  

  مترطول   
ايجاد خراش در سطح خاك سخت به وسيله 

  .آالت در اراضي مسطح و كم شيب ماشين
 020603  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  هكتار  454,500
ديسك زني سطح اراضي شخم خورده يا 

  .ه نياز به شخم زني ندارندزمين نرمي ك
 020701  

  

  هكتار  578,000
ديسك زني سطح اراضي شخم نخورده يا 

  .سخت
 020702  

  

  هكتار  400,000
زنجيركشي و ماله كشي سطح اراضي شخم 

  .خورده
 020801  

  

  مترمربع  3,090

بيل زدن، برگردان خاك، پوك كردن و آماده 
ر سانتي متر د 30كردن خاك به عمق حداكثر 

  .زمين نرم

 020901  

  

  مترمربع  5,560

بيل زدن، برگردان خاك، پوك كردن و آماده 
سانتي متر در  30كردن خاك به عمق حداكثر 

  .زمين سخت

 020902  

  

  چاله  345

متر در  سانتي 15و عمق  15كندن چاله به قطر 
زمين نرم و ريختن خاك كنده شده به كنار يا 

  . اطراف چاله

 021001  

  

  چاله  785

متر در  سانتي 15و عمق  15كندن چاله به قطر 
زمين سخت و ريختن خاك كنده شده به كنار 

  .يا اطراف چاله

 021002  

  

  چاله  375

متر در  سانتي 15و عمق  20كندن چاله به قطر 
زمين نرم و ريختن خاك كنده شده به كنار يا 

  .اطراف چاله

 021003  

  

  چاله  860

متر در  سانتي 15عمق  و 20كندن چاله به قطر 
زمين سخت و ريختن خاك كنده شده به كنار 

  .يا اطراف چاله

 021004  

  

  چاله  680

متر در  سانتي 20و عمق  30كندن چاله به قطر 
زمين نرم و ريختن خاك كنده شده به كنار يا 

  .اطراف چاله

 021005  

  

  چاله  1,590

متر در  سانتي 20و عمق  30كندن چاله به قطر 
ن سخت و ريختن خاك كنده شده به كنار زمي

  .يا اطراف چاله

 021006  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  چاله  1,860

متر در  سانتي 30و عمق  40كندن چاله به قطر 
زمين نرم و ريختن خاك كنده شده به كنار يا 

  .اطراف چاله

 021007  

  

  چاله  4,340

متر در  سانتي 30و عمق  40كندن چاله به قطر 
شده به كنار  زمين سخت و ريختن خاك كنده

  .يا اطراف چاله

 021008  

  

  چاله  2,500

 30تا  15و به عمق  50كندن چاله به قطر 
متر در زمين نرم و ريختن خاك كنده  سانتي

شده به كنار يا اطراف چاله، بطور رديفي روي 
  .خط راست

 021009  

  

  چاله  5,840

 30تا  15و به عمق  50كندن چاله به قطر 
سخت و ريختن خاك كنده متر در زمين  سانتي

شده به كنار و يا اطراف چاله، بطور رديفي 
  .روي خط راست

 021010  

  

  چاله  3,750

 50و  به عمق  50كندن چاله به قطر 
متر در زمين نرم بمنظور كشت نهال و  سانتي

  .ريختن خاك كنده شده به كنار يا اطراف چاله

 021011  

  

  چاله  8,770

متر  سانتي 50ه عمق و ب 50كندن چاله به قطر 
در زمين سخت بمنظور كشت نهال و ريختن 

  .خاك كنده شده به كنار و يا اطراف چاله

 021012  

  

  چاله  8,220

 60و به عمق تا  70قطر  كندن چاله به
متر در زمين نرم و ريختن خاك كنده  سانتي

  .كنار يا اطراف چاله شده به  

 021013  

  

  چاله  19,200

متر  سانتي 60و به عمق  70ر كندن چاله به قط
هاي سخت و ريختن خاك كنده شده  در زمين

  .به كنار و يا اطراف چاله

 021014  

  

  چاله  20,600
متر و عمق يك  سانتي 100كندن چاله به  قطر 

  .متر در زمين نرم به منظور كشت نهال
 021015  

  

  چاله  48,100
متر و عمق يك  سانتي 100كندن چاله به قطر 

  .ر زمين سخت بمنظور كشت نهالمتر د
 021016  

  

  چاله  9,750
متر و عمق يك  سانتي 100كندن چاله به قطر 

  .متر در زمين نرم با ماشين
 021101  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  چاله  12,500
متر و عمق يك  سانتي 100كندن چاله به قطر 

  .متر در زمين سخت با ماشين
 021102  

  

  چاله  11,300
 5/1تر و عمق م سانتي 100كندن چاله به قطر 

  .متر در زمين نرم با ماشين
 021103  

  

  چاله  15,100
 5/1متر و عمق  سانتي 100كندن چاله به قطر 

  .متر در زمين سخت با ماشين
 021104  

  021105   .حفر چاله با تراكتور بكهو در زمين نرم  چاله     
  021106   .حفر چاله با تراكتور بكهو در زمين سخت  چاله     
  

  لهچا   

هاي كندن چاله در  اضافه بها نسبت به رديف
صورتي كه در امتداد خط راست و يا روي 

  .انجام شود) طبق نقشه(خط تراز 

 021107  

  

  مترمربع  157,000

به منظور توليد بوته و  احداث گلخانه موقت 
تا مساحت ) پالستيك(نهال، با چوب و نايلون 

  .متر 2تا   مترمربع و ارتفاع10

 021201  

  

  مترمربع  105,500
اضافه بها احداث گلخانه موقت براي مساحت 

  .متر مربع 10 مازاد بر
 021202  

  

  هكتار  128,000

دستمزد كود پاشي از نوع كود شيميائي به 
كيلوگرم در هكتار با نيروي  50ميزان 
  .كارگري

 021301  

  

  هكتار  80,500

دستمزد كودپاشي از نوع كود شيميايي به 
كيلوگرم در هكتار با ماشين  50ميزان 
  .كودپاشي

 021302  

  

  هكتار  23,000

به ازاي هر  021301نسبت به رديف   اضافه بها
 50كسر (كيلوگرم اضافه وزن كود  50

  ).شود كيلوگرم به تناسب محاسبه مي

 021303  

  

  هكتار  292,500
دستمزد كود پاشي از نوع كود حيواني به 

  .وي كارگريميزان يك تن در هكتار با نير
 021304  

  

  هكتار  58,500

به ازاي  021304اضافه بها نسبت به رديف 
كسر تن (هر يك تن اضافه وزن كود مصرفي 

  ).شود به تناسب محاسبه مي

 021305  

  

  هكتار  184,000
دستمزد كودپاشي از نوع كود حيواني به ميزان 

  .يك تن در هكتار با ماشين كود پاش
 021306  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  ارهكت  36,800

به ازاي  021306اضافه بها نسبت به رديف 
كسر تن به تناسب محاسبه (هر تن كود اضافي 

  ).شود مي

 021307  

  

  مترمكعب  34,400

دستمزد اختالط خاك با كود از نوع كودهاي 
شيميايي و  حيواني يا مواد ضدعفوني كننده 

  ).اختالط دو گانه(وسيله كارگر  به

 021401  

  

  مترمكعب  21,200
تالط خاك با كود از نوع كودهاي شيميايي اخ

  . و  حيواني يا مواد ضدعفوني كننده با ماشين
 021402  

  

  مترمكعب  43,600

اختالط خاك با كود و ماسه براي مصارف 
اي و نهالستان با نيروي كارگري  گلخانه

  ).اختالط سه گانه(

 021403  

  

  مترطول  1,810

با  )فارو و نهر منظم(ايجاد جوي و پشته 
متر مربع با نيروي كارگر  05/0سطح مقطع تا 

  .هاي نرم شخم خورده در زمين

 021501  

  

  مترطول  1,220
به ازاي افزايش  021501اضافه بها به رديف 

  .متر مربع سطح مقطع 05/0هر 
 021502  

  

  مترطول  3,460

با ) فارو و نهر منظم(ايجاد جوي و پشته 
روي كارگر متر مربع با ني 05/0سطح مقطع تا 

  .هاي سخت در زمين

 021503  

  

  مترطول  2,310
به ازاي  021503اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر مربع سطح مقطع 05/0افزايش هر 
 021504  

  

  مترطول  270

با ) فارو و نهر منظم(ايجاد جوي و پشته 
هاي نرم  متر مربع در زمين 05/0سطح مقطع تا 

  .آالت با ماشين

 021505  

  

  ترطولم  155
به ازاي  021505اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر مربع سطح مقطع 05/0افزايش هر 
 021506  

  021507   .مرمت و اصالح جوي و پشته توسط كارگر  مترطول  565  
  021508   .اليروبي جوي توسط كارگر  مترطول  365  
  

  مترمربع  800
 2كرت بندي و آبگيري مناسب به عرض تا 

  .متر 25متر و طول تا 
 021601  

  

  مترمربع  590
كرت بندي و آبگيري مناسب با عرض بيش از  

  .متر 25متر و طول تا  4و تا   2
 021602  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  مترطول  540
 10ايجاد كنتور فارو در سطح مراتع تا شيب 

  .هاي نرم آالت در زمين وسيله ماشين  درصد به
 021701  

  

  مترطول  775

 10تا شيب ايجاد كنتور فارو در سطح مراتع 
هاي  آالت در زمين وسيله ماشين درصد به

  .سخت

 021702  

  

  هكتار  418,500

احداث پيتينگ يا چاله در اراضي هموار با 
نيروي وسيله  درصد به  10شيب حداكثر 

 10،000حدود ( .هاي نرم در زمين كارگري
  )چاله در هكتار

 021801  

  

  هكتار   

ر با احداث پيتينگ يا چاله در اراضي هموا
وسيله ماشين آالت  درصد به  10شيب حداكثر 

چاله در  10،000حدود ( .هاي نرم در زمين
  )هكتار

 021802  

  

  هكتار   

احداث پيتينگ يا چاله در اراضي هموار با 
آالت  درصد به وسيله ماشين 10شيب حداكثر 

  .هاي سخت در زمين

 021803  

  

  شتكت  4,460

اي هاي فلسي بر احداث تشتك يا چاله
وسيله كارگر  هاي تازه كاشت به  نهال

  . )ها هاي ذخيره آب و آبگير اطراف نهال چاله (

 021901  

  

  تكتش  2,340
هاي آبگير  چاله(هاي احداثي  مرمت تشتك

  . )درخت
 021902  

  

  مترطول  4,000

احداث جوي، نهر و كانال آبرساني خاكي تا 
متر مربع بدون تنظيم  05/0سطح مقطع  

  .هاي نرم خاكي حاصله در زمين هاي پشته

 022001  

  

  مترطول  1,990
به ازاي  022001اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر مربع سطح مقطع 05/0افزايش هر 
 022002  

  

  مترطول  7,490

احداث جوي، نهر و كانال آبرساني خاكي تا 
متر مربع بدون تنظيم  05/0سطح مقطع  

  .ختهاي س هاي خاكي حاصله در زمين پشته

 022003  

  

  مترطول  3,020
به ازاي  022003اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر مربع سطح مقطع 05/0افزايش هر 
 022004  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  مترطول  1,550
خاكي اليروبي جوي و نهر و كانال آبرساني 

  .متر مربع با نيروي كارگر 05/0تا سطح مقطع 
 022005  

  

  مترطول  630
به ازاي  022005اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر مربع سطح مقطع 05/0افزايش هر 
 022006  

  

  هكتار   
در ... مالچ پاشي با مواد روغني و شيميايي يا 

  .اي اراضي هموار شني و ماسه
022007  

  

  هكتار   
در ... مالچ پاشي با مواد روغني و شيميايي يا 

  .اراضي تپه ماهوري
022008  

  

  هكتار   
در ... شيميايي يا  مالچ پاشي با مواد روغني و

  .اي هاي شني و ماسه اراضي تپه
022009  

  

  هكتار   
در ... مالچ پاشي با مواد روغني و شيميايي يا 

  .دار اراضي شني شيب
022010  

  

  كيلومتر   

ها گز و  جمع آوري و آماده سازي سرشاخه
ها براي  متر و امثال آن 2تا  5/1تاغ با ارتفاع 

. ه كارهاي الزماحداث بادشكن و انجام كلي
  )شود كسر كيلومتر به تناسب محاسبه مي(

022101  
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  كاشت.  سوم  لفص
  

   مقدمه
  
هاي مورد نياز محاسبه و منظور شده و صرفاً  آالت و تمامي فعاليت اين فصل هزينه دستمزد و انجام كارها و به كارگيري ابزار و ماشيندر  .1

 .شود رداخت ميهاي مورد نياز جداگانه محاسبه و پ بهاي نهاده

زيـر   با خاك و ماسه بادي و خلوط نمودن آن،و در صورت نياز مو پوشش آن با خاك پاشيدن بذر در سطح اراضي  از بذر پاشي،منظور  .2

 .باشد خاك نمودن بذر مي

  .دباش ميآن بدون اتالف وقت  و كاشت برداشت قلمه از محل يا نزديك محل كار و انتقال ،منظور از قلمه كاري مستقيم .3

  .تهيه تا زمان كاشت استزمان حفظ و نگهداري قلمه از  ،منظور از نگهداري قلمه در شرايط مناسب تا زمان مهيا شدن شرايط الزم .4

  .روي آن است و كافي تن بذر در چاله و ريختن خاك مناسبكاش ،منظور از بذركاري .5

گـود پـاي آن   اطـراف و  گود و ريختن خاك مناسب و كافي در  قراردادن قلمه يا نهال بصورت مناسب در ،لمنظور از كاشت قلمه يا نها .6

  است 

  .قلمه كاري يعني قراردادن يا فروبردن قلمه درمحل كاشت و در صورت نياز ريختن خاك مناسب و كافي اطراف آن تا استقرار وايستايي .7

   .مراجعه شود مربوطها و ضوابط  و ساير كارهاي اجرايي نظير آن به دستورالعملكاري ربذدر چاله و ابعاد تعداد در مورد  .8

  .مراجعه شود مربوطها و ضوابط  به دستورالعمل يا فواصل آنها واحد سطح در در مورد تعداد قلمه .9

 .هاي كنده شده و پوشاندن آن با خاك مناسب و كافي كاري كشت تعدادي بذر به صورت تجمعي در چاله منظور از كپه .10

هاي نهال كـاري شـده    هاي خشك شده يا آلوده يا آفت زده كنده شده يا جامانده در عرصه ين نهالواكاري يعني كاشت نهال سالم، جايگز .11

 .شود هزينه انجام عمليات واكاري براي انواع مختلف كاشت حداكثر معادل بيست درصد رديف مربوط محاسبه و پرداخت مي. است

  . داشته باشد و استاندارد الزم رابذر تحويلي به پيمانكار بايد بوجاري شده  .12
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

 030101  .كيلوگرم در هكتار 50بذرپاشي تا  هكتار 136,000  

  030102   .بذرپاشي با ماشين بذر پاش  هكتار  74,600  
  

  هكتار   
بذرپاشي با هواپيما با عرض متوسط در  هر 

  .متر 50رفت 
 030103  

  

  وگرمكيل  290

اختالط بذور در كشت مخلوط يا مخلوط 
نمودن بذور با مواد افزودني مانند ماسه و 

  .سبوس بر حسب وزن مخلوط

 030201  

  030301   .پوشاندن بذر با خاك توسط كارگر  مترمربع  175  
  

  هزار چاله  353,500
 1000كپه كاري به وسيله تيشه يا فوكا براي 

  .چاله در هكتار
 030401  

  

  هزار چاله  247,500

به ازاي هر  030401اضافه بها نسبت به رديف 
چاله به تناسب  1000كسر (هزار چاله اضافي 

  ).شود محاسبه مي

 030402  

  

  صد چاله  -28,300

به ازاي هر  030401كسر بها نسبت به رديف 
چاله  100كسر (چاله  1000چاله كمتر از  100

  ).شود به تناسب محاسبه مي

 030403  

  

  هزار چاله  428,500

و  15هاي كنده شده به قطر  بذر كاري در چاله
سانتيمتر و خاك دادن روي آن به  15عمق 

چاله  1000وسيله نيروي كارگر، به ازاي هر 
كسر يا اضافه هر هزار چاله به تناسب (

  ).شود محاسبه مي

 030501  

  

  مترمربع  3,180

بذركاري از انواع بذور مثمر مانند گردو و 
م در نهالستان و خزانه به وسيله نيروي بادا

  .كارگر

 030502  

  

  مترمربع  3,970
بذركاري از انواع بذور غير مثمر در نهالستان و 

  .خزانه به وسيله نيروي كارگر
 030503  

  

  گلدان  645

هاي مثمر در داخل گلدان  بذركاري گونه
پالستيكي و پركردن آن با خاك، ماسه بادي و 

  . در نهالستان كود به نسبت الزم

 030504  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  گلدان  610

هاي غيرمثمر در داخل گلدان  بذركاري گونه
پالستيكي و پركردن آن با خاك، ماسه بادي و 

  .كود به نسبت الزم در نهالستان

 030505  

  

  هكتار  310,000

بذركاري به صورت كشت رديفي با ماشين 
در فواصل حداكثر يك متر از  ).رديف كاري(

  .هم

 030506  

  

  هكتار  1,567,000

بذركاري به صورت كشت رديفي با ايجاد 
 15در اراضي تا شيب ) جوي و پشته(شيار 

  .درصد با ماشين

 030507  

  

  هكتار  26,616,000

و پشته با   كشت رديفي همراه با ايجاد جوي
مترمربع به وسيله نيروي  03/0سطح مقطع تا 

  .كارگر

 030508  

  

  هزار چاله   

 1000به ازاي هر  030501ه رديف اضافه بها ب
به نسبت محاسبه  1000كسر . ( چاله اضافي

  ).شود مي

 030509  

  

  متر مربع   

بذر كاري بذور دانه درشت نظير گردو و بادام 
هاي آماده به فواصل  ها در پشته و امثال آن

  .متر از همديگر، به وسيله كارگر 4حدود 

 030510  

  

  قلمه  250
به منظور ريشه دار كردن آن اشت انواع قلمه ك

  .در نهالستان و خزانه
 030601  

  

  قلمه  710

كاشت قلمه مثمر و غير مثمر در گلدان و پر 
كردن آن با خاك و ماسه بادي و كود آماده 

  .شده از قبل به نسبت الزم

 030602  

  

  قلمه  1,910

به صورت ) قلمه كاري(كاشت انواع قلمه 
شامل كاشت ) عرصه(مستقيم در بستر اصلي 

هاي  قلمه و خاكريزي و آبياري اول در زمين
  .نرم

 030603  

  

  قلمه  3,160

به صورت ) قلمه كاري(كاشت انواع قلمه 
شامل كاشت ) عرصه(مستقيم در بستر اصلي 

هاي  قلمه و خاكريزي و آبياري اول در زمين
  .سخت

 030604  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  اصله  6,190

در دار، پاجوش  اشت انواع نهال و قلمه ريشهك
متر با پر  سانتي 50و عمق  50چاله به قطر 

  .كردن چاله

 030701  

  

  اصله  13,600

كاشت انواع نهال، قلمه ريشه دار، پاجوش در 
متر با پر  سانتي 60و عمق  70چاله به قطر 

  .كردن چاله

 030702  

  

  اصله  40,600
كاشت انواع نهال، قلمه ريشه دار، پاجوش در 

  .تر با پركردن چالهم 1و عمق  1چاله به قطر 
 030703  

  

  اصله  54,400

كاشت انواع نهال، قلمه ريشه دار، پاجوش در 
متر با پر كردن  5/1چاله به قطر يك و عمق 

  .چاله

 030704  

  

  اصله   

كاشت انواع نهال، قلمه و پاجوش در چاله به 
متر از بستر و  سانتي 30و عمق تا  40قطر تا 

 70و قطر  70كف گودالهاي با عمق بيش از 
مانند مو كاري و بادام (متر و آبياري اول  سانتي
  ).كاري

 030705  

  030801   .اي توسط ماشين كاشت گياهان بوته  بوته  890  
  

  اصله  4,980
كود دهي از نوع كود شيميايي پاي نهال با كليه 

  .كارهاي الزم
 030901  

  

  اصله   
 كود دهي از نوع كود حيواني پاي نهال با كليه

  .كارهاي الزم
 030902  
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  نگهداري و حفاظت.  چهارم  فصل 
  
   مقدمه 

و شامل . در بخش كشاورزي است كه در كليه عمليات بيولوژيكي منابع طبيعي مصداق دارد) داشت(واژه نگهداري، به مفهوم واژه   
  . است... عمليات كود پاشي، سله شكني، آبياري و 

داربست، تهيه پايه، سيم، ميخ و چكش و ابزار الزم بعهده پيمانكـار    حصور كردن و حفاظت و يا احداثها بمنظور م در تهيه و نصب پايه .1
هـاي   ها نياز به مصالح بنايي مثل سيمان، سنگ يا بتن و مالت باشـد، هزينـه مربـوط جداگانـه از رديـف      چنانچه جهت استقرار پايه. است

  . ل بتن و كارهاي بتني محاسبه خواهد شدو فص) بنايي با سنگ( مربوط در فصل عمليات سنگي 
 .مقاومت كافي داشـته باشـد   سوراخهاي الزم و مورد نياز بايد قبالً تعبيه شده و ميلگرد و بتن آنها ،هاي فلزي و بتني مورد مصرف در پايه .2

  .وزن پايه باشد 05/0هاي فلزي نبايد بيش از  همچنين وزن شاخكهاي زير پايه

پايـه   ،و مقاومت و دوام كافي داشته باشد و در صـورت تـازه نبـودن    هدوسالم ب ،ز نظر پوسيدگي و ضعف در مقطعهاي چوبي بايد ا پايه .3
   .خوردگي باشد بدون پوست و كرم

مجـاورت   كه براي نگهداري يا تكيه گاه برخي گياهان تا زمان استقرار دائمي تهيـه و در ، صارتفاع مشخ قطعه چوبي است با ،چوب قيم .4
  .شود ميمتصل به آن گياه و ر خاك مستقر پاي گياه د

ها، چنانچه داربست داراي سطوح افقي و عمودي باشد، هر قسمت جداگانه از رديف مربوط محاسـبه   در تهيه مصالح براي احداث داربست .5
 . خواهد شد

 .شده استا كلوخه ي وي است كه بر اثر آب خوردن متورم و داراي اشكال نامنظم ينرم كردن خاكها ،منظور از سله شكني .6

   .باشد كه مانع از باروري و يا رشد مناسب گياه هستند في و خشك و يا آلوده ميادفع يا بريدن شاخ و برگهاي اض ،منظور از هرس .7
پالستيك و يا غيره مي باشد كه بـه منظورهـاي   ، و يا نهال به وسيله پارچه، پوشاندن و بستن درخت نهال درختان يا تنه منظور از پوشش .8

  .ختلف انجام مي گيردم
شلنگ  ليتري با يك كارگر، 6000) مخزن است يا فقط تانكر به معناي دارنظور ماشين تانكرم(يك تانكر  ،ها در آبياري براي نگهداري نهال .9

ري شود، حداقل مقدار آب الزم بـراي آبيـا   بهاي آب در صورت خريد جداگانه پرداخت مي .منظور شده است آب، و بهايو ملحقات آن 
 .ليتر در هر نوبت آبياري است 20ساله و باالتر  2ليتر و براي  10هاي يكساله و تازه كاشت  نهال

سنگي اضافه بها معادل  هاي زمينو براي انجام كار در  غير سنگي پيش بيني شده است هاي زمينها در  ي اين فصل نصب پايهها رديفدر  .10
 .از فصل دوم پرداخت مي گردد) ها كني پايه پي(ينه گود برداري شود كه هز يادآوري مي .گيرد درصد تعلق مي 25

 .هاي مربوط منظور شده است هاي اين فصل هزينه حمل تمام وسايل و مصالح در قيمت رديف در رديف .11

هاي ثابت  الههاي متحرك است و يا نق در سيم نقاله) محوري(منظور از پايه سيم نقاله در اين فصل پايه هاي موقت نگهدارنده سيم حمال  .12
 .هاي بهاي كارهاي چوبي و فلزي مرتبط استفاده خواهد شد هاي دايمي چوبي و يا فلزي از فهرست جهت پايه

 .منظور از ارتفاع پايه فاصله سطح نگهدارنده سيم حمال از بلندترين نقطه زمين در مسير سيم نقاله تا سطح نگهدارنده است .13
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 .شوند م ميهاي موقت به چوبي و كابلي تقسي پايه .14

 .شود يك متر داخل خاك از طول پايه جزو ارتفاع پايه محسوب نمي .15

ها با وسايل برنده و دستي  هاي خشبي از قبيل ارملك، تمشك، سرخس و درختچه هاي جنگلي، آزاد كردن به معني حذف گزينه در عرصه .16
كمي و كيفي درختان با وسايل برنـده دسـتي كوچـك    هاي درختي مهاجم به منظور پرورش و رشد  پاك كردن به معني حذف گونه. است
 .هاي خشك و زنده در ارتفاعات پايين ساقه درختان با وسايل برنده دستي است و هرس به معني حذف شاخه. است

مـثال در صـورت   . ي فهرسـت بهـا محاسـبه خواهنـد شـد     ها فصلهاي مرتبط در  بر، اجزا پروژه احداث آتش بر پايه رديف در ايجاد آتش .17
  .بر با بيل مكانيكي از فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده خواهد گرديد حداث كانال آتشا
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

 پايه 19,900

هاي چوبي جنگلي  تهيه و نصب انواع پايه
سطح مقطع (متر   سانتي 8گرده با قطر متوسط 

متر  5/1با ارتفاع   )متر مربع سانتي 50متوسط 
 .بمنظور حفاظت و حصاركشي

 040101 

  

  پايه  4,700
به ازاي هر  040101اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0
 040102  

  

  پايه  4,480

به ازاي هر  040101اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به قطر متوسط پايه اضافه  يك سانتي

متر مربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040103  

  

  پايه  20,600

هاي چوبي جنگلي دو  تهيه و نصب انواع پايه
سطح (متر   سانتي 8تراش با بعد متوسط 

با ارتفاع    )متر مربع سانتي 50مقطع متوسط 
  .متر بمنظور حفاظت و حصاركشي 5/1

 040201  

  

  پايه  5,240
به ازاي هر  040201سبت به رديف اضافه بها ن

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0
 040202  

  

  پايه  5,270

به ازاي هر  040201اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به بعد متوسط پايه اضافه  يك سانتي

مترمربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040203  

  

  پايه  22,500

هاي چوبي جنگلي  نصب انواع پايه تهيه و
متر   سانتي 8چهار تراش با بعد متوسط  

با  ) متر مربع سانتي 50سطح مقطع متوسط (
  .متر بمنظور حفاظت و حصاركشي 5/1ارتفاع 

 040301  

  

  پايه  6,000
به ازاي  040301اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0هر 
 040302  

  

  پايه  5,810

به ازاي  040301 رديف اضافه بها نسبت به
متر به بعد متوسط پايه اضافه  هر يك سانتي

مترمربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040303  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  پايه  14,500

هاي چوبي غيرجنگلي  تهيه و نصب انواع پايه
سطح مقطع (متر   سانتي 8گرده با قطر متوسط 

متر  5/1با ارتفاع   )متر مربع سانتي 50 متوسط
  .بمنظور حفاظت و حصاركشي

 040401  

  

  پايه  4,870
به ازاي هر  040401اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0
 040402  

  

  پايه  3,130

به ازاي هر  040401اضافه بها نسبت به رديف 
ايه اضافه متر كه به قطر متوسط پ يك سانتي

مترمربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040403  

  

  پايه  17,300

هاي چوبي غير جنگلي  تهيه و نصب انواع پايه
سطح (متر   سانتي 8دو تراش با بعد متوسط 

با ارتفاع   )متر مربع سانتي 50مقطع متوسط 
  .متر بمنظور حفاظت و حصاركشي 5/1

 040501  

  

  پايه  5,620
به ازاي هر  040501اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0
 040502  

  

  پايه  3,760

به ازاي هر  040501اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به بعد متوسط پايه اضافه  يك سانتي

متر مربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040503  

  

  پايه  18,000

هاي چوبي غيرجنگلي  تهيه و نصب انواع پايه
سطح (متر   سانتي 8چهارتراش با بعد متوسط 

با ارتفاع  ) متر مربع سانتي 50مقطع متوسط 
  .متر بمنظور حفاظت و حصاركشي 5/1

 040601  

  

  پايه  5,610
به ازاي هر  040601اضافه بها نسبت به رديف 

  .اضافه شود متر كه به ارتفاع پايه 5/0
 040602  

  

  پايه  3,920

به ازاي هر  040601اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به بعد متوسط پايه اضافه  يك سانتي

مترمربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040603  



  حفاظت نگهداري و. چهارمفصل 
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 

  
 

26 

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

  

  پايه  17,600

تهيه و نصب انواع پايه بتني ساده با مقطع گرد 
سطح مقطع (متر  تيسان 8و قطر متوسط 

متر  5/1با ارتفاع  ) متر مربع سانتي 50متوسط 
  .بمنظور حفاظت و حصاركشي

 040701  

  

  پايه  5,410
به ازاي هر  040701اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0
 040702  

  

  پايه  3,500

به ازاي هر  040701اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به قطر متوسط پايه اضافه  يك سانتي

متر مربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040703  

  

  پايه  19,200

تهيه و نصب انواع پايه بتني ساده با مقطع 
 8و بعد متوسط ) چهار ضلعي(چهارگوش 

متر  سانتي 50سطح مقطع متوسط (متر   سانتي
ور حفاظت و متر بمنظ 5/1با ارتفاع  ) مربع

  .حصاركشي

 040801  

  

  پايه  5,760
به ازاي  040801اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0هر 
 040802  

  

  پايه  3,600

به ازاي  040801اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به بعد متوسط پايه اضافه  هر يك سانتي

طح مقطع متر مربع كه به س سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040803  

  

  پايه  33,800

 )T ( دار بال تهيه و نصب انواع پايه بتني مسلح
سطح مقطع (متر   سانتي 8شكل با بعد متوسط 

متر  5/1با ارتفاع  ) متر مربع سانتي 50متوسط 
  .منظور حفاظت و حصاركشي هب

 040901  

  

  پايه  9,480
ه ازاي هر ب 040901اضافه بها نسبت به رديف 

  .متر كه به ارتفاع پايه اضافه شود 5/0
 040902  

  

  پايه  6,520

به ازاي هر  040901اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به بعد متوسط پايه اضافه  يك سانتي

مترمربع كه به سطح مقطع  سانتي 10هر (شود 
  ).پايه اضافه شود

 040903  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  كيلوگرم  23,100

اي فلزي ساده و ه تهيه و نصب انواع پايه
، لوله سياه و  ، سپري هاي نبشي سبك با پروفيل

  .كيلوگرم 10امثال آنها براي هر پايه با وزن تا 

 041001  

  

  كيلوگرم  21,900

هاي فلزي ساده و  تهيه و نصب انواع پايه
، لوله سياه و  ، سپري هاي نبشي سبك با پروفيل

 10امثال آنها براي هر پايه با وزن بيش از 
  .لوگرمكي

 041002  

  

  كيلوگرم  33,400
هاي فلزي ساده و  تهيه و نصب انواع پايه

  .سبك با لوله گالوانيزه براي هر پايه
 041003  

  

  كيلوگرم  27,700

هاي فلزي ساده و  تهيه و نصب انواع پايه
هاي سبك توخالي براي هر  سبك با پروفيل

  .پايه

 041004  

  

  پايه  19,800

هاي چوبي  و دستكها  تهيه و نصب تيرك
مايل و نيز پشت بند نگهدارنده و تقويتي 

  . متر 5/1هاي چوبي با طول تا  پايه

 041101  

  

  پايه  24,800

هاي چوبي  ها و دستك تهيه و نصب تيرك
مايل و نيز پشت بند نگهدارنده و تقويتي 

  . متر 2هاي چوبي با طول تا  پايه

 041102  

  

  پايه  29,700

هاي چوبي  ا و دستكه تهيه و نصب تيرك
مايل و نيز پشت بند نگهدارنده و تقويتي 

  . متر 5/2هاي چوبي با طول تا  پايه

 041103  

  

  پايه  36,600

هاي چوبي  ها و دستك تهيه و نصب تيرك
مايل و نيز پشت بند نگهدارنده و تقويتي 

  . متر 3هاي چوبي با طول تا  پايه

 041104  

  

  پايه   

 Aهاي سيم نقاله چوبي  تهيه ونصب انواع پايه
متر اعم از گرد  سانتي 150شكل با سطح مقطع 

  .يا چهار تراش

 041105  

  

  پايه   

به ازاي هر  041105اضافه بها نسبت به رديف 
متر كه به قطر متوسط پايه اضافه  سانتي 5

  .شود

 041106  

  

  پايه   
هاي چوبي براي احداث  تهيه و نصب پايه

  .داربست
 041201  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  ايهپ   
هاي بتني براي احداث  تهيه و نصب پايه

  .داربست
 041301  

  

  كيلوگرم   
هاي فلزي براي احداث  تهيه و نصب پايه

  .داربست
 041401  

  

  پايه  3,930

ها و  هاي نصب پايه اضافه بها به كليه رديف
، بتني و فلزي چنانچه در  هاي چوبي ستون

روي خطوط مستقيم و منظم و با فواصل معين 
  .بق نقشه باشدو ط

 041501  

  

  مترطول  12,500

 25تهيه و نصب سيم خاردار به فاصله 
متر به ازاي  2رديف و تا ارتفاع  8متر تا  سانتي

  .هر رديف طول سيم نصب شده

 041601  

  

  مترطول  32,200

) كالفي(اي  تهيه و نصب سيم خاردار حلقه
روي سطح زمين با كليه لوازم مربوط بر 

  .يم نصب شدهحسب كيلوگرم س

 041602  

  

  كيلوگرم  775

براي افزايش  041601  اضافه بها به رديف
، سه تا چهار  متر يكبار 3تا  2ارتفاع بيش از 

هاي  متر دو بار و به همين ترتيب براي ارتفاع
  .بيشتر

 041603  

  

  مترمربع  41,600
 2توري درشت چشمه تا ارتفاع   تهيه و نصب

  .گذاشته شدههاي كار  متر بر روي پايه
 041701  

  

  مترمربع  12,600
تهيه و نصب توري مرغي يا فنس بر روي پايه 

  .متر 2تا ارتفاع كار گذاشته شده 
 041801  

  

  مترمربع  3,390

هاي نصب توري در  اضافه بها نسبت به رديف
 2متر باشد، براي  2صورتي كه ارتفاع بيش از 

همين متر دو بار و به  4تا  3،  متر يكبار 3تا 
  . هاي بيشتر ترتيب براي ارتفاع

 041901  

  

  مترمربع  34,700

هاي از جنس  ها و دستك محصور كردن با پايه
هاي جنگلي با مقاطع گرده  چوب

  ).تفرجگاهي(

 042001  

  

  مترمربع  31,000

هاي از جنس  ها و دستك محصور كردن با پايه
هاي جنگلي با مقاطع دو تراش و  چوب
  ).يتفرجگاه(اي  الشه

 042002  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمربع  28,500

هاي چهار تراش و  محصور كردن با پايه
اي از جنس  هاي چهارتراش و تخته دستك
  ).تفرجگاهي(هاي جنگلي  چوب

 042003  

  

  مترمربع  8,220

تا  042001هاي  اضافه بها نسبت به رديف
براي فاق و زبانه كردن قطعات و  042003

ل كردن  گندگي كردن يا گونيايي كردن، شكي
  . و فارسي بر كردن اعضا و قطعات

 042004  

  

  كيلوگرم  660
ضد عفوني كردن بذر با سموم مورد نياز 

  .برحسب بذر ضد عفوني شده) پودري(
 042301  

  

  قلمه  195

نگهداري قلمه در شرايط مناسب تا مهيا شدن 
شرايط الزم، تا زمان حمل در نهالستان و 

  .خزانه بازاي هر روز

 042401  

  

  قلمه  260

نگهداري قلمه در شرايط مناسب تا مهيا شدن 
شرايط الزم براي حمل، در محل تهيه قلمه 

  .بازاي هر روز

 042402  

  

  نهال  410

نگهداري قلمه در شرايط مناسب تا مهيا شدن 
كاري  قلمه شرايط الزم، در زمين اصلي براي 

  . بازاي هر روز

 042403  

  

  قلمه  145
با هورمون جهت تسريع در آغشته كردن قلمه 

  .دار شدن ريشه
 042501  

  

  اصله  260

در آوردن نهال از خاك در خزانه يا نهالستان 
هاي يك تا دو ساله با حجم ريشه و  براي نهال

خاك مناسب و بدون آسيب ديدگي با نيروي 
  .كارگر

 042601  

  

  اصله  645

نهالستان  خزانه يا در آوردن نهال از خاك در
ساله با حجم ريشه و  2هاي بيش از  براي نهال

ديدگي با نيروي   خاك مناسب بدون آسيب
  .كارگر

 042602  

  

  اصله   

نهالستان  خزانه يا در آوردن نهال از خاك در
ساله با حجم ريشه و  2هاي يك تا  براي نهال

  .ديدگي با ماشين خاك مناسب بدون آسيب 

 042603  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  اصله   

نهالستان  خزانه يا در آوردن نهال از خاك در
و   ريشه با حجم  ساله  2از   هاي بيش براي نهال

  .ديدگي با ماشين  خاك مناسب بدون آسيب

 042604  

  

  اصله  21,100
نهالستان  خزانه يا ها در بندي نهال دستمزد بسته

  .الزم پيچ نمودن آنها با تمام مصالح و گوني 
 042701  

  

  قلمه  1,150

محل تهيه قلمه  ها در هقلم  بندي دستمزد بسته
نمودن آنها با تمام  پيچ  و گوني  نهالستان يا

  .الزم مصالح

 042702  

  

  اصله  580

آغشتگي (آرايش و ضدعفوني كردن ريشه 
در موقع كاشت نهال در بستر اصلي ) ريشه

  ).پاراليناژ(

 042801  

  

  هكتار  4,100,000

هاي هرز  دستمزد سمپاشي و دفع كامل علف
نهالستان با استفاده از سموم علف  در خزانه و

  .كش به وسيله كارگر

 042901  

  

  هكتار  714,500
دستمزد سمپاشي براي مبارزه با آفات و 

  .هاي گياهي بيماري
 042902  

  

  هكتار   
بابت سم  042902اضافه بها نسبت به رديف 

  .پاشي در اراضي جنگلي
042903  

  

  هكتار  7,177,000

ارگر بدون استفاده دفع علفهاي هرز توسط ك
وجين (از سم در نهالستان براي هر نوبت 

  ).كامل

 043001  

  

  هكتار  680,500

هاي گياهي بدون  دستمزد دفع آفات و بيماري
استفاده از سم با روش مكانيكي و حذف 

  .هاي آفت زده و سوزاندن آنها شاخه

 043101  

  

  مترطول  955

اخل هاي هرز كانال آبياري در د مبارزه با علف
با استفاده (و خارج مزرعه به روش شيميايي 

  .، بر حسب طول كانال)از سموم علف كشي

 043201  

  

  مترطول  2,170

هاي هرز كانال آبياري در داخل  مبارزه با علف
هاي فيزيكي، بر  و خارج مزرعه به روش

  .حسب طول كانال

 043301  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  هكتار  333,500

احم با دستمزد مبارزه با حيوانات موذي و مز
با (هاي مسموم  استفاده از سموم و يا طعمه

  ).يكصد تله و طعمه يكصد گرمي

 043401  

  

  اصله  23,100

ها تا ارتفاع  دستمزد پوشش ساقه يا تنه نهال
يك متر به منظور مبارزه با خرگوش و امثال 

  .آن

 043501  

  

  اصله  2,780
دستمزد پوشش تنه و ساقه درختان با استفاده 

  .مواد شيميايي از سموم و
 043502  

  

  اصله  7,680

متر براي  2ها تا ارتفاع  دستمزد پوشش نهال
ها در اثر تابش  جلوگيري از سوختگي برگ

احداث سايبان يا چپر (خورشيد يا يخ زدگي 
  ).كردن

 043601  

  

  مربعمتر   
هاي تازه  احداث سايبان براي گياهان و جوانه

  .كاشت
043602  

  

  هكتار  1,575,000
هاي  ها از سرمازدگي با روش حفاظت نهال

  .گرمايي بازاي هر شبانه روز محافظت
 043701  

  

  اصله  2,240

نصب و بستن چوب قيم ساده به منظور 
هاي يك تا دو ساله و  ها و نهال استقرار قلمه
  . تازه كاشت

 043801  

  

  اصله  4,320
دار براي  نصب و بستن چوب قيم شاخه

  .ها لهاي نها نگهداري شاخه
 043802  

  

  اصله  1,750
نصب قيم براي گياهان مثمر و غيرمثمر رونده 

  .جات نظير گياهان جاليزي و صيفي
 043803  

  

  مترمربع  24,900

تهيه و احداث داربست از چوب و سيم 
هاي  ها و گونه گالوانيزه به منظور استقرار نهال

  .رونده مانند مو

 043901  

  

  مترمربع  27,000
هاي  ه بان براي گياهان و جوانهاحداث ساي
  .تازه كاشت

 044001  

  

  مترمربع   

تهيه مصالح و احداث داربست افقي از چوب 
ها و  و سيم گالوانيزه به منظور استقرار نهال

  . هاي رونده مانند مو گونه

 044002  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمربع   

تهيه مصالح و احداث داربست عمودي از 
تقرار چوب و سيم گالوانيزه به منظور اس

  . هاي رونده ها و گونه نهال

 044003  

  

  مترمربع   

تهيه مصالح و احداث داربست افقي از بتن 
مصلح و سيم گالوانيزه به منظور استقرار 

  . هاي رونده ها و گونه نهال

 044004  

  

  مترمربع   

تهيه مصالح و احداث داربست افقي و سيم 
هاي  ها و گونه گالوانيزه به منظور استقرار نهال

  . رونده

 044005  

  

  مترمربع   

تهيه مصالح و احداث داربست عمودي از پايه 
ها  فلزي و سيم گالوانيزه به منظور استقرار نهال

  . هاي رونده و گونه

 044006  

  

  مترمربع  45,800
هاي بتني مسلح  تهيه و احداث داربست از پايه

  .و سيم گالوانيزه
 044401  

  

  اصله  235

هاي يكساله و دو ساله به  لشاخه زني نها
منظور هرس فرم در نهالستان و جمع آوري 

  .هاي هرس شده شاخه

 044501  

  

  اصله  1,180
ها و  هرس سبز جهت از بين بردن تنه جوش

  .ها و جمع آوري آن پاجوش
 044601  

  

  اصله  2,350

 2هاي خشك درختان  هرس و حذف شاخه
ي ها به غير از مو و گونه(ساله  5ساله تا 

  ).رونده

 044701  

  

  اصله  3,870

 5هاي خشك درختان  هرس و حذف شاخه
سال به باال و درختان مو و نظاير آن و جمع 

  .ها آوري شاخه

 044702  

  

  اصله  5,830
دستمزد پيوند زني نهال بر حسب هر پيوند 

  .گرفته
 044801  

  044901   .سله شكني در نهالستان و خزانه  مترمربع  990  
  

  اصله  3,840

ها و  و ايجاد آبگير براي نهال) فوكازني(پاكني 
هاي كاشته شده در عرصه تا سطح يك  بوته

  .متر مربع

 045001  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  اصله  1,280

هاي اطراف  دستمزد پوشش سطح تشتك
ها با كاه و كلش جهت جلوگيري از  نهال

هاي تا دو  تبخير رطوبت در عرصه براي نهال
  .ساله

 045101  

  

  اصله  1,160
ها  الرطوبت تمزد آبياري با استفاده از جاذبدس

  ).، بيوشيمي شيميايي(
 045201  

  

  اصله  2,530

كاري شده  هاي نهال هزينه آبياري در عرصه
براي هر نوبت آبياري با تانكر آب غير 
موتوري سيار و كارگر همراه آب و لوازم 

  .انتقال آب دستي

 045301  

  

  اصله  1,260

كاري شده  هاي نهال هزينه آبياري در عرصه
براي هر نوبت آبياري با منبع آب ثابت توسط 
كارگر با استفاده از شلنگ سيار و شير كنترل 

  .سر شيلنگ و خريد آب

 045401  

  

  اصله  205

و   كاري شده هاي نهال هزينه آبياري در عرصه
هاي ثابت  شده با كنترل شير فلكه لوله كشي

  ).سيستم آبياري تحت فشار(

 045402  

  

  گلدان  115
هاي گلداني در نهالستان براي هر  آبياري نهال

  .پاشي دستي نوبت توسط كارگر و آب
 045501  

  

  مترمربع  355

هاي كاشته شده در خزانه به  آبياري نهال
صورت كرتي براي هر نوبت آبياري تا هزار 

  .متر مربع توسط كارگر

 045601  

  

  مترمربع  315

در خزانه به  هاي كاشته شده آبياري نهال
صورت كرتي براي هر نوبت آبياري براي 

  .مازاد از هزار مترمربع توسط كارگر

 045602  
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  عمليات خاكي با دست. پنجمفصل 
  
   مقدمه 
  
در مواردي كه به علت كمي حجم عمليات خاكي يـا محـدوديتهاي محـل     .شود ميطور معمول به وسيله ماشين انجام به  ،عمليات خاكي .1

ي فصـل عمليـات   هـا  رديـف هنگام تهيه برآورداقالم اين نوع كارها با اسـتفاده از  ،عمليات خاكي با دست اجتناب ناپذير باشدانجام ،اجرا

پرداخـت حجـم افـزايش    ، ان برآورد شده بيشتر شودزاز مي ،در صورتي كه حجم عمليات خاكي با دست .شود ميخاكي با دست برآورد 

  .باشد مياييد كارفرما مجاز اين فصل تنها با ت هاي يافته با قيمت

شود و همچنين عمليات كوبيدن كـه توسـط وسـايل دسـتي يـا غلطكهـا و ويبراتورهـاي         ميعمليات خاكبرداري كه توسط دج بر انجام  .2

  .شود ميعمليات خاكي دستي محسوب  ،انجام شود نيز) غير خودرو و كششي(موتوري دستي 

شود و از بابت تغيير  ميجلسه ها محاسبه  دستور كار ها و صورت ،قشه و مشخصاتبراساس كار اجرا شده طبق ن ،حجم عمليات خاكي .3

  .هيچ گونه پرداختي به عمل نخواهد آمد ،حجم ناشي از نشست يا تورم يا كوبيدن مصالح

  .شوند ميع زمينها به صورت زير طبقه بندي نواا .4

  .د به حدي درآن فرو رود كه انجام عمليات به سهولت مقدور نباشدي هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خوهاي زمينلجني  هاي زمين .4-1

  .ي هستند كه با بيل قابل برداشت باشندهاي زميننرم  هاي زمين .4-2

  .ي هستند كه با كلنگ يا دج بركنده شوندهاي زمينسخت  هاي زمين .4-3

 ي كـه در آن قطعـات  هـاي  زمين .ري يا مواد منفجره نياز باشدي هستند كه براي كندن آنها چكشهاي بادي سنگبهاي زمينسنگي  هاي زمين .4-4

توام با خاك يا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشـد زمـين سـنگي تلقـي     ) سنگهايي كه باوسايل دستي قابل جابجايي است (معمولي سنگ 

  .شوند مين

مهنـدس مشـاور يـا    در سايرعمليات خاكي با تاييـد   و طبقه بندي زمين مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبا تاييد  ،بندي زمين پي هاطبقه  .5

  .شود ميو تصويب كارفرما تعيين  دستگاه نظارت

گ سنگ برخورد شـود كـه   ربز اتبه قطع ،غير سنگي يا ريزشهاي سنگي هاي زمينمواردي كه در خاكبرداري و پي كني و كانال كني در  .6

در آن صورت معادل حجم سنگهايي كـه   ،رد كردن قطعه سنگ باشدبرداشت آن مستلزم خ مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبه تشخيص 

شـود و در صـورت انجـام     مـي پرداخـت   ،ي مربوط در اين فصلها رديفخاكبرداري سنگي منظور شده و بهاي آن از  ،شوند ميشكسته 

   .قابل پرداخت است ،بهاي آن طبق رديف مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين ،عمليات با ماشين

اجرايـي   هاي سازي الزم باشد كه در نقشه فاصله أي بين ديواره پي كني و پي ،واردي كه براي اجراي پي سازي ها و احداث ديوارهادر م .7

بايد با مصالح  ،بعد از اتمام عمليات ،اين فاصله اضافي .كني اضافه خواهد شد سانتيمتر به ابعاد پي 50از هر طرف  ،پيش بيني نشده است
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 .شودي مربوط پرداخت ها رديفپر شود و در صورت لزوم كوبيده شده و بهاي آن براساس  س مشاور يا دستگاه نظارتمهندمورد قبول 

  .شود ميو تعيين  مهندس مشاور يا دستگاه نظارتدر موارد خاص نظير خاكهاي ريزشي فاصله اضافي با نظر 

پركـردن مجـدد قسـمتهاي     ،اجرايي و دستور كارها انجـام گيـرد   يها درج شده درنقشه هاي نچه خاكبرداري و پي كني بيش از اندازهچنا .8

به عهـده پيمانكـار اسـت و از ايـن      ،و درصورت لزوم كوبيدن آن مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبا مصالح با كيفيت قابل قبول ،اضافي

   .بابت وجهي پرداخت نخواهد شد

م الزم به منظور تامين ايمني و انجام عمليـات حفـاظتي اسـت و پرداخـت     پيمانكار ملزم به انجام هر نوع اقدا،درعمليات خاكي در سنگ .9

  .اضافي از اين بابت صورت نخواهد گرفت

گيرد پنجاه در صد هزينه پرداخت زير آب منظـور خواهـد    ميبراي مواردي كه آبكشي با تلمبه دستي يا ساير وسايل دستي ديگر صورت  .10

  .شد

  :است  به شرح زير ،نحوه پرداخت هزينه حمل خاك .11

 حجـم خـاكي كـه    ،به خارج كارگاه يا به خاكريزهـا و گودبرداري و كانال كني در مورد حمل خاكهاي حاصل از خاكبرداري و پي كني  .11-1

مربوط به افزايش حجم و تورم در قيمتها منظور شـده و پرداخـت    هاي هزينهو شود  ميمحل كنده شده محاسبه  هاي شود طبق اندازه ميحمل 

عدم مصرف ايـن خاكهـا در    ،بايد در خاكريزها مصرف شود ،تمام خاكهاي حاصل از موارد ياد شده .اين بابت به عمل نخواهد آمدديگري از 

و  مهنـدس مشـاور يـا دسـتگاه نظـارت     منوط به پيشنهاد  ،در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي ،خاكريزها يا حمل آنها به خارج كارگاه

  .م صورت جلسه اجرائي استتصويب كارفرما و تنظي

ود برابرحجم ش حجم خاكي كه حمل مي،براي مصرف در خاكريزها) داخل يا خارج كارگاه (در مورد خاكهاي تهيه شده از محل قرضه  .11-2

  .شود ميمحل مصرف در نظر گرفته  هاي اندازه

 ،يا كانال كنـي در شـرايط يكسـان از نظـر نـوع مـواد      ي گودبردار ،درمورد خاكهاي مصرفي درخاكريزها از محل خاكبرداري و پي كني .11-3

  .مالك محاسبه وپرداخت بهاي حمل خواهد بود ،كوتاهترين فاصله بين مركز ثقل خاكريز و خاكبرداري

 ،شود مييا در داخل كارگاه جابه جا  ،شود براي خاكها و مواد زايد كه به خارج كارگاه حمل مي ،ي حمل درج شده در اين فصلها رديف .12

ولي چنانچه بر  .و بارگيري مجدد پرداختي صورت نخواهد گرفت) دپوكردن(به عبارت ديگر براي انباشتن  .شود ميتنها يك بار پرداخت 

 مهندس مشاور يـا دسـتگاه نظـارت   حمل و بارگيري اضافي با پيشنهاد  ،حمل مجدد اجتناب ناپذير باشد ،حسب ضرورت و موقعيت كار

  .مربوط قابل پرداخت است هاي اي كه به تاييد كار فرما رسيده باشد، از رديف طبق دستور كار و صورت جلسه

مبنـاي محاسـبه    ،در صورت تعدد كوره هـا  .فاصله دهانه چاه تا انتهاي هريك ازكوره هاست،050301ز عمق درج شده دررديف منظور ا .13

ست وبراي هر يك از كوره ها به طـور جداگانـه محاسـبه    طول هر يك از كوره ها به عالوه عمق ميله ا ،متر 20اضافه بهاي عمق بيش از 

  .خواهد شد
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 .گيرد اي از اين بابت تعلق نمي متر لحاظ شده و پرداخت جداگانه 20حمل خاك تا فاصله  050501در رديف  .14

  .براي چاه فاضالب نفوذي درنظر گرفته شده است ،ي حفاري چاهها رديف .15

 .گيرد بابت تسطيح و رگالژ سطح خاكبرداري شده پرداختي صورت نخواهد گرفت يمدر مواردي كه عمليات پي كني با دست صورت  .16

درموارد خاص چنانچه نياز به انجام عمليات مذكور با دست  ،بايد با ماشين صورت گيرد) تريمينگ(ي بتني آبياري ها كانالرگالژ سطوح  .17

  .شود ميپرداخت  050702عمليات طبق رديف و تصويب كارفرما بهاي  مهندس مشاور يا دستگاه نظارتباشد با پيشنهاد 

  .بهاي تهيه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است 050704و  050703ي ها رديفدر   .18

  .شيبدار رقوم زمين طبيعي كنار پي متوسط رقوم نقاط باال و پايين پي مالك محاسبه حجم عمليات پي كني با دست است هاي زمين در  .19
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 مترمكعب 46,500

، حمل با زنبه يا چرخ  ها لجن برداري در پي
متري و  50دستي يا وسايل مشابه آن تا فاصله 

 .تخليه آنها

 050101 

  

  مترمكعب  19,000

، پي كني و گودبرداري و كانال كني  خاكبراري
متر و ريختن  2ق هاي نرم تا عم در زمين

  .هاي كنده شده به كنار محلهاي مربوط خاك

 050102  

  

  مترمكعب  49,500

، گودبرداري و كانال كني  ، پي كني خاكبرداري
متر و ريختن  2هاي سخت تا عمق  در زمين

  . هاي مربوط خاكهاي كنده شده به كنار محل

 050103  

  

  مترمكعب  519,000

ري و كانال كني ، گودبردا ، پي كني خاكبرداري
متر و ريختن  2هاي سنگي تا عمق  در زمين

  . هاي مربوط هاي كنده شده به كنار محل خاك

 050104  

  

  مترمكعب  451,500

كندن سنگ با مواد منفجره و كارگر مطابق با 
هاي كنده  نقشه و مشخصات و ريختن سنگ

  . شده به كنار و خارج محل مربوط

 050105  

  

  مترمكعب  16,600

تا  050102هاي  افه بها نسبت به رديفاض
، گودبرداري و  ، هرگاه عمق پي كني 050105

متر باشد براي حجم واقع  2كانال كني بيش از 
، يكبار و براي حجم واقع بين   متر 4تا  2بين 

متر دوبار و به همين ترتيب براي  6تا  4
  .هاي بيشتر عمق

 050201  

  

  مترمكعب  57,000

تا  050102هاي  ه رديفاضافه بها نسبت ب
در صورتي كه عمليات پائين تر از  050105

سطح آب زيرزميني صورت گيرد و براي 
، به كار بردن تلمبه  آبكشي حين انجام كار
  .  موتوري ضروري باشد

 050202  

  

  مترمكعب  211,000

متر و كوره و مخزن  2/1حفر ميله به قطر تا 
و سخت هاي نرم  با مقاطع مورد نياز در زمين

هاي  متر از دهانه چاه و حمل خاك 20تا عمق 
  . متري دهانه چاه 10حاصله تا فاصله 

 050301  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  29,300

، هرگاه  050301اضافه بها نسبت به رديف 
متر باشد براي حجم  20عمق چاه بيش از 

متر يكبار و  20متر اول مازاد بر  5واقع در 
ر و براي متر دوم دو با 5براي حجم واقع در 

بار و به همين  3متر سوم  5حجم واقع در 
  . هاي بيشتر ترتيب براي عمق

 050401  

  

  مترمكعب  11,300

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

  . متر و تسطيح الزم سانتي 15هاي حداكثر  اليه

 050501  

  

  مترمكعب  45,600

بارگيري مواد حاصله از هر نوع عمليات 
خاكي غير لجني و حمل با هر نوع وسيله 

متر و تخليه آن در مواردي كه  50دستي تا 
  .  استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد

 050502  

  

  مترمكعب  184,500
، پخش و تسطيح هر نوع  ، ريختن ، حمل تهيه

  . به هر ضخامتخاك زراعتي 
 050503  

  

  مترمكعب  50,800

تهيه خاك مناسب از خارج از محل مصرف و 
، بارگيري و  كارگاه براي خاكريزها شامل كندن

متر و تخليه در محل  100حمل تا فاصله 
  . مصرف

 050504  

  

  مترمكعب  32,300

براي  050502 و 050101 اضافه بها به رديف
 50كسر (تي متر حمل اضافي با وسايل دس 50

  ).شود متر به تناسب محاسبه مي

 050601  

  

  مترمكعب  51,200

 100به ازاي هر  050601اضافه بها به رديف 
 100كسر (متر  500متر اضافي و حداكثر تا 
  ).شود متر به تناسب محاسبه مي

 050602  

  

  مترمربع  1,450

تسطيح و رگالژ سطوح خاكريزي و 
ها كه با  نال، گودها و كا ها خاكبرداري پي

  .  ماشين انجام شده باشد

 050701  

  

  مترمربع  4,990

هاي شبكه  تسطيح و رگالژ سطوح كانال
با رواداري طبق مشخصات ) تريمينگ(آبياري 

  .  گيرد كه روي آنها پوشش بتوني قرار مي

 050702  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع  3,810

آبپاشي و كوبيدن سطوح خاكبرداري شده يا 
درصد  95حد تراكم سطوح زمين طبيعي تا 

  . به روش پروكتور استاندارد

 050703  

  

  مترمكعب  25,800

آبپاشي و كوبيدن قشرهاي خاكريزي در 
 95سانتيمتر با تراكم  15هاي حداكثر  اليه

درصد به روش پروكتور استاندارد در هر عمق 
  . و ارتفاع

 050704  

  

  مترمكعب  11,300

ه ، پخش و تسطيح مصالح فيلتر دان ريختن
هاي تعيين  بندي شده با رگالژ مناسب در محل

  . شده

 050705  

  

  مترمكعب  10,900

هاي ريخته شده در  پخش و تسطيح خاك
،  سانتيمتر 15خاكريزها در قشرهاي حداكثر 
، گودها و  ها در هر عمق و ارتفاع به غير از پي

  . كانالها

 050706  

  050801   . دستاختالط انواع مصالح خاكي با   مترمكعب  36,700  
  

  مترمكعب  18,600
، شن يا ماسه بر حسب  سرند كردن خاك

  . حجم مواد سرند و مصرف شده در محل
 050802  

  

  مترمربع  8,610
، پوك كردن و آماده  ، بر گرداندن خاك بيل زدن

  . سانتيمتر 30كردن خاك به عمق حداكثر 
 050803  

  

  مترطول  10,400

يبدار و نرم قابل هاي ش احداث بانكت در زمين
متر  15/0برداشت با بيل دستي تا سطح مقطع 

  ).با انجام كليه عمليات الزم(مربع 

 050901  

  

  مترطول  18,400

هاي شيبدار و نرم قابل  احداث بانكت در زمين
تا  15/0برداشت با بيل دستي با سطح مقطع 

  ).با انجام كليه عمليات الزم(  متر مربع 3/0

 050902  

  

  مترطول  27,200

هاي شيبدار و نرم قابل  احداث بانكت در زمين
تا  3/0برداشت با بيل دستي با سطح مقطع 

  ).با انجام كليه عمليات الزم(  متر مربع 45/0

 050903  

  

  مترطول  36,500

هاي شيبدار و نرم قابل  احداث بانكت در زمين
تا  45/0برداشت با بيل دستي با سطح مقطع 

  ).انجام كليه عمليات الزم با(  متر مربع 6/0

 050904  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترطول  43,600

هاي شيبدار و نرم قابل  احداث بانكت در زمين
تا  6/0برداشت با بيل دستي با سطح مقطع 

  ).با انجام كليه عمليات الزم(  متر مربع 75/0

 050905  

  

  مترمكعب  35,300

تا  050901اضافه بها نسبت به رديفهاي 
هاي  عمليات در زميندر صورتي كه  050905

  .سخت انجام شود

 050906  

  

  مترطول  6,070
براي تمامي سطح (مرمت و اليروبي بانكت 

  ).ها مقاطع بانكت
 050907  

  

  مترمربع  12,500
تميزكاري پي بندهاي بتني و سنگ مالتي با 

  .فشار باد و آب و جارو كردن
 051001  

  

  مترمكعب  31,800
صاالت مربوط به ها و ات كوبيدگي اطراف لوله

  . بند خاكي با دست و چكش بادي
 051002  

  

  مترمربع  3,480
تميز كاري شيرواني بدنه بند خاكي براي 

  . رپ اجراي ريپ
 051003  

  

  كيلومتر  2,760,000

و مسير حمل  احداث راه مالرو و فرغون رو
هاي نرم با  در زمين كابل يا ماشين سيم نقاله

و  تر مكعبحجم عمليات خاكي تا يكصد م
در يك كيلومتر  متر مكعب 10عمليات سنگي، 

كسر كيلو متر به تناسب محاسبه ( . راه
  ).شود مي

 051101  

  

  كيلومتر  7,058,000

و مسير حمل  احداث راه مالرو و فرغون رو
 سختهاي  در زمين كابل يا ماشين سيم نقاله

و  با حجم عمليات خاكي تا يكصد متر مكعب
در يك كيلومتر  تر مكعبم 10عمليات سنگي، 

  ).شود كسر كيلومتر به تناسب محاسبه مي( . راه

 051102  

  

  مترمكعب  276,500

هاي احداث راه  اضافه بها نسبت به رديف
 10مازاد بر مالرو براي حجم عمليات سنگي 

 100ازاي هر متر مكعب، براي ه بمترمكعب 
  .متر مكعب و يا بيشتر

 051103  

  

  كيلومتر  230,000

 10براي هر  051101ضافه بها نسبت به رديف ا
متر مكعب اضافه خاكبرداري در هر يك 

  .كيلومتر راه

 051104  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلومتر  596,500

براي هر  051102اضافه بها به نسبت رديف 
متر مكعب اضافه خاك برداري در هر يك  10

  .  كيلومتر راه

 051105  

  

  درصد  20

و  051101هاي  اضافه بها نسبت به رديف
، هرگاه تراكم پوشش گياهي انبوه 051102

  ).درصد 50بيش از . (شود

 051106  
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  عمليات خاكي با ماشين.  ششم  فصل 
  
   مقدمه 

شـود و از بابـت    مـي جلسه ها محاسبه  صورتو  دستور كارها ،براساس كار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات حجم عمليات خاكي،. 1

 .هيچ گونه پراختي به عمل نخواهد آمد به استثناي آنچه كه به صراحت ياد شده است، ،م يا كوبيدنتغيير حجم ناشي از نشست يا تور

درمواردي كـه احتيـاج   (حجم عمليات خاكي ناشي از احداث پله ها روي شيرواني خاكريزهاي موجود و يا سراشيبهاي بستر خاكريز . 2

محاسبه و پرداخت خواهد  ،اجرا شده هاي و تاييد كارفرما مطابق نقشه ه نظارتمهندس مشاور يا دستگابا پيشنهاد  ،)به احداث پله دارد 

  .شد

مانند پروفيل سازي در خـاكبرداري و وجـود محـدوديت يـا صـعوبت در       ،بهايي ههيچ گونه بها يا اضاف ،به قيمتهاي واحد اين فصل. 3

  .گيرد ميتعلق ن)  به استثناي آنچه كه به صراحت ياد شده است(عمليات خاكي و مانند اينها 

اجرايي      هاي   ي بين ديواره پي كني و پي سازي الزم باشد كه درنقشه                     ا فاصله    ، درمواردي كه براي اجراي پي سازيها و احداث ديوارها                           . 4

مصالح    بايد با    ، بعد از اتمام عمليات         ياين فاصله اضاف      .  سانتيمتر به ابعاد پي كني اضافه خواهد شد             50پيش بيني نشده باشد از هر طرف           

 .شود پرداخت      ، ي مربوط    ها  رديف   پر و در صورت لزوم كوبيده شود و بهاي آن براساس                        مهندس مشاور يا دستگاه نظارت           مورد قبول      

  .شود ميتعيين  مهندس مشاور يا دستگاه نظارتريزشي فاصله مزبور بانظر  هاي زميندرمورد 

 ،اجرايي و دستور كارها انجام شـود  هاي نقشه درج شده در هاي از اندازه بيش ، كانال كني و گود برداريپي كني ،چنانچه خاكبرداري. 5

به عهـده   ،و در صورت لزوم كوبيدن آن مهندس مشاور يا دستگاه نظارت پر كردن مجدد قسمتهاي اضافي با مصالح با كيفيت قابل قبول

  .پيمانكار است و از اين بابت وجهي پرداخت نخواهد شد

  :شود  ميت زير طبقه بندي انواع زمينها به صور. 6

ي هستند كه وسايل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كـه انجـام كـار بـه سـهولت مقـدور       هاي زمين ،لجني هاي زمين .6-1

  .نباشد

بـدون   ،شـابه قوه اسب و يـا وسـايل م   150به وسيله بولدوزر تا قدرت  ها،ي هستند كه انجام عمليات در آنهاي زمين ،نرم هاي زمين .6-2

  .استفاده از ريپر عملي است

بـا   ،قوه اسب و يـا وسـايل مشـابه    300به وسيله بولدوزر تا قدرت  ها،ي هستند كه انجام عمليات در آنهاي زمين ،سخت هاي زمين .6-3

  استفاده از ريپر عملي است 

سوزا و منفجره ضروري باشـد و يـا اسـتفاده از     مصرف مواد ،ي هستند كه براي كندن و يا استخراج آنهاي زمين ،سنگي هاي زمين .6-4

  .الزامي باشدو استفاده ريپر  بقوه اس 300مانند بولدوزر با قدرت بيش از  ،ماشين آالت سنگين
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مهندس مشاور يا با تاييد  ،و طبقه بندي زمين در ساير عمليات خاكي مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبا تاييد  ،ها بندي زمين پي طبقه. 7

  .شود ميوتصويب كارفرما انجام  گاه نظارتدست

و اضافه بر آن با تصويب كارفرما انجـام   مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبرداشت خاكهاي نباتي در حد ده سانتيمتر طبق دستور كار . 8

  . شود ميپرداخت  ،نرم هاي زمينبراساس رديف خاكبرداري در  ،هزينه آنو 

تـا   060601ي هـا  رديـف با بيل مكانيكي يا وسيله مشابه آن كنده شوند بـر حسـب مـورد بـا اسـتفاده از      يي كه بايد ها كانالپي ها و . 9

  .شوند ميبرآورد  060701و  060603

اختالف تراز متوسط زمين طبيعي بـا   ،ي مربوط بر حسب موردها رديفيا پي در ) H(يا زهكشها  ها كانالخاكبرداري  منظور از عمق. 10

 باشد شكل زير ميطبق  ،محور كانال يا مركز پي در )رمب(بستر آماده شده 

 

  
  )Full Cut(  كامل  در خاكبرداري  يا زهكش  كانال  عرضي  مقطع .1  شكل  

  

  :نحوه پرداخت هزينه حمل خاك . 11

جم خاكي كه ، حرج كارگاه ويا به خاكريزهابه خا و كانال كني و گودبرداري پي كني ،درمورد حمل خاكهاي حاصل از خاكبرداري .11-1

در قيمتها منظور شده اسـت و   ،مربوط به ازدياد حجم يا تورم هاي هزينه ،شود ميمحل كنده شده محاسبه  هاي طبق اندازه ،شود ميحمل 

در صورت  شود، ميصرف در خاكريزها مبايد  تمام خاكهاي حاصل از موارد ياد شده، .پرداخت ديگري از اين بابت به عمل نخواهد آمد

مهنـدس  در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي منوط به پيشنهاد  ،عدم مصرف اين خاكها در خاكريزها يا حمل آنها به خارج كارگاه

  .و تصويب كارفرما و تنظيم صورت جلسه اجرايي است مشاور يا دستگاه نظارت

 هـاي  كه بايد براي پركردن پشت پي سازي محـل  و گودبرداري ني و كانال كنيدرمورد آن قسمت از خاكهاي حاصل از پي ك: تبصره  -

  . شود ميمصرف شود، هيچ نوع حمل جداگانه اي پرداخت ن) كنده شده هاي محل(مربوط 

شـود،   در خاكريزها،حجم خاكي كـه حمـل مـي    براي مصرف) درداخل يا خارج كارگاه(درمورد خاكهاي تهيه شده از محل قرضه  .11-2

  .شود ميمحل مصرف درنظرگرفته  هاي برحجم اندازهبرا
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كني و گود برداري در شرايط يكسان از نظـر نـوع مـواد،     كني ياكانال درمورد خاكهاي مصرفي درخاكريزها ازمحل خاكبرداري، پي .11-3

  . كوتاهترين راه بين مركز ثقل خاكريزي و خاكبرداري، مالك محاسبة پرداخت بهاي حمل خواهد بود

شود يا در داخـل كارگـاه جابـه جـا      مي حمل درج شده در اين فصل، براي خاكها و مواد زايد كه به خارج كارگاه حمل هاي ديفر. 12

پرداختـي صـورت    ،بـارگيري و بارانـدازي مجـدد    ،) دپـوكردن ( به عبارت ديگر، براي انباشـتن  . شود ميشود، تنها يك بار پرداخت  مي

بارگيري و حمل مجـدد بـا    ،بارگيري و حمل مجدد اجتناب ناپذير باشد ،رورت و موقعيت كارولي چنانچه برحسب ض .نخواهد گرفت

  .شود ميي مربوط پرداخت ها رديفو تصويب كارفرما براساس صورت جلسه اجرايي از  مهندس مشاور يا دستگاه نظارتپيشنهاد 

شـود بـراي    ميسانتيمتر برداشته  15اتي بستر خاكريز تا ضخامت خاك جانشين در زمين طبيعي كوبيده شده يا در حالتي كه خاك نب. 13

 5برابـر   ،درصـد كوبيـدگي بـه روش پروكتـور اسـتاندارد      90بـراي   سانتيمتر، 3برابر  درصد كوبيدگي به روش پروكتور استاندارد، 85

 ،و اضافه به پروفيلهاي برداشت شده سانتيمتر تعيين 7برابر  ،در صد كوبيدگي و بيشتر به روش پروكتور استاندارد 95و براي  ،سانتيمتر

اگرخاك نباتي برداشته شده ازبسـترخاكريز   .مازاد بر اعداد تعيين شده در هيچ موردي پرداختي صورت نخواهد گرفت .شود ميپرداخت 

  .شود ميپيش گفته محاسبه  هاي درصد اندازه 60باشد سانتيمنتر 15بيش از 

توسـط   ،نوع و ميزان برداشت و جايگزين مصالح به منظور ايجاد بسـتر آمـاده شـده    ،اجرا نحوه برحسب مورد، ،لجني هاي زميندر . 14

پـس از تحكـيم    ،عمليات اجرايي ياد شـده  .شود ميپيشنهاد و پس از تصويب كارفرما به اجرا گذاشته  مهندس مشاور يا دستگاه نظارت

  .گيرد ميمالك پرداخت قرار  ،شده و پس از تاييد كارفرما صورت جلسه ،و پيمانكار مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبستر با حضور 

بايد با توجه به ماهيـت و نحـوه    مهندس مشاور يا دستگاه نظارت ،ها كانالبراي عمليات افزايش عرض يا عمق زهكشهاي روباز و . 15

ي مربـوط  هـا  رديـف اب و اسـتفاده از  الزم را در مورد انتخ هاي پيش بيني ،مختلف كار و ماشين آالت مورد لزوم آن هاي اجراي قسمت

  .در برآورد هزينه عمليات بنمايد ،فهرست بها

 متـر،  20/1كنـي بـا عـرض كـف تـا       ي كانـال ها رديفطبق  ،)متر مربع 1سطح مقطع كمتر از (شكل كوچك  Vي ها كانالبهاي حفر . 16

  .شود ميپرداخت 

پرداخت  ،ي مربوط در اين فصلها رديفطبق  ،زينه بارگيري و حملفقط ه ،براي برداشتن خاكهاي توده شده حاصل از خاكبرداري. 17

  . ي پرداخت نخواهد شداهزينه  شود وبابت تهيه خاك، مي

اجـراي عمليـات    ،كمتر از ارتفـاع خـاك نبـاتي باشـد    ) CUT(در صورتي كه عمق عمليات خاكبرداري  ،تسطيح اراضي هنگام اجرا. 18

ابتدا  پيمانكار بايد ،شد ولي در حالتي كه عمق خاكبرداري بيشتر از ارتفاع خاك نباتي باشد هدخوا اجرايي انجام هاي طبق نقشه ،تسطيح

مبادرت به جمع آوري تمام يا قسمتي از خاك نباتي و دپوي آن در محلهاي  ،و تاييد كارفرما مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبا پيشنهاد 

بهاي برداشت خاك نبـاتي  . اقدام نمايد ش خاكهاي نباتي طبق رقوم تعيين شده،نسبت به پخ ،حيمشخص نموده و از انجام عمليات تسط

  .محاسبه خواهد شد ،ي مربوط در اين فصلها رديفطبق  ،پخش مجدد وحمل ، بارگيري ،و حمل به محلهاي دپو
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 ،قبل از شروع عمليات تسطيحبايد  ،شستگي ها فاروها و آب ،نهرها ،زهكشهاي طبيعي ،انجام عمليات خاكي براي پركردن مسيل ها. 19

ي مربوط در اين ها رديفبهاي عمليات با استفاده از .صورت گيرد مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبا مصالح موردنظر و طبق دستور كار 

  .شود ميجداگانه پرداخت  ،فصل

سنگهاي متفرق و حمل آنها بـه نقـاط   ح محوطه از طشامل ريشه كني بوته ها و تميز كردن س ،بندي تراس عمليات تسطيح اراضي و. 20

از محلهـاي  ) CUT( خـاكبرداري  ،ات مورد نيازعمتري،به دف 40×40ندي ب هبكنقشه برداري و ميخ كوبي با ش ،مشخص خارج از محوطه

  .باشد مي طبق نقشه و مشخصات،) Leveling(پخش و رگالژ  ،به هر فاصله ،)Fill(مشخص شده و حمل به نقاط خاكريزي 

انجـام   مهندس مشاور يا دستگاه نظـارت  بايد طبق دستور كار ،و زهكشها با هر نوع وسيله مكانيكي ها كانالكني يا علف بري علف . 21

  .شود و پرداخت آن براساس صورت جلسه اجرايي انجام گيرد

  . شود ميپرداخت ن 061104رديف  061006تا  061001ي ها رديفبا پرداخت . 22

ي هـا  رديـف اضافه بهـاي   ،061101با توجه به پرداخت اضافه بهاي رديف  گيرد صورتانال كني در لجن ك تدر صورتي كه عمليا. 23

  .شود ميپرداخت ن 061103 و 061102

  .شود ميپرداخت  ،061104با استفاده از رديف  متر با وسيله مكانيكي، 50جابجائي مجدد خاكهاي توده شده تا فاصله . 24

در صـورت تصـويب    ،061105و  061104ي ها رديفموضوع  ،متر 50ا تمتر  20اري به فاصله بيش از اصل از خاكبردححمل مواد . 25

پـس از تنظـيم صـورت     ،ي ياد شدهها رديفشود و اضافه بهاي  ميانجام  مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبراساس دستور كار  كارفرما،

 ، پرداخـت انجام شود 061301حاصل از خاكبرداري مطابق رديف  در صورتي كه بارگيري و حمل مواد .شود ميجلسه اجرايي پرداخت 

  .نيست مجاز 061105و  061104 يها رديفاضافه بهاي 

  .شود ميپرداخت ن ،061103 تا 061101ي ها رديف ،061201با پرداخت رديف . 26

. منظور شده اسـت  ،ت تا محل مصرفكيلومتر از محل برداش 1در قيمتهاي عمليات خاكي،تا فاصله  بهاي تهيه و حمل آب مصرفي،. 27

پرداخـت   061309از رديف  ،ليتر در متر مكعب خاك كوبيده شده 150بهاي آن بر مبناي  ،كيلو متر باشد 1هر گاه فاصله حمل مازاد بر 

اسـه بـادي   بـراي م  ليتر، 200برمبناي  وببراي ماسه بادي مرط ،ليتر 30بهاي حمل آب مصرفي براي خاكريزي سنگي بر مبناي  .شود مي

% 15براي كوبيدن بستر خاكريزها براي هر متر مربـع معـادل   . ودش ميليتر در متر مكعب حجم كوبيده شده محاسبه  400خشك برمبناي 

   .شود ميمتر مكعب محاسبه و حمل آب براساس آن پرداخت 

متـر از محـل معـدن تـا محـل       500فاصـله   تابارگيري و حمل  ،كندن هاي هزينه ،)توونان(ي اي تهيه مصالح رودخانه ها رديفدر . 28

 061303ي ها رديفبر حسب مورد از  متر، 500حمل بيش از  هاي هزينه .درنظر گرفته شده است مصرف و باراندازي در محل مصرف،

  .براساس حجم مصالح كوبيده شده پرداخت خواهد شد مربوطكليه احجام  وصورت پذيرفته  061306تا 

  .شود ميي طبق پروفيل اجرا شده محاسبه ابراساس حجم مصالح رودخانه  ،حمل مازاد مربوط به آن و هزينه 061401رديف . 29
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آب پاشي و كوبيدن رديـف يـاد    هزينه پخش، .شود ميطبق اندازه گيري براساس حجم كوبيده شده پرداخت  061402بهاي رديف . 30

  .پرداخت خواهد شد برحسب مورد از رديف مربوط در اين فصل، شده،

31.PI    است 9حداكثر  061402و  061401ي ها رديفموضوع ) تونان(ي امجاز براي مصالح رودخانه.   

سـانتيمتر   20اگر ضخامت قشـرهاي خـاكريزي   . شود ميكسر بهايي به شرح زير منظور  ،061609تا  061606ي ها رديفنسبت به . 32

 30اگـر ضـخامت قشـرهاي خـاكريزي      درصـد،  20ر تعيـين شـود،  سانتيمت 25اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي  درصد، 10 ،تعيين شود

  .درصد رديف مربوط 40 سانتيمتر تعيين شود، 30در صد و اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي بيش از  30سانتيمتر تعيين شود،

  .باشد %50بيش از  ،200نمره  الكخاكهايي است كه در صد عبور آنها از  ،061701منظور از خاكهاي ريزدانه در رديف . 33

 مهندس مشاور يا دستگاه نظارتمنوط به تصويب كارفرما و دستور كار  ،062301و  061804 ،061803ي ها رديفپرداخت بهاي . 34

  .است

و تصـويب   مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبهاي دو بار گريدرزني در هر ماه محاسبه شده است و با تاييد  ،061805بهاي رديف . 35

  . شود ميصورت جلسه اجرايي پرداخت كار فرما و تنظيم 

هنگام تهيه  گيرد، ميارزش قبل از استخراج و مانند آن تعلق  ،ي به عنوان عوارضهاي هزينه ،درمحلهايي كه براي برداشت ماسه بادي. 36

يادشـده منظـور    هـاي  براي جبران هزينه ،061903يا  061901رديف ستاره داري به صورت اضافه بها به رديف  برحسب مورد، برآورد،

چنانچـه بعـد از   . انجام نخواهد شد ي ياده شده،ها رديفهيچگونه پرداختي عالوه بر  در صورت عدم پيش بيني اين اضافه بها، .دشو مي

مهنـدس مشـاور   پس از تاييد  مربوط، هاي هزينه عوارض جديد وضع شود يا ميزان آن افزايش يابد، تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت پيمانكار،

  .شوند ميو كارفرما پرداخت  دستگاه نظارتيا 

  .شوند ميبرحسب حجم كوبيده شده اندازه گيري  ،061905تا  061901ي ها رديف. 37

درصد  77درصد و در صورتي كه در راههاي آسفالت انجام شود،  90حمل در راههاي ساخته شده شني انجام شود، در صورتيكه . 38

  . شود ميپرداخت  نشدههاي ساخته  راه حمل هاي بهاي رديف

حاصل تقسـيم مقـدار كيلـو گـرم ديناميـت مصـرف شـده در         از ،060201حداكثر حجم خاكبرداري سنگي قابل پرداخت از رديف . 39

  مازاد  .آيد ميبدست  25/0 به عدد) طبق صورتجلسه مصرف كه به امضاي مسئوالن ذيربط رسيده باشد (سنگي  هاي خاكبرداري

گـرم   300معـادل   هر يك كيلوگرم پـودر آنفـو،   در صورت استفاده از پودر آنفو، .پرداخت شود 060104ز رديف بايد ا برحجم مذكور،

  .شود ميديناميت محاسبه 

  : گيرد  مي صورت طبق شكلها و مندرجات زير، ي مختلف،ها كانالنحوه محاسبه عمليات خاكي در . 40
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   bمتر سانتي 120                                                                                                                        .         40-1  

 50همراه با برمهـاي طـرفين آن و خـاكريزي اضـافي بـه عـرض تـا         در اين حالت خاكريزي داخل كانال،: حجم خاكريزي  .40-1-1

221سـطح   ،مبناي محاسبه حجم خاكريزي براي واحـد طـول كانـال    .شود ميدر يك مرحله انجام  ،)Over Built( سانتيمتر AA  

  )2شكل (خواهد بود 

2A ًاي بهـ  و با پرداخت بهاي خاكبرداري مذكور، شودبايد خاكبرداري  براي رگالژ شيرواني خاكريز، حجمي از خاكريز است كه بعدا

   .شود ميپرداخت ن 062002رديف 

  شماي مقطع خاكريزي – 2شكل 

322سطح  ،محاسبه حجم خاكبرداري براي واحد طول كانال بنايم:  حجم خاكبرداري .40-1-2 AA   كه بر اساس  )3شكل (است

  .شود ي كانال كشي محاسبه ميها رديف

  شماي مقطع خاكبرداري - 3شكل 

خاكبرداري  ،با ماشين مخصوص تريمر يا وسايل مشابه عبارتست از سطوحي كه به منظور اجراي تريمينگ يا شيب زني، A) 1توضيح 

  )  3شكل (  .شود ميپرداخت  062001طبق رديف  شود و بهاي آن براساس سطح نهايي رگالژ شده، مي

و در  مهندس مشاور يا دستگاه نظارترسد و طبق نظر  ميبه مصرف خاكريزي جسم كانال ن ز خاكبرداري،خاكهاي حاصل ا )2 حيتوض

  .بهايي براي تهيه خاك پرداخت نخواهد شد صورت مناسب بودن به مصرفهاي ديگر خواهد رسيد كه در آن صورت،
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     .شود بهاي ديگري به منظور رگالژ پرداخت نمي )2Aسطوح (با پرداخت بهاي خاكبرداري طرفين ) 3توضيح 

  

  b <متر سانتي120      .                                                                                                                            40-2

بـه طـور    سـانتيمتر،  50همراه با خاكريزي اضافي به عرض تـا   ،دراين حالت خاكريزي برمهاي طرفين كانال: حجم خاكريز  .40-2-1

2)2(معادل سطح  مبناي محاسبه حجم خاكريزي براي واحد طول كانال، .شود ميجداگانه انجام  21 AA  4شكل ( .است (  

  شماي مقطع خاكريزي - 4شكل 

322سطح  حجم خاكبرداري براي واحد طول كانال،منباي محاسبه : حجم خاكبرداري .40-2-2 AA  5شكل (  .است  (  

  شماي مقطع خاكبرداري -5شكل 

با ماشين مخصوص تريمر يا وسايل مشابه خاكبرداري  عبارتست از سطوحي كه به منظور اجراي تريمينگ ياشيب زني، A )1توضيح 

  )  5شكل (  .شود ميپرداخت  062001طبق رديف  گالژ شده،رن براساس سطح نهايي و شود و بهاي آ مي

و  مهندس مشاور يا دستگاه نظارترسد و طبق نظر  ميبه مصرف خاكريزي جسم كانال ن خاكهاي حاصل از خاكبرداري،) 2توضيح 

  .هيه خاك پرداخت نخواهد شدبهايي براي ت در صورت مناسب بودن به مصرفهاي ديگر خواهد رسيد كه در آن صورت،

  . شود ميپرداخت نبمنظور رگالژ بهاي ديگري )  2Aسطوح ( با پرداخت بهاي خاكبرداري طرفين ) 3توضيح 
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هـاي آبخيـزداري و    هـاي پـروژه   هاي منابع طبيعي شامل مراتع، بيابان ، عرصـه  هاي مورد نياز در عرصه مشخصات و دستمزد راه. 41

اطق جنگلي خارج از شمال كشور در صورتي كه هدف از احداث راه در آن منطقه بهره برداري جنگل نباشـد بـر مبنـاي احـداث     من
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 مترمكعب 19,500

هاي لجني با وسيله  لجن برداري در زمين
متر از مركز  20مكانيكي، حمل مواد تا فاصله 

 .ثقل برداشت و تخليه آن

 060101 

  

  مترمكعب  3,060

هاي نرم با وسيله  خاكبرداري در زمين
مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا 

ر از مركز ثقل برداشت و توده مت 20فاصله 
  .كردن آن

 060102  

  

  مترمكعب  6,510

هاي سخت با وسيله  خاكبرداري در زمين
مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك برداري 

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

 060103  

  

  مترمكعب  36,500

هاي سنگي با وسيله  خاكبرداري در زمين
حمل مواد حاصل از خاك برداري مكانيكي، 
متر از مركز ثقل برداشت و توده  20تا فاصله 
  .كردن آن

 060104  

  

  مترمكعب  47,200

خاكبرداري در زمين سنگي با هر وسيله 
مكانيكي و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد 

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

 060201  

  

  مترمكعب  4,010

برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين 
متر  20حمل آن تا فاصله ) ريزش برداري(نرم 

از مركز ثقل برداشت و ريختن در خاكريزها 
  .يا توده كردن آن

 060401  

  

  مترمكعب  27,800

برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين 
از  متر 20حمل آن تا فاصله ) ريزش برداري(

مركز ثقل برداشت و ريختن در خاكريزها يا 
توده كردن آن، براي آن قسمت از ريزش كه 

هاي بزرگ غير قابل حمل  مربوط به سنگ
باشد و براي خرد كردن آنها از مواد منفجره يا 

  .هاي ديگر استفاده شود روش

 060402  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  5,880
برداشت خاك كوبيده نشده از روي شيرواني 

  .د خاكي با وسيله مكانيكيبدنه بن
 060403  

  

  مترمكعب  17,400

پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله 
متر و  2هاي نرم تا عمق  مكانيكي در زمين

متر از مركز  20حمل خاك كنده شده تا فاصله 
  .ثقل برداشت و توده كردن آن

 060501  

  

  مترمكعب  23,100

پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله 
متر و  2هاي سخت تا عمق  مكانيكي در زمين

متر از مركز  20حمل خاك كنده شده تا فاصله 
  .ثقل برداشت و توده كردن آن

 060502  

  

  مترمكعب  33,800

پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله 
متر و  2هاي لجني تا عمق  مكانيكي در زمين

متر از مركز ثقل  20حمل مواد لجني تا فاصله 
  .ت و تخليه آنبرداش

 060503  

  

  مترمكعب  112,000

پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله 
متر و  2هاي سنگي تا عمق  مكانيكي در زمين

متر از مركز  20حمل مواد كنده شده تا فاصله 
  .ثقل برداشت و تخليه آن

 060504  

  

  مترمكعب  2,280

تا  060501هاي  اضافه بها نسبت به رديف
متر  2عمق پي كني بيش از  هرگاه 060504

 2باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق 
متر دو بار و به  4تا  3متر يك بار،  3تا 

  .هاي بيشتر همين ترتيب براي عمق

 060505  

  

  مترمكعب  13,700

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف تا 
هاي نرم تا  متر با وسيله مكانيكي در زمين 2/1

متر از  20خاك تا فاصله  متر و حمل 2عمق 
  .آن  مركز ثقل برداشت و توده كردن

 060601  

  

  مترمكعب  19,000

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

متر  20متر و حمل خاك تا فاصله  2تا عمق 
  .آن از مركز ثقل برداشت و توده كردن 

 060602  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  310,000

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

متر  20متر و حمل خاك تا فاصله  2تا عمق 
  .آن  از مركز ثقل برداشت و توده كردن

 060603  

  

  مترمكعب  17,100

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف تا 
هاي كوبيده  اكمتر با وسيله مكانيكي در خ 2/1

متر و حمل  2تا عمق ) در خاكريزها(شده 
متر از مركز ثقل برداشت و  20خاك تا فاصله 
  .توده كردن آن

 060604  

  

  مترمكعب  3,230

، هر گاه 060601اضافه بها نسبت به رديف 
متر باشد، براي  2عمق كانال كني بيش از 
متر يك بار،  3تا  2حجم واقع شده در عمق 

دو بار و به همين ترتيب براي  متر 4تا  3
  .هاي بيشتر عمق

 060701  

  

  مترمكعب  4,600

و  060602اضافه بها نسبت به رديفهاي 
 2هر گاه عمق كانال كني بيش از  060604

متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق 
متر دو بار و به  4تا  3متر يك بار،  3تا  2

  .هاي بيشتر همين ترتيب براي عمق

 060702  

  

  مترمكعب  62,100

هر گاه  060603اضافه بها نسبت به رديف 
متر باشد، براي  2عمق كانال كني بيش از 

متر يك  3تا  2حجم خاك واقع شده در عمق 
متر دو بار و به همين ترتيب براي  4تا  3بار، 
  .هاي بيشتر عمق

 060703  

  

  مترمكعب  12,100

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي  5/3و تا  2/1بيش از 
متر و حمل خاك  2هاي نرم تا عمق  در زمين

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

 060801  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  16,700

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي  5/3و تا  2/1بيش از 
متر و حمل  2هاي سخت تا عمق  در زمين

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

 060802  

  

  مترمكعب  130,000

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي  5/3و تا  2/1بيش از 
متر و حمل  2هاي سنگي تا عمق  در زمين

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

 060803  

  

  مترمكعب  4,100

هر گاه  060801اضافه بها نسبت به رديف 
متر باشد براي  2عمق كانال كني بيش از 

متر يك  3تا  2حجم خاك واقع شده در عمق 
متر دو بار و به همين ترتيب براي  4تا  3بار، 
  .هاي بيشتر عمق

 060901  

  

  مترمكعب  6,780

هر گاه  060802اضافه بها نسبت به رديف 
متر باشد براي  2عمق كانال كني بيش از 

متر يك  3تا  2حجم خاك واقع شده در عمق 
متر دو بار و به همين ترتيب براي  4تا  3بار، 
  .هاي بيشتر عمق

 060902  

  

  مترمكعب  27,600

هر گاه  060803اضافه بها نسبت به رديف 
متر باشد براي  2عمق كانال كني بيش از 

متر يك  3تا  2ه در عمق حجم خاك واقع شد
متر دو بار و به همين ترتيب براي  4تا  3بار، 
  .هاي بيشتر عمق

 060903  

  

  مترمكعب  11,300

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي در  8و تا  5/3بيش از 

متر و حمل خاك تا  4هاي نرم تا عمق  زمين
و توده متر از مركز ثقل برداشت  50فاصله 
  .كردن آن

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

  

  مترمكعب  13,100

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي در  8و تا  5/3بيش از 

متر و حمل خاك  4هاي سخت تا عمق  زمين
متر از مركز ثقل برداشت و توده  50تا فاصله 
  .كردن آن

 061002  

  

  مترمكعب  124,500

ف با عرض كف كانال كني به اشكال مختل
متر با وسيله مكانيكي در  8و تا  5/3بيش از 

متر و حمل خاك  4هاي سنگي تا عمق  زمين
متر از مركز ثقل برداشت و توده  50تا فاصله 
  .كردن آن

 061003  

  

  مترمكعب  14,400

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي در  8و تا  5/3بيش از  

متر  4رم، هرگاه عمق كانال بيش از هاي ن زمين
متر از مركز  50باشد و حمل خاك تا فاصله 
  .ثقل برداشت و توده كردن آن

 061004  

  

  مترمكعب  19,800

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي در  8و تا  5/3بيش از 

 4هاي سخت، هرگاه عمق كانال بيش از  زمين
متر از  50خاك تا فاصله متر باشد و حمل 

  .مركز ثقل برداشت و توده كردن آن

 061005  

  

  مترمكعب  173,500

كانال كني به اشكال مختلف با عرض كف 
متر با وسيله مكانيكي در  8و تا  5/3بيش از 

 4هاي سنگي، هرگاه عمق كانال بيش از  زمين
متر از  50متر باشد و حمل خاك تا فاصله 

  .وده كردن آنمركز ثقل برداشت و ت

 061006  

  

  مترمكعب  13,700

هاي كانال كني با  اضافه بها نسبت به رديف
هاي نرم، هرگاه  وسايل مكانيكي در زمين

  .هاي لجني صورت گيرد عمليات در زمين

 061101  

  

  مترمكعب  11,600

هاي كانال كني،  اضافه بها نسبت به رديف
هرگاه عمليات در زير تراز آب و بدون 

  .ه از تلمبه موتوري انجام شوداستفاد

 061102  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  17,200

هاي پي كني و كانال  اضافه بها نسبت به رديف
كني، هرگاه عمليات زير تراز آب زير زميني 
انجام گيرد و استفاده از تلمبه موتوري در 
حين اجراي عمليات جهت خارج نمودن آب، 

  .الزام آور باشد

 061103  

  

  مترمكعب  2,090

هاي خاكبرداري و  افه بها نسبت به رديفاض
متر  20كانال كني، هر گاه فاصله حمل بيش از 

  .متر باشد 50و حداكثر 

 061104  

  

  مترمكعب  6,510

هاي خاكبرداري و  اضافه بها نسبت به رديف
هاي لجني، هر گاه فاصله  كانال كني در زمين

  .متر باشد 50متر و حداكثر  20حمل بيش از 

 061105  

  

  مترمكعب  32,200

خاكبرداري يا لجن برداري در هر عمق و با 
هر مقطع با دراگالين و حمل مواد حاصله تا 

متر از مركز ثقل برداشت و تخليه  50فاصله 
  .آن

 061201  

  

  مترمكعب  7,250

بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا 
هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا  خاك

 100يكي ديگر تا فاصله هر نوع وسيله مكان
  .متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن

 061301  

  

  مترمكعب  625

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا 
هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل  خاك

متر باشد  500متر و حداكثر تا  100بيش از 
كسر (متر اول  100متر مازاد بر  100براي هر 

  ).ودش متر به تناسب محاسبه مي 100

 061302  

  

3,020  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا 
هاي توده شده شامل خاك و سنگ در  خاك

هاي سرويس،  راههاي ساخته نشده مانند راه
ارتباطي و انحرافي، در صورتي كه فاصله 

كيلومتر باشد،  10متر تا  500حمل بيش از 
ر اول مت 500كيلومتر اضافه بر  1براي هر 

  ).شود كسر كيلومتر به تناسب محاسبه مي(

 061303  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

2,750  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا 
هاي توده شده شامل خاك و سنگ در  خاك
هاي ساخته نشده در صورتي كه فاصله  راه

كيلومتر باشد،  30كيلومتر تا  10حمل بيش از 
كسر (كيلومتر   10كيلومتر اضافه بر  1براي هر 

  ).شود كيلومتر به تناسب محاسبه مي

 061304  

  

2,470  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا 
هاي توده شده شامل خاك و سنگ در  خاك
هاي ساخته نشده در صورتي كه فاصله  راه

كيلومتر باشد، براي  75تا  30حمل بيش از 
كسر (تر كيلوم 30كيلومتر اضافه بر  1هر 

  ).شود كيلومتر به تناسب محاسبه مي

 061305  

  

1,920  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا 
هاي توده شده شامل خاك و سنگ در  خاك
هاي ساخته نشده در صورتي كه فاصله  راه

 1كيلومتر باشد، براي هر  75حمل بيش از 
متر كسر كيلو(كيلومتر  75كيلومتر اضافه بر 

  ).شود به تناسب محاسبه مي

 061306  

  

  مترمكعب   

بارگيري مصالح سنگي حاصل عمليات خاكي 
و سنگي توده شده غير قابل حمل با دست و 

كفي و جرثقيل براي (حمل آن با كاميون 
يا هر نوع وسيله مكانيكي ) بارگيري و تخليه

متري مركز ثقل برداشت و  100ديگر تا فاصله 
  .تخليه آن

 061307  

  

  مترمكعب   

اضافه بها نسبت به حمل مصالح سنگي رديف 
 100وقتي كه فاصله حمل بيش از  061307

 100متر باشد براي هر  500متر و حداكثر تا 
متر به  100كسر (متر مازاد بر يكصد متر اول 

  ).شود تناسب محاسبه مي

 061308  
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2,860  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل بيش از  حمل آب در صورتي كه فاصله
 1كيلومتر اضافه بر  1كيلومتر باشد، براي هر  1

كسر كيلومتر به تناسب محاسبه (كيلومتر اول 
  ).شود مي

 061309  

  

  مترمكعب  22,500

، براي )تونان(اي  تهيه مصالح رودخانه
روسازي راه هاي انحرافي،بار گيري و حمل 

متر و بار اندازي و پخش آن  500تا فاصله 
  .بدنه بندهاي خاكي يا روي راه

 061401  

  

  مترمكعب  19,900

، براي تحكيم )تونان(اي  تهيه مصالح رودخانه
بستر راه و كانال يا اجراي قشر تقويتي در زير 
سازي راه و كانال، بارگيري و حمل تا فاصله 

  . متر و باراندازي 500

 061402  

  

  مترمكعب  10,300

اي  نهاضافه بها براي سرند كردن مصالح رودخا
، براي اصالح دانه بندي، به منظور )تونان(

 هاي جنگلي و جاده هاي مصرف در جاده
  .  ها و بين مزارع ها، زهكش سرويس كانال

 061501  

  061601   .تسطيح بستر خاكريزها با گريدر  مترمربع  215  
  

  مترمربع  380

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف 
درصد به  85ا تراكم ها و مانند آنها ب ترانشه

  .سانتيمتر 15روش پروكتور استاندارد تا عمق 

 061602  

  

  مترمربع  565

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف 
درصد به  90ها و مانند آنها با تراكم  ترانشه

  .سانتيمتر 15روش پروكتور استاندارد تا عمق 

 061603  

  

  مترمربع  710

زها يا كف آب پاشي و كوبيدن بستر خاكري
درصد به  95ها و مانند آنها با تراكم  ترانشه

  .سانتيمتر 15روش پروكتور استاندارد تا عمق 

 061604  

  

  مترمربع  1,030

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف 
درصد به  100ها و مانند آنها با تراكم  ترانشه

  .سانتيمتر 15روش پروكتور استاندارد تا عمق 

 061605  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  6,610

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، 
رگالژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، 

درصد كوبيدگي به روش پروكتور  85با 
استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي 

 15خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 
  .سانتيمتر باشد

 061606  

  

  مترمكعب  7,840

كردن،  پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله
رگالژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، 

درصد كوبيدگي به روش پروكتور  90با 
استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي 

 15خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 
  .سانتيمتر باشد

 061607  

  

  مترمكعب  9,090

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، 
ونان، رگالژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و ت

درصد كوبيدگي به روش پروكتور  95با 
استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي 

 15خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 
  .سانتيمتر باشد

 061608  

  

  مترمكعب  12,300

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، 
رگالژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، 

ر درصد كوبيدگي به روش پروكتو 100با 
استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي 

 15خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 
  .سانتيمتر باشد

 061609  

  

  مترمكعب  4,260

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، 
كوبيدن قشرهاي خاكريزي سنگي، وقتي كه 
ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده 

  .سانتيمتر باشد 60شدن، حداكثر 

 061610  

  

  مترمكعب   

پخش و كوبيدن با بلدوزر يا لودر به منظور 
هاي طويل و كم ارتفاع نظير  تحكيم خاكريزي

ها و امثال  هاي پخش سيالب، توركينست سازه
  .آنها

 061611  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  1,730

تا  061606هاي  اضافه بها نسبت به رديف
هاي مورد  در صورتي كه خاك 061609

  .دانه باشدمصرف در قشرهاي خاكريزي ريز

 061701  

  

  مترمكعب  1,950
ها يا مصالح سنگي موجود كنار  ريختن خاك

  .ها به درون آنها با ماشين ها، كودها و كانال پي
 061801  

  

  مترمكعب  2,650
اختالط دو يا چند نوع مصالح به منظور 

  .ساختن بدنه راه يا كانال يا كارهاي مشابه آن
 061802  

  

  مترمكعب  1,740
هاي نباتي ريسه شده، تنظيم و  اكپخش خ

  .هاي مورد نظر رگالژ آن در محل
 061803  

  

  مترمكعب  1,270

پخش مصالح حاصل از خاكبرداري كه در 
هاي تعيين شده دپو شده باشند با هر  محل

  .ضخامت

 061804  

  061805   .هاي انحرافي با گريدر ترميم و تسطيح راه  ماه - كيلومتر  1,609,000  
  

  مترمكعب  18,100

تهيه خاك مناسب، از درون يا خارج كارگاه 
براي خاكريزها، شامل كندن، بارگيري و حمل 

متر و باراندازي در محل  500تا فاصله 
  .مصرف

 061806  

  

  مترمكعب  16,300

تهيه ماسه بادي مرطوب، شامل كندن، 
متر و  500بارگيري و حمل تا فاصله 

  .باراندازي در محل مصرف

 061901  

  

  مترمكعب  14,100
ماسه ) كوبيدن(پخش، تسطيح و غرقاب كردن 

 . بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه يا كانال
 061902  

  

  مترمكعب  18,000

تهيه ماسه بادي خشك شامل كندن، بارگيري 
متر و باراندازي در  500و حمل تا فاصله 

  .محل مصرف

 061903  

  

  مترمكعب  18,000
ماسه ) كوبيدن(دن پخش، تسطيح و غرقاب كر

  .بادي خشك براي ساختمان بدنه راه يا كانال
 061904  

  

  مترمكعب  11,900
ماسه ) كوبيدن(پخش، تسطيح و غرقاب كردن 

  .بادي خشك براي تحكيم بستر راه يا كانال
 061905  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع  11,500

خاكبرداري، رگالژ، و تنظيم كف و 
 )تريمينگ(هاي طرفين داخل كانال  شيرواني

به وسيله ماشين مخصوص تريمر يا هر وسيله 
ديگر به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتني 

  ).الينينگ(كانال 

 062001  

  

  مترمربع  6,890

هاي  رگالژ كف و شيرواني داخلي زهكش
ها و يا شيب زني و رگالژ  روباز يا ساير كانال

  بدنه خارجي خاكريزها 

 062002  

  

  مترمربع  1,700

كف  ، فيله كردن سطح شيروانيوررگالژ و پ
و خاكريزهاي  ها كانال ،ها تراس ،ها ترانشه

  .هاي كشت غالت پخش سيالب و بانكت

 062003  

  

  مترمكعب  18,700

عمليات تسطيح اراضي وقتي كه حجم 
متر مكعب در  400عمليات خاكبرداري تا 

هكتار باشد و نقشه برداري و ميخ كوبي با 
  .جام شودمتري ان 40×40هاي  شبكه

 062101  

  

  مترمكعب  15,400

عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم 
متر مكعب و  400عمليات خاكبرداري بيش از 

مترمكعب در هكتار باشد و نقشه  700تا 
 40×40هاي  برداري و ميخ كوبي با شبكه

  .متري انجام شود

 062102  

  

  مترمكعب  13,200

عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم 
مترمكعب در  700ات خاكبرداري بيش از عملي

هكتار باشد و نقشه برداري و ميخ كوبي با 
  .متري انجام شود 40×40هاي  شبكه

 062103  

  

  هكتار  415,000

هاي تسطيح، وقتي  اضافه بها نسبت به رديف
هاي  كه نقشه برداري و ميخ كوبي با شبكه

  .متري انجام شود 30×30

 062201  

  

  هكتار  693,000

هاي تسطيح، وقتي  افه بها نسبت به رديفاض
هاي  كه نقشه برداري و ميخ كوبي با شبكه

  .متري انجام شود 25×25

 062202  
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 شماره شرح واحد )ريال( احدبهاي و مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  هكتار  1,215,000

هاي تسطيح، وقتي  اضافه بها نسبت به رديف
هاي  كه نقشه برداري و ميخ كوبي با شبكه

  .متري انجام شود 20×20

 062203  

  

  مترمربع  1,620

ها با  يا علف بري كانالها و زهكشعلف كني 
هر نوع وسيله مكانيكي به ازاي سطح پوشيده 

  .شده از علف

 062301  

  

  كيلومتر  4,037,000

احداث راه دسترسي با حجم عمليات خاكي تا 
مترمكعب در هر يك كيلو متر راه و  1000

كسر (تسطيح با گريدر با عرض چهار متر 
  ).شود كيلو متر به تناسب محاسبه مي

 062401  

  

  كيلومتر  371,500

به ازاي  062401اضافه بها نسبت به رديف 
متر مكعب عمليات خاكي اضافي در  100هر 

  .هر يك كيلو متر راه

 062402  

  

  كيلومتر  751,500

تعين مسير و احداث راه دسترسي در مناطق 
و ) درصد 10با شيب حداكثر  (دشتي و هموار 

رض حداكثر بدون پوشش گياهي درختي به ع
هاي مكانيكي با  متر بدون زير سازي و سازه 4

  .گريدر يا لودر

 062501  

  

  كيلومتر  1,307,000

تعين مسير و احداث راه دسترسي در مناطق 
و ) درصد 25با شيب حداكثر  (تپه ماهوري 

بدون پوشش گياهي درختي به عرض حداكثر 
هاي مكانيكي با  متر بدون زير سازي و سازه 4

  .يا لودرگريدر 

 062502  

  

  كيلومتر  1,834,000

تعين مسير و احداث راه دسترسي در مناطق 
و ) درصد 25با شيب حداكثر  (كوهستاني 

بدون پوشش گياهي درختي به عرض حداكثر 
هاي مكانيكي با  متر بدون زير سازي و سازه 4

  .گريدر يا لودر

 062503  



  عمليات خاكي با ماشين. ششمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 

  
 

62 

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

  

  كيلومتر   

ر مناطق تعين مسير و احداث راه دسترسي د
با شيب (دار و يا باتالقي  رملي، ريگزار، زه

و بدون پوشش گياهي ) درصد 25حداكثر  
متر بدون زير  4درختي به عرض حداكثر 

  .هاي مكانيكي با گريدر يا لودر سازي و سازه

 062504  
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  بنايي با سنگ سنگي و عمليات. هفتمفصل 
  
   مقدمه 

    
به  ( كيلومتر    1آب وبارگيري و حمل تا فاصله               ، سيمان   ، ماسه   ، مانند سنگ    ، زينه تهيه تمام مصالح      ه   ، ي اين فصل    ها  رديف   در قيمتهاي واحد         .1

هزينه حمل       ، ولي در مورد سيمان          ، تاس در قيمتها منظور شده         ، از مركز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازي                    )  استثناي حمل سيمان    
هزينه حمل اضافي بر         ، له حمل مصالح ياد شده از يك كيلو متر تجاوز كند                 هر گاه فاص      . كيلومتر منظور شده است       30از محل تهيه تا      

كيلومتر     -به ازاي متر مكعب          ، براي هريك از اجزاي تشكيل دهنده                  ، 061310و   061306تا   061303ي  ها  رديف   از     ، حسب مورد    
ي درج شده در فصل حمل          ها  رديف   براساس      ، كيلومتر سيمان از محل تهيه تا مركز ثقل كارگاه                30هزينه حمل مازاد بر       .شود ميپرداخت 
 .شود ميمحاسبه و پرداخت  ،مصالح

  .باشد گيرد كه به صورت نما چيده شده ميتنها به سطحي از ديوار تعلق  ،ي نماسازي و اضافه بهاي نماسازي ديوارهاي سنگيها رديف .2
ي ها  رديف   شود و    مي ي مربوط پرداخت         ها  رديف   از     ، با محسوب نمودن سنگهاي نما          ، حجم بنايي سنگي     ، در عمليات بنايي سنگي نمادار           .3

  .شود ميبرحسب مورد جداگانه پرداخت  ،اضافه بهاي نماسازي سنگي نيز
نيم تراش وتمام تراش است كه در تمام حجم                     ، به ترتيب مربوط به سنگ سرتراش            ، 070603و   070602و   070601ي  ها  رديف   بهاي    .4

 .پرداخت نخواهد شد ،اضافه بهاي نماسازي در اين موارد ،ي ياد شدهها رديفبا پرداخت قيمتهاي  .انجام شود بنايي

 .شود ميمتر مكعب ماسه در نظر گرفته  3/0 ،متر مكعب عمليات بنايي 1در  ،كيلو متر ماسه 1براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر  .5

  .شود ميمتر مكعب سنگ الشه در نظر گرفته  3/1 ،بنايي تمتر مكعب عمليا 1در  ،كيلو متر سنگ 1براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر  .6

متر مكعب مصالح فيلتر در نظر گرفته            1/ 1  ، فيلتر ريزي      متر مكعب عمليات     1در     ، كيلومتر مصالح فيلتر      1براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر              .7
  .شود مي

ليتر   100معادل      ، حجم آب مصرفي       ، بعدي   در محاسبه هزنيه حمل مازاد بر كيلومتر آب براي هر نوع عمليات بنايي سنگي و آب پاشيهاي                                .8
  .شود مي متر مكعب عمليات بنايي در نظر گرفته 1براي هر 

  .باشد ميمتر و كمتر نيز  10شامل بهاي چوب بست پلهاي قوسي با دهانه  ،070701افه بهاي رديف اض .9

  .شود ميپرداخت ن 070702رديف  ،070701با پرداخت رديف  .10

   .نماي سنگ به صورت منحني پيش بيني نشده است هزينه تراش ،070702در رديف  .11

  .شود ميبر حسب سطح مقطع يك وجه درز محاسبه  ،070801بهاي رديف  .12

يعني يك واحد حجم        1:6براي مثال مالت         . در مالتها براي اختالط ماسه و سيمان يا آهك نسبت حجمي است                      داده شده      هاي   نسبت  .13
در   ، ياد شده به صورت كيلوگرم سيمان در مترمكعب مالت در جدول مربوط                          هاي   بتنس   در ضمن   ، واحد حجم ماسه      6سيمان در مقابل      

  .آمده است بهاكليات اين فهرست 

التفاوت قيمت به         و محصوالت پتروشيمي مشابه استفاده شود مابه                 P.V.C...  چنانچه در عمليات تورسنگي به جاي توري گالوانيزه                        .14
  .شود محاسبه و اعمال ميمربوط هاي  صورت كسر يا اضافه بها نسبت به رديف
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 مترمكعب 74,200

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

 070101 

  

  مترمكعب  165,500
سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي 

  .با سنگ الشه) درناژ(
 070102  

  070103   .با قلوه سنگ) بلوكاژ(خشكه چيني   مترمكعب  89,800  
  070104   .با سنگ الشه) بلوكاژ(خشكه چيني   مترمكعب  186,500  
  

  مترمكعب  336,000

 50هاي بزرگ به قطر حداقل  اسكله ريزي با سنگ
مان  متر در امتداد خط به صورت منظم، با چيد سانتي

  .و جانمايي مناسب

 070105  

  

  مترمكعب  325,500

روي ) پاره سنگ(هاي بزرگ  اسكله ريزي با سنگ
هاي شيبدار  سطوح شيبدار خاكريزي و يا دامنه

ها بطور مرتب و چيده  ها و مسيل حاشيه رودخانه
  ).مان و شكل و جانمايي مشخص با چيد(شده 

 070106  

  

  مترمكعب  56,700
 070104و  070103هاي  اضافه بها نسبت به رديف

  ).احداث بندهاي خشكه چين(براي  چيدن ديوار 
 070107  

  

  مترمكعب  43,600

 070104و  070103هاي  نسبت به رديف  اضافه بها
متر از  5ها و تا ارتفاع  در سطوح شيبدار و ريپ رپ

  .سطح زمين طبيعي و تنظيم سطوح آن

 070108  

  

  مترمكعب  582,500

ا تور ب) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تورسنگ 
و قلوه  )در متر مكعب كيلوگرم 13(گالوانيزه  سيمي
  .سنگ

 070201  

  

  مترمكعب  701,000

با تور ) گابيون(تهيه، ساخت، نصب تورسنگ 
و سنگ  )كيلوگرم در متر مكعب 13(گالوانيزه  سيمي
  .الشه

 070202  

  

  كيلوگرم  67,200
تهيه سيم و اجراي دوخت، وصله و مرمت گابيون 

  .گ بر حسب سيم مصرفي براي مرمتبدون تهيه سن
 070203  

  

  كيلوگرم  34,200

، به ازاي 070202و  070201هاي  اضافه بها به رديف
هر كيلوگرم اضافه وزن مصرفي توري سيمي 

  .گالوانيزه در يك متر مكعب توري سنگ

 070301  

  

  مترمكعب  41,000
، 070203تا  070201هاي  اضافه بها نسبت به رديف

  .ت گابيون بندي خارج از پي باشدوقتي عمليا
 070302  



  بنايي با سنگ سنگي و عمليات. هفتمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 

  
 

65 

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

  

  مترمكعب   

هاي توري سنگي در  اضافه بها نسبت به رديف
اي اجرا  كه به صورت باكسي يا صندوقه صورتي

  .شود

070303  

  

  مترمكعب  420,500
 1بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان به نسبت 

  .در پي 5به  
 070401  

  

  مترمكعب  436,500
 1با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان به نسبت بنايي 

  .در پي 4به  
 070402  

  

  مترمكعب  457,000
 1بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان به نسبت 

  .در پي 3به  
 070403  

  

  مترمكعب  97,300
هاي بنايي با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به رديف
  .در پي، براي بنايي در ديوار

 070502  

  

  مترمربع  42,500
هاي بنايي با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به رديف

  .بابت نماسازي با سنگ الشه موزاييكي
 070503  

  

  مترمربع  118,500

هاي بنايي با سنگ الشه  اضافه بها نسبت به رديف
بابت نما سازي با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در 

  .هر رگ

 070504  

  

  مترمربع  169,000
هاي بنايي با سنگ الشه  به رديفاضافه بها نسبت 

  .بابت نماسازي با سنگ سرتراش
 070505  

  

  مترمكعب  931,000
به  1بنايي با سنگ سر تراش و مالت ماسه سيمان 

3.  
 070601  

  

  مترمكعب  987,000
به  1بنايي با سنگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان 

3.  
 070602  

  

  مترمكعب  1,173,000
به  1اش و مالت ماسه سيمان بنايي با سنگ تمام تر

3.  
 070603  

  070701   .هاي قوسي شكل اضافه بها براي بنايي در طاق پل  مترمكعب  73,100  
  

  مترمكعب  60,600
اضافه بها نسبت به عمليات بنايي سنگي خارج از 

  . پي، در صورتي كه بنايي در انحنا انجام شود
 070702  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  50,300

نوع بنايي سنگي كه در ارتفاع  اضافه بها براي هر
اين . متر از تراز زمين طبيعي انجام شود 5بيش از 

 10تا  5اضافه بها براي حجم بنايي واقع در ارتفاع 
متر  15تا  10متر يك بار، براي حجم بنايي واقع در 

دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاعات بيشتر 
  . شود پرداخت مي

 070703  

  

  مترمكعب  50,000

هاي سنگي، هرگاه عمليات  اضافه بها نسبت به بنايي
بنايي  پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و 
تخليه آب با پمپ در حين اجراي عمليات، الزامي 

  .باشد

 070704  

  

  مترمكعب  87,300

اضافه بهاي كارهاي بنايي با سنگ، براي هر نوع ابنيه 
ر يك از فني هيدروليكي كه حجم عمليات بنايي ه

  . متر مكعب باشد 6آنها برابر يا كمتر از 

 070705  

  

  مترمكعب  - 94,700

هاي بنايي سنگي، در  كسر بها نسبت به رديف
صورتي كه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بري 

  . هاي واقع در مسير استفاده شود ترانشه

 070706  

  

  مترمكعب  65,000
، با تمام هاي سنگي تعبيه درز انقطاع در بنايي
  .عمليات الزم و به هر شكل

 070801  

  

  مترطول  20,700

هاي سنگي و  دستمزد نصب و تعبيه لوله در بنايي
مالتي به عنوان زهكش و امثال آن، طبق نقشه و 

  .مشخصات

 070802  

  

  مترمكعب  104,000

بندي شده براي  تهيه و حمل مصالح قشر فيلتر دانه
ها  زير پوشش كانالها و يا  مصرف در ترانشه زهكش

  .و ابنيه فني هيدروليكي

 070901  

  

  مترمكعب  99,900

تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات با مصالح 
اي و پخش آن به منظور زهكشي بستر را و  رودخانه

  .ها و موارد مشابه كف تراشه

 070902  

  

  مترمكعب  61,600

هاي داخل عرصه با قطر حداكثر  جمع آوري سنگ
ها روي خطوط  ريختن يا چيدن آن سانتيمتر و 50

  .تراز براي سكوبندي يا اصالح عرصه

 071001  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمكعب  30,200

جمع آوري و تهيه سنگ و قلوه سنگ حداكثر به 
و حمل ) بدون تخريب و شكستن(سانتيمتر  50قطر 

  .محل كار متري  50 تا

 071002  

  

  مترمكعب  69,500

و  جمع آوري سنگ و قلوه سنگ از سطح اراضي
مرتب و كپه كردن آنها به منظور پاكسازي عرصه و 

  .اجراي عمليات بيولوژيك

 071003  

  

  مترمربع  959,500
تهيه و نصب و تعبيه پالك و تابلوي سنگي نوشته 

  .روي كار
 071101  
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  اندود و بندكشي. هشتمفصل 
  
   مقدمه 
  

  .شود ميي پرداخت ناوجه اضافه  ،اندودكاري روي آنهابه منظور  ،)غير از سطح بتني و بتن مسلح(براي زخمي كردن سطوح  .1

متـر مربـع كمتـر     1/0اندازه گيري خواهد شد و سطح سوراخهايي كه هر كدام از  ،شود ميسطح نهايي كه بندكشي  ،در بند كشي ها .2

  .از سطح بندكشي كسر نخواهد شد باشد،

ي مربـوط منظـور شـده    ها رديفدر قيمت  چنين آب پاشي،تميز كردن سطح زيركار و درآوردن مالت اضافي و هم در بندكشي ها، .3

  .شود ميي پرداخت نااست و از اين بابت هزينه اضافه 

  .شود ميمتوسط تراز زمين طبيعي پاي كار در نظر گرفته  مبناي محاسبه ارتفاع، .4

رف در نظـر گرفتـه شـده    به هر فاصله تا محـل مصـ  ) به استثناي حمل سيمان(هزينه تهيه و حمل مصالح  ي اين فصل،ها رديفدر  .5

فصل چهـاردهم  ( حمل مصالح عموميهاي مربوط در فصل  حمل سيمان مطابق رديف .شود ميي پرداخت نا است و هزينه جداگانه

  .شود محاسبه و پرداخت مي ) اين فهرست بها

نـي يـك واحـد حجـم     يع 1:3براي مثال مالت . براي اختالط ماسه و سيمان نسبت حجمي استمالت ها در داده شده  هاي نسبت .6

ياد شده بصورت كيلوگرم سيمان در مترمكعب مالت در جدول مربوط،  هاي واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 3سيمان در مقابل 

 . در كليات اين فهرست ها آمده است
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع 19,100

متر روي  سانتي 1حدود  اندود سيماني به ضخامت
 1سطوح افقي، قائم و مورب، با مالت ماسه سيمان 

 .متر 2تا ارتفاع  3به 

 080101 

  

  مترمربع  26,800

متر روي  سانتي 2اندود سيماني به ضخامت حدود 
 1سطوح افقي، قائم و مورب با مالت ماسه سيمان 

  .متر 2تا ارتفاع  3به 

 080102  

  

  مترمربع  33,700

متر روي  سانتي 3سيماني به ضخامت حدود اندود 
 1سطوح افقي، قائم و مورب با مالت ماسه سيمان 

  .متر 2تا ارتفاع  3به 

 080103  

  

  مترمربع  51,900

متر روي  سانتي 5اندود سيماني به ضخامت حدود 
 1سطوح افقي، قائم و مورب با مالت ماسه سيمان 

  .متر 2تا ارتفاع  3به 

 080104  

  

  ترمربعم  4,520

 080104تا  080101هاي  اضافه بها نسبت به رديف
متر انجام  2در صورتي كه اندود در ارتفاع بيش از 

متر  6الي  4متريكبار،  4الي  2شود براي ارتفاع 
  .هاي بيشتر دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاع

 080201  

  

  مترمربع  3,910

يا  اضافه بها براي اندودهاي با مالت ماسه سيمان
اي و  باتارد، در صورتي كه سطح روي آن ليسه

  .پرداخت شود

 080202  

  

  مترمربع  21,100

در يك دست به ) قشر رويه(اي  اندود تخته ماله
سانتيمتر روي سطوح قائم و  5/0ضخامت حدود 

افقي با مالت سيمان، پودر و خاك سنگ به نسبت 
1:1:3.  

 080301  

  

  مترمربع  21,400

گي با سنگ الشه موزائيك با بندكشي نماي سن
درسطوح افقي، قائم يا  3به  1مالت ماسه سيمان 

  .متر 2مورب تا ارتفاع  

 080401  

  

  مترمربع  14,500

بندكشي نماي سنگي بادبر، سرتراش، نيم تراش و 
در سطوح  3به  1تمام تراش، با مالت ماسه سيمان 

  .متر 2افقي، قائم يا مورب تا ارتفاع 

 080402  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع  8,270

اضافه بهاي بندكشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع، 
 4تا  2اين اضافه بها از . متر 2در ارتفاع بيش از 

متر دوبار و بهمين ترتيب براي  6تا  4متريكبار، 
  .شود هاي بيشتر پرداخت مي ارتفاع

 080501  

  

  مترمربع  11,600
هاي سيماني با مالت ماسه  بندكشي نماي بلوك

  .متر 2به ارتفاع  4به  1 سيمان
 080601  

  

  مترمربع  3,770

اضافه بهاي بندكشي بلوك سيماني در ارتفاع بيش از 
متر دوبار و به همين  6تا  4متر يكبار،  4متر تا  2

  .هاي بيشتر ترتيب براي ارتفاع

 080701  
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  بست و كارهاي چوبي بندي، چوب قالب. نهمفصل 
  
   مقدمه 
  
   .قالب چوبي ساخته شده از تخته نراد خارجي يا قالب فلزي و يا تركيبي از آن دو است ي اين فصل،ها رديفقالبهاي موضوع  .1
اعم از اينكه محصول كشور  چوب كاج وارداتي معروف به چوب روسي، .چوبهاي روسي يا مشابه آن است منظور از تخته نراد خارجي،  .2

  .شود ميتخته نراد خارجي ناميده  چوب روسي است،روسيه يا سايركشورهايي باشد كه چوب كاج آنها شبيه 
 . مالك محاسبه خواهد بود ه كه در تماس با قالب است،دح بتن ريخته شوسط ها،يدر اندازه گيري قالب بند .3

  :به شرح زير است  ي اين فصل،ها رديفمبناي محاسبه ارتفاع كار مشخص شده در  .4
  .گيرد ميكه ديوار روي آن قرار  اي به رقوم روي پي يا كف بتنيارتفاع متوسط ديوار نسبت  ،در موردديوارها. 4-1
 هاي شمعد متوسط قرار گرفتن پاي نكه از دال ساده تشكيل شده باش …ي آبرسان هوايي وسيفونها و ها كانالدر مورد تابليه پلها و  .4-2

  .قالب بندي تا سطح زيرين دال
متوسط قرار  كه از تير و دال و يا تير و تيرچه و دال تشكيل شده باشند، …فونها و آبرسان هوايي و سي يها كانالدر موردپلها و  .4-3

  .قالب بندي تا سطح زيرين تير هاي شمعگرفتن پاي 
عملياتي مانند ساختن  براي تحكيم بستر طبيعي زمين زير چوب بست، ،مهندس مشاور يا دستگاه نظارتچنانچه طبق دستور ) تبصره 

بديهي است در اين  .ي مربوط پرداخت خواهد شدها رديفاز  بهاي عمليات ياد شده، شود، ميايي و مانند آن انجام ديوارهاي بتني يا بن
  .تراز روي عمليات انجام شده قبلي خواهد بود مبناي محاسبه ارتفاع قالب بندي، صورت،

  .جراي كامل كار در نظر گرفته شده استچوب بست و داربست و بازكردن قالب و ا پشت بند، هاي هزينه ي اين فصل،ها رديفدر  .5
ي از قطعات فلزي يا چوبي يا مخلوطي از آن دو به صورت افقي يا قائم و يا امجموعه  منظور از چوب بست و داربست در اين فصل، .6

به كار برده  اهها،يا ساير تكيه گ كه براي نگهداري قالب و انتقال نيروهاي ناشي از بتن ريزي از قالب به زمين، مايل ويا قوسي است،
  .شود مي

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

قائم يامايل و يا قوسي است كه از آنها  براي نگهداري قالب در مقابل نيروهاي ناشي از بتن  پروفيلهاي فلزي افقي، در قالب فلزي،. 7-1
  .تواند از جنس چوب نيز باشد مي فلزي،پشت بند قالب  .شود ميبه كار برده  ريزي،

استفاده  افقي يا قائم است كه از آنها براي اتصال قطعات قالب به يكديگر و تقويت آنها، ،قطعات چهار تراش در قالب چوبي،. 7-2
  .تواند باشد قطعات فلزي يا تركيبي از چوب و فلز هم ميتراش، به جاي  .شود مي

  .پيش بيني شده است) ميان بند(ينه تهيه و نصب فاصله نگهدار هز ،ي قالب بندي ديوارهاها رديفدر  .8
كه براي مقابله با فشار بتن مورد  فلزي يا پالستيكي و ميله دوسر رزوه و واشر و مهره است، هاي ، لولهمنظور از فاصله نگهدار در ديوارها .9

  . گيرد مياستفاده قرار 
  .در قيمتها منظور شده است وبي يا فلزي،هزينه رنده كردن قالب چوبي و تميز كردن قالب چ .10
براي قالب  كه بسته به مورد، زمپيچ و مهره ال ميخ، ،و سيم) روغني و مانند آن(بهاي ماده رها ساز  ي قالب بندي اين فصل،ها رديفدر  .11

  .در قيمتها منظور شده است گيرند، ميبندي چوبي يا فلزي مورد استفاده قرار 
  .در قيمتهاي اين فصل منظور شده است راي ايجاد پخ در گوشه قالبها،بهاي انجام عمليات الزم ب .12
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  .شود ميقالب بندي كسرن حمترمربع ازسط 5/0سطح سوراخ تا  درمحاسبه سطح قالب بندي، .13
محور كار سازه  در ارتفاع زير تابليه در امتداد فاصله داخل به داخل بين دوپايه هر دهانه، منظور از دهانه، در پلها و قالب بنديهاي هوايي، .14

  .است
بر حسب مورد برابر بهاي قالب  تيرچه و دال تشكيل شده باشد، بهاي قالب بندي پلها و كارهاي هوايي آبخيزداري كه تابليه آنها از تير، .15

  .تابليه پلهاي متشكل از تير و دال است
متر  10حداكثر  ني كه ديوار روي آن قرار ميگيرد،براي ديوارهايي است كه متوسط ارتفاع آنها از روي پي يا كف بت قيمتهاي اين فصل، .16

در مورد پلهاي  .دال باشد يرينمتر تا سطح ز 10نها آقالب بندي  هاي شمعباشد و همچنين براي دالهايي كاربرد دارد كه متوسط ارتفاع  مي
اكثر متوسط ارتفاع پاي شمعها تا سطح زيرين موقعي قيمتهاي اين فصل اعتبار دارد كه حد داراي تابليه تير و دال و يا تير و تيرچه ودال،

  .متر باشد 10تيرها 
  .شود ميپرداخت  090201پلها در هر ارتفاع و باهر دهانه از رديف ) بتني يا فلزي(بهاي قالب بندي دال بين تيرهاي پيش ساخته  .17
دي دو وجه درز كه مجاور يكديگر قرار گرفته قالب بن ،در ارتباط با انواع درزها در كارهاي بتني ،090302 و 090301با پرداخت رديف  .18

  .شود ميپرداخت ن اند،
ي مربوط در فصل بتن و كارهاي بتني در نظر گرفته شده است و ها رديفدر بهاي  ،ها كانالتعبيه درزهاي طولي و عرضي پوشش بتني   .19

  .گيرد ميصورت ن اي پرداخت جداگانه
پرداخت  090403اضافه بهاي رديف  قالب در كار باقي بماند، ور يا دستگاه نظارتمهندس مشاكه طبق نقشه يا دستور كار  ديدر موار .20

  .خواهد شد
مهندس مشاور يا با دستور كار  ،)اجرا درصورت نياز و(هزينه تخته كوبي و چوب بست الزم براي جلوگيري از ريزش خاك درپي ها  .21

سطح تماس تخته با (حسب سطحي كه تخته كوبي شده است بر  تصويب كار فرما و تنظيم صورت جلسه اجرايي،و  دستگاه نظارت
  .شود ميپرداخت  090501طبق رديف  ،)ديواره پي

  .برسد مهندس مشاور يا دستگاه نظارتبايد توسط پيمانكار تهيه و به تاييد  اجرايي قالبهاي فلزي تيرهاي پيش ساخته، هاي نقشه .22
تعلق  مربوطي ها رديفكسر بها به   %35) ي يا معموليگلظير چوبهاي جنن(در صورت استفاده از چوبهاي غير مشابه نراد خارجي  .23

 .يردگ مي
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 مترمربع 160,000

تهيه وسايل و قالب بندي پي ها يا ديوارهاي 
 .متر باشد 2بتني كه ارتفاع ديوار تا 

 090101 

  

  ترمربعم  166,500
تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه 

  .متر باشد 3و تا  2ارتفاع ديوار بيش از 
 090102  

  

  مترمربع  220,500
تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه 

  .متر باشد 5و تا  3ارتفاع ديوار بيش از 
 090103  

  

  مترمربع  244,000
كه تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني 

  .متر باشد 7و تا  5ارتفاع ديوار بيش از 
 090104  

  

  مترمربع  274,000
تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني كه 

  .متر باشد 10و تا  7ارتفاع ديوار بيش از 
 090105  

  

  مترمربع  168,500

ها  ها و تابليه پل تهيه وسايل و قالب بندي دال
كيل شده متر كه از دال ساده تش 5با دهانه تا 

  .باشد

 090201  

  

  مترمربع  217,000

ها و تابليه  تهيه وسايل و قالب بندي دال
متر كه از  10و تا  5هاي با دهانه بيش از  پل

  .دال ساده تشكيل شده باشد

 090202  

  

  مترمربع  192,500

ها و تابليه  تهيه وسايل و قالب بندي دال
كب  از تير و رم ،متر 15هاي با دهانه تا  پل

متر  3دال كه حداكثر ارتفاع آن از زير تير 
  .باشد

 090203  

  

  مترمربع  227,500

ها و تابليه  تهيه وسايل و قالب بندي دال
كب  از تير و رم ،متر 15هاي با دهانه تا  پل

 3دال كه حداكثر ارتفاع آن از زير تير بيش از 
  .متر باشد 5و تا 

 090204  

  

  مترمربع  259,500

ها و تابليه  قالب بندي دالتهيه وسايل و 
كب  از تير و رم ،متر 15هاي با دهانه تا  پل

 5دال كه حداكثر ارتفاع آن از زير تير بيش از 
  .متر باشد 7و تا 

 090205  

  

  مترمربع  328,500

ها و تابليه  تهيه وسايل و قالب بندي دال
كب  از تير و رم ،متر 15هاي با دهانه تا  پل

 7ع آن از زير تير بيش از دال كه حداكثر ارتفا
  .متر باشد 10و تا 

 090206  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  دسيمتر مكعب  11,900

،  تهيه وسايل و قالب بندي درز انبساط در بتن
با تمام مصالح الزم به استثناي كف سازيهاي 

  . ، بدون پر كردن آن بر حسب حجم درز بتني

 090301  

  

  دسيمتر مكعب  7,630

ي بتني در تعبيه انواع درزها در كف سازيها
موقع اجرا به انضمام وسايل الزم بدون پر 

  .كردن درز برحسب حجم درز

 090302  

  

  مترمربع  5,170

تا  090101هاي  اضافه بها نسبت به رديف
، در صورتي كه در ديوارها به جاي  090105

بولت از فاصله نگهدارهاي مخصوص با 
  . صفحه آب بند استفاده شود

 090401  

  

  بعمترمر  84,200
،  هاي قالب بندي اضافه بها نسبت به رديف

  .براي سطوحي از قالب كه داراي انحنا باشد
 090402  

  

  مترمربع  101,500
هاي قالب بندي هر  اضافه بها نسبت به رديف

  .گاه قالب الزاماً در كار باقي بماند
 090403  

  

  مترمربع  30,100

هاي قالب بندي  اضافه بها نسبت به رديف
هاي  ليات در زير تراز سطح آبهرگاه عم

زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه 
  .موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

 090404  

  

  مترمربع  37,400

هاي قالب بندي  اضافه بها نسبت به رديف
هرگاه مجموع سطوح قالب بندي هر يك از 

  .متر مربع باشد 20ابنيه فني تا 

 090405  

  

  مترمربع  136,000

هاي قالب بندي  اضافه بها نسبت به رديف
هرگاه باز كردن قالب ميسر نبوده و خرد كردن 
و شكستن آن براي خارج كردن از محل 

  . ضروري باشد

 090406  

  

  مترمربع  124,500

، چوب بست و تخته كوبي براي  تهيه وسايل
ها در هر  جلوگيري از ريزش خاك در پي

  .عمق

 090501  

  

  عمترمرب  125,500

تهيه مصالح چوبي و احداث بندهاي چپري با 
هاي  هاي چوبي و ديواره از سر شاخه پايه

  .متر 1درختي تا ارتفاع 

 090601  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع  45,200

در صورتي  090601اضافه بها نسبت به رديف 
كه ارتفاع بيش از يك متر باشد، براي يك تا 
دو متر يك بار، براي دو  تا سه متر دوبار و 

كسر (هاي بيشتر  ن ترتيب براي ارتفاعبه همي
  ).متر به تناسب محاسبه ميشود

 090602  

  

  مترمربع  205,500
تهيه مصالح چوبي و احداث بندهاي چپري 

  .متر 1دوقلو تا ارتفاع 
 090603  

  

  مترمربع  74,000

در  090603اضافه بها نسبت به رديف 
صورتي كه ارتفاع بيش از يك متر باشد، براي 

و متر يك بار، براي دو  تا سه متر يك تا د
دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاعات بيشتر 

  ).كسر متر به تناسب محاسبه ميشود(

 090604  

  

  مترمربع  144,000
تهيه مصالح چوبي و احداث بندهاي چوبي ـ 

  .تا ارتفاع يك متر) الواري(اي  تخته
 090605  

  

  مترمربع  46,200

در  090605 اضافه بها نسبت به رديف
صورتي كه ارتفاع بيش از يك متر باشد، براي 
يك تا دو متر يك بار، براي دو  تا سه متر 
دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاعات بيشتر 

  ).كسر متر به تناسب محاسبه ميشود(

 090606  

  

  مترمربع  111,500

تهيه مصالح و احداث بندهاي چپري با پايه 
ف درخت خرما تا چوبي و شاخ و برگ و اليا

  .ارتفاع يك متر

 090607  

  

  مترمربع  49,000

در  090607اضافه بها نسبت به رديف 
صورتي كه ارتفاع بيش از يك متر باشد، براي 
يك تا دو متر يك بار، براي دو  تا سه متر 
دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاعات بيشتر 

  ).كسر متر به تناسب محاسبه ميشود(

 090608  

  

  مترمربع  125,000
تهيه مصالح و احداث بندهاي چپري با پايه 

  .چوبي و جداره ني تا ارتفاع يك متر
 090609  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع  54,100

در  090609اضافه بها نسبت به رديف 
صورتي كه ارتفاع بيش از يك متر باشد، براي 
يك تا دو متر يك بار، براي دو  تا سه متر 

ارتفاعات بيشتر دوبار و به همين ترتيب براي 
  ).كسر متر به تناسب محاسبه ميشود(

 090610  

  

  مترمكعب  485,500

اپي با ) جداره(تهيه مصالح و احداث ديواره 
بر حسب حجم چوب تنه نخل (تنه نخل 

  ).مصرفي

 090701  

  

  مترطول  542,500
هاي عبوري  تهيه مصالح چوبي و احداث پل

  .ترم 2/1متر با عرض   3پياده رو تا دهانه 
 090801  

  

  مترطول  617,500

هاي عبوري  تهيه مصالح چوبي و احداث پل
 2/1متر و عرض  3پياده رو  با دهانه بيش از 

  .متر

 090802  

  

  مترطول  62,100

تهيه مصالح چوبي و ساخت نردبان دو طرفه 
براي عبور از روي سيم خاردار و چپر و امثال 

  ).خرك(آن 

 090803  

  

  مترمربع  93,600
هيه مصالح چوبي و ساخت نردبان چوبي تا ت

  .سانتيمتر 70متر و عرض تا  6ارتفاع 
 090804  

  

  مترمربع  71,500

تهيه مصالح چوبي و احداث سايبان براي 
 1كاري ديم تا ارتفاع  ها در عمليات نهال نهال

  .شود متر سطح نما محاسبه مي

 090901  

  

  مترمربع  22,700

داث سايبان تهيه كليه مصالح چوبي و اح
صحرايي از چوب و شاخ و برگ درختان و 

  .امثال آن

 091001  

  

  هر تيرك  3,700

دستمزد ساخت تيرك از شاخه و بدنه درختان 
براي احداث گلخانه و ) تر(تازه بريده شده 

سانتيمتر و  10كارهاي مشابه تا قطر متوسط 
هاي غير جنگلي و يا  متر از چوب 6طول تا 

يزي، صنوبر، كاج و دست كاشت نظير تبر
  .ها امثال آن

 091101  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  مترمربع  196,500

احداث گلخانه با چوب آالت و كليه مصالح و 
و ... كارهاي الزم نظير ميخ، پالستيك و

مترمربع و ارتفاع  10ساخت تا سطح كف 
  .متر 3حداكثر 

 091201  

  

  مترمربع  131,500

آالت و كليه مصالح و  احداث گلخانه با چوب
و ... ، پالستيك و ي الزم نظير ميخكارها

متر مربع و  10ساخت براي مساحت بيشتر از 
  .متر مربع 80تا 

 091202  

  

  مترمربع  104,000

آالت و كليه مصالح و  احداث گلخانه با چوب
و ... ، پالستيك و كارهاي الزم نظير ميخ

  .مربع متر 80ساخت براي مساحت بيش از

 091203  

  

  مترطول  4,600

هاي تر  زد تراشيدن شاخ و بال درختدستم
و كندن پوست آنها ) تازه قطع و بريده شده(

  .سانتيمتر 30تا محيط متوسط 

 091301  

  

  مترطول  1,590
به ازاي  091301اضافه بها نسبت به رديف 

  .سانتيمتر به محيط متوسط 10افزايش هر 
 091302  

  

  كيلوگرم   

قاله با هاي چوبي سيم ن تهيه و نصب انواع پايه
 150شكل با سطح مقطع ) A(رخ قايم  نيم

. متر مربع اعم از گرد يا چهار تراش سانتي
  ).برحسب وزن پايه(

 091401  
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  كارهاي فلزي. دهمفصل 
  
   مقدمه 
  

 ها، طبق ابعاد درج شده در نقشه وزن كار، گيرد، مييي كه پرداخت بهاي واحد آنها براساس وزن كار صورت ها رديفدر مورد  .1
محاسبه  هاي استاندارد مربوط يا جدولهاي كارخانه سازنده، ي تنظيمي و به ماخذ جدول ها ها و صورت جلسه دستور كار مشخصات،

  .و منظور خواهد شد
هاي واحد مربوط منظور شده و از  در قيمت ،و پيچ و مهره مربوط به تهيه و مصرف الكترود و مفتول يا سيم آرماتوربندي هاي هزينه .2

  .شود ميابت هيچ گونه اضافه بها يا اضافه وزني پرداخت ناين ب
) اعم از مصالح فلزي و يا پالستيكي(مورد نياز كه به منظور حفظ فاصله ميلگردها ) سنجاقك(بهاي خركها و ميلگردهاي نگه دارنده  .3

  .قابل پرداخت است مربوطي ها فرديتنظيمي و طبق  هاي براساس صورت جلسه مانند، ميمورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقي 
ور سنگ زدن و طپرچكاري و همين ، بستن پيچ و مهره جوشكاري، ،كاريسوراخ بهاي برشكاري، ين فصل،اي ها رديفدر تمام  .4

  .كارهاي مشابه منظور شده است
ي ها رديفجداگانه از  به پي كني و پي سازي دارد هزينه پي كني و پي سازي آنها، ازيي از اين فصل كه اجراي آنها نيها رديف .5

  .شود ي مربوط پرداخت ميها فصل
ميلگرد و يا پروفيلهاي مختلف  ، تسمه شامل تهيه مصالح و ساختن تمام قطعات پلهاي فلزي از ورق، 101504و  101503بهاي رديف  .6

  . باشد ميتميزكردن و هر نوع عمليات الزم ديگر  افت، با لوازم اتصالي،
در اين فصل براي آنها شرح و رديفي پيش كه آويس ها  آويو، آميل، راديان، هاي زات فلزي مانند دريچهبراي نصب دريچه ها و تجهي .7

  .شود ميشرح رديف و قيمت تعيين  بيني نشده است، بصورت قيمتهاي ستاره دار،
  .شود ميي مربوط پرداخت ها فصلي ها رديفاز  101201هزينه عمليات خاكي و كارهاي بنائي مربوط به رديف  .8
پرداخت  100502و  100501ي ها رديفدر صورتي كه ميله مهار از يك سو جوش و از سوي ديگر پيچ و مهره أي باشد متوسط  .9

  .شود مي
  .متر در نظر گرفته شده است 10ي اين فصل براي برآورد هزينه كارهاي تا ارتفاع حداكثر ها رديفبهاي   .10
  .گيرد ميتعلق  مربوطي ها رديفاضافه بهابه % 10شود چنانچه عمليات كارهاي فلزي در اعماق چاه انجام   .11
 .شود مياستفاده  101901از رديف ) تابلوهاي شناسايي(براي نشان گذاري و شماره گذاري سازه ها و پروژه ها و درختان   .12

 .هاي اين فصل استفاده خواهد شد هاي فلزي سيم نقاله از رديف براي ساخت پايه .13

 .هاي مربوط پرداخت خواهد شد بنايي الزم، مانند بتن و ديگر مصالح، جداگانه براساس رديف هزينه نصب پايه شامل مصالح .14
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 كيلوگرم 29,400

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
ميليمتر براي بتن مسلح با  10ساده به قطر تا 

 .الزم سيم پيچي

 100101 

  

  كيلوگرم  23,000

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
ميليمتر براي بتن مسلح  18تا  12ساده به قطر 

  .با سيم پيچي الزم

 100102  

  

  كيلوگرم  23,700

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
ميليمتر براي بتن  10به قطر تا  AIIآجدار از نوع 

  .سيم پيچي الزم مسلح با

 100201  

  

  كيلوگرم  20,500

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
ميليمتر براي  18تا  12به قطر  AIIآجدار از نوع 

  .بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 100202  

  

  كيلوگرم  20,000

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
 20از و بيش  20به قطر  AIIآجدار از نوع 

  .ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 100203  

  

  كيلوگرم  23,900

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
ميليمتر براي  10به قطر تا  AIIIآجدار از نوع 

  .بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 100204  

  

  كيلوگرم  20,600

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
ميليمتر  18تا  12به قطر  AIIIاز نوع  آجدار

  .براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 100205  

  

  كيلوگرم  20,100

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد 
 20و بيش از  20به قطر  AIIIآجدار از نوع 

  .ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي الزم

 100206  

  

  كيلوگرم  26,500

رد پيش جوش ساخته شده تهيه شبكه ميلگ
از ميلگرد ساده، به انضمام بريدن و كار ) مش(

  .گذاشتن با سيم پيچي الزم

 100301  

  

  كيلوگرم  29,200

تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش ساخته شده 
از ميلگرد آجدار، به انضمام بريدن و كار ) مش(

  .گذاشتن با سيم پيچي الزم

 100302  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلوگرم   

، 100302و  100301هاي  فاضافه بها به ردي
، )مش(چنانچه شبكه پيش جوش ساخته شده 

  .به صورت فرم داده شده اجرا شود

 100401  

  

  كيلوگرم  670

هاي ميلگرد، چانچه عمليات  اضافه بها به رديف
پايين تر از آبهاي زير زميني انجام شود و 
آبكشي با تلمبه موتوري در حين اجراي كار 

  .ضروري باشد

 100402  

  
  كيلوگرم  27,900

  100501   .تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري الزم

  
  كيلوگرم  31,000

  100502   .تهيه و نصب ميل مهار با پيچ و مهره

  

  كيلوگرم  29,800

تهيه، ساخت و نصب ميل مهار دنده شده 
از هر نوع ميل گرد با پيچ و مهره ) بولت(

هاي الزم قبل از  مربوط و كارگذاري در محل
  .تن ريزيب

 100503  

  

  عدد  8,160
تهيه مصالح و وسايل و اجراي بست به وسيله 

  .تپانچه
 100504  

  

  كيلوگرم  1,360

هاي ميلگرد گذاري، در  اضافه بها به رديف
صورتي كه وزن ميلگرد مصرفي در هر ابنيه فني 

  .كيلوگرم باشد 600هيدروليكي، كمتر از 

 100601  

  

  كيلوگرم  28,400

هاي ترويجي و  ح فلزي پايه تابلوتهيه مصال
عاليم راه به هر شكل و اندازه ساخت و نصب 
كامل آنها به غير از صفحه تابلو و عمليات 

  .خاكي و بنايي

 100701  

  

  كيلوگرم  24,100

پايه يا دستك فلزي از  نصبتهيه،ساخت و 
نبشي، سپري،ناوداني،تير آهن و مانند آن براي 

مي و ساير نصب سيم خاردار يا توري سي
  .كارهاي مشابه آن

 100702  

  

  كيلوگرم  38,500

) فنس(تهيه مصالح و نصب تور سيمي گالوانيزه 
ها، تأسيسات آبي،  براي حفاظ اطراف كانال

ها و  ها و پل هاي حفاظت و قرق، جاده محدوده
  .ابنيه فني هيدروليكي با لوازم اتصال

 100801  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلوگرم  35,700
دار با اتصاالت و ميخ و تهيه و نصب سيم خار

  .سيم الزم
 100802  

  

  كيلوگرم  33,500

تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري الزم براي 
و ) راك فال(هاي ناپايدار سنگي  تثبيت دامنه

  .ساير موارد مشابه

 100901  

  

  كيلوگرم  37,200

تهيه و نصب ميل مهار با استفاده از پيچ و مهره 
هاي ناپايدار سنگي  نهو ميل مهار براي تثبيت دام

  .و ساير موارد مشابه) راك فال(

 100902  

  

  كيلوگرم   
تهيه و نصب سيم بكسل و كابل جهت مهار 

  .هاي نا پايدار سنگي كابلي دامنه
 100903  

  

  مترمربع  46,200

و نصب آن توسط ) گالوانيزه(تهيه توري فلزي 
هايي كه  هاي فوالدي در دامنه ميخ و قالب

اشته و از ريسك بااليي ريزش سنگ د
  . برخوردارند

 101001  

  

  كيلوگرم  27,700

هاي  تهيه، ساخت و نصب دريچه و درپوش
آهني از ورق ساده يا آجدار و انواع آهن، 

هاي الزم  سپري، نبشي، تسمه و ساير پروفيل
، با يك دست ضد هاي تقسيم آب براي دريچه

  .زنگ

 101002  

  

  كيلوگرم  22,100

هاي چدني  نصب دريچه تهيه، ساخت و
ها و كارهاي مشابه طبق  ها يا كانال حوضچه

  .هاي تقسيم آب براي دريچه ،نقشه

 101003  

  

  كيلوگرم  26,000
از هاي آشغالگير  تهيه، ساخت و نصب شبكه

  .با يك دست رنگ ضد زنگآالت،  انواع آهن
 101004  

  

  كيلوگرم  26,000

ر تهيه، ساخت و نصب انواع بندهاي رسوب گي
مشبك فلزي از جنس تير آهن، ناوداني، سپري، 

، با يك دست ضد نبشي، لوله گالوانيزه و قوطي
  .زنگ

 101101  

  

  كيلوگرم  25,100

تهيه، ساخت و نصب انواع بندهاي رسوب گير 
غير مشبك با ورق گالوانيزه و ساير فلزات مورد 

، با يك نياز از جمله سپري، نبشي و ناوداني
   .دست ضد زنگ

 101102  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلوگرم   
هاي فوالدي براي هدايت آب  تهيه و نصب لوله

  . به هر قطر، مانند فلوم، سيفون و غيره
 101201  

  

  كيلوگرم  52,600
هاي چدني  تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوش

  .براي هدايت و تخليه آب
 101202  

  

  كيلوگرم  12,500
به ) تور مرغي(تهيه مصالح و نصب تور سيمي 

  .ر  اجراي اندود سيمانيمنظو
 101301  

  
  كيلوگرم   

  101401   .به هر اندازه Hهاي فلزي با مقطع  تهيه شمع

  
  كيلوگرم  20,200

  101402   .اي به هر اندازه هاي فلزي لوله تهيه شمع

  

  كيلوگرم  24,300
هاي  تهيه و ساخت انواع مخازن آب يا فرآورده

  .نفتي فلزي از ورق سياه
 101501  

  

  كيلوگرم   
هاي  تهيه و ساخت انواع مخازن آب يا فرآورده

  .نفتي فلزي از ورق گالوانيزه
 101502  

  

  كيلوگرم  29,000

هاي سبك  تهيه، ساخت و نصب قطعات پل
 6فلزي با يك دست رنگ ضد زنگ به دهانه تا 

  .متر در هر ارتفاع

 101503  

  

  كيلوگرم  30,400

هاي سبك  تهيه، ساخت و نصب قطعات پل
فلزي با يك دست رنگ ضد زنگ به دهانه 

  .متر در هر ارتفاع 24متر و تا  6بيش از 

 101504  

  

  كيلوگرم  32,100
تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و 

  .نردبان با نبشي، ناوداني، ميلگرد و مانند آنها
 101601  

  

  كيلوگرم  35,500
تهيه مصالح،ساخت و نصب نرده جان پناه و 

  .هاي تو خالي با پرو فيلنردبان 
 101602  

  

  كيلوگرم  36,100

تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه 
ها و  از ورق گالوانيزه، با پايه) گاردريل(

ها، از  هاي راه و پل اتصاالت مربوط براي كناره
  .نوع ساخت داخل كشور

 101603  

  

  كيلوگرم  23,900

دار  تهيه مصالح، ساخت و نصب سطوح شيب
معابر (هاي سبك و ورق آجدار  فلزي با پروفيل

  ).دار شيب

 101604  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلوگرم  29,000

هاي بهمن گير و  تهيه مصالح فلزي گالري
ساخت و نصب آنها با مقاطع فوالدي بطور 

  .كامل

 101701  

  

  كيلوگرم  27,200

هاي ساده فلزي براي  تهيه و نصب كامل دريچه
ت هاي تقسيم و آبگيري به صور حوضچه

هاي يك طرفه و يا  كشويي دستي، دريچه
  .هاي مشابه با يك دست رنگ ضد زنگ دريچه

 101801  

  

  عدد  8,160
ها،  تهيه و نصب تابلوهاي شناسايي پروژه

  .ها، ترويجي و اخطاري به ازاي هر تابلو سازه
101901  

  

  عدد   
تهيه و نصب پالك براي ليست و شماره گذاري 

  ).پالك گذاري(درختان 
101902  

  

  كيلوگرم  25,400

، پايه سيم تهيه، ساخت و نصب ستون، دكل
و برج متشكل از دو يا چند تيرآهن يا  نقاله

ناوداني يا نبشي، در صورتي كه تسمه و 
هاي تقويتي و وصله به كار نرفته باشد و به  ورق

  .وسيله جوش مستقيماً به يكديگر متصل شوند

 102001  

  

  كيلوگرم  25,000

، پايه سيم خت و نصب ستون، دكلتهيه، سا
و برج متشكل از دو يا چند تيرآهن يا  نقاله

هاي اتصال و يا  ناوداني يا نبشي، كه وصله
هاي تقويتي در آن به كار رفته باشد، به  ورق

  .طور كامل

 102002  

  

  كيلوگرم  26,400

، پايه سيم تهيه، ساخت و نصب ستون، دكل
تيرآهن، و برج متشكل از دو يا چند  نقاله

ناوداني، نبشي و مانند آن، با جوشكاري، 
هاي مربوط به ساخت  ساييدن، وصله و اتصال

  .ها آن

 102003  
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  بتن و كارهاي بتني. يازدهمفصل 
  
   مقدمه 
  
  . ي اين فصل منظور از سيمان به صورت عام سيمان پرتلند معمولي است، مگر آنكه صراحتاً نوع آن تعيين شودها رديفدر تمام  .1

اي، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فني پيمان خواهـد   انتخاب شن وماسه به صورت طبيعي رودخانه اي يا شكسته رودخانه .2

 . بود

كيلومتر از مركز ثقل برداشـت تـا محـل مصـرف و      1ي اين فصل هزينه تهيه مصالح سنگي، بارگيري و حمل تا فاصله ها رديفدر تمام  .3

كيلومتر تجـاوز كنـد، بهـاي حمـل مـازاد، بـر حسـب مـورد طبـق           1هرگاه فاصله حمل مصالح سنگي از . تباراندازي منظور شده اس

براي محاسبه هزينه حمل مازاد بـر يـك كيلـومتر    .شود مي، از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت 061306تا  061303ي ها رديف

در صورتيكه محل تأمين شن و ماسه بتن . شود ميدرنظر گرفته  مترمكعب شن و ماسه براي هر متر مكعب بتن 3/1شن و ماسه، معادل 

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

يلـومتر،  ك 30كيلومتر و باراندازي، در قيمتها منظور شـده و هزينـه حمـل مـازاد بـر       30هزينه بارگيري و حمل سيمان و آهك تا فاصله  .4

 . شود پرداخت مي حمل مصالح عموميي مربوط از فصل ها رديفبراساس 

كيلومتر از محل برداشت تا محل مصرف و باراندازي، منظـور   1بهاي بارگيري وحمل آب مصرفي، در قيمتهاي واحد اين فصل تا فاصله  .5

ليتر براي هر متر مكعب بتن، طبـق رديـف    500مبناي كيلومتر    باشد، بهاي حمل اضافي بر  1هرگاه فاصله حمل مازاد بر . شده است

 . شود مياز فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت  061310

هزينه دانه بندي مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، ريختن بتن به اشكال مختلـف، مـرتعش نمـودن، هرگونـه      .6

 هـا  رديـف و تخليه بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و ساير هزينـه هـا، دربهـاي    افت ناشي از متراكم كردن، ريخت و پاش ناشي از حمل 

 . منظور شده است

 . متر مكعب يا كمتر باشد، از حجم بتن ريزي كسر نخواهد شد 05/0تعبيه شده دربتن كه حجم هر يك ازآنها  هاي حجم حفره .7

 . ، با دست درنظر گرفته شده است)ينگالين(، اجراي عمليات مربوط به پوشش بتني 110203تا  110201ي ها رديفدر  .8

 . گيرد و بتن مگر، تعلق نمي )الينينگ(با دست  ها كانال، به بتن پوشش 110301اضافه بهاي رديف  .9

 . شود مياضافه بهاي بتن ريزي از پي به باال پرداخت ن 110305و  110304ي ها رديفبا پرداخت هر يك از  .10

گيري، شيب بنـدي، مالـه كشـي و تعبيـه درزهـاي       گذاري، جااندازي، شمشه ، شامل شابلون)گالينين(ها بادست  اجراي بتن پوشش كانال .11

 . عرضي و طولي است

  .هاي اين فصل منظور شده است در بهاي رديف، )Curing compound(بتن و ماده عمل آورنده مورد نياز در افزودني بهاي مواد  .12
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 . شود ميپرداخت  110901محل مصرف، برحسب حجم بتن ريخته شده، از رديف حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن ساز تا  .13

 . شود ميپرداخت ن 110301، اضافه بهاي 110108با پرداخت رديف  .14

 . است) هوايي(ي اجراي شفته، آهك سفيد معمولي ها رديفآهك منظور شده در  .15

ر در هر محل و به هر شكل، منظور شده و هيچ گونه پرداخـت  مربوط به اجراي كا هاي ي مربوط به شفته ريزي، تمام هزينهها رديفدر  .16

 . شود مياي به غير از آنچه به صراحت تعيين شده است، پرداخت ن جداگانه

 . شود ميي اين فصل منظور نشده است و بهاي آن بطور جداگانه از فصل مربوط پرداخت ها رديفهزينه تهيه و نصب ميلگرد در  .17

، هزينة بارگيري و حمل مصالح سنگي و آب تا محـل سـاخت قطعـات پـيش سـاختة بتنـي و       16تا  13ي گروههاي ها رديفدر قيمت  .18

باراندازي در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنين بارگيري قطعات پيش ساختة بتني از محـل سـاخت و   

منظـور   111503تـا   111501هـاي   ها در رديف لهزينه بندكشي جدو. حمل به محل نصب، باراندازي و نصب در نظر گرفته شده است

 .شده است

هزينه . كيلومتر منظور شده است 1، هزينه بارگيري، حمل وباراندازي قطعات مربوط، تا فاصله 22تا  17ي گروههاي ها رديفدرقيمتهاي  .19

 . ، محاسبه خواهد شدعموميحمل مصالح ي مربوط در فصل ها رديفساخته شده بتني، از  هاي كيلومتر براي لوله1حمل مازاد بر 

ي مربوط در اين فصل منظور شده است و پرداخت جداگانه اي از اين بابت صـورت  ها رديفهزينه قالب بندي قطعات پيش ساخته، در  .20

 . نخواهد گرفت

يا قلوه سنگ متر و پر كردن فضاي خالي پشت كولها با بتن، سنگ الشه  10، شامل تهيه، حمل و نصب كول تا عمق 111601بهاي رديف  .21

گيـرد و   تعلـق مـي   111602بهـاي رديـف     سانتيمتر، طبق نقشه و مشخصات است و براي اعماق بيشتر اضافه 10به ضخامت متوسط تا 

 . شود مياضافه بها پرداخت % 20افقي ومايل  هاي همچنين براي انجام كار در كوره

اي  مورد نياز، منظور شده است و از اين بابـت پرداخـت جداگانـه    ي اين فصل، بهاي پركردن محل اتصاالت با مصالحها رديفدر قيمت  .22

 . گيرد ميصورت ن

 . ي جدولهاي بتني پيش ساخته، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسير استها رديفدر  .23

 . شود ميپرداخت  اين نوع هزينه ها، جداگانه از فصول مربوط. ي اين فصل منظور نشده استها رديفهزينه انجام عمليات خاكي در  .24

 07/1ي مربوط با اعمـال ضـريب   ها رديفبتني يا كولهاي بتني، نياز به آبكشي با تلمبه موتوري باشد، بهاي  هاي چنانچه براي نصب لوله .25

 . گيرد ميهاي مربوط به زهكشي زيرزميني تعلق ن اين ضريب، به قيمتهاي نصب لوله. شود ميپرداخت 

 . گيرد ميگونه پرداخت اضافي صورت ن عات پيش ساخته، در قيمتها منظور شده و از اين بابت هيچهزينه افت و شكستگي احتمالي قط .26

منظور از لوله ها و قطعات بتني مسلح و غيرمسلح و پيش ساخته در اين فصل، لوله ها و قطعاتي است كه طبق مشخصات و به روشهاي  .27

 . شوند ميمختلف، در كارگاه ساخته 
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آبگيـر،   هاي بتني پيش ساخته، به صورت يكپارچه يا چند قطعه مجزا مانند حوضچه هاي يه فني هيدروليكي و سازههزينه تهيه و نصب ابن .28

 . شود ميپراخت  111901مشابه، با استفاده از رديف  هاي پارشال فلوم و سازه

 . قابل پرداخت نيست 110311، رديف 110312در صورت پرداخت اضافه بهاي رديف  .29

وقتـي قابـل   ) بنـدي  كـرم ( 110313شـود و رديـف    ميپرداخت ن 110313و  110301ي ها رديف، اضافه بهاي 110314با پرداخت رديف  .30

 . پرداخت است كه مورد نياز بوده و اجرا شده باشد
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

 مترمكعب 438,500

ن و ماسه شسته طبيعي تهيه و اجراي بتن با ش
 100اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه
 .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 110101 

  

  مترمكعب  480,500

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 150اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 110102  

  

  مترمكعب  559,500

ه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي تهي
 200اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 110103  

  

  مترمكعب  598,500

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 250اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 110104  

  

  مترمكعب  646,500

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 300اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 110105  

  

  مترمكعب  685,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 350اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه

  .بتن كيلوگرم سيمان در متر مكعب

 110106  

  

  مترمكعب  722,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 400اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه
  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن

 110107  

  

  مترمكعب  728,000

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 400اي، با  يا شكسته، از مصالح رودخانه

سيمان در متر مكعب بتن، و بتن  كيلوگرم
ريزي با فينيشر با هر ضخامت، به انضمام 

  .هاي الزم بندي بندي، رگالژ و قالب شيب

 110108  

  

  مترمكعب  721,500

كيلوگرم سيمان  250تهيه مصالح و اجراي بتن 
هاي  در متر مكعب، براي پوشش روي سازه

، )الينينگ(ها با دست  گابيوني، آپرون و كانال
 60هر ضخامت، با عرض كف كمتر از  به

  .سانتيمتر

 110201  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمكعب  678,500

كيلوگرم سيمان  250تهيه مصالح و اجراي بتن 
هاي  در متر مكعب، براي پوشش روي سازه

، )الينينگ(ها با دست  گابيوني، آپرون و كانال
 120تا  60به هر ضخامت، با عرض كف از 

  .سانتيمتر

 110202  

  

  ترمكعبم  652,000

كيلوگرم سيمان  250تهيه مصالح و اجراي بتن 
هاي  در متر مكعب، براي پوشش روي سازه

، )الينينگ(ها با دست  گابيوني، آپرون و كانال
 120به هر ضخامت، با عرض كف بيش از 

  .سانتيمتر

 110203  

  

  مترمكعب  20,600

هاي بتن ريزي،  اضافه بها نسبت به رديف
سانتيمتر يا  15اي ه چنانچه بتن در ضخامت

  . كمتر اجرا شود

 110301  

  

  مترمكعب  67,400

هاي بتن ريزي،براي  اضافه بها نسبت به رديف
ها،  ها و پايه پل بتن ريزي ازپي به باال در ديوار

هاي  هاي آبخيزداري براي حجم و ساير سازه
  .متر 2واقع تا ارتفاع 

 110302  

  

  مترمكعب  102,500

هاي بتن ريزي، براي  ديفاضافه بها نسبت به ر
ها،  ها و پايه پل بتن ريزي ازپي به باال در ديوار

هاي  هاي آبخيزداري براي حجم  و ساير سازه
متر و براي حجم  2واقع در ارتفاع بيش از 

متر دوبار و  6تا  4متر يكبار،  4تا  2واقع بين 
  .هاي بيشتر به همين ترتيب براي ارتفاع

 110303  

  

  عبمترمك  47,100

هاي بتن ريزي، براي  اضافه بها نسبت به رديف
دال، تير و (ها  بتن ريزي تابليه و پياده روي پل

  .متر باشد 2هرگاه ارتفاع تا زير تير تا ) تيرچه

 110304  

  

  مترمكعب  62,900

هاي بتن ريزي، براي  اضافه بها نسبت به رديف
دال، تير و (ها  بتن ريزي تابليه و پياده روي پل

متر  2هرگاه ارتفاع تا زير تير بيش از ) تيرچه
متر  6تا  4متر يكبار،  4تا  2باشد و براي 

  .هاي بيشتر دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاع

 110305  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمكعب  60,100

اضافه بها هر نوع بتن ريزي كه زير سطح آب 
انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه 

  . موتوري الزامي باشد

 110306  

  

  مترمربع  8,200

هاي بتن ريزي، براي  اضافه بها نسبت به رديف
ابنيه فني ) اي كردن هليس(پرداخت سطوح بتني 

  .هيدروليكي در معرض جريان آب

 110307  

  

  مترمكعب  60,700

هاي بتن ريزي،  اضافه بها نسبت به رديف
هاي اندازه گيري جريان  جهت اجراي سازه

  ). پارشال فلوم و مدول(

 110308  

  

  مترمكعب  9,960
هاي بتن ريزي، در  اضافه بها نسبت به رديف

  .صور ت مصرف بتن در بتن مسلح
 110309  

  

  مترمكعب  68,300

ها و  ها، ديوار اضافه بها براي بتن ريزي ستون
هايي كه جدا از سقف بتن  ها و تير نيز شناژ

  .ريزي شوند

 110310  

  

  مترمكعب  49,300
ها و  ها و تير بتن ريزي سقف بها براي اضافه
  .ريزي شوند هايي كه همراه سقف بتن شناژ

 110311  

  

  مترمكعب  74,300

ها، تير و  اضافه بها براي بتن ريزي سقف
هايي كه همراه سقف بتن ريزي مي شوند  شناژ

درصد 20هاي شيبدار با شيب بيش از  در سقف
هاي قوسي كه سطح  نسبت به افق، يا سقف

  . ياز به قالب بندي نداشته باشدها ن روي آن

 110312  

  

  مترمكعب  5,470

بندي بمنظور هدايت آب  اضافه بها براي كرم
بندي انجام شده  حجم كل بتن كه براي آن كرم(

  ).مالك محاسبه است

 110313  

  

  مترمكعب  17,200
ها با هر وسيله و  اضافه بها براي بتن كف سازي

  .به هر ضخامت
 110314  

  
  مترمربع  7,810

  110401   .هاي بتني زبر كردن و شيار انداختن سطح رويه

  

  مترمكعب   

هاي بتن ريزي، در  اضافه بها نسبت به رديف
صورتي كه شن و ماسه بتن از سنگ كوهي 

  .تهيه شود

 110501  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  كيلوگرم  19
در بتن و  2اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 

  .1ها به جاي سيمان نوع  يا مالت
 110601  

  

  كيلوگرم  39
در بتن و  5اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 

  .1ها به جاي سيمان نوع  يا مالت
 110602  

  

  كيلوگرم  870

اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي نسبت به 
هاي بتن ريزي، در  عيار درج شده در رديف
  .استفاده شود 1صورتي كه از سيمان نوع 

 110603  

  

  كيلوگرم  -870

ها براي كاهش سيمان مصرفي نسبت به كسر ب
هاي بتن ريزي، در  عيار درج شده در دريف
  . استفاده شود 1صورتي كه از سيمان نوع 

 110604  

  

  مترمكعب  100,500

هاي بتن ريزي، در  ااضافه بها نسبت به رديف
صورتي كه حجم بتن هر يك از ابنيه فني 

  .متر مكعب باشد 4هيدروليكي، كمتر از 

 110701  

  

  مترمكعب  76,500

هاي بتن ريزي، در  اضافه بها نسبت به رديف
صورتي كه حجم بتن هر يك از ابنيه فني 

  .متر مكعب باشد 8تا  4هيدروليكي، از 

 110702  

  

  مترمكعب  109,500
هاي بتن ريزي، در  اضافه بها نسبت به رديف

  .صورتي كه بتن ريزي با پمپ بتن انجام شود
 110801  

  

4,150  
  -ترمكعب م

  كيلومتر

حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن 
ساز تا محل مصرف، به ازاي هر يك كيلومتر 

  ).شود كسر كيلومتر به تناسب محاسبه مي(

 110901  

  

  مترمكعب  211,500
 100تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و 
  .كيلوگرم آهك شكفته در متر مكعب شفته

 111001  

  

  مترمكعب  240,000

تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار 
 100و ) اي خاك محل و مخلوط رودخانه(

  .كيلوگرم آهك شكفته در متر مكعب شفته

 111002  

  

  مترمكعب  246,000

تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط خاك 
 150با ) Soil-Cement(محل و سيمان 

  . كيلوگرم سيمان در متر مكعب شفته

 111003  

  

  مترمكعب  272,500

تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط 
كيلوگرم سيمان در  150با ) تونان(اي  رودخانه

  .متر مكعب شفته

 111004  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترمكعب  68,700

و  111001هاي  اضافه بها نسبت به رديف
كيلوگرم آهك اضافه  50به ازاي هر  111002

  .در متر مكعب شفته

 111101  

  

  كعبدسيمتر م  41,600
ها در بتن پس از بتن ريزي، با  بريدن درز

  .وسايل و ابزار الزم
 111201  

  

  دسيمتر مكعب  7,380
هاي بتني با ماسه  تهيه مصالح و پركردن درز
  .آسفالت برحسب حجم درز

 111202  

  

  دسيمتر مكعب  13,000
هاي عميق بتني با  تهيه مصالح و پركردن درز

  .پالستوفوم، برحسب حجم درز
 111203  

  

  مترمكعب  1,352,000

تهيه و نصب درپوش بتني پيش ساخته با عيار 
كيلوگرم سيمان در متر مكعب، براي روي  300
  .ها ها و قنات ها، چاه كانال

 111301  

  

  مترمكعب  948,000

، با )گاردبلوك(هاي حفاظ  تهيه و نصب بلوك
كيلوگرم سيمان در متر  250بتن به عيار 

  .مكعب

 111401  

  

  مترمكعب  1,787,000

هاي بتني پيش ساخته با  تهيه و نصب جدول
متر مربع، با بتن به عيار  05/0سطح مقطع تا 

كيلوگرم سيمان در متر مكعب با مالت  250
  .5به  1ماسه سيمان 

 111501  

  

  مترمكعب  1,485,000

هاي بتني پيش ساخته با  تهيه و نصب جدول
با  متر مربع 1/0تا  05/0سطح مقطع بيش از 

كيلوگرم سيمان درمتر مكعب  250بتن به عيار 
  .5به  1و مالت ماسه سيمان 

 111502  

  

  مترمكعب  1,126,000

هاي بتني پيش ساخته  جدول  ونصب تهيه
متر مربع با بتن به  1/0باسطح مقطع بيش از 

كيلوگرم سيمان در متر مكعب و  250عيار 
  . 5به  1مالت ماسه سيمان 

 111503  

  

  مترطول  665,500

هاي بتني مسلح پيش ساخته  تهيه و نصب كول
متر، به منظور  10متشكل از سه قطعه تا عمق 

ها با بتن به  هاي لغزشي و قنات تحكيم اليه
كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن  350عيار 

  .به انضمام پر كردن پشت كول

 111601  



  بتن و كارهاي بتني. يازدهمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 

  
 

92 

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

  

  مترطول   

 111601هاي رديف  اضافه بها بابت نصب كول
 20متر يكبار،  20متر تا  10اي افزايش عمق، بر

  .متر دوبار و الي آخر 30متر تا 

 111602  

  

  مترمكعب  1,108,000

تهيه مصالح و اجراي قطعات پيش ساخته بتني، 
كيلوگرم سيمان در  300با بتن به عيار 

  .ها مترمكعب، بمنظور حفاظت شيب

 111701  

  

  مترمكعب  1,226,000

پوشش بتني پيش ساخته  تهيه مصالح و اجراي
كيلوگرم سيمان در  300ها، با بتن به عيار  كانال

  . مترمكعب

 111801  

  

  مترمكعب  1,294,000

تهيه مصالح و اجراي ابنيه فني هيدروليكي و 
 350هاي بتني پيش ساخته، با بتن به عيار   سازه

  . كيلوگرم سيمان در مترمكعب

 111901  

  

  مترمكعب  518,500
هاي بتني  فني هيدروليكي و سازهنصب ابنيه 

  .4به  1پيش ساخته با مالت ماسه سيمان 
 111902  

  

  مترطول  70,500

تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غير مسلح به 
 300ميليمتر، با بتن به عيار  100قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب

 112001  

  

  مترطول  75,800

ني غير لوله بت و نصب تهيه مصالح و ساخت
ميليمتر، با بتن به  150مسلح به قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب 300عيار 

 112002  

  

  مترطول  96,300

لوله بتني غير  و نصب تهيه مصالح و ساخت
ميلمتر، با بتن به عيار  200مسلح به قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب 300

 112003  

  

  مترطول  118,000

لوله بتني غير  و نصب الح و ساختتهيه مص
ميليمتر، با بتن به  250مسلح به قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب 300عيار 

 112004  

  

  مترطول  184,500

لوله بتني غير  و نصب تهيه مصالح و ساخت
ميليمتر، با بتن به  300مسلح به قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در مترمكعب 300عيار 

 112101  

  

  مترطول  209,500

لوله بتني غير  و نصب تهيه مصالح و ساخت
ميليمتر با بتن به  350مسلح به قطر داخذلي 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب 300عيار 

 112102  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترطول  235,500

لوله بتني غير  و نصب تهيه مصالح و ساخت
ميليمتز با بتن به عيار  400مسلح به قطر داخلي 

  .مان در متر مكعبكيلوگرم سي 300

 112103  

  

  مترطول  336,500

لوله بتني غير  و نصب تهيه مصالح و ساخت
ميليمتر، با بتن به  500مسلح به قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب 300عيار 

 112104  

  

  مترطول  386,000

لوله بتني غير  و نصب تهيه مصالح و ساخت
بتن به ميليمتر، با  600مسلح به قطر داخلي 

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب 300عيار 

 112105  

  

  مترطول  185,000

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  400به قطر داخلي 

كيلوگرم سيمان  350ميليمتر با بتن به عيار  70
  .در متر مكعب

 112201  

  

  مترطول  218,000

ه بتني مسلح تهيه مصالح و ساخت و نصب لول
ميليمتر و ضخامت جدار  450به قطر داخلي 

كيلوگرم سيمان  350ميليمتر با بتن به عيار  70
  .در متر مكعب

 112202  

  

  مترطول  233,500

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  500به قطر داخلي 

كيلوگرم سيمان  350ميليمتر با بتن به عيار  70
  .متر مكعب در

 112203  

  

  مترطول  235,000

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  600به قطر داخلي 

كيلوگرم سيمان  350ميليمتر با بتن به عيار  80
  .در متر مكعب

 112204  

  

  مترطول  325,500

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
يمتر و ضخامت جدار ميل 700به قطر داخلي 

كيلوگرم  350ميليمتر با بتن به عيار  100
  .سيمان در متر مكعب

 112205  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  مترطول  328,500

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  800به قطر داخلي 

كيلوگرم  350ميليمتر با بتن به عيار  100
  .سيمان در متر مكعب

 112206  

  

  مترطول  361,500

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  900به قطر داخلي 

كيلوگرم  350ميليمتر با بتن به عيار  100
  .سيمان در متر مكعب

 112207  

  

  مترطول  469,500

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  1000به قطر داخلي 

كيلوگرم  350ر با بتن به عيار ميليمت 120
  .سيمان در متر مكعب

 112208  

  

  مترطول  582,500

تهيه مصالح و ساخت و نصب لوله بتني مسلح 
ميليمتر و ضخامت جدار  1200به قطر داخلي 

كيلوگرم  350ميليمتر با بتن به عيار  140
  .سيمان در متر مكعب

 112209  

  

  مترطول  719,000

نصب لوله بتني مسلح تهيه مصالح و ساخت و 
ميليمتر و ضخامت جدار  1400به قطر داخلي 

كيلوگرم  350ميليمتر با بتن به عيار  150
  .سيمان در متر مكعب

 112210  
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  و گمانه زنيچاه عمليات حفاري . دوازدهمفصل  
  
   مقدمه 
  

مشـخص و طـي صورتجلسـه بـه       ه نظـارت مهندس مشاور يا دسـتگا گالري بايد بوسيله كارفرما يا  هاي محل حفاري چاهها و ميله .1

  .پيمانكار تحويل داده شود

   .باشد منظورحفر چاه بعهده كارفرما ميه آن ب هاي كسب مجوزهاي الزم و قانوني و پرداخت هزينه .2

ابـت  برداري بيشتر باشد، ب نياز به نمونهمهندس مشاور يا دستگاه نظارتتشخيص  درحفاري چاهها چنانچه بعلت تغيير جنس طبقات به .3

  .گيرد مينمونه برداري اضافي هيچگونه اضافه پرداختي تعلق ن

 ،آزمايش برگشـت  استراحت موتور در) بعد از شستشو و آزمايش(دررديف مدت زمان استراحت موتور پمپ جهت شروع آزمايش  .4

  .شود جزو ساعات پمپاژ محسوب مي

حفاري در نظر  هاي ماشين يل دستي و بدون استفاده ازاوسبا ، حفر چاه، گمانه و گالري 120404تا  120101ي ها رديفدر اين فصل  .5

  .است گرفته شده

  اين فصل، هزينه تهيه مصالح، نظير فيلتر و آجر و سنگ بابت مهار كول ها و پر كردن پشت  آنهاپيش بيني شده است  هاي در هزينه .6

ي عمليات خاكي بـا دسـت و   ها رديفده متر آنها از  ساير عمليات خاكي بعد از اتمام چاه در مورد تسطيح خاكها و يا حمل بيش از .7

  .شود ميماشين بر حسب مورد استفاده 

تعريف انواع زمينها از نظر سختي و راحتي كار مانند سخت، خاك نرم و سنگ در فصـل عمليـات خـاكي بـا دسـت در ايـن فصـل         .8

  .نمايد مينيزصدق 

كه حركات زمين در آن بوضوح ديده شود و در هنگـام حفـاري بـدون     شود ميناپايدار و ريزشي به اراضي گفته  هاي زميناراضي و  .9

  .گيرد درصد اضافه بها تعلق مي 25ها  ي حفاري در اين نوع زمينها رديفبه . نصب كول ادامه حفاري غير ممكن باشد

ي ها رديفبه قيمت  درصد  50سخت انجام شود،  هاي زمينهاي حفاري در  در صورتي كه چاه زني دستي و بدون استفاده از ماشين .10

  .شود اضافه مي 120104تا  120101

ي ها رديفدرصد  به قيمت  50سخت انجام شود،  هاي زمينهاي حفاري در  در صورتي كه چاه زني دستي و بدون استفاده از ماشين .11

  .شود مياضافه  120304تا  120301

شـود و چنانچـه    ي چاه زني ميله اضافه ميها رديفت درصد  به قيم 20در صورتي كه حفاري در كوره و گالري خشك انجام شود،  .12

  .شود ي چاه زني ميله اضافه ميها رديفدرصد  به قيمت  30در كوره و گالري آبدار باشد، 
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ي چـاه  هـا  رديـف درصد  از قيمت  5كش توسط كارفرما تأمين شود،  در صورتي كه در حفاري در زير سطح آب، الكترو پمپ كف .13

  .دشو ميزني در زير آب كسر 

درصـد از   12كش توسط كارفرما تأمين شـود،   در صورتي كه در حفاري در زير سطح آب، برق يا موتور ژنراتور و الكترو پمپ كف .14

  .شود ميي چاه زني در زير سطح آب كسر ها رديفقيمت 

درصـد از   18 ،كش و ژنراتور توسط كارفرمـا تـأمين شـود    كمپرسور، الكترو پمپ كف در صورتي كه در حفاري در زير سطح آب، .15

  .شود ميي چاه زني در زير آب كسر ها رديفقيمت 

، يا مصالح )كنگلو مرا يا جوشسنگ(سخت  هاي آبرفتو كارفرما، جنس طبقات از  مهندس مشاور يا دستگاه نظارتچنانچه با تاييد  .16

  .شود مي درصد  اضافه 30،)در آن عمق(آبرفت  هاي زمينباشد، به قيمت حفاري در ) قلوه سنگ(درشت دانه 

ليتـر   10تا  5بادبي ،درصد 20ليتر در ثانيه، 5تا  3با دبي  ،درصد 10ليتر در ثانيه،  3آرتزين بادبي تا  هاي در صورت حفاري در سفره .17

  .شود ميآبرفتي اضافه  هاي زميني حفاري در ها رديفدرصد  به بهاي  100ليتر در ثانيه 10درصد  و بادبي بيش از  50در ثانيه

هاي سنگي و آهكي،عمليات تزريق سيمان انجام شود هزينه عمليات سـيمان   ي پر كردن حفره يا جلوگيري از ريزش اليهچنانچه برا .18

  .شود ميي تزريق سيمان و حفاري در سنگ محاسبه ها رديفكاري و حفاري مجدد در سيمان برابر 

مهندس مشاور يا دستگاه شمع و طبق دستور  ي مختلف سال و محل اجراي كار، ممكن است براي حفاري محلها فصلبا توجه به  .19

ي ايـن  هـا  فصـل ي مربـوط در سـاير   هـا  رديـف ،نياز به ايجاد سكوي حفاري باشدكه در اين صورت بهاي آن براساس واحد نظارت

  .فهرست بها پرداخت خواهد شد

ي هـا  رديـف ده با استفاده از سنگين و شمع كوبي، هزينه اجراي عمليات يادش هاي شمععميق و بارگيري  هاي شمعدر حفاري محل  .20

  . شود آهن محاسبه و پرداخت مي واحد پايه رشته راه و باند فرودگاه و زيرسازي راه يدر فهرست بها مربوط

حفاري در محل حفاري نياز به راه دسترسـي باشـد، انجـام آن و پرداخـت      هاي دستگاهچنانچه براي بردن وسايل حفاري و استقرار  .21

  ده كارفرماستمربوط به عه هاي هزينه

 .برسد مهندس مشاور يا دستگاه نظارتمحل منبع تامين آب مورد نياز براي عمليات حفاري بايد به تاييد  .22
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 مترمكعب 299,500

هاي نرم و باالي سطح  چاه زني ميله در زمين
 15ا شعاع متر و حمل خاك ت 20آب، تا عمق 

 .متري اطراف چاه

 120101 

  

  مترمكعب  416,500

هاي نرم و باالي سطح  چاه زني ميله در زمين
متر و حمل  30تا  20آب، در عمق بيش از 

  .متري اطراف چاه 15خاك تا شعاع 

 120102  

  

  مترمكعب  491,000

هاي نرم و باالي سطح  چاه زني ميله در زمين
متر و حمل  40تا  30آب، در عمق بيش از 

  .متري اطراف چاه 15خاك تا شعاع 

 120103  

  

  مترمكعب  569,500

هاي نرم و باالي سطح  چاه زني ميله در زمين
متر و حمل  50تا  40آب، در عمق بيش از 

  .متري اطراف چاه 15خاك تا شعاع 

 120104  

  

  مترمكعب  1,196,000

هاي سنگي و باالي  چاه زني ميله در زمين
استفاده از كمپرسور، قلم و سطح آب، با 

چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، تا 
 15متر و حمل مواد حاصل تا شعاع  20عمق 

  .متري اطراف چاه

 120201  

  

  مترمكعب  1,571,000

هاي سنگي و باالي  چاه زني ميله در زمين
سطح آب، با استفاده از كمپرسور، قلم و 

به آن، در چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشا
متر و حمل مواد  30تا  20عمق بيش از 
  .متري اطراف چاه 15حاصل تا شعاع 

 120202  

  

  مترمكعب  2,217,000

هاي سنگي و باالي  چاه زني ميله در زمين
سطح آب، با استفاده از كمپرسور، قلم و 
چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، در 

 متر و حمل مواد 40تا  30عمق بيش از 
  .متري اطراف چاه 15حاصل تا شعاع 

 120203  

  

  مترمكعب  2,448,000

هاي سنگي و باالي  چاه زني ميله در زمين
سطح آب، با استفاده از كمپرسور، قلم و 
چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، در 

متر و حمل مواد  50تا  40عمق بيش از 
  .متري اطراف چاه 15حاصل تا شعاع 

 120204  
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  مترمكعب  856,500

هاي نرم و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
 20آب، با استفاده از تلمبه موتوري، تا عمق 

متري اطراف  15متري و حمل خاك تا شعاع 
  .چاه

 120301  

  

  مترمكعب  1,197,000

هاي نرم و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
آب، با استفاده از تلمبه موتوري، درعمق بيش 

 15متر و حمل خاك تا شعاع  30ا ت 20از 
  .متري اطراف چاه

 120302  

  

  مترمكعب  1,341,000

هاي نرم و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
آب، با استفاده از تلمبه موتوري، در عمق بيش 

 15متر و حمل خاك تا شعاع  40تا  30از 
  .متري اطراف چاه

 120303  

  

  مترمكعب  1,516,000

هاي نرم و زير سطح  مينچاه زني ميله در ز
آب، با استفاده از تلمبه موتوري، در عمق بيش 

 15متر و حمل خاك تا شعاع  50تا  40از 
  .متري اطراف چاه

 120304  

  

  مترمكعب  1,700,000

هاي سنگي و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
آب، با استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، 

وسايل مشابه  قلم و چكش، مواد منفجره و يا
متر و حمل مواد حاصل تا  20آن، تا عمق 

  .متري اطراف چاه 15شعاع 

 120401  

  

  مترمكعب  2,251,000

هاي سنگي و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
آب، با استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، 
قلم و چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشابه 

و حمل متر  30تا  20آن، در عمق بيش از 
  .متري اطراف چاه 15مواد حاصل تا شعاع 

 120402  

  

  مترمكعب  2,597,000

هاي سنگي و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
آب، با استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، 
قلم و چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشابه 

متر و حمل  40تا  30آن، در عمق بيش از 
  .اطراف چاه متري 15مواد حاصل تا شعاع 

 120403  
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  مترمكعب  2,907,000

هاي سنگي و زير سطح  چاه زني ميله در زمين
آب، با استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، 
قلم و چكش، مواد منفجره و يا وسايل مشابه 

متر و حمل  50تا  40آن، در عمق بيش از 
  .متري اطراف چاه 15مواد حاصل تا شعاع 

 120404  

  

  مترطول  377,500

هاي آبرفتي،  اي در زمين حفاري به روش ضربه
متر و برداشت  50اينچ تا عمق  10به قطر 

  .متر 3نمونه از هر 

 120501  

  

  مترطول  391,500

هاي آبرفتي،  اي در زمين حفاري به روش ضربه
متر و  100تا  50اينچ از عمق  10به قطر 

  .متر 3برداشت نمونه از هر 

 120502  

  

  ترطولم  412,500

هاي آبرفتي،  اي در زمين حفاري به روش ضربه
متر و  150تا  100اينچ از عمق  10به قطر 

  .متر 3برداشت نمونه از هر 

 120503  

  

  مترطول  60,400

تا  120501هاي  اضافه بها نسبت به رديف
به ازاي هر دو اينچ اضافه قطر  120503

اينچ  2براي ( .اينچ 36حفاري يكبار  تا قطر 
  ).اينچ سه بار 6اينچ دوبار و  4ر، يكبا

 120601  

  

  مترطول  1,313,000

اي سنگين در  حفاري شناسايي به روش ضربه
اينچ تا  12هر نوع تشكيالت سنگي، به قطر 

  .متر 3متر و برداشت نمونه از هر  50عمق 

 120701  

  

  مترطول  1,408,000

اي سنگين در  حفاري شناسايي به روش ضربه
اينچ در  12ت سنگي، به قطر هر نوع تشكيال

 3متر و برداشت نمونه از هر  100تا  50عمق 
  .متر

 120702  

  

  مترطول  377,000

هاي  تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمين
 12اي سنگين به قطر  سنگي به روش ضربه

 50اينچ تا عمق  14اينچ و تبديل آن به قطر تا 
  .متر

 120801  
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  مترطول  394,500

هاي  انه شناسايي حفر شده در زمينتراش گم
 12اي سنگين به قطر  سنگي به روش ضربه

اينچ در عمق  14اينچ و تبديل آن به قطر تا 
  .متر 100تا  50

 120802  

  

  مترطول  453,000

حفاري شناسايي به روش دوراني با استفاده از 
اي، به  هاي آبرفتي و ماسه گل حفاري در زمين

متر و  50تا عمق  اينچ 625/7تا  25/6قطر 
  .متر 3برداشت نمونه از هر 

 120901  

  

  مترطول  474,000

حفاري شناسايي به روش دوراني با استفاده از 
اي، به  هاي آبرفتي و ماسه گل حفاري در زمين

 100تا  50اينچ در عمق  625/7تا  25/6قطر 
  .متر 3متر و برداشت نمونه از هر 

 120902  
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  و كارهاي متفرقه ريكا عايق. سيزدهمفصل  
  
   مقدمه 
  

ي اجراي رنگ و ضد زنگ،هزينه برس يا سمباده زدن به منظور آماده سازي سطوح براي رنگ آميزي در نظر گرفته شده ها رديفدر  .1

و تاييد كارفرما، نياز به زنگ زدايي داشته مهندس مشاور يا دستگاه نظارتاست، چنانچه سطوح فلزي به علت زنگ زدگي با تشخيص 

  .ي زنگ زدايي پرداخت خواهد شدها رديفباشد، بهاي آن بر حسب مورد، از 

  .شود مي، بر حسب وزن كارهاي فلزي زنگ زدايي شده پرداخت 130302و  130301ي ها رديفبهاي واحد  .2

  . شود ميبر حسب وزن كارهاي فلزي ضد زنگ يا رنگ آميزي شده، پرداخت 130306تا 130303ي ها رديفبهاي واحد  .3

هزينـه  . برداري مورد نياز است، بايـد در اسـناد و مـدارك پيمـان منظـور شـود       و مشخصات ساختمانهايي كه براي دوران بهره نقشه .4

ساختمانهاي ياد شده، با استفاده از فهرست بهاي واحد رسته ساختمان كه در زمان تهيه و بر آورد هزينـه اجـراي كـار نافـذ اسـت،      

ي ياد شده، بـر اسـاس پيشـرفت كـار     ها رديفپرداخت .شود ميدر مقابل رديف مربوط درج محاسبه و به صورت مقطوع بر آورد و 

  . شود ميانجام 

به يكديگر و جوش مورد نياز واتر استاپ الستيكي،در قيمتهـاي مربـوط   ) P.V.C(دستمزد چسباندن نوارهاي واتر استاپ پالستيكي  .5

  .منظور شده است

منظـور  130702و130701ي هـا  رديـف استاپ، به استثناي ميلگردهاي اضافي، در قيمـت  تمام مصالح و وسايل الزم براي نصب واتر  .6

  .شده است

، بايد به ميزان درج شده در نقشه ها و مشخصـات فنـي بـوده و در هـر     )OVERLAP(در عايق كاريهاي رطوبتي، مقدار همپوشاني  .7

  .سانتيمتر كمتر باشد 10صورت، اين مقدار نبايد از 

هـا اسـت و هزينـه     هـا و صـورت جلسـه    پرداخت سطح ظاهري عايق كاري شده، طبق ابعاد درج شـده نقشـه   مبناي اندازه گيري و .8

  .ي اين فصل منظور شده استها رديفهمپوشاني در 

ي اين فصل، براي انجام كار در تمام سطوح اعم از افقي، قائم، مورب، منحنـي و ماننـد آنهاسـت و هـيچ گونـه      ها رديفبهاي واحد  .9

  .ابت صعوبت،عمق و انحنا و مانند آنها، قابل پرداخت نيستاضافه بهايي ب

  :مقدار قير مورد مصرف در عايق كاري رطوبتي، براي هر يك متر مربع به ترتيب برابر است با  .10

  كيلوگرم براي سطوح افقي،  2كيلوگرم قير براي سطوح قائم و  5/1اندود قيري،. 10-1

  كيلوگرم براي سطوح افقي، 5/3قير براي سطوح قائم و  كيلوگرم2/ 5اندود با يك اليه گوني، . 10-2

  .كيلو گرم براي سطوح افقي 5كيلو گرم براي سطوح قائم و  5/3اندود با دو اليه گوني، . 10-3
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 شماره شرح واحد )ريال(بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

دسيمتر مكعب 307,000
تهيه مصالح و نصب نئوپرين داخلي براي 

 .هاي آزادگاه تكيه

 130201 

  

  كيلوگرم  285
هاي  اسكلت) زنگ زدايي(سمباده يا برس زدن 

  .فلزي يا ميلگرد
 130301  

  

  كيلوگرم  1,570
به روش  يا ميلگرد، فلزيهاي  اسكلتزدايي  زنگ

  ). سند بالست(ماسه پاشي 
 130302  

  

  كيلوگرم  550
تهيه مصالح و اجراي يك دست ضد زنگ، روي 

  .فلزي اسكلت
 130303  

  

  كيلوگرم  915

تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ و دو 
دست اكليل روغني شامل آستر و رويه، روي 

  .كارهاي فلزي

 130304  

  

  كيلوگرم  840

تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ و دو 
دست رنگ روغني شامل آستر و رويه، روي 

  .كارهاي فلزي

 130305  

  

  كيلوگرم  1,590

اجراي دو قشر ضد زنگ مناسب و تهيه مصالح و 
دو دست رنگ اپكسي شامل آستر و رويه روي 

ميكرون در هر دست  100كارهاي فلزي به ازاي 
  .رنگ

 130306  

  

  مترمربع  7,740
سطوح فلزي ) زنگ زدايي(سمباده يا برس زدن 

  .آالت سبك و ساخته شده آهن
 130307  

  

  كيلوگرم  920

به ازاي هر  130306اضافه بها نسبت به رديف 
ميكرون افزايش ضخامت رنگ آميزي اپكسي  100

  ).شود ميكرون به تناسب محاسبه مي 100كسر (

 130401  

  130501   .تهيه و نصب نوار شبرنگ  مترمربع  451,500  
  130502   .تهيه مصالح و رنگ آميزي با رنگ شبرنگ  مترمربع  231,500  
  

  مترمربع  4,270

، به وزن )لي اتيلنفيلم پ(تهيه و نصب نايلون 
گرم در مترمربع، براي بتن و يا  150حدود 

كارهاي مشابه آن، كه نايلون الزاماً در كار باقي 
  . بماند

 130601  

  

  مترطول  72,800
سانتيمتر، از  15تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 

  .جنس پي وي سي
 130701  
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  مترطول  104,000
نتيمتر، از سا 15تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 

  .جنس الستيك
 130702  

  

  مترطول  3,810
 1، براي هر 130701اضافه بها نسبت به رديف 

  .سانتيمتر 15سانتيمتر اضافه بر 
 130801  

  

  مترطول  6,860
 1، براي هر 130702اضافه بها نسبت به رديف 

  .سانتيمتر 15سانتيمتر اضافه بر 
 130802  

  130901   .ي با يك قشر اندود قيريعايق كاري رطوبت  مترمربع  30,600  
  

  مترمربع  85,100
عايق كاري رطوبتي با دو قشر اندود قيري و يك 

  .اليه گوني
 130902  

  

  مترمربع  137,000
عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قيري و دو 

  .اليه گوني
 130903  

  

  مترمربع  79,300

عايق كاري روطوبتي با عايق پيش ساخته درجه 
تشكل از قير و الياف پلي استر و تي شو، به يك م

  .ميليمتر به انضمام قشر آستر 3ضخامت 

 131001  

  

  مترطول   
ها و  بندهاي چوبي ـ چپري ـ اپي پايه  اندود قيري

  .ها و حصارها شمع
 131101  

  

  مترطول   
هاي فلزي بندهاي سبك فلزي و  پايه اندود قيري

  .ها حصارها و گلخانه
 131102  

  131201   .سانتيمتر 2عايق كاري با آسفالت نرم به ضخامت   مترمربع  102,500  
  

  مترمربع  43,900

براي هريك  131201اضافه بها نسبت به رديف 
سانتي متر ضخامت اضافي، كسر سانتي متر به 

  .شود تناسب محاسبه مي

 131202  

  

  مترمربع  18,600
 عايق كاري با انواع رنگ و ضد زنگ براي هر قشر

  . مخازن فلزي روي
 131301  

  

  مترمربع  20,400

عايق كاري توسط پاشيدن مواد روغني و نفتي و 
شيميايي و صنعتي براي تثبيت شن و ماسه و 
سطوح واريزه اي يا كم كردن نفوذپذيري نظير 

  .مالچ پاشي

 131401  

  

  مقطوع   
تهيه مصالح و اجراي ساختمانهاي كنترل، اداري و 

  .برداري استفاده در دوران بهره نگهباني، بمنظور
 131501  

  

  مقطوع   
تهيه مصالح و اجراي ساختمان انبار، بمنظور 

  .استفاده در دوران بهره برداري
 131502  
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 شماره شرح واحد )ريال(بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلوگرم  119,500
تهيه و كارگذاري لوله پالستيكي در ابنيه فني براي 

  .عبور آب
 131601  
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  حمل مصالح عمومي.  چهاردهم  فصل 

   مقدمه 
  مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  كيلومتر، و همچنين 30  ، تا فاصلة تا انبار كارگاه  تحويل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينة .1

 30مازاد بر   لحم  هزينة).2بند   موضوع  مصالح  استثناي  به(  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  اين  يها فصلساير   يها رديف  در قيمت
ساير   شود و براي مي  پرداخت  فصل  اين  يها رديف  مورد، بر اساس  ، بر حسب ينتب  هاي ، لوله ، آهك فوالد، سيمان  كيلومتر، تنها براي

  .نخواهد شد  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزينة  گونه ، هيچ مصالح
در   كيلومتر و باراندازي 1تا   و حمل  بارگيري  ، هزينة بتني  ساخته پيش  و قطعات  لوله  ين، فيلتر و همچن ، بنايي بتن  سنگي  و مصالح  آب  براي .2

  كيلومتر، براي 1مازاد بر   حمل  هزينة  پرداخت  نحوة. است شده  بها در نظر گرفته فهرست  اين  يها فصلساير   يها رديف، در  مصرف  محل
  . است شده  ، تعيين فصل  يا اين  مربوط  يها فصل  مورد در مقدمه  ، بر حسب ساخته پيش  يبتن  قطعات  و همچنين  سنگي  ، مصالح آب

  زير تعيين  شرح  گيرد، به قرار مي  كيلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزينة  در محاسبة  كه 1بند   موضوع  از مصالح  مقادير هر يك .3
  : يا ساير موارد نيست  مقادير مصالح  محاسبة  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزينه  اسبةمح  تنها براي  شده  مقادير تعيين.شود مي

  و آهك  سيمان .1ـ3 
  : بتني  ساخته پيش  و قطعات  بتن  تهية  براي  سيمان .1ـ1ـ3 
  .شود مي  ، محاسبه و آهك يمانس  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در بتن ، آهك و شفته عيار سيمان  ، براساس مقدار سيمان 
  : سنگي  بنايي  كارهاي  مالت  تهية  براي  سيمان .2ـ1ـ3 
  ميزان ، به بنايي  در كارهاي  مالت  و حجم  شده  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در مالت  عيار سيمان  به  ، با توجه مقدار سيمان 

  .شود منظور مي  يبناي  كارهاي  كل  درصد حجم 30
  : سيماني  اندودهاي  مالت  تهيه  براي  سيمان .3ـ1ـ3 
  با توجه  سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در مالت  عيار سيمان  ، براساس پركننده  و مالتهاي  اندودكاري  در مالت  مقدار سيمان 
  .شود مي  اندودها محاسبه  ضخامت به
  فوالد .2ـ3 
و   تقويتي  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشي ، ناوداني تيرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از ميلگرد و پروفيلهاي فوالد مصرفي  كيلوگرم 1هر   ازاي به 

  .شود ، منظور مي حمل  بابت  كيلوگرم 05/1شود،  مي  مشخص  اجرايي  هاي و نقشه  مشخصات  براساس  كه  اتصالي
  :شود مي  زير تعيين  شرح ، به حمل  هزينة  پرداخت  ، براي سيمان  مبدأ حمل .4
خريد   محل  حالت  در اين. است  مربوط  كارخانة  ، محل شود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي مستقيماً از كارخانه  سيمان  كه  در صورتي .1ـ4 

  .كارفرما برسد  و تصويب مهندس مشاور يا دستگاه نظارتتأييد  بايد قبالً به
  سيمان  كه(  داخلي  سيمان  كارخانة  نزديكترين  ، محل نشود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي مستقيماً از كارخانه  سيمان  كه  در صورتي .2ـ4 

  .، خواهدبود)كند خريد توليد مي  مورد نظر را در زمان
  :شود مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  فوالد، براي  مبدأ حمل .5
شود، مبدأ   خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي  هاي كارخانه توليد كنندگان، مستقيماً از فوالد  كه  در صورتي .1ـ5

  حالت  در اين. خواهد بود  تحويل  محل ،مركز  خريدهاي  و براي كارخانه  توليد  محل  داخليهاي  كارخانهتوليد كنندگان خريد از   براي  حمل
  .كارفرما برسد  و تصويب مهندس مشاور يا دستگاه نظارتتأييد  بايد قبالً به  خريد يا تحويل  محل
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نشود،   خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي هاي داخلي كارخانه توليد كنندگانمسقيماً از فوالد   كه  در صورتي .2ـ5
هاي نورد نيز جزو توليدكنندگان  كارخانه. كند فوالد به كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي كارخانه يكترين محل توليدنزد  ،مبدأ حمل

  . شوند محسوب مي
ياد   دفترچة در  كه  و در مورد راههايي  است  و ترابري  راه  وزارت  مسافت  دفترچة  آخرين  طبق  راه  ، نزديكترين حمل  مسافت  تعيين  مبناي .6

  آنها تعيين  ، فاصلةمهندس مشاور يا دستگاه نظارتنظر   طبق  فاصله  كوتاهترين  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعيين  براي  مسافتي  شده
  .شود مي

  پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  يها رديف  كيلومتر باشد، طبق 450تا ) مبدأ تا مقصد(  حمل  مسافت  كه  در صورتي  فله  سيمان  حمل  بهاي .7
  ضريب  ، با اعمال پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  يها رديف  كيلومتر باشد، بر اساس 450بيشتر از   حمل  شود و اگر مسافت مي  پرداخت

  شود، بهاي  حمل  فله  بصورت  آهك  چنانچه .شود كيلومتر پرداخت مي 30هاي مربوط براي تمام طول مسير پس از كسر  به رديف 50/1
  .شود مي  پرداخت هاي مربوط به حمل آهك پاكتي نيز از رديف  آن

  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  اين  يها رديف  مورد، بهاي  شود، بر حسب  انجام  و شني  خاكي  در راههاي  مصالح  حمل  كه  در صورتي .8
 .شود مي

برابر قيمت  5/1شود، حسب مورد معادل  رما براي نصب و اجرا تحويل پيمانكار ميهزينه حمل مصالح سبك و حجيم كه توسط كارف .9
 .شود پرداخت مي 140106تا  140101هاي  رديف

توسط كارفرما هزينه آن طبق استعالم ) نظير هواپيما و چرخ بال(ها توسط وسايل هوابرد  در صورت تاييد ضرورت حمل مصالح و نهاده .10
 .شود رداخت ميپ و تعيين از مراجع مربوط
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 شماره شرح واحد )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال( بهاي كل

  

 كيلومتر -تن  720

حمل فوالد، سيمان پاكتي و آهك پاكتي براي مسافت 
 .كيلومتر 75كيلومتر، تا  30مازاد بر 

 140101 

  

  كيلومتر -تن   485
افت حمل فوالد، سيمان پاكتي و آهك پاكتي براي مس

  .كيلومتر 150كيلومتر، تا  75مازاد بر 
 140102  

  

  كيلومتر -تن   305
حمل فوالد، سيمان پاكتي و آهك پاكتي براي مسافت 

  .كيلومتر 300كيلومتر، تا  150مازاد بر 
 140103  

  

  كيلومتر -تن   250
حمل فوالد، سيمان پاكتي و آهك پاكتي براي مسافت 

  . كيلومتر 450كيلومتر، تا  300مازاد بر 
 140104  

  

  كيلومتر -تن   215
حمل فوالد، سيمان پاكتي و آهك پاكتي براي مسافت 

  . كيلومتر 750كيلومتر، تا  450مازاد بر 
 140105  

  

  كيلومتر -تن   180
حمل فوالد، سيمان پاكتي و آهك پاكتي براي مسافت 

  .كيلومتر  750مازاد بر 
 140106  

  

55  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر براي  200تا  100انواع لوله بتني به قطر حمل 
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 140301  

  

125  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر براي  350تا  250حمل انواع لوله بتني به قطر 
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 140302  

  

235  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر براي  500تا  400حمل انواع لوله بتني به قطر 
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 140303  

  

300  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر براي  700تا  600حمل انواع لوله بتني به قطر 
  .مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 140304  

  

565  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر براي  1000تا  800حمل انواع لوله بتني به قطر 
  .لومترمسافت مازاد بر يك كي

 140305  

  

915  
  -مترطول 
  كيلومتر

ميليمتر  1400تا  1200حمل انواع لوله بتني به قطر 
  .براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر

 140306  

  

   
  - كيلوگرم
  كيلومتر

،  پلي اتيلن به P.V.Cهاي پالستيكي  حمل انواع لوله
اي به هر قطر براي مسافت  صورت كالفي يا شاخه

   .كيلومتر 30مازاد بر 

140307  

  
  كيلومتر -تن   74

  140401  .كيلومتر 75تا  30حمل قير فله براي مسافت مازاد بر 

  140402  .كيلومتر 75حمل قير فله براي مسافت مازاد بر   كيلومتر -تن   150  
  

  كيلومتر -تن   395
  140403  .حمل مالچ نفتي به وسيله تريلي
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  مصالح دستيحمل اورزي و منابع طبيعي و هاي كش حمل نهاده.  پانزدهم  فصل 
  
   مقدمه 
  

هاي مصـرفي اموركشـاورزي و منـابع     مصالح و نهاده) تخليه(باراندازي مدت زمان بارگيري، حمل، مدت زمان هاي  در اين فصل هزينه. 1
 14ي قبـل و فصـل   ها فصلو  اه رديفبجز آنچه صراحتاً در (طبيعي و آبخيزداري از محل تهيه تا محل مصرف، در نظر گرفته شده است 

  ).اين فهرست بهاء آمده است
خاكهـاي ديگـر نظيـر خاكهـاي صـنعتي،      . منظور از خاك در اين فصل خاكهاي مغذي و آلي مورد مصارف كشاورزي و گياهي اسـت . 2

 . باشد تن در متر مكعب مي 4/1و وزن مخصوص آن حداكثر  شود معدني، ساختماني را شامل نمي

مهنـدس  بايـد قـبالً بـه تأئيـد     ) هاي گياهي، بذر، كود، سم و امثال آنهـا  گونه(هاي گياهي و كشاورزي و منابع طبيعي  ادهمحل خريد نه. 3
هاي ياد شده بـراي پرداخـت هزينـه حمـل، محـل تحويـل        مبداء حمل مصالح و نهاده. و تصويب كارفرما برسد مشاور يا دستگاه نظارت

 . آنها است) محل خريد(

نزديكترين راه طبق آخرين دفترچه مسافت وزارت راه و ترابري است و در مورد راههايي كـه در دفترچـه   ن مسافت حمل، مبناي تعيي. 4
، فاصـله آنهـا   مهندس مشاور يا دسـتگاه نظـارت  يادشده مسافتي براي آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن كوتاهترين فاصله طبق نظر 

 . شود ميتعيين 

انجـام شـود،    1در راههاي خاكي و شـني درجـه   با ماشين هاي گياهي و كشاورزي و منابع طبيعي  ل مصالح و نهادهدر صورتي كه حم. 5
 . شود درصد پرداخت مي 20ي اين فصل به اضافه ها رديفبرحسب مورد، بهاي 

انجام شود، بر  2ي و شني درجه در راههاي خاكبا ماشين هاي گياهي و كشاورزي و منابع طبيعي  در صورتي كه حمل مصالح و نهاده. 5-1
  . شود درصد پرداخت مي 30ي اين فصل به اضافه ها رديفحسب مورد، 

ي ايـن فصـل بـه    ها رديفانجام شود،بر حسب مورد، بهاي  3در راههاي خاكي و شني درجه با ماشين در صورتي كه حمل مصالح . 5-2
 .شود درصد پرداخت مي 50اضافه 

ي ها رديفبهاي طبق مالرو و امثال آن انجام شود، بر حسب مورد  ،نوفرقبا در راههاي خاكي و شني و  درصورتي كه حمل  مصالح. 5-3
  .شود اين فصل، پرداخت مي

 .شود ميطبق استعالم از مراجع مربوط انجام ) نظير هواپيماو چرخ بال(حمل مصالح توسط وسايل هوابرد . 6

و  150201هـاي   بهاي رديـف درصد  80 معادل كيلوگرم با ماشين 2هاي با وزن باالتر از  ناي و گلداني در گلدا هزينه حمل گياهان بوته. 7
  .پرداخت استمحاسبه و قابل  كيلو گرم، 2مازاد بر ها  افزايش وزن گلدانبه نسبت  150202

بـه نسـبت افـزايش    (عده گلدان سانتيمتر با ماشين به نسبت افزايش مساحت قا 10با قطر بيش از در گلدانهاي هزينه حمل نهال گلداني . 8
  .قابل محاسبه و پرداخت است 150302و  150301ي ها رديفنسبت به ) قطر گلدان

) تنـه (سانتيمتر توسط ماشين به نسـبت افـزايش قطـر سـاقه      2بيشتر از ) تنه(هزينه حمل قلمه و پاجوش و نهال ريشه دار با قطر ساقه . 9
  .داخت استرمحاسبه و پقابل  150503تا  150502ي ها رديفنسبت به 

 9و  8 ،7نظير بندهاي ، 151403تا  151301و  151103تا  151001ي ها رديفي حمل غير ماشيني از ها رديف تماماضافه هزينه حمل . 10
  .فوق قابل محاسبه و پرداخت است
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  :ر قابل محاسبه و پرداخت استمتر اول، بصورت زي 50متر به جز  1000ي حمل دستي براي تا فاصله ها رديفهزينه حمل كليه . 11
يابـد، يكصـد متـر اول يكبـار،      درصد افزايش مي 10متر،  100ي حمل توسط كارگر براي هر ها رديفكليه ) به اضافه بها(هزينه حمل . الف

  .شود دوبار و همينطور الي آخر، كه به رديف حمل ما قبل اضافه مييكصد متر دوم 
يكصـد متـر   يابد،  درصد افزايش مي 5متر،  100فرغون براي هر  ماننددستي  وسيلهبا  ي حملها ديفركليه ) به اضافه بها(هزينه حمل  .ب

  .شود متر دوم دوبار و همينطور الي آخر، كه به رديف حمل ما قبل اضافه مياول يكبار، يكصد 
  .حمل دستي مراجعه فرماييدمحاسبه براي سهولت محاسبه، به جدول ضرايب 

يكصد متـر اول يكبـار، يكصـد    يابد،  درصد كاهش مي 5متر،  100با چهارپا براي هر ي حمل ها رديفكليه ) بها بهكاهش (هزينه حمل . ج
  .شود ، كه به رديف حمل ما قبل اضافه ميمتر دوم دوبار و همينطور الي آخر

 40دار حسـاس باشـد    وش و نهـال ريشـه  هاي گلداني و قلمه و پاج اي و نهال كه گياهان بوته هاي حمل، در صورتي نسبت به كليه رديف. 12
بـراي  . مراجعـه شـود  ) جدول زير(و براي سهولت محاسبه به جدول ضرايب محاسبه دستي . درصد اضافه بها قابل محاسبه و پرداخت است

  .شود متر محاسبه مي 1000فواصل بيشتر از يك كيلومتر نظير فاصله تا 

  هاي كشاورزي و منابع طبيعي تا يك كيلو متر دهجدول ضرايب محاسبه هزينه حمل دستي مصالح و نها
  )به استثناء چوب آالت جنگلي(

  

  فاصله  رديف
  )برحسب متر(

  فواصل
  )برحسب متر(

حمل دستي توسط 
  نيروي كارگر

 وسيلهحمل دستي توسط 
  حمل با چهارپا  دستي مانند فرغون

1  100  150-50  1/1  05/1  95%  
2  200  250 -150  2/1  10/1  90%  
3  300  350-250  3/1  15/1  85%  
4  400  450-350  4/1  20/1  80%  
5  500  550-450  5/1  25/1  75%  
6  600  650-550  6/1  30/1  70%  
7  700  750 -650  7/1  35/1  65%  
8  800  850-750  8/1  40/1  60%  
9  900  950-850  9/1  45/1  55%  
10  1000  1050-950  2  50/1  50%  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

 كيلومتر 

 30تا فاصله  ،اي و گلداني حمل گياهان بوته
بوته يا  1000كيلومتري با ماشين، بر حسب هر 

 .گلدان

 150201 

  

  كيلومتر  

  مسافت حمل اي و گلداني براي  گياهان بوته  حمل
بوته يا  1000كيلومتر، بر حسب هر   30مازاد بر 

  .گلدان

 150202  

  

  لومتركي   

 10هاي به قطر تا  حمل نهال گلداني در گلدان
 30سانتيمتر توسط ماشين از نهالستان تا فاصله 

  .گلدان 1000كيلومتر، بر حسب هر 

 150301  

  

  كيلومتر   

 10هاي به قطر تا  حمل نهال گلداني در گلدان
سانتيمتر توسط ماشين از نهالستان براي مسافت 

 1000سب هر كيلومتر، بر ح 30حمل بيش از 
  .گلدان

 150302  

  

  كيلومتر   

، 150302و   150301اضافه بها نسبت به رديف 
سانتيمتر  10ها بيش از  در صورتي كه قطر گلدان

  .باشد

 150401  

  

  كيلومتر  

دار به قطر ساقه  حمل قلمه و پاجوش و نهال ريشه
سانتيمتر از نهالستان براي مسافت  2حداكثر ) تنه(

  . اصله 1000متر به ازاي هر كيلو 30حمل تا 

 150501  

  

  كيلومتر   

دار به قطر ساقه  حمل قلمه و پاجوش و نهال ريشه
سانتيمتر از نهالستان براي مسافت  2حداكثر ) تنه(

  .اصله 1000كيلومتر بر حسب   30حمل بيش از 

 150502  

  

  كيلومتر   

تا  150501هاي  اضافه بها نسبت به رديف
دار  ريشه نهال (قطر قلمه   هدر صورتي ك 150502
  .سانتيمتر باشد 2بيش از ) و پاجوش

 150601  

  

  كيلوگرم  62

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوك، شن، ماسه،  حمل 
خاك، كود، مخلوط آنها، آب، گابيون، ميلگرد، 
چوب و چپر، سيمان و سيم خاردار و نظاير آن با 

  .متر 50دست كارگر، به ازاي هر 

 150701  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  يلوگرمك  55

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوك، شن، ماسه،  حمل 
خاك، كود، مخلوط آنها، آب، گابيون، ميلگرد، 
چوب و چپر، سيمان و سيم خاردار و نظاير آن با 

  .متر 50فرغون، به ازاي هر  مانندوسيله دستي 

 150702  

  

  كيلوگرم  54

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوك، شن، ماسه،  حمل 
ط آنها، آب، گابيون، ميلگرد، خاك، كود، مخلو

چوب و چپر، سيمان و سيم خاردار و نظاير آن به 
  .متر 50وسيله چهارپا، به ازاي هر 

 150703  

  

  عدد  975
الستيك فرسوده و نيم كول با دست كارگر،   حمل

  .متر 50به ازاي هر 
 150901  

  

  عدد  485
الستيك فرسوده و نيم كول با وسيله دستي   حمل
  .متر 50غون، به ازاي هر فر مانند

 150902  

  

  عدد  1,460
الستيك فرسوده و نيم كول با چهارپا، به   حمل

  .متر 50ازاي هر 
 150903  

  

  بوته  140
 50بوته گلداني  با دست كارگر، به ازاي هر   حمل
  .متر

 151001  

  

  بوته  86
فرغون، به  ماننددستي  وسيلهبوته گلداني با   حمل

  .متر 50ازاي هر 
 151002  

  
  بوته  205

  151003   .متر 50بوته گلداني با  چهارپا، به ازاي هر   حمل

  

  اصله  16
با   حمل قلمه از محل تخليه ماشين به محل كاشت

  .متر 50دست كارگر، به ازاي هر 
 151101  

  

  اصله  13
حمل قلمه از محل تخليه ماشين به محل كاشت با 

  .متر 50هر فرغون، به ازاي  مانندوسيله دستي 
 151102  

  

  اصله  37
حمل قلمه از محل تخليه ماشين به محل كاشت با 

  .متر 50چهارپا، به ازاي هر 
 151103  

  

  كيلوگرم  17
بذر و كود از محل تخليه ماشين به محل   حمل

  .متر 50مصرف با دست كارگر، به ازاي هر 
 151201  

  

  كيلوگرم  14

به محل  بذر و كود از محل تخليه ماشين  حمل
فرغون، به ازاي هر  ماننددستي  وسيلهمصرف با 

  .متر 50

 151202  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  كيلوگرم  48
بذر و كود از محل تخليه ماشين به محل   حمل

  .متر 50مصرف با  چهارپا، به ازاي هر 
 151203  

  

  اصله  81

 2به قطر تا نهال و پاجوش ريشه دار   حمل
تا محل تخليه ماشين   بدون گلدان از محلسانتيمتر 

 50دست كارگر، به ازاي هر  با ) كاشت(غرس 
  .متر

 151301  

  

  اصله  67

 2به قطر تا نهال و پاجوش ريشه دار  حمل 
  تخليه ماشين تا محل  بدون گلدان از محلسانتيمتر 

فرغون، به  ماننددستي  با وسيله ) كاشت(غرس 
  .متر 50ازاي هر 

 151302  

  

  اصله  78

 2به قطر تا ه دار نهال و پاجوش ريش  حمل
تخليه ماشين تا محل   بدون گلدان از محلسانتيمتر 

  .متر 50با  چهارپا، به ازاي هر ) كاشت(غرس 

 151303  

  

  گلدان  205

 10نهال گلداني در گلدانهاي به قطر تا   حمل
)  كاشت(سانتيمتر از محل تخليه به محل غرس 

  .متر 50با دست كارگر، به ازاي هر 

 151401  

  

  گلدان  135

 10نهال گلداني در گلدانهاي به قطر تا   حمل
با ) كاشت(سانتيمتر از محل تخليه به محل غرس 

  .متر 50فرغون، به ازاي هر  ماننددستي  وسيله

 151402  

  

  گلدان  310

 10نهال گلداني در گلدانهاي به قطر تا   حمل
با  ) كاشت(سانتيمتر از محل تخليه به محل غرس 

  .متر 50زاي هر چهارپا، به ا

 151403  

  

  گلدان   

تا  151401هاي  اضافه بها نسبت به رديف
 10در صورتي كه قطر گلدانها بيش از  151403

به نسبت افزايش مساحت قاعده (سانتيمتر باشد 
  ).گلدان

 151501  

  

  اصله   

ها و  هاي حمل پاجوش به رديف  بها نسبت  اضافه
به (متر در ساقه سانتي 2ها براي قطر بيش از   قلمه

  ).نسبت افزايش قطر

 151601  

  

  گلدان   
هاي گلداني  اضافه بهاي حمل در صورتي كه نهال

  .حساس باشند
 151701  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل 

  

  اصله   
اضافه بهاي حمل در صورتي كه قلمه ـ پاجوش يا 

  .دار حساس باشد نهال ريشه
 151801  
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  و جنگلداري برداري بهره.  شانزدهم  فصل 
  
   مقدمه 
  

اي  ها، اعم از جنگلي و دست كاشت به دو گروه چوبهاي سخت و چوبهاي نرم دسته بندي شـده كـه در دسـتورالعمل جداگانـه    چوب .1
  .فهرست و ارايه شده است

 مربـوط  هـاي  آيين نامه هـا و دسـتورالعمل   ،براساس رعايت اصول فني)  زنجيري(با اره موتوري سرپا بريدن درخت  ،منظور از قطع .2
  .منظور شده است) درجه 10تا شيب (درج شده براي مناطق هموار  هاي فاست و ارقام ردي

و در . شـود  مـي انـدازه گيـري   ) كاليپر(قطر برابر سينه درخت مبناي اندازه گيري است وتوسط خط كش دوبازو  ،قطع هاي در رديف .3
  .مالك محاسبه است مختلف هاي ميانگين دو و يا سه بار اندازه گيري در جهت ،كه مقطع دايره اي نباشد صورتي

طبقـات   هـاي  بـه نسـبت تغييـرات رديـف     ،حدفاصل دو طبقه قطري باشد ،درصورتي كه قطر برابر سينه ،قطع درخت هاي در رديف .4
متر از يقه درخت در قسـمت بـاالي شـيب     3/1قطر برابر سينه عبارت از قطر درخت در ارتفاع  .شود ميقطري پايين و باال محاسبه 

  .دباش زمين از خاك مي
كـاهش   ،باشـد ) اعم از پهن برگان و سوزني برگان جنگلي يا دست كاشـت (نرم  هاي چنانچه درخت مورد قطع و استحصال از گونه .5

  .گيرد ميقطع و استحصال درختان سخت چوب تعلق  هاي به رديف درصد 20بهايي برابر 
درصد  5صد افزايش درجه شيب، اضافه بهايي برابر در 10درصد واقع شود، براي هر  30دار بيش از  در مناطق شيب در قطع درختان .6

اين اضـافه بهـا جـدا از اضـافه بهـاي مـذكور در       . (درصد قابل اعمال است 100گيرد و تا شيب  هاي مربوط تعلق مي به ارقام رديف
. نـه اسـت  درجه در سطح عمود بر سطح متوسط شـيب دام  30تمايل محور قايم بر درخت در اين مرحله تا ). پيوست ضرايب است

هـاي ديجيتـالي    درصد درختان قابل قطع در كتابجه طـرح جنگلـداري يـا نقشـه     70متوسط شيب منطقه نشانه گذاري شيب عرصه، 
  .مناطق جنگلي است 1:25000

ير و استقرار تنه درخت در محل مناسب براي انجام بينه زني و سابري  تاجاز  عبارت ،منظور از آماده كردن تنه درخت براي بينه زني .7
  .عمليات تبديل است

در محاسـبه  . گردد عمليات آماده كردن تنه درخت براي بينه زني جزو مرحله قطع درخت بوده و بابت آن هزينه اضافه پرداخت نمي .8
هاي مرحله بينه زني درخت مقطوعه براي استفاده كنندگان بهاي توليد هر متر مكعب گرد بينه بدون توجه بـه ابعـاد آن    هزينه رديف

  .محاسبه هزينه است مالك
مـواد اوليـه   )بهـاي (منظور ازتهيه در اين فصل، انجام فعاليتهاي اجرايي تا آماده نمودن محصوالت و مقطوعات است و شامل قيمـت   .9

 .شود و حمل نمي) چوب(

دارد و مؤسسه استان 1373مورخ آبان 3506طبق استاندارد شماره  ،تعاريف و ابعاد چوب آالت و مقطوعات جنگلي و دست كاشت .10
  .باشد ميتحقيقات صنعتي ايران 

اعـم از  (جاده جنگلي ياايسـتگاه چـوب آالت   ) حاشيه(تا كنار از پاي كنده هزينه بارگيري و حمل و تخليه چوب آالت و مقطوعات .11
  .شود ميمربوط محاسبه و پرداخت  هاي جداگانه از رديف)موقت و دائم

 ،باشد و به ازاي هر يك كيلومترافزايش فاصله حمل گرده بينـه  ميكيلومتر  2تا براي فاصله حداكثر  11بند هزينه حمل مقطوعات در  .12
  .يابد ميدرصد نسبت به هزينه رديف مورد نظر افزايش  20چوب آالت الواري و كاتين و هيزم 
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ابـل آفـات و   انجام كليه عملياتي است كه از طريق آنهـا بتـوان چـوب آالت و مقطوعـات را در مق     ،منظور از نگهداري در اين فصل .13
 .امراض محافظت نمود

اي  نـه پيمانكـار اسـت و بهـاي جداگانـه     يها، تهيه خاك مناسب براي پر كردن جاي ريشه به هز كن كردن درخت ريشه هاي در رديف .14
 .شود و پيمانكار بايد هزينه را در پيشنهاد قيمت خود منظور كند براي تهيه خاك پرداخت نمي

) حاشـيه (ن از عرصه جنگل، تبديل، انتقال و دسته بندي چوب آالت و مقطوعـات تـا كنـار    قطع درخت سرپا، خارج كردن چوب آ .15
هاي مربوط محاسبه و پرداخـت   و بارگيري و حمل آن جداگانه از رديف) اعم از موقت و دايم(جاده جنگلي يا ايستگاه چوب آالت 

 .شود مي

ها بتوان ضـمن حفـظ كيفيـت موجـود چـوب       ت كه از طريق آنمنظور از حفاظت و نگهداري در اين فصل، انجام كليه عملياتي اس .16
 .ها را در مقابل آفات و امراض و ساير خطرات محافظت نمود و شامل نگهباني و حراست آن نيست آالت، آن

هزينه قطع درخت سرپا شامل دستمزدهاي پاك كردن اطراف درخت و آماده سازي آن براي افكندن آن در مسير تعيين شده و تعيين  .17
 .شود سير افكندن آن و نيز ايجاد مسير فرار اضطراري بوده و اضافه بهايي بابت آن پرداخت نميم

متر در قسمت باريك آن جزو مرحله آماده سازي براي بينه زني و مرحله  سانت 15هاي درخت مقطوعه تا قطر  تاج بري تنه و شاخه .18
 .شود اي پرداخت نمي بابت آن هزينه. قطع است

 .هاي قطور، توليد كاتين است ه كردن تنه يا ساقه اصلي، توليد گرد بينه و شاخهحاصل قطعه قطع .19

 7هاي به اقطـار   هيزم سوخت يا صنعتي از شكافتن يا تبديل تنه هيزمي به قطعات سبك قابل جابجايي توسط كارگر، و بريدن شاخه .20
 .شود بهايي بابت آن پرداخت نمي متر به قطعات يك متري جزو مرحله توليد به هيزم است و اضافه سانتي 15تا 

هزينه توليد هيزم براي تهيه ذغال يا تهيه كوره ذغال اعم از سنتي يا صنعتي جزو مراحل توليد ذغال بوده و هزينه اضافه بهايي بابـت   .21
 .دگرد هزينه حمل آن از عرصه به كنار جاده يا ايستگاه مانند ساير توليدات محاسبه و تعيين مي. گردد آن تعلق نمي

و نزديـك بـه طبيعـت     گردند، در رژيم تك گزينـي  هاي توليدي و احيايي فقط در رژيم جنگلداري تدريجي پناهي تفكيك مي عرصه .22
 .شود بابت صرفا توليدي يا احيايي بودن عرصه هزينه اضافي پرداخت نمي. گيرد عمليات در تمام عرصه صورت مي

هـاي عرصـه و درصـد     پرداخت به عمليات توليد چوب آالت شامل متوسط شيب هاي قابل هاي جنگل داري اضافه بها در كليه رژيم .23
شـيب  . گردد تاثير اين عوامل در خارج كردن چوب از عرصه جنگل را نيز شامل مي. باشد اي مي اي و بوته انبوهي از پوشش درختچه

 .گردد يمتوسط شيب عرصه فعاليت بوده و كل عرصه جنگل را شامل نم 6عرصه بر اساس تعريف بند 

 .شود جمع آوري و استربندي هيزم در حاشيه جنگلي يا دپو موقت جزو مراحل توليد بوده و اضافه بهايي بابت آن پرداخت نمي .24

هاي تجهيز  و استقرار و برچيـدن كارگـاه اسـت و     ساخت برگ به منظور استقرار عوامل و تجهيزات بهره برداري جنگل جزو هزينه .25
 .گردد ت نميبابت آن اضافه بهايي پرداخ

داراب كردن چوب آالت و مقطوعات به صورت مشبك عمودي و افقي و چيدمان و دسته بندي گردبينه در حاشيه جاده جنگلي يـا   .26
 .گيرد دپو جزو مرحله خارج كردن محصوالت از عرصه جنگل بوده و هزينه اضافي بابت آن تعلق نمي

ها تا محيط متوسـط   ها به منظور تپه پايه، ستون و تير و نظاير آن حيط آنهاي گرد جهت صاف كردن م گره زدايي از گردبينه و چوب .27
 .شود اي اضافي براي آن پرداخت نمي متر جزو مراحل توليد بوده و هرينه سانتي 30

 .معيار حجم درخت سرپا براي محاسبات هزينه قطع حجم درخت سرپا در مرحله نشانه گذاري است .28

و  1×1هاي با مقطع دايره شكل به طول يك متر در فضاي مكعبي شـكل بـه ابعـاد قاعـده      چوبعبارت است از حجم ) Ester(استر  .29
   .باشد مترمكعب مي 6/0و معادل متر بوده  04/1ارتفاع 
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30.  

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

  

  اصله 2,020

سانتيمتر در  10قطع درخت با  قطر برابر سينه 
هاي  از گونه) درصد 10تا شيب (زمين هموار 
  .چوب سخت

 160301  

  

  اصله  1,450
 10براي هر  160301اضافه بها نسبت به رديف 

  .يمتر افزايش قطر برابر سينهتسان
 160401  

  

  اصله  8,310

تهيه گرده (آماده كردن تنه درخت براي بينه زني 
سانتيمتر از درختان قطع  30با قطر متوسط ) بينه

  .با انجام كليه كارهاي الزم شده سخت چوب

 160501  

  

  اصله  2,080

براي افزايش  160501اضافه بها نسبت به رديف 
سانتيمتر اضافي  به  10قطر متوسط به ازاي هر 

 10، براي . طبقه  قطري ما قبل اضافه ميگردد
سانتيمتر اضافي دوم  10سانتيمتر اضافي اول يكبار، 

سه بار و همين سانتيمتر اضافي سوم  10دو بار و 
  . طور الي آخر به صورت تجمع مقادير

 160601  

  

  درصد  - 20
 160401و  160301هاي  كسر بها نسبت به رديف

  .در صورتي كه گونه چوب نرم باشد
 160602  

  160701   .هزينه تهيه گرده بينه  مترمكعب     
  

  مترطول   

هاي گرده و صاف كردن محيط  زدايي از چوب گره
تا محيط ... تهيه پايه، تير، ستون و آنها بمنظور

  .سانتيمتر 30متوسط 

 160702  

  

  مترطول   
 30هاي گرده تا محيط متوسط  پوست كندن چوب

  .سانتيمتر
 160703  

  

  مترطول   
 160703و  160702اضافه بها نسبت به رديفهاي 

  .سانتيمتر به محيط متوسط 10با ازاي افزايش هر 
 160704  

  

  اصله   
تنه درختان بمنظور زودتر مثمر شدن آنها  تبر زدن

  ). غرورگيري(يا كاهش رشد ارتفاعي 
 160705  

  

  هر پالك  8,160
دستمزد نصب و يا بستن پالك شناسايي 

  .بر روي درختان) شناسنامه(
 160706  

  160801   .هزينه تهيه الوار استاندارد از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  160802   .ر كوتاه از چوبهاي سختهزينه تهيه الوا  مترمكعب     
  160901   .رس استاندارد از چوبهاي سختوهزينه تهيه ترا  مترمكعب     
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  160902   .هزينه تهيه تراورس كوتاه از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  161001   .هزينه تهيه قنداق از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  161101   .هزينه تهيه نعل از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  161201   .هزينه تهيه دو نعل از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  161301   .از چوبهاي سخت) واشان(هزينه تهيه پلور   مترمكعب     
  161401   .هزينه تهيه تخته از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  

  اصله   
متر از چوبهاي  3هزينه تهيه تيرچوبي با طول 

  .سخت
 161501  

  

  اصله   
متر از چوبهاي   6يرچوبي با طول هزينه تهيه ت

  .سخت
 161502  

  

  اصله   
متر از چوبهاي   8 هزينه تهيه تيرچوبي با طول

  .سخت
 161503  

  

  اصله   
متر از چوبهاي   10 هزينه تهيه تيرچوبي با طول

  .سخت
 161504  

  

  اصله   
متر از چوبهاي  12 هزينه تهيه تيرچوبي با طول

  .سخت
 161505  

  

  اصله   
از چوبهاي سخت با ) پايه چوبي(ه سيم پايه تهي

  .متر 2/2سانتيمتر و طول حداكثر  10قطر حداكثر 
 161601  

  161701   . هزينه تهيه كاتين از چوبهاي سخت  مترمكعب     
  161702   .هزينه تهيه كاتين از چوبهاي سخت  تن     
  161801   .هزينه تهيه الره از چوبهاي سخت  تن     
  161901   .ه تهيه ستون استاندارد از چوبهاي سختهزين  اصله     
  162001   .تهيه رام از چوبهاي سخت  اصله     
  162101   .تهيه كالهك از چوبهاي سخت  اصله     
  162201   .تهيه قيم ساده از چوبهاي سخت  اصله     
  162301   .تهيه هيزم از چوبهاي سخت  تن     
  

  تن   
براي تهيه هيزم  162301اضافه بها نسبت به رديف 

  .در جنگل مخروبه
 162302  

  

  مترمكعب   
هزينه بارگيري گرده بينه  با لودر چنگك دار يا 

  .جرثقيل
 162401  

  162402   .هزينه  حمل گرده بينه  مترمكعب     
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  162403   .هزينه حمل چوب آالت الواري  مترمكعب     
  162404   . هزينه جمع آوري و حمل كاتين  مترمكعب     
  162405   .هزينه جمع آوري وحمل هيزم  تن     
  

  مترمكعب   
داراب كردن چوب آالت و مقطوعات به صورت 

  ).براساس اصول فني(مشبك و افقي 
 162501  

  

  مترمكعب   
داراب كردن چوب آالت و مقطوعات به صورت 

  .عمودي
 162502  

  162601   .اندود كردن مقطع مقطوعات با پارافين  اصله     
  162602   .اندود كردن مقطع مقطوعات با رنگ و ضد زنگ  اصله     
  

  عدد   
و ابزار  Sمقاطع گرده بينه با تهيه ) S(اس كوبي 

  .الزم
 162701  

  

  مترطول   
 10پوست كني درختان قطع شده با قطر برابر سينه 

  .سانتيمتر
 162801  

  

  مترطول   

 10براي هر 162801اضافه بها نسبت به رديف 
تر افزايش قطر برابر سينه كه به قطر ما قبل سانتيم

  .شود اضافه مي

 162901  

  163001   .تنك كردن عرصه هاي جنگلي يا نهالكاري شده  هكتار     
  

  هكتار   

آزاد كردن نهالهاي مستقر تا مرحله شل در عرصه 
از طريق حذف علفهاي هرز و مزاحم و يا كاهش 

  .هر نوبتتعداد نهالهاي گونه هاي نامرغوب براي 

 163101  

  

  هكتار   

هاي  هاي حساس به سرما يا گونه هرس فرم گونه
با ضريب زياد دو شاخه يا چند به منظور 
جلوگيري از دو يا چند شاخه شدن در مرحله شل 

  .تا خال شامل كليه كارهاي الزم

 163201  

  163301   .هاي سوزني برگ گونه) زنده(هرس خشك   هكتار     
31.  
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  هاي كشاورزي و منابع طبيعي نهاده. همنوزد فصل 
  

  مقدمه
توجه  و با. هايي است كه براي اجراي عمليات موضوع پيمان مورد نياز باشد ها و مصالح كشاورزي و منابع طبيعي، مصالح و نهاده نهاده. 1

و يـا در پـاي كـار بـه طـور مرتـب و        ها و مشخصات فني، توسط پيمانكار تهيه و در كارگاه بندي اجراي كار، طبق ويژگي به برنامه زمان
هنگام ورود آنها به كارگاه بايد صورت جلسه ورود كـه در آن،  . صحيح به شكلي تخليه و انبار شود كه قابل اندازه گيري يا شمارش باشد

ويـل پيمانكـار   تنظيم شود و موقتا در كارگاه تح مهندس مشاور يا دستگاه نظارتنوع، مقدار و تاريخ ورود مشخص شده است با حضور 
  .شود

هاي مربوط به بارگيري، حمل و  و هزينهپيش بيني شده هاي كشاورزي و منابع طبيعي  تهيه نهادههاي اين فصل، هزينه  در قيمت رديف. 2
  .ي مربوط در نظر گرفته شده استها فصلهاي  در رديفتخليه 

شـود و بـراي    و منابع طبيعي اندازه گيري و يا شـمارش مـي  هاي كشاورزي  هنگام تهيه صورت وضعيت موقت، مقدار مصالح و نهاده. 3
  هايي كه مشمول هزينه حمل مازاد  براي مصالح و نهاده( 7/0درصد بهاي آنها و هزينه حمل بدون اعمال ضريب  70تقويت مالي پيمانكار 

  هاي اين فصل پس از  بهاي رديفصد در صد . شود ها منظور مي ، با احتساب ضريب پيشنهادي پيمانكار، در صورت وضعيت)شوند مي
  .شود ها منظور و پرداخت مي تهيه و مصرف و يا اجرا در صورت وضعيت

ها، در مدت پيمان، به عهده پيمانكار است و پيمانكار بايد آنها را در محل و شرايط مناسبي  مسئوليت حفظ و نگهداري مصالح و نهاده. 4
  .باشد، انبار كندكه در مقابل عوامل جوي و ساير عوامل مصون 

هاي پاي كار منظـور   در آخرين صورت وضعيت موقت پس از تحويل موقت، وصورت وضعيت قطعي، نبايد هيچ نوع مصالح و نهاده. 5
  .مصالح مازاد بر مصرف كه در كارگاه باقي مانده و متعلق به پيمانكار است، بايد توسط پيمانكار از كارگاه خارج شود. شود

مهنـدس مشـاور يـا    هاي كشاورزي و منابع طبيعي مورد نياز، به موجب ضرورت و موقعيت محـل بـا تشـخيص     نهاده مقدار مصالح و. 6
  .شود تعيين مي دستگاه نظارت

بايـد قـبال بـه تاييـد     ) هاي گياهي، بذر، كود، سـم و امثـال آنهـا    گونه(هاي كشاورزي و منابع طبيعي  محل خريد و تهيه مصالح و نهاده. 7
  .و تصويب كارفرما برسد يا دستگاه نظارتمهندس مشاور 

هاي كشاورزي مورد نياز طرح بـه مراجـع ذيـربط كتبـا معرفـي       در صورت نياز، كارفرما پيمانكار را براي تهيه و خريد مصالح و نهاده. 8
  .نمايد مي
، عـدم آلـودگي بـه    )قـوه ناميـه  (كليه بذور بايد توسط يك دستگاه ذيصالح معتبر و رسمي، از نظر درجه خلوص، درجه جوانـه زنـي   . 9

  .ها و آفات و بذر گياهان هرز و با ذكر اصالت گونه مورد گواهي الزم قرارگيرد بيماري
  .ها و آفات گياهي ضروري است ها، ارايه گواهي اصالت گونه و عدم آلودگي به بيماري ها و پاجوش ها و قلمه براي كليه نهال. 10
هاي كشاورزي و منـابع طبيعـي را تعيـين و در مقابـل      وژه در هنگام برآورد بهاي واحد هر يك از نهادهكارفرما با توجه به نيازهاي پر. 11

  .شوند نمايد، اين اقالم بعنوان اقالم ستاره دار محسوب نمي رديف مربوط درج مي
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  

 مترمكعب 
 190101  .خاك رس زراعي

  
  مترمكعب  

  190102   .خاك پوكه معدني

  
  مترمكعب  

  190103   .خاك پوكه صنعتي

  
  مترمكعب  

  190201   .ماسه بادي نرم دريايي

  
  مترمكعب  

  190202   ).اي رسوبات كارخانه(ماسه بادي زير سرندي 

  
  مترمكعب  

  190203   .ماسه بادي خاكدار معدني

  
  مترمكعب  

  190204   .ماسه شكري

  
  كيلوگرم  

  190301   .خاك پيت

  
  مترمكعب  

  190302   .خاك هوموسي و غني از مواد آلي

  
  كيلوگرم  

  190303   ).همراه با ريشه گياهان چمني(خاك ريشه 

  
  مترمكعب  

  190304   .خاك زراعتي غني

  

  تن  
آهك معدني براي غني كردن و يا اصالح 

  .ها خاك
 190310  

  انواع كود

  
  مترمكعب  

  190401   .واني گوسفندي پوسيدهكود حي

  
  مترمكعب  

  190402   .كود حيواني گوسفندي تازه

  
  مترمكعب  

  190403   .كود حيواني گاوي پوسيده

  
  مترمكعب  

  190404   .كود حيواني گاوي تازه

  
  مترمكعب  

  190410   ).آهكدار(كود مرغي پوسيده 

  
  مترمكعب  

  190411   .كود مرغي تازه

  
  مترمكعب  

  190420   ).كود(برگ خاك



  هاي كشاورزي و منابع طبيعي نهاده. فصل نوزدهم
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 

  
 

121 

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

  
  مترمكعب  

  190421   .ها براي تقويت خاك كود سبز از لگوم

  
  كيلوگرم  

  190430   ).اوره(كود شيميايي ازته 

  
  كيلوگرم  

  190431   .كود شيميايي فسفاته و سوپر فسفاته

  
  كيلوگرم  

  190432   .كود شيميايي نيتراته

  
  كيلوگرم  

  190440   .)كود بازيافت زباله(كود كمپوست 

  انواع سم

  
  ليتر  

  190501   ).ماالتيون -مانند گوزاتيون (سم آفت كشي 

  
  كيلوگرم  

  190510   .سم ضد عفوني مانند ويتاواكس

  
  كيلوگرم  

  190511   .سم قارچ كش و ضد عفوني كننده

  
  كيلوگرم  

  190520   .سم علف كش

  

  كيلوگرم  
موش، (سموم دفع جوندگان و خزندگان 

  ).حشرات سوسك و
 190530  

  
  ليتر  

  190601   .روغن آفت كش

  
  ليتر  

  190602   .سنكور

  انواع بذر

  
  كيلوگرم  

  190701   .روپايرون دزرترومگآ

  
  كيلوگرم  

  190702   .روپايرون النگاتومگآ

  
  كيلوگرم  

  190703   .روپايرون تريكو فورومگآ

  
  كيلوگرم  

  tauri.(   190704(روپايرون گآ

  
  رمكيلوگ  

  190705   .روپايرون كريستاتومگآ

  
  كيلوگرم  

  190710   .چاودار يكساله
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  كيلوگرم  

  190711   .چاودار دو ساله

  
  كيلوگرم  

  190712   .چاودار چند ساله

  
  كيلوگرم  

  190720   .علف پشمكي

  
  كيلوگرم  

  190730   .دم اسبي

  
  كيلوگرم  

  190740   .نسي

  
  كيلوگرم  

  190750   .چمن ديم

  
  كيلوگرم  

  190770   .پوآ

  
  كيلوگرم  

  190780   .چوب پيازدار

  
  كيلوگرم  

  190790   .مليكا خوش خوراك

  
  كيلوگرم  

  190795   .ارزن

  
  كيلوگرم  

  190801   گون مرتعي

  
  كيلوگرم  

  190810   .گون گزانگبين

  
  كيلوگرم  

  190820   .گون مرتعي خوش خوراك

  
  كيلوگرم  

  190830   .جاشير

  
  كيلوگرم  

  190840   .كما

  
  كيلوگرم  

  190850   .سالسوال

  
  كيلوگرم  

  190864   .اسفناج وحشي

  
  كيلوگرم  

  190870   .درمنه دشتي

  
  كيلوگرم  

  190871   .درمنه كوهي

  
  كيلوگرم  

  190880   .اروشيا
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  كيلوگرم  

  190885   كوخيا

  
  كيلوگرم  

  190890   .توت روباه

  
  كيلوگرم  

  190901   .ييونجه كريسار

  
  كيلوگرم  

  190902   .قره يونجه اصيل

  
  كيلوگرم  

  190903   .يونجه همداني اصيل

  
  كيلوگرم  

  190904   .يونجه يزدي اصيل

  
  كيلوگرم  

  190905   .يونجه بغدادي اصيل

  
  كيلوگرم  

  190906   .يونجه اسكوتالتا

  
  كيلوگرم  

  190907   .يونجه پلي مرفا

  
  كيلوگرم  

  190920   .اسپرس

  
  كيلوگرم  

  190930   .اي سرد سيري ماشك گل خوشه

  
  كيلوگرم  

  190931   .اي گرم سيري ماشك گل خوشه

  
  كيلوگرم  

  190936   ).گاودانه -گرگرو (خلر 

  
  كيلوگرم  

  190940   .شبدر برسيم

  
  كيلوگرم  

  190941   .شبدر ايراني

  
  كيلوگرم  

  190950   .چغندر و شلغم دامي

  
  كيلوگرم  

  190956   اي منداب علوفه

  
  كيلوگرم  

  190960   ).سوسنگرد(سورگرم سودانگراس 

  
  كيلوگرم  

  190961   .اي رقم بومي اصفهان ذرت خوشه

  
  كيلوگرم  

  190970   .ترپتيكاله
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  كيلوگرم  

  190975   .ارزن

  
  كيلوگرم  

  190980   .جو معمولي

  
  كيلوگرم  

  190990   .جو دوسر

  
  كيلوگرم  

  190995   .جو لخت

  
  كيلوگرم  

  191001   .گردو

  
  كيلوگرم  

  191010   .بادام

  
  كيلوگرم  

  191020   .پسته

  
  كيلوگرم  

  191030   .فندق

  
  كيلوگرم  

  191040   .زالزالك خوراكي

  
  كيلوگرم  

  191046   .سنجد

  
  كيلوگرم  

  191050   .گيالس

  
  كيلوگرم  

  191060   ).هلو، آلبالو، آلو(جات  كليه هسته

  
  كيلوگرم  

  191070   .نارنج -انواع مركبات 

  
  كيلوگرم  

  191080   .گالبي وحشي

  
  كيلوگرم  

  191090   .كنار

  
  كيلوگرم  

  191101   .بادام كوهي

  
  كيلوگرم  

  191102   .بادام تلخ

  
  كيلوگرم  

  191103   .ارژن

  
  كيلوگرم  

  191110   ).پسته كوهي(بنه 

  
  كيلوگرم  

  191116   .محلب
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  كيلوگرم  

  191120   .گيالس وحشي

  
  كيلوگرم  

  191125   ).وحشي(زالزالك قرمز 

  
  كيلوگرم  

  191130   .كهور پاكستاني

  
  كيلوگرم  

  191131   .كهور ايراني

  
  كيلوگرم  

  191140   .آكاسيا

  
  كيلوگرم  

  191141   ).فياللوسيا(آكاسيا 

  
  كيلوگرم  

  191142   .آكاسيا ويكتوريا

  
  كيلوگرم  

  191150   .درمان عقرب

  
  كيلوگرم  

  191152   .داغداغان

  
  كيلوگرم  

  191153   .نارون

  
  كيلوگرم  

  191155   .خرنوب

  
  كيلوگرم  

  191157   .ارغوان

  
  كيلوگرم  

  191160   .اقاقيا

  
  كيلوگرم  

  191165   .زبان كنجشك

  
  كيلوگرم  

  191168   .عرعر

  
  كيلوگرم  

  191170   .افرا زينتي

  
  لوگرمكي  

  191175   .افرا معمولي

  
  كيلوگرم  

  191180   .ابريشم ايراني

  
  كيلوگرم  

  191181   .ابريشم مصري

  
  كيلوگرم  

  191184   .ابريشم هندي
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  كيلوگرم  

  191190   .اكاليپتوس

  
  كيلوگرم  

  191201   .كاج تهران

  
  كيلوگرم  

  191210   .كاج سياه

  
  كيلوگرم  

  191220   .كاج مشهد

  
  لوگرمكي  

  191250   .اي سرو نقره

  
  كيلوگرم  

  191260   .اي سرو خمره

  
  كيلوگرم  

  191261   .سرو ناز

  
  كيلوگرم  

  191270   .سرو شيراز

  
  كيلوگرم  

  191280   .زربين

  
  كيلوگرم  

  191290   .بلوط

  
  كيلوگرم  

  191301   آترپيلكس

  انواع نهال، پاجوش و قلمه مثمر

  
  اصله  

  192001   ).ساله 3و  2 ،1(نهال گردو  

  
  اصله  

  192010   .نهال بادام 

  
  اصله  

  192020   .نهال پسته 

  
  اصله  

  192030   .نهال فندق 

  
  اصله  

  192040   .نهال زالزالك 

  
  اصله  

  192046   .نهال سنجد 

  
  اصله  

  192050   .نهال گيالس 

  
  اصله  

  192060   ).هلو، آلبالو و آلو(نهال  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  اصله  

  192070   .هال مركباتن 

  
  اصله  

  192080   ).نخل(نهال و پاجوش خرما  

  
  اصله  

  192095   .كنار 

  

  اصله  
بومي، پيوندي ) ساله 3و  2، 1(نهال توت  
  ).سياه، شاتوت، سفيد(

 192110  

  
  نهال  

  192120   .نهال زيتون 

  
  اصله  

  192130   .نهال گالبي 

  
  اصله  

  192140   .نهال سيب 

  
  اصله  

  192150   .نهال به 

  
  اصله  

  192160   ).اي زرد و قهوه(نهال ازگيل  

  
  اصله  

  192170   .پاجوش انجيرو نهال  

  
  اصله  

  192175   .نهال انبه 

  
  اصله  

  192180   .پاجوش خرما 

  
  اصله  

  192185   .پاجوش خرمالو 

  
  اصله  

  192190   .پاجوش آلبالو 

  
  قلمه  

  192201   .قلمه مو 

  
  قلمه  

  192210   .قلمه سنجد 

  
  قلمه  

  192220   .قلمه انار 

  
  قلمه  

  192230   .قلمه انجير 

  
  قلمه  

  192240   .قلمه زيتون 

  انواع نهال، پاجوش و قلمه غير مثمر
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  قلمه  

  192301   ).و تبريزي(قلمه صنوبر  

  
  قلمه  

  192310   ).معمولي و مجنون(قلمه بيد 

  
  قلمه  

  192320   .ار و سپيدارقلمه چن 

  
  قلمه  

  192330   .قلمه گز 

  
  قلمه  

  192340   .قلمه توسكا 

  
  قلمه  

  192350   .قلمه راش 

  
  اصله  

  193101   .نهال بلوط 

  
  اصله  

  193130   .نهال كهور ايراني 

  
  اصله  

  193131   .نهال كهور پاكستاني 

  
  اصله  

  193140   .نهال آكاسيا 

  
  اصله  

  193141   .ساليسيناآكاسيا 

  
  اصله  

  193142   .آكاسيا فياللوسينا

  
  اصله  

  193143   .آكاسيا ويكتوريا

  
  اصله  

  193150   .نهال درمان عقرب

  
  اصله  

  193152   .نهال داغداغان 

  
  اصله  

  193153   .نهال نارون 

  
  اصله  

  193155   .نهال خرنوب

  
  اصله  

  193157   .نهال ارغوان

  
  اصله  

  193160   .ال اقاقيانه 

  
  اصله  

  193165   .نهال زبان گنجشك 
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل  

  
  اصله  

  193168   .نهال عرعر 

  
  اصله  

  193170   .نهال افرا زينتي 

  
  اصله  

  193175   .نهال افرا معمولي 

  
  اصله  

  193180   .نهال ابريشم ايراني 

  
  اصله  

  193181   .نهال ابريشم مصري 

  
  اصله  

  193184   .نهال ابريشم هندي 

  
  اصله  

  193190   .نهال اكاليپتوس 

  
  اصله  

  193195   .نهال راش 

  
  اصله  

  193201   .نهال كاج تهران 

  
  اصله  

  193210   .نهال كاج سياه 

  
  اصله  

  193220   .نهال كاج مشهد 

  
  اصله  

  193225   .اي نهال سرو نقره 

  
  اصله  

  193260   .اي نهال سرو خمره 

  
  اصله  

  193261   .سروناز نهال 

  
  اصله  

  193270   .نهال سرو شيرازي 

  
  اصله  

  193280   .نهال زربين 

  
  اصله   

  194001   .نهال
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  دستمزدي  كارهاي. مبيست  فصل 
  
   مقدمه 
  

هـاي مـرتبط در    يـف هاي منابع طبيعي خود از مراحلي تشكيل شده است كه جهت برآورد آن لزوما بايـد از رد  هاي اجرايي در پروژه اجزا فعاليت
فهرست بها استفاده نمود و در عين حال اين مرحله از اجراي پروژه ميتواند به تنهايي بصورت ارايه خـدمات در واحـد سـطح توسـط پيمانكـار      

يي هـا  گردند، خود رديف هاي جنگلداري، محسوب مي به عنوان مثال غني سازي جنگل و زير اشكوب مراحلي از اجراي طرح. مستقل اجرا شود
  .باشند گردند و داراي دستورالعمل فني اجرايي مربوط به خود نيز مي مانند كشت نهال يا هرس يا سله شكني نهال را شامل مي
هاي منابع طبيعي كه مستقال قابليت ارايه خدمات در واحد هزينـه را دارنـد تفكيـك و     در اين فصل زير مجموعه هريك از فعاليت اجرايي پروژه

اجرايـي و شـرايط عرصـه تعيـين و      –هـاي فنـي    هاي مرتبط بر اساس دستورالعمل هاي رديف ت مقادير دستمزد بر حسب هزينهذكر گرديده اس
  .برآورد خواهد شد

هـاي   هاي آبخيـزداري، عرصـه   كاري، مراتع، عرصه هاي جنگلي، جنگل هاي منابع طبيعي شامل جنگل، راه خدمات نگهداري و صيانت از عرصه. 1
  .بر اساس ضوابط فني اجرايي خواهد بود. واحد سطح عرصه است بياباني، در

 .مسيريابي، احداث مسير و نصب پايه هاي سيم نقاله ثابت و متحرك و اسكيدر رو. 2

 .تجديد حجم چوب درختان مقطوعه. 3

 :هاي منابع طبيعي شامل هاي اجرايي در پروژه ساير فعاليت. 4

  اطفا حريق. 4-1
  حمايت عرصه شامل مبارزه با آفات و اراضيهاي  فعاليت. 4-2
  حمايت عرصه بدون استفاده از سموم شيميايي. 4-2-1
  عوامل بيولوژيكي ساير حمايت عرصه با استفاده از سموم شيميايي و يا. 4-2-2
  .خواهد بود اي در چارچوب شرح خدمات مربوطه عمليات مانند كشف حريق با استفاده از اطالعات راهداري بصورت پروژه. 5
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  
 201101 .دستمزد مراقبت از جنگل در شمال كشور  سال - هكتار 

  201102 .دستمزد مراقبت از جنگل در خارج شمال كشور  سال - هكتار    
  

  سال - هكتار  
هاي  ها در جنگل كاري دستمزد مراقبت از جنگل

  ).قرقباني(ل كشور خارج شما
201201  

  201202  .دستمزد مراقبت در خارج از شمال كشور  سال - هكتار    
  201301  ).باني مرتع(دستمزد مراقبت از مرتع   سال - هكتار    
  201401  .هاي بيولوژيكي آبخيزداري مراقبت از عرصه  سال - هكتار    
  

  سال - هكتار  

ــال  ــذركاري و نه ــت از ب ــات در  مراقب ــاري عملي  ك
ــف و   عرصــه ــك مختل ــرايط توپوگرافي ــا ش ــايي ب ه
  .هاي مراتع پروژه

201501  

  

  سال - هكتار  

كاري عمليات در  مراقبت از بذركاري و نهال
هايي با شرايط توپوگرافيك مختلف و  عرصه
  .هاي آبخيزداري پروژه

201502  

  

  سال - هكتار  

كاري عمليات در  مراقبت از بذركاري و نهال
ط توپوگرافيك مختلف و هايي با شراي عرصه
  .هاي بيابان پروژه

201503  

  

  هكتار  

هاي مستقر تا مرحله شل در عرصه  آزاد كردن نهال
هاي هرز و مزاحم و يا كاهش  از طريق حذف علف

هاي نا مرغوب براي هرنوبت  هاي گونه تعداد نهال
  .هاي شمال كشور در جنگل

202101  

  

  هكتار  

مرحله شل در عرصه هاي مستقر تا  آزاد كردن نهال
هاي هرز و مزاحم و يا كاهش  از طريق حذف علف

هاي نا مرغوب براي هرنوبت  هاي گونه تعداد نهال
  .هاي خارج شمال كشور در جنگل

202102  

  202103  .پاك كردن هر هكتار عرصه جنگلي از شمال كشور  هكتار    
  

  هكتار  
پاك كردن هر هكتار عرصه جنگلي خارج از شمال 

  .كشور
202104  

  

  هكتار  
هادر مرحله شل تا خال شامل  هرس فرم شاخه نهال

  .هاي شمال كشور كليه كارهاي الزم در جنگل
202105  
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال( بهاي كل

  

  هكتار  

هادر مرحله شل تا خال شامل  هرس فرم شاخه نهال
هاي خارج از شمال  كليه كارهاي الزم در جنگل

  .كشور

202106  

  202107  .ي برگهاي سوزن گونه) زنده(هرس خشك   هكتار    
  202201  .هاي شمال كشور غني سازي زير اشكوب در جنگل  هكتار    
  

  هكتار  
هاي خارج از  غني سازي زير اشكوب در جنگل

  .شمال كشور
202202  

  

  هكتار  
كاري شده در  هاي جنگلي يا نهال تنگ كردن عرصه

  .هاي شمال كشور جنگل
202301  

  

  هكتار  
كاري شده در  ا نهالهاي جنگلي ي تنگ كردن عرصه

  .هاي خارج از شمال كشور جنگل
202302  

  202401  .تجديد حجم درختان مقطوعه  مترمكعب    
  203101  .مسيريابي و احداث مسير اسكيدر رو  متر 100    
  203201  .مسيريابي و احداث مسير سيم نقاله  متر 100    
  

  هكتار  
 بدون استفاده از سموم(مبارزه مكانيكي با آفات 

  .در عرصه) شيميايي
204101  

  204102  .مبارزه با آفات با سم پاشي در عرصه  هكتار    
  205101  .اطفا حريق به روش زميني  هكتار    
  205102  .اطفا حريق به روش هوايي  هكتار    
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  كار پاي  مصالح. 1  پيوست
   مقدمه 
  كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحي كار، به پاي  مصالح. 1

  هنگام. باشد  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  انبار شود كه  شكلي به  طور مرتب  به يا در پاي كار  و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات
مهندس مشاور يا دستگاه ، با حضور  است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه به  ورود مصالح

  .و موقتا در كارگاه تحويل پيمانكار شود شود  تنظيم نظارت
در   مصالح  و باراندازي  مربوط  يها فصل  يها رديفدر   شده  بيني پيش  تا فاصله  ، حمل بارگيري  ، هزينة ضميمه  فهرست  يها رديف  در قيمت .2

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

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

  .شود ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي
  كارگاه  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماست به  ، متعلق وضعيت  در صورت  از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  متما. 4

  نچهچنا(   وضعيت  از صورت  از كسر آن  ، پس صورت  در اين  كه. باشد  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي
  كارفرما، آنها را از كارگاه  و موافقت مهندس مشاور يا دستگاه نظارتتواند با پيشنهاد  ، پيمانكار مي)باشد   منظور شده  وضعيت  در صورت

  .كند  خارج
  در مقابل  كه  مناسبي  محلو پيمانكار بايد آنها را در   پيمانكار است  عهده ، به پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئوليت. 5

  .باشد، انبار كند  مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل
  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعيتهاي  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  كار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح  نرخ. 6

  . رد نيستيا استناد در ساير موا  استفاده  ، و قابل است
مازاد   مصالح. كار منظور شود پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  ، و صورت موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت  در آخرين. 7

  .شود  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار است به  و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  بر مصرف
  .شود كار در صورت نياز، هنگام ورود مصالح، بهاي آنها تعيين و در صورت وضعيت منظور مي مصالح پايدر ي بدون قيمت ها رديف. 8
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  
 تن 388,000

 410101  .گچ فله

  
  تن  442,500

  410102   .كيلوگرمي 40) پاكتي(اي  گچ كيسه

  
  تن  984,500

  410110   .كلوخه آهك زنده

  
  تن  734,500

  410201   .سيمان پرتلند نوع يك فله

  
  تن  858,000

  410202   .سيمان پرتلند نوع يك پاكتي

  
  تن  753,000

  410203   .سيمان پرتلند نوع دو فله

  
  تن  876,000

  410204   .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي

  
  تن  771,500

  410205   .نوع پنج فله سيمان پرتلند

  
  تن  894,500

  410206   .سيمان پرتلند نوع پنج پاكتي

  
  مترمكعب   

  410301   .خاك رس

  
  مترمكعب   

  410303   .ماسه خاكدار معمولي

  
  مترمكعب   

  410308   .ماسه بادي نرم

  
  مترمكعب  95,600

  410309   .اي مصالح مخلوط رودخانه

  
  مترمكعب  175,000

  410311   .ه شسته طبيعي و شكستهانواع ماس

  
  مترمكعب  116,000

  410312   .انواع شن شسته طبيعي و شكسته

  
  مترمكعب  96,100

  410401   .سنگ قلوه

  
  مترمكعب   

  410402   .انواع سنگ رودخانه اي بزرگ

  
  مترمكعب  132,000

  410404   .سنگ الشه آزاد

  
  مترمكعب  220,000

  410405   .انواع سنگ الشه معدني
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  
  مترمكعب  245,000

  410406   .سنگ الشه قواره شده موزاييكي

  
  مترمكعب  245,000

  410407   .سنگ الشه قواره شده موزاييكي درز شده

  
  مترمكعب  228,500

  410408   .سنگ بادبر

  
  مترمكعب  527,500

  410409   .سنگ سرتراش

  
  مترمكعب  583,000

  410410   .سنگ نيم تراش

  
  رمكعبمت  768,000

  410411   .سنگ تمام تراش

  
  مترمربع  139,000

  410412   .دار انواع سنگ دو تيشه ريشه

  
  قالب  950

  410601   .آجر فشاري

  
  قالب  800

  410603   .آجر ماشيني سوراخدار

  
  قالب  1,660

  410701   .تيغه) 10×20×25(بلوك سفالي ديواري 

  
  قالب  6,830

  410702   .16×25×40بلوك سفالي سقفي 

  
  مترمكعب   

  410901   )10×30×40.(جدول سيماني پاركي

  
  مترمكعب   

  410902   ).12×45×55(جدول سيماني فاضالبي 

  
  كيلوگرم  21,500

  411001   .انواع تيرآهن معمولي

  
  كيلوگرم   

  411002   .انواع تيرآهن بال پهن

  
  كيلوگرم  21,200

  411003   .انواع ناوداني

  
  كيلوگرم  19,000

  411004   .انواع نبشي

  
  كيلوگرم  21,100

  411006   .انواع سپري

  
  كيلوگرم  23,400

  411007   .انواع قوطي
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار  )ريال( بهاي كل

  

  كيلوگرم  19,900
چار  و پروفيل Zپروفيل توخالي، پروفيل انواع 
  .چوب

 411008  

  
  كيلوگرم  17,700

  411009   .انواع تسمه

  
  كيلوگرم  17,700

  411101   .انواع ورق سياه

  
  كيلوگرم  29,300

  411103   .انواع ورق سفيد و گالوانيزه

  
  كيلوگرم  21,900

  411201   .ميلگرد سادهانواع 

  
  كيلوگرم  18,300

  411204   .ميلگرد آجدارانواع 

  
  كيلوگرم  26,000

  411205   .انواع شبكه جوش شده فوالدي

  
  كيلوگرم  29,600

  411301   .انواع لوله فوالدي گالوانيزه

  
  كيلوگرم  19,300

  411302   .انواع لوله فوالدي سياه و درزدار

  
  كيلوگرم  20,500

  411401   .هاي مختلف انواع تورسيمي با چشمه

  
  كيلوگرم   

  411402   .سيم خاردار

  
  كيلوگرم  18,300

  411403   .انواع رابيتس گالوانيزه

  
  كيلوگرم   

  411404   .اي سيم گابيون صندوقه

  
  كيلوگرم   

  411405   .يون روليسيم گاب

  
  كيلوگرم   

  411406   .انواع كابل مهاري و سيم

  
  كيلوگرم  13,700

  411903   .انواع قير

  
  مترمكعب  5,380,000

  412001   .انواع تخته و چهار تراش ايراني

  
  مترمكعب  6,070,000

  412002   .انواع تراورس ايراني

  
  مترمكعب  9,070,000

  412101   .انواع تخته نراد خارجي



  مصالح پاي كار. 1ت پيوس
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 

  
 

     
137 

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

  
  مترمكعب  9,070,000

  412102   .انواع تراورس خارجي

  
  كيلوگرم  56,700

  413301   .انواع ديناميت

  
  مترطول  4,590

  413401   .انواع فتيله

  
  عدد  17,400

  413501   .انواع چاشني

  
  كيلوگرم  74,400

  413601   .انواع رنگ روغني

  
  كيلوگرم  51,700

  413701   .انواع رنگ پالستيكي

  
  مترمربع  17,400

  413801   ).گوني كنفي(انواع چتايي 

  
  كيلوگرم  8,290

  413901   .هاي صاف آزبست سيمان انواع ورق

  
  كيلوگرم  6,240

  413902   .هاي موجدار آزبست سيمان انواع ورق

  
  حلقه   

  414101   .معمولي 10لوله سيماني نمره 

  
  حلقه   

  414102   .معمولي 15لوله سيماني نمره 

  
  حلقه   

  414103   .معمولي 20لوله سيماني نمره 

  
  حلقه   

  414104   .معمولي 30لوله سيماني نمره 

  
  حلقه   

  414105   .معمولي 40لوله سيماني نمره 

  
  حلقه   

  414106   .معمولي 60لوله سيماني نمره 

  
  مترطول   

  414201   .كول سيماني بيضي شكل
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   باالسري  هاي ههزين  اقالم  شرح. 2  پيوست
  

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

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

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

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

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي  ، توسط) مشمول  پيمانهاي  براي(  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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   كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل. 3  پيوست
  

، بايـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در كارهـاي   ، از ايـن  است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين
  .قرار گيرد  د استفادهمور  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
  
   تعاريف. 1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت تجهيز كارگاه. 1ـ1 

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

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

قـرار گيـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرويس  اهافراد مستقر در كارگ  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به عمومي  ساختمانهاي. 3ـ1 
  ، پاركينگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه

  . سرپوشيده
و   آب  هـدايت   يهـا  كانـال ، ايجـاد خـاكريز و    و فاضـالب   سـطحي   آبهـاي   و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي محوطه. 4ـ1 

  ، تـامين  كشـي  روبـاز، حصـار    ، پاركينگهاي ورزشي  هاي زمينروباز،   سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي  تمهيدات
  . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه  روشنايي

كارفرمـا    كار، از سـوي   مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  منظور از ورودي. 5ـ1 
  تعيـين   پيمـان   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   اياز نيازهـ   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  مشخصات. شود پيمانكار مي  و تحويل  تامين
  .شود مي

  و تجهيـزات   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  نمايي جا  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل انبار كارگاه. 6ـ1 
  .شود مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت

  .كند  متصل  كارگاه موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 1-07 
  .شود  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  راههاي. 8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مستقيم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ، راههايي ارتباطي  راههاي. 9ـ1 

  .كنند مي  كار متصل  اجراي  محل ديگر، به  راههاي
  موضـوع   عمليـات   علـت  شد اما به مي  از مسير موجود انجام "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  راه. 10ـ1 

  .شود  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
  يا نصب  احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف  در شرح  منظور از تامين. 11ـ1 

  بـرداري   بهـره  و  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  اجاره اي  خدمت خريد  صورت ، به محل موجود در  از امكانات آنها  اختيار گرفتن يا در  در كارگاه
  . از آنهاست
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و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  برچيدن. 12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   زمينهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شكل به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

  . كارفرماست
  برآورد  تهيه  روش. 2 
  بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نياز هر كار و همچنين  شرايط به  برآورد، بايد با توجه  كننده  يا واحد تهيه مهندس مشاور يا دستگاه نظارت. 1ـ2 

   در فهرست  شده  بيني پيش  يها  رديف  را طبق  مربوط  هاي  ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي ، آن  اجراي
  آورد كردهبر  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودن كار  اجراي  محل  قيمتهاي  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه  تجهيز و برچيدن
و   را در اسـناد مناقصـه    باشـد، آن   الزم  كارگـاه   تجهيز و برچيـدن   براي  اي ويژه  مشخصات  د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  هاي و در برابر رديف

برآورد آنها   عنوان ، به و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  براي. كند  بيني  ، پيش پيمان
،  و نصـب   حمـل   ، هزينـه  فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  در مورد ساختمانهاي. شود منظور مي
  كه  در پيمانهايي. شود ، منظور مي كارگاه  و برچيدنتجهيز   و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري و سرمايه  استهالك

  .شود مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  از چند رشته
ه تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شد) تبصره

  .شود ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي
اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  و راههايي  ساختمانها، تاسيسات. 2ـ2 

  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يـا زيربنـايي    جنبـي   تاسيسـات   اجراي به  دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل به. شود مي  رفتهنظر گ
در   موضـوع   و ايـن  دشـو   استفاده  تجهيز كارگاه  عنوان به  ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره

  اجـراي   و در برآورد هزينـه   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزينه  حالت  در اين. شود  درج  پيمان  اسناد و مدارك
يا   و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  مانهايساخت  يا تامين  كارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  چنانچه. شود كار منظور مي

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

،  آب  انتقـال   بـراي   چنانچـه . شود  ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  نحوه. 3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سريسرا  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

  .شود  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسـفورماتور و    نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  چنانچه. 4ـ2 

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

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

  از شـبكه   اسـتفاده   بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي 05ـ2 
و سـاير    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
  مـدارك  ، در اسـناد و  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه كارهاي
  يا احـداث   كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  چنانچه. شود منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان
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، منظـور   كارگـاه   تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده ، به آب  چاه
  .شود مي

  بينـي  پـيش   پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  چنانچه. 6ـ2 
تجهيـز و    يهـا  يـف رددر   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  در صورتي. شود

  رشـته   واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  در حالتي. شود منظور نمي  كارگاه  برچيدن
  .شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  با وجود اين. 7ـ2 
و   كرده  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  ر را در شرايطپيمانكا  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

  .، منظور كند كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
  سـهيالت ت  ، هـر نـوع    تاسـ  كارفرمـا   عهـده  به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  به. 8ـ2 

  .كند  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري
  يهـا  ديـف رواحـد    ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  هزينه. 9ـ2 

  .شود منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، در  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصل
  ايـن  و از  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  يها فصل  يها رديف، در  آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  هزينه. 10ـ2 

  .شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفدر   اي ، هزينه بابت
در   اي ، هزينه بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصلدر  ها رديفواحد   كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  هزينه. 11ـ2 

  .شود نمي، منظور  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف
  اسـت   الزم  كه  در كارهايي.  است  شده  بيني پيش  ) مستمر كارگاه  هاي هزينه(  باالسري  در هزينه،  پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  هزينه. 12ـ2

  .شود منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه
  ، شـمار اسـتفاده   است  ضروري  ، در كارگاه و آزمايشگاه مهندس مشاور يا دستگاه نظارتكارفرما،   كارمندان  غذاي  تامين  كه  در كارهايي. 13ـ2 

، منظـور   كارگـاه   تجهيز و برچيـدن   هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  از غذا، در شرايط  كننده
  .شود مي

  پيمانكار، در بـرآورد هزينـه    توسط  و آزمايشگاه مهندس مشاور يا دستگاه نظارتمورد نياز كارفرما،   نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني پيش. 14ـ2 
  . كار مجاز نيست  اجراي

  ، بـر اسـاس   انحرافي  راههاي به  مربوط  عمليات  حجم. شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفجزو ،  انحرافي  راههاي  هزينه. 15ـ2 
  .شود بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زير  ، باند فرودگاه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست

، در اسـناد   و آزمايشـگاه  مهندس مشـاور يـا دسـتگاه نظـارت    كارفرما،   كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  شهنـق. 16ـ2 
  هـاي  بـرآورد و جـزو هزينـه     مقطـوع   صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  ، و هزينه شده  درج  مناقصه
  .شود ، منظور مي كارگاه  و برچيدن تجهيز

تـا   421101و  420303تـا   420301  يها رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  جمع. 17ـ2 
در زيـر    شـده   تعيـين   نبايد از ميزان) شودمنظور  ها نيز بايد به صورت مقطوع كه خود اين رديف(،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104

  از انجـام   ، بايـد قبـل   كارگـاه   تجهيـز و برچيـدن    ، بيشتر باشد، هزينه شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  در صورتي. بيشتر شود
  .دبرس  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  يا ارجاع  مناقصه
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  شـبكه آبخيزداري و منابع طبيعـي،   آبرساني روستايي، ، برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  فهرستهاي به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2
  . كارگاه  دنتجهيز و برچي  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع

و   و آبيـاري  ، آبيـاري تحـت فشـار     آب  انتقـال   خطـوط راهداري، ،  فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پايه  فهرستهاي به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2
  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 5  ميزان ، به زهكشي

  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گاه مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  كارهاييدر  2-17-3 
  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه

  .شود مي  ها محاسبه از رشته  هريك به  برآورد مربوط
   كلي  شرايط. 3
  را تهيـه   تجهيز كارگـاه   جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  پيمانكار موظف. 1ـ3 

  .قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي  ، آنرتمهندس مشاور يا دستگاه نظااز تاييد   و پس  كرده
  هـاي  دسـتگاه  ، پيمانكـار را بـه   ، گـاز و مخـابرات   ، برق آب  تامين  براي  پيمان  مدارك در اسناد و  شده  بيني پيش  روش  به  كارفرما با توجه. 2ـ3 

  ، براي و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  يا گرفتنو   ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  هاي و سازمان  اجرايي
  .كند مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  شرايط به  ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  پيمانكار موظف. 3ـ3 
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  در مواردي. برساند  انجام به

  . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
تجهيـز  . شـود  مـي   ، انجـام  است  شده  بيني پيش  پيمان  د و مداركدر اسنا  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  تعهدات. 4ـ3 

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

  . است  پرداخت  ، قابل)جديد  قيمت  در تعيين  پايه  از قيمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  موضوع(جديد   قيمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 5ـ3 

  .شود مي  ، پرداخت مربوط  يها رديفدر   شده  بيني پيش
 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ــ 4بنـد    مطابق  دشدهيا  نيز، هزينه  است  شده  تعيين  قلم  يك  صورت آنها به  تجهيز و برچيدن  هزينه  كه  در پيمانهايي)  تبصره

  .شود مي  پرداخت  شده  بيني پيش 
  كنـد، در برابـر حـوادث    مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينه به  است  پيمانكار، موظف. 6ـ3 

  .كند  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
. شوند  كار برچيده  از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  هاي زميندر   كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  مانها و تاسيساتساخت. 7ـ3 

  نها و قطعـات جـز سـاختما   به.  پيمانكار است به  ، متعلق)كارفرما  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي به(  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،      است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
يـاد    نكار، سـاختمانها و تاسيسـات  پيما به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
  .شود كارفرما واگذار مي ، به شده

   پرداخت  نحوه. 4 
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  وضعيتها درج  و در صورت  شده  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  هزينه. 1ـ4 
  .شود مي

  تناسـب  از كـار باشـد، بـه     بخشـي  بـه   مربـوط   شود، چنانچـه  مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تامين  كه  ييها رديف  هزينه)  تبصره
و   ، محاسـبه  پيمـان   موضـوع   عمليـات   پيشـرفت   تناسـب   به شود،  مربوط كار  كل  به  كه  صورتي در و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن  پيشرفت
  .شود مي پرداخت

  .شود وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه. 2ـ4 
  .شود مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  هزينه. 3ـ4 

ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشاور، قبـل   50ينه اجراي كمتر از هاي با برآورد هز در پروژه. 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه
  .شود ميهاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت  زينهاساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، ه

  
   

   كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف  فهرست
  

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

 مقطوع )4-4با رعايت بند ( .و آزمايشگاه دستگاه نظارت
  

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

  

، كارفرما و مهندس مشاور يا دستگاه نظارتتامين غذاي كارمندان   420303
 مقطوع )4-4با رعايت بند ( .هآزمايشگا

  

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

 

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

 

و ) HSE(هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست   420306
 مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل

 

هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، و  هاي پشتيباني تامين ساختمان  420401
 مقطوع .آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .د منفجرهتامين و تجهيز انبار موا  420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان  420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  

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

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

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

  

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

  

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

 مقطوع .متر باشد 5/3

  

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

  

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

  

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

  

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  تهيه لوازم و مصالح و كف  421005
    مقطوع .و ساير قطعات پيش ساخته ها ساخته پل پيش
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
 قطعات تير مشبك فلزي ل و باراندازي وسايل وبارگيري، حم  421006

 مقطوع .به كارگاه و برعكس) النسمانترپو(
  

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

  

هاي  هزينه احداث ديوارهاي محافظ و راهنما براي اطراف حفاري  421008
    طوعمق  .زير زميني

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

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

  

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

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع

  

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

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

  

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در   421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

  

   مقطوع .حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه  421201
   مقطوع  .بيمه تجهيز كارگاه  421301
    مقطوع  .برچيدن كارگاه 421302

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه



  كارهاي جديد. 4پيوست 
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  كارهاي جديد. 4پيوست 
  

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

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

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

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

  .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
  

.  
  




