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  دستورالعمل كاربرد
   دستورالعمل ني، ا شود، شامل ي م دهي نام  راه ي بها اختصار فهرست  به كه آهن و باند فرودگاه راه،  راه   رشته هي واحد پا ي بها فهرست .1
  : ر استي ز شرح   بها، به  فهرست يها وستي و پها رديف واحد  ي و بها ها، شرح  فصل ، مقدمه اتي، كل) كاربرد دستورالعمل(
  .كار ي پا مصالح) 1  وستيپ
  . ي باالسر يها نهي هز  اقالم شرح) 2وست يپ
  .  كارگاه دنيز و برچي تجه دستورالعمل) 3  وستيپ
  .دي جديكارها) 4  وستيپ
   كارري بها و مقاد  فهرست هي كار و ته ي اجرا نهي برآورد هز نحوه .2
 قرار  ر پوششيرا ز آهن و باند فرودگاه ، راه راه   رشته ي كارها ي عموم  اقالم  كه  است  شده هي ته يونح بها، به  فهرست ني ا يها رديف  شرح .1ـ2

 نكند،  قي بها تطب  فهرست ني ا يها رديف   با شرح  آن ي كارها  اقالم از كار باشد، كهي مورد ن يا ژهي و يي و اجرا ي فن  مشخصات  كه يدر موارد. دهد
   مشخص  ستاره ، با عالمتها رديف  نيا. شود ي م د درجي جد في رد ، با شماره  مربوط  گروه ي ودر انتها هي، ته  اقالم  آن ي برا ب مناس في رد شرح
ن ي اي دوره مبنايها متيو بر اساس ق  متي ق هي تجز دار، با روش  ستاره يها رديف واحد  يبها. شوند ي م دهيدار نام  ستاره في رد عنوان  و به شده

   الزم از باشد، متنيدار مورد ن  ستاره يها رديف   پرداخت ي برا ي دستورالعمل هرگاه. شود ي م  مورد نظر درج في و در برابر رد  محاسبه،فهرست
  .گردد ي م د اضافهي جد  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه يانتها  و به هيته
 با   هر فصل يها رديف،  ندهيد در آي جد يها رديف   درج از و امكاني مورد ن يها رديف  به ي دسترس منظور سهولت  بها، به  فهرست نيدر ا .2ـ2

   شش بها، شامل  فهرست يها رديف  شماره.   است  شده كي تفك  مشخص  با شماره يا  جداگانه يها ر فصليا زيها  گروه ها، به  آن تيماه   به توجه
 در هر  في رد شماره   آخر، به ، و دو رقم ر فصليا زي   گروه  شماره ي بعد ، دو رقم  فصل  شماره  اول ، دو رقم  چپ  از سمت بيترت  به  كه  است رقم
ها   آن  مصالح  كه  است  شده ينيب شي پ يي كارها ي، برا) ي دستمزد يكارها ( كمي و  ستي ب فصل.   است  شده  داده  اختصاص ر فصليا زي  گروه
 1ـ2 بند   كار مطابق ي دستمزد اجرا  صورت ، به)دار ستاره( مورد نظر  ي دستمزد ي كارها في برآورد، رد هي ته هنگام. شود ي م ني كارفرما تأم توسط

  .شود ي م  درج اد شدهي   و در فصل هيته
گر، ي د ا روشي،  ييها رديفا ي  في واحد رد ي از بها ي درصد صورت   آنها به يها، بها  فصل ا مقدمهي  اتي در كل  كه ي از اقالم كي هر  يبرا .3ـ2
   شده نيي تع روش  به  كه  واحد آن ي شود و بها ينيب شي پ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره يا  جداگانه فيد ردي، با  است  شده نييتع

  .شوند ي م  محسوب هي پا يها ديفر   اقالم ني ا  حالت نيدر ا.  شود  درج اد شدهي  في رد گردد، در مقابل ي م محاسبه
  نيي، تع1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به ي بها ،اما بدون  بها موجود است  فهرست ني آنها در ا  شرح  كه ييها رديف واحد  يبها .4ـ2
  .شوند ي م دار محسوب  ستاره يها رديفز ي ن  اقالم نيشوند و ا يم
  د هنگامي، با4ـ2 بند   موضوع ةيرپاي غ يها رديف واحد  ي، و بها)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع هيرپاي غ يها رديف واحد  ي و بها شرح .5ـ2

  . برسد يي اجرا  دستگاه بيتصو  كار، به ي اجرا نهي برآورد هز يبررس
  يها رديف برآورد   مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  يها رديف برآورد   مبلغ جمعشود، چنانچه  يق مناقصه واگذار مياز طر   كه ييدر كارها .6ـ2

  دستگاه الزم است درصد باشد،) 20(ست يبشتر از ي ب،   رشتهنيا در ،  كارگاه دنيز و برچي تجه نهي هز  اعمالبدون)  هيرپاي و غ هيپا(  بها  فهرست
به ،   مربوط متي ق هي با تجز همراهب، يپس از تصو را،   رشته  در آن دار هستار  يها رديف يتمام واحد  ي و بها ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل يياجرا
  ي شورا  توسط بي و تصو يدگي از رس  دارد تا پس  ارسالس جمهوريي ري و نظارت راهبرديزير برنامهمعاونت  در،  ي فن ي عال ي شورارخانهيدب
  .درصد خواهد بود) 10(اد شده ده يشود، سقف  يق ترك مناقصه واگذار ميز طر كه ايي در كارها.ردي قرار گ  عمل ، مالك ي فن يعال
  نيي تع  روش ر، طبقي ز يها نهي هز آن   به  مربوط ةير پاي غ يها رديف بها و   فهرست ني ا يها رديف واحد  ي بها جمع  برآورد، به هي ته هنگام .7ـ2

  .شود ي م ، اعمال8ـ2 در بند  شده
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 كه به صورت مناقصه و يي كارهاي برا30/1، برابر   است  شده  درج3  وستي راهنما در پ عنوان  به  آن  اقالم  شرح  كه ياالسر ب بيضر .1ـ7ـ2
  .شوند يفات مناقصه واگذار مي كه به صورت ترك تشريي كارهاي برا20/1برابر 

  .3  وستي پ  دستورالعمل  مطابق  كارگاه دنيز و برچي تجه نهيهز .2ـ7ـ2
  يها رديف   و بر حسب  شده ، محاسبه ي فن  و مشخصات يي اجرا يها  نقشه ، بر اساس  آن ر اقالمي هر كار، مقاد ي اجرا نةي برآورد هز يبرا .8ـ2
  و مبلغ واحد، مقدار  ي، واحد، بها ، شرح  شماره  شامل  كه يفهرست. شود ي م يريگ ، اندازه  مربوط هير پاي غ يها رديف بها و   فهرست نيا

  يها رديف   مبلغ از جمع.   است في رد  واحد آن ي مقدار در بها  ضرب ، حاصل في هر رد ، مبلغ  فهرست نيدر ا .شود ي م هي، ته ستها رديف
 بيضر .ديآ ي م دست  نظر، به  كار مورد ي بها برا  فهرست يها رديف   مبلغ جمع ها،  فصل  مبالغ ، و از جمع  فصل ، مبلغ هر فصل  به مربوط
  ، مقدمة اتي، كل ادشدهي  مدارك  به.  كار خواهدبود ي اجرا نةي، برآورد هز جهيشود، نت ي م  اضافه آن ، به  كارگاه دنيز و برچي تجه نةيهزو  يباالسر
  .شود ي م دهيمركار، ناي بها و مقاد  فهرست عنوان  ، به  شده هي ته ، مجموعة  شده مهي، ضم4  و3، 2، 1  يها وستيها و پ فصل

  نهيا برآورد هزير ي بها و مقاد ، فهرست از استي مورد ن هي پا ي بها  فهرست  رشته كي از  شي، بها  آن  ي اجرا نهي برآورد هز ي برا  كه ييدر كارها .3
. شود ي م هي ته طور جداگانه  به  مربوط ه رشت هي پا ي بها  كاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته كي  به  مربوط  از كار كه  هر بخش ياجرا

 برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ شود، همراه ي م هي كار ته  مختلف ي بخشها ي برا بي ترت نيا  به  اجرا كه نهيا برآورد هزير ي بها و مقاد فهرست
گر يكدي  كار، به ي اجرا نهيا برآورد هزير ي بها و مقاد  فهرست نعنوا ، به  است  منعكس ز در آني ن  جمع صورت  و به كيتفك  كار به  مختلف يبخشها
  .شود ي م هيته) ها  رشته تمام( كار   كل ي برا  كارگاه دنيز و برچي تجه  فهرست كي كارها تنها   نوع نيدر ا. شوند ي م ملحق

  ي اطالعات  هر نوع يطور كل  و بهها  آن  هي ته  و منبع زاتي، وتجه  مصالح  كامل د، مشخصاتي برآورد با  كننده هيا واحد تهي مشاور  مهندس .4
 و در  هي باشد، ته  داشته ي آگاه آن  به  نسبت متيشنهاد قي پ  ارائه يمانكار براي پ  است  و الزم  مؤثر بوده متي از نظر ق  را، كهها  آن  درباره

  . كند  درج ماني پ ي خصوص ي فن مشخصات
 ها  آن  ضي تعر  كه ييها  راه يدر بهساز. شود ي م ز استفادهي ن شتر استي متر و ب2 ها  آن  ضي تعر  كه ييها  راه ي بهساز يرا بها ب  فهرست نيا .5

   صعوبت بي ضر عنوان  به يبي برآورد ضرا ، هنگامباشد ي راه ميضي كه مربوط به بخش تعرن فهرست بهاي ايها رديف ، به  متر است2كمتر از 
  .رديگ ي م ر تعلقي ز شرح  به ضيتعر
  . درصد15   متر و كمتر باشد، كي   راه ضي تعر  كه يدر صورت .5-1
  . درصد12 متر باشد، 2 متر و كمتر از  كي از  شي ب  راه ضي تعر  كه يدرصورت .5-2

 به آن قسمت از آسفالت اجرا شده ك پارچه اجرا شود،يض، در تمام عرض راه، آسفالت به صورت يات تعريچنانچه بعد از انجام عمل ) تبصره
  .شود يض اعمال نميب صعوبت تعريشود، ضر يض اجرا مي بخش تعريكه در باال

ر موارد يدر زاالمكان  ي شده است حتي، سع1388ن فهرست نسبت به فهرست سال يرات به عمل آمده در ايي سهولت مشاهده تغيبرا .6
ت همچنان متوجه استفاده كنندگان ي از قلم افتاده باشد، مسووليگذار كن است عالمت كه ممي موارديبرا.  شودي، عالمت گذارياصالح
  .است
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   اتيكل
  
  .گر هستنديكدي   و مكمل كي تفك ر قابلي غ ي، اجزاها رديف  ها و شرح  فصل ، مقدمة اتيمفاد كل .1
 از  كي واحد هر  ي بها ، بلكه ستي كار ن  كامل  مشخصات  كنندة نيي تع يي تنها ، به اتي فصلها و كل  در مقدمة  شده  درج  و شرحها رديف  شرح .2

 و بها   فهرست ني در ا  شده نيي تع  شود و با مشخصات  انجام ي فن  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل ي در صورتها رديف
  . باشد  داشته  مطابقتف مورد نظريرد
  ني تأم يها نهي هز  و شامل بودهآهن  آهن و باند فرودگاه و راه راه،  راه  رشتة  به  مربوط ي كارها ي اجرا نةي هز  متوسط بها،  فهرست ني ا يمتهايق .3

  ييجا ، جابه  مصالح ي و بارانداز ، حمل يري، بارگ هي، ته از، شاملي مورد ن  مصالح ني تأم ني و ابزار وهمچن  آالت ني، ماش ي انسان يروي ن يريكارگ و به
 واحد  ي، در بها) مورد بر حسب ( يانداز  و راه شي آزما نةيهز.   كار است  كامل ي، اجرا ي طور كل ، وبه  مصالح ، اتالف  در كارگاه مصالح
  .  است  شده ينيب شي بها پ  فهرست ني ا يها رديف

،  ني زم ي سخت  بابت يي بها  اضافه  گونه چيه.   است ي فن  و مشخصات ه نقش  كار، طبق  انجام ي برا ي كامل يمتهاي بها، ق  فهرست ني ا يمتهايق. 4
  ني در ا  صراحت  به  كند، جز آنچه ا مخصوصي كار را مشكلتر  ي اجرا گر كهي و موارد د ي، بارانداز ، حمل يري، بارگ  سوراخ هي، تعب ا ارتفاعي  عمق

  . ستي ن  پرداخت ، قابل  است  شده ينيب شي بها پ ا اضافهي بها   آن ي بها برا فهرست
  نهي در برآورد هز  كه ي، در صورت  كارگاه دنيز و برچي تجه نهي و هزيباالسر،   تونل  طول ي، سخت ضي تعر  صعوبت يها بيضر   به  مربوط مبلغ .5

ها در  نهيا هزيها  بين ضري اينيب شيعدم پگر در صورت يبه عبارت د .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده ماني پ  به منضم كار ياجرا
  .باشد يبرآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نم

 روز  يها متي با ق  آن سهيا مقايگر، ي د ي بها با فهرستها  فهرست ني ا سةيا مقايگر، يكدي بها با   فهرست ني ا ي فصلها سةي از مقا يري گ جهيبا نت .6
  . ستي ن  پرداخت ، قابل  است  شده نيي تع  صراحت  به  بجز آنچه ي اضاف گر وجهي د سهي مقا ا هر نوعي،  متي ق هيتجز ا استناد بهي

  . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله ي تنها برا ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه ي برا ي دستورالعمل بها كه  فهرست ني از ا در هر بخش .7
معاونت  ،ينظام فن امور 101   شماره هينشر( »د نظر اوليتجد«   راه ي عموم ي فن  بها، مشخصات  فهرست ني در ا ي فن منظور از مشخصات .8

 و دستور  يي اجرا يها  در نقشه  شده نيي تع ، مشخصات مانيپ ي خصوص ي فن  مورد، مشخصات و بر حسب) ينظارت راهبرد و يزير برنامه
  . كارهاست

  .  است كي   پرتلند نوع ماني، منظور س  است  نشده  مشخص ماني س  نوع  كه ييها رديفدر  .9
  .  است101   شماره هي نشر  الف1ـ3ـ5   جدول  بها، طبق  فهرست ني در ا  شده  نامبرده ي مالتها  ساخت ياز براي مورد ن  مصالح زاني و م نوع .10
  ي، تنها برا ش از آنيب   حمل نهيهز.   است  بها منظور شده  فهرست ني ا يها رديف  متي در ق  مصالح ي و بارانداز ، حمل يري بارگ نهيهز .11

  .شود ي م  پرداخت  و نقل  حمل ا فصلي   مربوط  فصل يها رديف مورد، از  ، برحسب  است  شده نيي فصلها تع ر مقدمهد    كه يموارد
  . ز نافذ استي ن  ساخته شي پ  بتن ي مورد برا ، بر حسب  است  شده ينيب شي درجا پ  بتن  فصل  در مقدمه  كه ي عموم طيشرا .12
  . مشاور برسد د مهندسييتأ  به  از سفارش ، قبل ي فن  با مشخصات قيد از نظر تطبياز، باي مورد ن زاتي، و تجه  مصالح ي فن ا كاتالوگي  نمونه .13
  ست اها مجلس ، دستور كارها و صورت يي اجرا يها  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  كه ه شد  انجام ي ابعاد كارها  كارها، بر اساس يريگ اندازه .14

   شده ينيب شي بها پ  فهرست ني در ا يريگ  اندازه ي برا يا ژهي و  روش  كه يدر موارد.رديگ ي م ها، صورت  فصل  و مقدمه اتي مفاد كل  به با توجه
  .شود ي م  انجام ه شد نيي تع روش  به يريگ ، اندازه است
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  د مطابقتي، باگرد ميل  ها، نصب يكن ي، مانند پ ستيسر ني بعداً مها  آن   كامل ي بازرس شود و امكان ي م دهي كار پوش  از انجام  پس  كه ياتيعمل .15
  . شود  جلسه  مشاور، صورت  با مهندس،  شدن دهي از پوش  كار و قبل ي اجرا ني و دستور كارها، ح ي فن ، مشخصات يي اجرا يها  با نقشهها  آن
  .شود ي م  منظور و پرداخت  موقت يتهاي وضع  در صورت1  وستي پ كار، طبق ي پا مصالح .16
  د مهندسييتأ د بهي با  و باالست ، اساس ر اساسي، ز ي آسفالت ، بتن  بتن ي سنگ د مصالحي تول ي و دستگاهها  آسفالت  استقرار كارخانه محل .17
  . كارفرما برسد بيور و تصومشا
  .  است  الزم  مواد منفجره كار بردن  بهها  آن   استخراج ي برا  كه  است ي سنگ ، مصالح ي كوه منظور از سنگ .18
 كار در  رفتشي پ ي كند يها نهي هز ، شامل  است  شده ينيب شي پ ينيرزمي ز تراز آب ري كار ز ي اجرا يبها   اضافه  صورت  به  كه ييها رديف .19
د يي تا  به  آن  مشابه لهيا وسي  ي موتور  از تلمبه  استفاده  لزوم شود كه ي م  پرداخت ي و در صورت  است ي موتور  با تلمبه  آب هي آبدار و تخل طيمح

   انجام ينيرزمي ز تراز آب ري ز  كه اتي از عمل  قسمت  آن  به اد شدهي  يها رديف.  شود مجلس  كار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس مهندس
  .رديگ ي م شود، تعلق

 :)M.B.T شده با دستگاه حفار ي حفاريها بجز تونل( تونل ساختمان .20

 عملياتي كه هزينه .است شده بيني پيش چهارم فصل در تونل داخل در مصرفي مصالح و حاصله مواد حمل و تونل حفاري عمليات هزينه. 20-1

سـاختمان   بـراي  مـشخص  طور به كه هايي رديف استثناي به( است شده بيني پيش فصول ساير در آن هاي رديف و شود مي انجام تونل داخل در
 گردد، مي پرداخت زير ضرايب اعمال و مربوط هاي رديف قيمت از استفاده با ،)است شده گرفته نظر در تونل

 و بتنـي  هـاي  رويـه  ،باالست ،آسفالت ،اساس ،اساس زير يقشرها اجراي و حمصال تهيه مانند تونل سازي كف به مربوط عمليات براي .20-1-1
 ،10/1 ضريب ،كف زهكشي و آب هدايت هاي كانال

گرفتـه   درنظـر  تونـل  ساختمان براي مشخص بطور كه هايي رديف  و1-1-20بند  موضوع عمليات بجز تونل داخل عمليات ساير براي. 20-1-2
 ،20/1 ضريب ،است شده

هايي كه بطور مشخص براي مناطق آبدار در نظر گرفته  به استثناي رديف ،تونل آبدار هاي قسمت در كار اجراي سختي و آب تخليه يبرا. 20-2
  شده اضافه بها يا پرداختي صورت نخواهد گرفت،

هاي مربوط در نظر گرفتـه       هاي كه به طور مشخص براي جبران هزينه         براي صعوبت و سختي عمليات در عمق تونل به استثناي رديف          . 20-3 
  گردد، ها اعمال نمي شده هيچ گونه صعوبت يا سختي براي ساير رديف

 يحداكثر فاصله از دهانه دسترسـ      كه   )M.B.T شده با دستگاه حفار      ي حفار يها  بجز تونل ( ييها   تونل هاي اين فهرست بها براي      رديف.  20-4
 طـرف  از مناقـصه  تـرك  طريـق  از كار واگذاري و يا مناقصه يبرگزار از قبل ،مازاد طول باهاي  تونل. نظر گرفته شده است در  متر باشد،2250

  ،گردد يم اعالم فني عالي شوراي ب صعوبت عمق بهي و تصويب برآورد و ضرايبراي بررس كارفرما
 7/0اي مذكور بـا اعمـال ضـريب         ه  ، بهاي واحد رديف   )ها  مانند ترانشه (در صورت انجام عمليات بتن پاشي و راك بولت در فضاي باز           . 20-5

  پرداخت خواهد شد،
 از اسـتفاده  بـه  ازيـ ن صـورت  در مراحل مختلف اجراي تونل در يمصرف يها آب و ها آب نشت ،يجار يها آب پمپاژ و يكش لوله نهيهز. 20-6

 از كانـال  سـاخت  نهيهز ،آب يلثق هيتخل صورت در و شود يم پرداخت يمنف يها بيش يبرا متفرقه فصل از و مهندس مشاور صيتشخ به پمپ

  .شود يم پرداخت و مربوط محاسبه يها رديف
  .دينما يها را مشخص م مان مورد استفاده در انواع مالتي مقدار س1شماره جدول . 21
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  لوگرم در مترمكعب مالتيها بر حسب ك مان در مالتي مقدار س-1 شماره جدول
  

  1:3مان يمالت ماسه س  1:4مان يمالت ماسه س  1:5مان يمالت ماسه س  1:6مان يمالت ماسه س  شرح

  360  285  225  200  مانيمقدار س

  شرح
مان ي و سيمالت ماسه باد
1:4  

مان ي و سيمالت ماسه باد
1:3  

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

  110  130  360  285  مانيمقدار س
  

  
نه ي شود، هزيها و مشخصات فن     مورد نظر در نقشه   مشخصه   با مقاومت    يا  د بتن سازه  ير مناسب، موفق به تول    يمانكار با اتخاذ تداب   يچنانچه پ . 22

 متنـاظر بـا   يهـا  رديفر از ي زيقيبراساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطب) ر مصالح مشمول حمليمان و سايو حمل س ( يزير مربوط به بتن  
ـ  بتن براساس ا   ينه اجرا يكن هز ي ل شود،  يمان پرداخت م  يه منضم به پ   ي پا يبها  مان در فهرست    يار س يع ر ييـ بـدون در نظـر گـرفتن تغ       (ن روش   ي

ن ي تـام  ير فاصـله حمـل بـرا      ييـ نه حمل به علـت تغ     يش هز يمان شود و افزا   يز روش مندرج در پ    شتر ا يد ب ي، نبا )مانيار س ي و ع  يزير  احجام بتن 
  .باشد يپرداخت نمقابل ت بتن يفيش كيمصالح به منظور افزا

ـ از ا . باشـد   يب مهندس مشاور م   يمانكار و تصو  ي پ يج و مدارك مستند از سو     يه نتا يط به ارا   موارد فوق منو   ياجرا ـ مانكـار با  ين رو پ  ي  يد بـرا  ي
  . مان را فراهم آوردي بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سيه و اجرايمهندس مشاور امكان كنترل و نظارت در تمام مراحل ته

MPafcMPa 3716                                                                          8010  fcw  
fc :بر حسب مگاپاسكال يا  استوانهيها ران و نمونهينامه بتن ا نيي مشخصه بتن، براساس آيمقاومت فشار )MPa(  
w :ه پرداختيپا(لوگرم در مترمكعب بتن يمان بر حسب كيار سي ع(  
ن آن  يه و تام  يشود و ته    يگردد پرداخت نم    ي در ساخت بتن استفاده م     يش مقاومت و روان   ي كه به منظور افزا    ينه مواد افزودن  ين صورت هز  يدر ا 

 . باالتر وجود ندارديمتهاي با قيها رديف استفاده از ي براين شده مجوزيي بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعيمانكار است و برايبر عهده پ
چ وجه قابل ي به ه ،ه طرح اختالط  ير ته ير موارد نظ  يمان بوده و در سا    ي مصرف س  يور  ش بهره ين بند در افزا   ي موضوع ا  ياد شده صرفاً برا   يرابطه  

  .باشد ياستناد نم
ـ  حـصول پا   يمان الزم بـرا   يت حداقل مقدار س   يران خواهد بود و رعا    ي ا نامه بتن   نييرش بتن براساس آ   يالزم به ذكر است كه ضوابط پذ        در  يياي

و شـرح مشخـصات     راهي عمومي، مشخصات فن101شماره ه ي، نشر16-4 جدول   ،رانينامه بتن ا    نيي آ 3-6 مختلف طبق بخش     يطيط مح يشرا
  .باشد ي ميمان اجباري پي خصوصيفن
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  حمل مصالح .23
، اسـاس  ي سنگيي مصالح بنا آب، دپو مصالح نامناسب، شن و ماسه بتن،ي، حمل برايزي مصالح قرضه خاكرياز، حمل و باراند  يرينه بارگ يهز
ـ نه حمـل با   ي برآورد هز  يبرا. شود  ي مربوط پرداخت م   يها   مندرج در فصل   يها  رديفراساس و آسفالت از     يو ز   ييد اسـناد و مـدارك شناسـا       ي

  :ت معادن مصالح در اسناد مناقصه با حداقل اطالعات شاملي و موقعيه كروكمعادن مربوط به هركدام از مصالح مذكور به همرا
   انجام شده،يها شيج آزماي مصالح همراه با نتاي عموميمشخصات فن) 1
   شده،ي حفاريها ت گمانهيموقع) 2
   پروژه،يت آن برايحجم مصالح موجود در معدن و كفا) 3
  ادن، و برداشت مصالح از معي امكان آزادسازيبررس) 4
  در اسناد مناقصه2 شماره مطابق جدول ه ويها تا محل مصرف ته  دپو مصالح نامناسب و فاصله آن  يها  ت معادن و محل   يق موقع ي دق يكروك) 5
 يهـا   يد به عمل آورده و بررسـ      يمت در مناقصه، از محل بازد     يشنهاد ق يه پ يمانكار موظف است قبل از ارا     يپ. شود  يمه م ي ضم )ا ترك مناقصه  ي( 
ـ  اطالعـات ارا   يژه قراردادن موارد فوق و انجام اصالحات احتمـال        ي جوانب كار و مورد توجه و      ي را انجام داده و با در نظر گرفتن تمام         يكاف ه ي

  .ديه نمايه و در مناقصه اراي خود را تهيشنهاديمت پي انجام كار، قيه بهايشده در اسناد مناقصه و اعمال آن در تجز
 پرداخت بوده و    ي مبنا ل شده، ي تكم 2كه مطابق جدول شماره      ماني حمل ذكر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پ          يها  الزم به ذكر است فاصله    

)  حمـل  يها  اد شدن فاصله  يا ز يكم  ( حمل   يها  ت معادن و فاصله   ير در موقع  ييدر صورت تغ  . م نخواهد شد  ي حمل تنظ  يها  جلسه فاصله   صورت
  .مانكار اعمال نخواهد شديپن بابت به ي از ايا كاهش پرداختياضافه و 

در   حمـل مـصالح    يهـا   رديفا ساخته نشده انجام شود، به       ي و   ي شن يها   كه حمل مصالح در راه     يدر صورت  متر،   500شتر از   ي ب يها   حمل يبرا
  .شود ي اعمال م30/1 و 15/1 يها بيب ضري به ترت،ي آسفالتيها راه

ر در يي نباشد، هرگونه تغينيب شي مناقصه قابل پ يط كار حادث شود كه در زمان برگزاري در شرايرييات، تغي عملين اجرايچنانچه در ح: تبصره
 ي استانيها در پروژه.  اعمال خواهد شد يين مقام دستگاه اجرا   ي باالتر دييا و ت  ي پس از بررس   مانكار و يبا درخواست پ    حمل مصالح،    يها  فاصله

    . استيز الزامي استاندار ني معاون امور عمرانديي، تايين مقام دستگاه اجرايد باالترييعالوه بر تا
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   حمل مصالحيها  فاصله-2 شماره جدول

  مصالح  فيرد
حمل در راه ساخته نشده 

  )لومتريك(

 يحمل در راه شن

  )لومتريك(

 يحمل در راه آسفالت

  )لومتريك(

  جمع

  )لومتريك(

          شن  1
          ماسه  2
          اساس  3
          ر اساسيز  4
           آسفالتيلح سنگمصا  5
          ي معموليزير  خاكيقرضه برا  6
          ي سنگيزير  خاكيقرضه برا  7
          يزير استفاده از مصالح ترانشه در خاك  8
          مناسب حمل به دپو مصالح نا  9
          سنگ الشه  10
          سنگ مالون  11
          مصالح تونان  12
          ها  درناژ پشت پليقلوه سنگ برا  13
          حمل آب   14
....            
....            
....            

  
 حمـل بـا توجـه بـه حجـم       يهـا   ه فاصل ي متعدد باشد، متوسط وزن    يزير  ن قرضه خاك  يجدول، چنانچه معدن تام    7و   6ف  يدر رد ،  )1ح  يتوض

  .شود ي برداشت از هر معدن، محاسبه مياز برايمصالح مورد ن
شـود و   يمنظور مـ حجم مصالح ها با توجه به     يزير  ها تا محل خاك     مركز ثقل ترانشه   يها  هل فاص ي جدول، متوسط وزن   8ف  ي، در رد  )2ح  يتوض

  .ستي قابل پرداخت نيا  جداگانهي بها، مجدد مصالحيريه و بارگياز بابت تخل
ر يتناد بـه مقـاد  شود و هر گونه اس ي محاسبه و پرداخت م2 ول شمارهد حمل ذكر شده در جيها نه حمل صرفا براساس فاصله    ي، هز )3ح  يتوض

  .ستي مجاز ن،نه حمل مصالحي محاسبه هزير كار براي دفترچه فهرست بها و مقاديها ك از فصلي در هر ج حمل مندريها رديف
 به آن اشاره نشده اسـت       2 كه در جدول شماره      ين فهرست بها، به مصالح    ينه حمل مصالح براساس ضوابط ا     ي، در صورت تعلق هز    )4ح  يتوض

ـ  ( به جدول اضافه و در اسناد مناقـصه        يليف تكم يباشد به عنوان رد     يلومتر م ي آن مترمكعب ك   يريگ  و واحد اندازه    منتـشر و    ،)ا تـرك مناقـصه    ي
  .مالك عمل خواهد بود
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  :رديد مورد توجه قرار گي بازير نيه شود، موارد زيد بر اساس ضوابط تهيم صورتجلسات كه بايدر تنظ. 24
، ي عمومي، مشخصات فنيي اجرايها ات و بر اساس نقشهي عملين اجرايد در حي بامان،يشده در پن  ييدر موارد تعصورتجلسات . 24-1

  :ر باشنديه شوند و شامل حداقل اطالعات زي و دستور كارها تهي خصوصيمشخصات فن
  خ صورتجلسه،يمان و شماره و تاريمان، موضوع پيخ پيمانكار، شماره و تاري نام كارفرما، مهندس مشاور، پ-
   كار موضوع صورتجلسه،ي اجراي الزم برايهات فنيل و توجيذكر دال -
   كار،يان مشخصات فنيات كامل و بييم نقشه با جزي و ترسيحات كافيه توضي ارا-
  .اتير و احجام عملي متره نمودن كار و محاسبه مقاد-

 صورتجلسات يتمام. برسد) ن شدهييدر موارد تع(رما م، مهندس مشاور و كارفيمانكار، مهندس ناظر مقي پيد به امضايصورتجلسات با. 24-2
صورتجلسات . ر ابالغ شوديت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادي اعمال در صورت وضعيد توسط كارفرما به مهندس مشاور برايبا

 مدارك و صورتجلسات بوده ير مستند سازابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظو. باشد يفاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نم
  .كاهد يمانكار نمي مهندس مشاور و پيها تيو از تعهدات و مسئول

  .ات موضوع صورتجلسه مطابقت داشتهي عمليد با زمان اجرايخ ابالغ كارفرما بايتار. 24-3
م و ابالغ صورتجلسه مجاز ي قبل از تنظ)سهدر ارتباط با موضوع صورتجل(مانكار از بابت كار انجام شده يهرگونه پرداخت به پ. 24-4
  .باشد ينم
  .  است  شده  محاسبه1139   سال  چهارم  ماهه  سه يها متي ق يبها بر مبنا  فهرست نيا .52
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   بي تخر اتيعمل.   اول فصل
  

    مقدمه
  
  .رديگ ي نم رسد، تعلق يز نمير خاك مصرف  به  حاصله شوند و مصالح ي م ي خاكبردار  كه يسطوح ، به010101  في رد متيق .1
   پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسة  صورت مي از تنظ  و پس  مشاور است دستور كار مهندس  به ، منوط010101  في رد ياجرا .2

  . است
   پرداخت  مربوط يها رديف از   جداگانه نهي هز ني و ا  است  نشده ينيب شي پ  درخت دني بر نهي درختها، هز  كردن كن شهي ر يها رديفدر  .3
  .شود يم

  يا  جداگانه نةي كار، هز ي سخت عنوان  و به  است  و هر وضع هر شكل ، به ، هر عمق  هر ارتفاع ي، برا  فصل ني درا بي تخر اتي واحد عمل يبها .4
  .رديگ ي نم  تعلق آن به
گر يكدي و مجزا از  كي تفك طور مرتب  مشاور، به  مهندس صي تشخ د طبقي با  موارد لزومشود، در ي م  حاصل بي از تخر  كه يدي مف مصالح .5
  . نخواهد شد ، پرداختها  آن   كردن يبند  دسته يبرا)  شده  مشخص صراحت  به  كه ي موارد ياستثنا به ( يا  جداگانه نهيشود و هز دهيچ
 و در  متها منظور شدهي، در ق ي و بارانداز  در كارگاه  موقت  انباشت  تا محل بي از تخر  حاصل  مصالح  و حمل يري و بارگ يآور  جمع نهيهز .6

  ي و بارانداز  و حمل يري بارگ ي شود، بها  خارج  موقت  انباشت  از محل يبي تخر  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس صيتشخ  طبق كه يصورت
   و پرداخت ، محاسبه وني كام  در داخل  شده يري بارگ  مصالح  حجم ، بر اساس ني با ماش ي خاك اتيمل ع ، از فصل حمل  به  مربوط يها رديف  طبق آن
  .شود يم

 با يها ر از ساختمانيغ(با هر نوع سقف ،  ي و سنگ ي، بلوك ي، آجر ي، گل ي خشت يها نا مشاور، ساختم  دستور مهندس  طبق  كه يدر موارد .7
  يمتهاي و ق  شده ، پرداخت010202 و 010201  يها رديف   مورد طبق  بر حسبها  آن  ي شوند، بها ي كل بيتخر ،)يا فلزي ياسكلت كامل بتن

  .رندي قرار گ  مورد استفاده اد شدهي  يها نا ساختم بي تخر يتواند برا ي نم يكيتفك
 زينون ي فونداسيب احتمالي و شامل تخرشود ي م پرداخت،  بنا در هر طبقهري ز  متر مربع ، بر اساس010202 و 010201  يها رديف  يبها .8
  .رديگ ي صورت نميگريها پرداخت د ساختماننوع ن يون ايب فونداسي تخريگر برايباشد، به عبارت د يم
 استفاده يكيل مكانيا بي ر بولدوزري نظين راهسازيآالت سنگ نياز ماش) 010308 و 010307   شمارهيها رديف(ب بتن ي تخريبرا چنانچه  .9

  . مذكور اعمال خواهد شديها رديف درصد به 30 معادل ييشود، كسر بها
  .شود ي م  پرداخت  شده دهي چ  مصالح ي ظاهر  حجم  مشاور، بر حسب  دستور كار مهندس ، درصورت010310  في رد يبها .10
  .شود ي نم  آسفالت  از ضخامت يمتقسو كندن آسفالت   بي تخر اتي عمل ، شامل آسفالتو كندن   بي تخر يها رديف .11
ل حجم كم كار و يوسته است كه به دلي، كندن آسفالت به صورت پراكنده و ناپ010401ف ي در رديري لكه گيمنظور از كندن آسفالت برا. 12
  .د كارفرما از كمپرسور استفاده شودييتراش با تا ن مخصوص آسفالتيا مقدور نبودن استفاده از ماشي

  .ر و اطراف جدول منظور نشده استينه كندن بتن زي، هز010311 فيرد يبهادر . 13
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمربع 115

ده شده از بوته و خارج ي پوشينهاي در زميبوته كن
 .اتي آن از محل عمليها شهيكردن ر

 010101 

  

  اصله  2،890

شه كن كردن ير صورت لزوم ردن و  ديا بريكندن و 
ط تنه درخت ي كه محيدرخت از هر نوع، در صورت

 5 هر ي متر باشد، به ازاي سانت15ن تا يدر سطح زم
 متر به تناسب ي سانت5كسر (ط تنه ي متر محيسانت

  .اتيو حمل آن به خارج محل عمل) شود يمحاسبه م

 010102  

  

  اصله  9،610

ط تنه يكه مح يدن درخت از هر نوع، در صورتيبر
 متر ي سانت30 تا 15ش از ين بيدرخت در سطح زم

  .اتيباشد و حمل آن به خارج محل عمل

 010103  

  

  اصله  17،200

ط تنه ي كه محيدن درخت از هر نوع، در صورتيبر
 متر ي سانت60 تا 30ش از ين بيدرخت در سطح زم

  .اتيباشد و حمل آن به خارج محل عمل

 010104  

  

  اصله  27،200

ط تنه ي كه محيدن درخت از هر نوع، در صورتيرب
 متر ي سانت90 تا 60ش از ين بيدرخت در سطح زم

  .اتيباشد و حمل آن به خارج محل عمل

 010105  

  

  اصله  3،670

 متر ي سانت10 هر ي، به ازا010105ف ياضافه بها به رد
 ي سانت10كسر (ط تنه درخت اضافه شود يكه به مح

  ).شود ي ممتر، به تناسـب محاسبه

 010106  

  

  اصله  18،800

ها به خارج از  شهيها و حمل ر شه كن كردن درختير
ط تنه درخت ي كه محيات در صورتيمحل عمل
  . متر باشدي سانت30 تا 15ش از ين بيدرسطح زم

 010107  

  

  اصله  52،100

ها به خارج از  شهيها و حمل ر شه كن كردن درختير
تنه درخت ط ي كه محيات در صورتيمحل عمل
  . متر باشدي سانت60 تا 30ش از ين بيدرسطح زم

 010108  

  

  اصله  85،000

شه به خارج از يها و حمل ر شه كن كردن درختير
ش از يط تنه درخت بي كه محيات در صورتيمحل عمل

  . متر باشدي سانت90 تا 60

010109  

  

  اصله  10،200

تر مي سانت10 هر ي، به ازا010109ـف ياضافه بها به رد
متر، ي سانت10كسر(ط تنه درخـت اضافه شود يكه به مح

  .). شوديبه تناسـب محاسبه م

010110  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  اصله  3،340

شه با خاك مناسب در ي ريدن جايپر كردن و كوب
 15ن تا يط تنه درخت در سطح زمي كه محيصورت
ط تنه ي متر محي سانت5 هر ي متر باشد به ازايسانت

  .). شوديمحاسبه ممتر، به تناسـب ي سانت5كسر (

010111  

  

  اصله  16،600

شه با خاك مناسب در ي ريدن جايپر كردن و كوب
ش از ين بيط تنه درخت در سطح زمي كه محيصورت

  . متر باشدي سانت30 تا 15

010112  

  

  اصله  54،800

شه با خاك مناسب در ي ريدن جايپر كردن و كوب
ش از ين بيط تنه درخت در سطح زمي كه محيصورت

  . متر باشدي سانت60 تا 30

010113  

  

  اصله  87،700

شه با خاك مناسب در ي ريدن جايپر كردن و كوب
ش از ين بيط تنه درخت در سطح زمي كه محيصورت

  . متر باشدي سانت90 تا 60

010114  

  

  اصله  10،300

متر ي سانت10 هر ي، به ازا010114ـف ياضافه بها به رد
 10كسر  (ط تنه درخـت اضافه شوديكه به مح

  ). شوديمتر، به تناسـب محاسبه ميسانت

010115  

  

  مترمربع  86،800
، ينه اي و چي ، گلي خشتيها  ساختمانيـب كليتخر

  .ـبيات تخريشامل تمام عمل
 010201  

  

  مترمربع  97،800
 ي و بلوكي، سنگي آجري ساختمان هايـب كليتخر

  .ـبيات تخري مختلـف، شامل تمام عمليبا مالتها
 010202  

  

  مترمكعب  31،000
نه يچ (ي گلينه هايا چي ي خشتيهاييـب بنايتخر
  ).يباغ

 010301  

  

  مترمكعب  49،100
 كه بامالت ماسه و ي و بلوكي آجريهاييـب بنايتخر
  .ده شده باشديا با تارد چيمان يس

 010302  

  

  مترمكعب  42،800

 كه با مالت گل ي و بلوكي آجريهاييـب بنايتخر
ده شده يا ماسه وآهـك چيو خاك و اگچ يوآهـك 

  .باشد

 010303  

  

  مترمكعب  49،100
ا با يمان ي كه با مالت ماسه سي سنگيهاييـب بنايتخر

  .ده شده باشديتارد چ
 010304  

  

  مترمكعب  42،800
ا ي كه با مالت گل آهـك ي سنگيهاييـب بنايتخر

  .ده شده باشدياگچ و خاك چيماسه آهـك 
 010305  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  110،000
 آن سالم از ي از سنـگ تراش كه سنگهاييـب بنايتخر

  .د و دسته كردن آنهايكار درآ
 010306  

  010307   .مانيار سير مسلح، با هر عيـب انواع بتن غيتخر  مترمكعب  600،000  
  

  مترمكعب  780،000
دن يمان و بريار سيـب بتن مسلح، با هر عيتخر
  .هاگرد ميل

 010308  

  

  مترمربع   
ا راه يا آجدار كردن ي كردن يا چكشيمضرس كردن 
  . موجودي بتنيها هيراه كردن رو

 010309  

  

  مترمكعب  56،500

دن آجرها، بلوكها، سنگها يا چي و يـك، دسته بنديتفك
ـب، بر حسـب حجم يو مصالح مشابه حاصل از تخر

  .ده شدهي مصالح چيظاهر

 010310  

  010311   .ساخته شي پي بتنيدن جدولهايبرچ  مترطول  19،500  
  

  مترمربع  22،800

 با يري لكه گيابانها برايها و خ كندن آسفالـت جاده
 سطح يمتر به ازاي سانت5، به ضخامـت تا كمپرسور
  .كنده شده

 010401  

  

  مترمربع  2،540

ـك ي هر ي، به ازا010401ـف يبها به رد اضافه
ر متي سانت5مازاد متر اضافه ضخامـت نسبـت به يسانت

  ).شود يمتر به تناسب محاسبه ميكسر سانت(

 010402  

  

  مترطول  18،000

 8ار انداختن و كندن آسفالـت به عرض تا يش
 ي كارهاي اجرايمتر براي سانت10متر و عمق تا يسانت
  .ار زنين شي با ماشيساتيتاس

 010403  

  

  مترطول  1،600

متر ي هر سانتي، به ازا010403ـف ياضافه بها به رد
به تناسب متر، يكسر سانت(متر ي سانت10مازاد بر عمق 

  ).شود ي ممحاسبه

 010404  

  

  مترطول  7،790
اندازه (متر ي سانت7برش آسفالت با كاتر به عمق تا  

  ). بر حسب طول هر خط برشيريگ
 010405  

  

  مترطول  965

 هر ي، به ازا010405ـف يبها نسبت به رد اضافه
اندازه (متر ي سانت7 مازاد بر عمق اضافه متر يسانت
  ). بر حسب طول هر خط برشيريگ

 010406  

  

  مترمربع  8،150
 به يريهر نوع آسفالت و اساس ق يكلب يتخر

  .متري سانت5ضخامت تا 
 010407  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع  1،510

متر ي هر سانتي، به ازا010407ـف ياضافه بها به رد
متر به يكسر سانت. (متري سانت5مازاد بر اضافه ضخامت 

  ).شود ياسب محاسبه متن

 010408  

  

 مترمربع  3،890

با فاصله حداكثر (ن دو خط برش يبب آسفالت يتخر
ل يا بي مانند كمپرسور يكيل مكاني با وسا) متر5/1

  . و برداشتن آنمتريسانت 7ه ضخامت تا ، بيكيمكان

010409  

  

 مترمربع  635

متر  ي هر سانتي به ازا010409ف ياضافه بها به رد
متر  يكسر سانت(متر  ي سانت7ضخامت مازاد بر  اضافه 

  ).شود يبه تناسب محاسبه م

010410  

  

  مترمربع  18،200

ن ي با ماشيري هر نوع آسفالت و اساس قدنيتراش
 متر ي سانت5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

  . متر50و به طول حداكثر 

010501  

  

  مترمربع  3،280

متر  ي هر سانتيزا به ا010501ف ياضافه بها به رد
متر  يكسر سانت(متر  ي سانت5اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود يبه تناسب محاسبه م

010502  

  

  مترمربع  13،000

ن ي با ماشيريدن هر نوع آسفالت و اساس قيتراش
متر  ي سانت5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

  . متر50ش از يو به طول ب

010503  

  

  مترمربع  2،290

متر  ي هر سانتي به ازا010503ف يبها به رداضافه 
متر  يكسر سانت(متر  ي سانت5اضافه ضخامت مازاد بر  

  ).شود يبه تناسب محاسبه م

010504  
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    با دست ي خاك اتيعمل.   دوم فصل
  

   مقدمه
  

 اجرا،   محل يتهايا محدودي  ي خاك اتي عمل  حجم ي كم علت  به  كه يدر موارد.  شود  انجام ني ماش لهيوس د بهي با  طور معمول ، به ي خاك اتيعمل .1
 با  ي خاك اتي عمل  فصل يها رديف از   كارها با استفاده  نوع ني ا  برآورد، اقالم هي ته ر باشد، هنگامي ناپذ  اجتناب  با دست ي خاك اتي عمل انجام
 با  افتهي  شير افزاي مقاد  حجم شتر شود، پرداختي ب  برآورد شده زاني م از  با دست ي خاك اتي عمل  حجم  كه يدر صورت. شود ي برآورد م دست

  .باشد يد كارفرما مجاز ميي تنها، با تأ  فصل ني ا يمتهايق
  يست د ي موتور يبراتورهايا غلطكها و وي  ي دست لي وسا  توسط  كه دني كوب اتي عمل نيشود و همچن ي م  بر انجام  دج  توسط  كه ي خاك اتيعمل .2
  .شود ي م  محسوب ي دست ي خاك اتيز، عملي شود ن انجام)  يا كششير خودرو يغ(

ر يي تغ شود و از بابت ي م  مجلسها محاسبه ، دستور كارها و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده ، بر اساس ي خاك اتي عمل حجم .3
  . نخواهد آمد عمل  به ي پرداخت گونه چي، ه  مصالح دنيا كوبي  ا تورمي   از نشست ي ناش حجم

   برخورد شود كه  سنگ  بزرگ قطعات ، به ي سنگ يزشهايا ري  يرسنگي غ ينهاي در زم ، و حفر چاهي كنيپ اتي عمل در  كه يدر موارد .4
   آن يشوند، بها ي م  شكسته  كه ييا سنگه  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردكردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس صيتشخ به

  .  است  پرداخت ، قابل ني با ماش ي خاك اتي عمل  در فصل  مربوط  030703 في رد طبق
  يها  در نقشه  باشد كه الزم يبند  قالبيبرا  يساز ي و پ يكن ي پ وارةي د ني ب يا وارها، فاصلهي د ها و احداثيساز ي پ ي اجرا ي برا  كه يدر موارد .5

متر، و ي سانت30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  يكن ي پ  عمق  كه يا هير ابنيا ساي متر 2 تا  دهانه  به ي پلها ي، برا  است  نشده ينيب شي پ يياجرا
   اضافه يكن يابعاد پ متر بهي سانت50  ، از هر طرف  متر است5/1شتر از ي آنها ب يكن ي پ  عمق  كه يا هير ابنيا ساي متر 15 تا 2  دهانه  به يها  پل يبرا

  بي مشاور و تصو ، با نظر مهندس يكن ي پ ي اضاف  متر، فاصله15 از  شي ب دهانه  به ي پلها يكن يا پي  يزشي ر ينهاي در زم يكن يدر مورد پ. شود
   طبق هرگاه.  گردد دهي پر شود و كوب يكن ي از پ حاصل  د با مصالحي با يساز ي پ  از اتمام  پس يكن ي پ ي اضاف فاصله. شود ي م نييكارفرما تع

   مناسب د كارفرما خاكيي مشاور و تأ  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف ي برا يكن ا كانالي  يكن ي از پ  حاصل  مشاور، خاك  مهندس صيتشخ
  .شود ي م  پرداخت  جداگانه  مربوط يها رديف  ها بر اساس ي پ  پشت  پركردن يبها. گردد ي م هيته
، با  ي اضاف ي مجدد قسمتها رد، پركردني گ  و دستور كارها انجام يي اجرا يها  در نقشه  شده  درج يها  از اندازه شي، ب ي خاكاتيعمل  چنانچه .6

  . نخواهد شد  پرداخت ي وجه  بابت ني و از ا مانكار استي پ عهده  ، به  آن دني كوب  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل تيفي با ك مصالح
  . نخواهد شد  پرداخت يا نهيرد، هزيگ ي م گر صورتي د ي دست لير وسايا ساي  ي دست  با تلمبه ي آبكش  كه ي موارد يبرا .7
  : ر استي ز شرح ، به  خاك  حمل نهي هز  پرداخت نحوه .8
   شده  كنده  محل يها  اندازه شود، طبق ي م  حمل  كه ي خاك زها، حجميخاكر ا بهي  ارگاه ك خارج ، به ي خاكاتيعمل از   حاصل يدر مورد خاكها .1ـ8

  تمام.  نخواهد آمد عمل  به  بابت ني از ا يگري د  و پرداخت متها منظور شدهي، در ق  و تورم  حجم شيافزا  به  مربوط يها نهيشود، هز ي م محاسبه
، در هر   كارگاه خارج  آنها به ا حمليزها، ي خاكها در خاكر ني ا  مصرف  شود، عدم زها مصرفيد در خاكري، با اد شدهي از موارد   حاصل يخاكها

  .  است يي اجرا  مجلس  صورت مي كارفرما و تنظ بي مشاور و تصو شنهاد مهندسيپ  به ، منوط ي بارانداز مورد از نظر مقدار و محل
)   شده  كنده محل (  مربوط يها  محل يساز ي پ  پشت  پركردن يد براي با  كه يكن  و كانال يكن ي از پ اصل ح يها  از خاك  قسمت در مورد آن ) تبصره
  .شود ي نم  پرداخت يا  جداگانه  حمل  نوع چي شود، ه مصرف

شود، برابر  ي م  حمل  كه ي خاك زها، حجمي در خاكر  مصرف يبرا)   كارگاه ا خارجي  داخل (  قرضه  از محل  شده هي ته يها در مورد خاك .2ـ8
  .شود ي م  در نظر گرفته  مصرف  محل يها  اندازه حجم
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   فاصله نيتر  مواد، كوتاه ، از نظر نوع كساني  طي در شرا يكن ا كانالي  يكن ي، پ ي خاكبردار زها از محلي در خاكر ي مصرف يها در مورد خاك .3ـ8
  . خواهد بود  حمل ي بها  و پرداخت  محاسبه ك، مال يز و خاكبرداري خاكر  مركز ثقل نيب

شود، تنها  يجا م  جابه  كارگاه ا در داخليشود  ي م  حمل  كارگاه خارج  به د كهي خاكها و مواد زا ي، برا  فصل ني در ا  شده  درج  حمل يها رديف .9
  .  نخواهد گرفت  صورت ي مجدد، پرداخت يريو بارگ)  دپوكردن (  انباشتن يگر، براي د عبارت به. شود ي م  بار پرداخت كي

   محاسبه يها، مبنا  تعدد كوره در صورت.  هاست  از كوره كي هر  ي تا انتها  چاه  دهانه ، فاصله020301 في در رد  شده  درج  از عمقمنظور .10
  . خواهد شد ، محاسبه طور جداگانه ها به  از كوره كي هر  ي و برا ، است لهي م  عمق عالوة ها به  از كوره كي هر  طول  متر،20 از  شيب  عمق  يبها  اضافه

  .  است  شده  در نظر گرفته ي نفوذ  فاضالب  چاه ي برا  چاه ي حفار يها رديف .11
  .د نخواهد بو  پرداخت ، قابل020402  في متر، رد100 از  شي ب ي مسافتها ي برا ي دست لي با وسا  مواد حاصله  حمل در صورت .12
  .  است  منظور شده هر فاصله  به  آب  و حمل هي ته نهي، هز020503  فيدر رد .13
  ي خاك اتي و عمل  است  با دست يكن ي پ اتي عمل  حجم  محاسبه ، مالك  نقطه نينتريي در پا ي كنار پ يعي طب ني زم بدار، رقومي ش ينهايدر زم .14

  . شود  محاسبه يكي مكان لي با وسا ياكبردار خ يها رديفد از ي، با  رقوم نيباالتر از ا
 و  ي ورود ي آنها در كنار محلها ي و دپو يروبي از ال  حاصل  مصالح  موجود و انتقال ي پلها  دهانه يروبي ال نهي، هز  راه ي بهساز يدر كارها .15

  .شود ي م ر پرداختي ز ي بها  با اضافه يكن ي پ في، از رد  پل يخروج
  . درصد40 متر، 12 تا   متر و طول كي تا  دهانه  به يپلها .1ـ15
  . درصد20 متر باشد، 8/1 آنها كمتر از   ارتفاع  متر كه12 تا   متر و طول3 متر تا  كي از  شي ب دهانه  به يپلها .2ـ15
  .شود ي م  محاسبه  تناسب  متر به3كسر .  درصد10 متر، 12   به  نسبت  طول  متر اضافه3 هر  يازا به .3ـ15
  ني با ماش  و حمل يري بارگ اتي عمل  بر اساس  آن نهي شود هز  انجام وني در كام  با دست يبردار  از خاك  و مواد حاصل  خاك يري بارگ چنانچه .16

  .شود ي م پرداخت
  .شود ي استفاده م20/1ب ي و با اعمال ضرن فصلي حفر چاه در ايها رديف از يل دستي با وسا، قطرهر  محل شمع به ينه حفاريهز .17
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمكعب 35،600

ر ي غيها ني در زمي و كانال كني كني، پيخاكبردار
 كنده شده، يها ختن خاكي متر و ر2عمق   تايسنگ

 . مربوطيها به كنار محل

 020101 

  

  مترمكعب  16،600

 و يكن ي، هر گاه عمق پ020101ف يه رداضافه بها ب
ن ي حجم واقع بي متر باشد، برا2ـش ازي بيكانال كن

 8 تا 6 متر دوبار و 6 تا 4ـك بار، ي متر 4 تا 2عمق 
  .شتري بي عمقهايـب، براين ترتيمتر سه بار و به هم

 020201  

  

  مترمكعب  57،100

ات ي كه، عملي، در صورت020101ف ياضافه بها به رد
 صورت گرفته باشد ينيرزمي زين تر از سطح آبهاييپا

 كار، به كاربردن تلمبه ي ضمن اجراي آبكشيو برا
  . باشدي ضروريموتور

 020202  

  

  مترمكعب  211،000

 متر و كوره و مخزن با 2/1له چاه به قطرتا يحفر م
 متر 20 تا عمق يرسنگيغ ينهاياز در زميمقاطع مورد ن

 متر 10اصله تا فاصله  حياز دهانه چاه وحمل خاكها
  .از دهانه چاه

 020301  

  

  مترمكعب  29،300

ـش ي، هر گاه عمق چاه ب020301ـف ياضافه بها به رد
 5 حجم واقع در ي متر از دهانه چاه باشد، برا20از

 حجم واقع در يـك بار، براي متر 20متر اول مازادبر 
 5 حجم واقع دري متر دو بار، برا20 متردوم مازاد بر5
 ي عمقهايـب براين ترتيرسوم سه بار و به هممت
  .شتريب

 020302  

  

  مترمكعب  27،400

 و يات خاكي مواد حاصله از هر نوع عمليريبارگ
ه آن در ي متر و تخل20  تايله دستيحمل با هر نوع وس

  . حمل ممكن نباشدين براي كه استفاده از ماشيموارد

 020401  

  

  مترمكعب  19،400

 20 ي، برا020401 و 020101 يها فردياضافه بها به 
 متر به 20 كسر. (يل دستي با وسايمتر حمل اضاف

  ).شود يتناسـب محاسبه م

 020402  

  020501   . شده كندهيها ها و كانال يح و رگالژ كـف پيتسط  مترمربع  1،450  
  

  مترمكعب  11،300

 ها ي موجود در كنار پيا مصالح سنگيختن خاكها ير
 حداكثر ي ها و كانالها در قشرهايرون پو كانالها، به د

 90، تراكم با حداقل متر در هرعمق پخـشي سانت15
  .ح الزمي و تسطيدگيدرصد كوب

 020502  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  26،000

 ي پخـش شده در قشرهايدن خاكهاي و كوبيآب پاش
 درصد به روش 90متر با تراكم ي سانت15حداكثر 

  . در هرعمقي اصالحيآشتو

 020503  
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   ني با ماش ي خاك اتيعمل.   سوم صلف
  

   مقدمه
  

ر يي تغ شود و از بابت ي م  مجلسها محاسبه ، دستور كارها، و صورت  و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده ، بر اساس ي خاك اتي عمل حجم .1
  . نخواهد آمد عمل  به ي پرداخت گونه چي، ه دنيا كوبي  ا تورمي   از نشست ي ناش حجم

  اجي احت  كه يدر موارد(ز ي بستر خاكر يبهايا سراشي موجود و  يزهاي خاكر يرواني ش يها رو  پله  از احداث ي ناش ي خاك اتي عمل محج .2
  . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  اجرا شده يها  نقشه د كارفرما مطابقيي مشاور و تأ شنهاد مهندسي، با پ) دارد  پله احداث به
  اتي در عمل ا صعوبتي  تي و وجود محدود ي در خاكبردار ي ساز لي، مانند پروف يي بها ا اضافهي بها  گونه چي، ه  فصل نيواحد ا  يمتهايق به .3

  .رديگ ي نم ، تعلق)  است اد شدهي  صراحت  به  كه  آنچه ياستثنا به(نها ي و مانند ا يخاك
  يي اجرا يها  در نقشه  باشد كه  الزم يساز ي و پ يكن ي پ وارةي د ني ب يا وارها، فاصلهي د ها و احداثيساز ي پ ي اجرا ي برا  كه يدر موارد .4
  يمتر، و براي سانت30  ، از هر طرف  متر است5/1 آنها تا  يكن ي پ  عمق  كه يا هير ابنيا ساي متر 2 تا  دهانه  به ي پلها ي، برا  است  نشده ينيب شيپ

در .  شود  اضافه يكن يابعاد پ متر بهي سانت50  ، از هر طرف  متر است5/1شتر از ي آنها ب يكن ي پ  عمق  كه يا هير ابنيا ساي  متر15 تا 2  دهانه  به يپلها
  نييع كارفرما ت بي مشاور و تصو ، با نظر مهندس يكن ي پ ي اضاف  متر، فاصله15 از  شي ب دهانه  به ي پلها يكن يا پي  يزشي ر ينهاي در زم يكن يمورد پ

   مهندس صي تشخ  طبق هرگاه.  گردد دهي پر شود و كوب يكن ي از پ  حاصل د با مصالحي با يساز ي پ  از اتمام  پس يكن ي پ ي اضاف فاصله. شود يم
   .گردد ي م هي ته  مناسب د كارفرما خاكيي مشاور و تأ  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف ي برا يكن ا كانالي  يكن ي از پ  حاصل مشاور، خاك

 طبق نقشه و مشخصات ابالغ شده يكن ي نباشد، ابعاد پيبند از به قالبير مسلح، ني با بتن غيساز يص مهندس مشاور در پيچنانچه بنا به تشخ
  .باشد ي مجاز نمي اضافيو پرداخت هرگونه بها. شود ي آن پرداخت ميمحاسبه و بها

 مجدد   شود، پركردن  و دستور كارها انجام يي اجرا يها  در نقشه  شده  درج يها  از اندازه شي ب يكن  و كانال يكن ي، پ ي خاكبردار چنانچه .5
  ي وجه  بابت ني و از ا مانكار استي پ عهده ، به  آن دني كوب  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل تيفي با ك  با مصالح ي اضاف ييقسمتها
  . نخواهد شد پرداخت

  .شود ي م يبند ر طبقهي ز صورت  به ها ني زم واعان .6
  . مقدور نباشد  سهولت  كار به  انجام  فرو رود كه  در آن يحد   خود به يعي طب  كار با وزن لي وسا  هستند كه ييها ني، زم ي لجن يها نيزم .6-1
  .باشد يها م ها و آبرفت  شامل انواع خاك،يخاك  يها نيزم .6-2
  . استين و دگرگوني، آذري رسوبيها شامل انواع مختلف سنگ،  يسنگ  يها نيزم .6-3
  يخاك يها ني در سنگ و زمين حجم خاكبرداريي نحوه تع.7
   در سنگيبردار ن حجم خاكيينحوه تع .7-1
   شده مصرف  يجيارترت كياموال  لوگرمي مقدار ك مي تقس ، از حاصل030201  في از رد  پرداخت  قابل ي سنگ ي خاكبردار حجمحداكثر  .7-1-1

در صورت و  ،ديآ ي م دست   به25/0عدد   به)  باشد دهي رس ربطي ذ  مسئوالن يامضا   به  كه  مصرف  جلسه  صورت طبق ( ي سنگ يها يدر خاكبردار
 1350 گرم، 550 گرم، 300ل ب معادي به ترت  آنفو،-آل  و يتيبوستر پنتول، يبوسترت يلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امواليك كي استفاده از هر

كه  ي، و درصورت شود  پرداخت030105   فيد از ردي مذكور، با  مازاد بر حجم.شود ي محاسبه ميجيت كارترياموال گرم 700و  گرم 1800 گرم،
 يرانشه سنگشتر از حجم تي ب،با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذكور) 030201ف يرد (يسنگ ي خاكبرداريحجم محاسبه شده برا

ستم نانل يات انفجار براساس سي چنانچه عمل.ل مالك عمل خواهد بودي طبق نقشه و پروفي سنگيل باشد، حجم خاكبرداريطبق نقشه و پروف
  . شودي پرداخت م02/1ب ي، با اعمال ضر030201ف ي و اجرا شود، رديطراح

سات خاص، امكان انفجار به صورت معمول وجود نداشته ي با تاسيات خاكبرداري از عمليل مجاورت بخشي كه به دليدر صورت .1تبصره 
 20ات ي آن حجم از عمليانجام شود، برا) انفجار آرام(ت يد كارفرما الزم باشد كه انفجار با محدودييباشد و طبق دستور مهندس مشاور و تا

  .شود ي، اضافه م030201ف ي رديدرصد به بها
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د كارفرما، ييص مهندس مشاور و تاي باشد كه طبق تشخيا ط به گونهي، شراي در سنگ با مواد انفجاريات خاكبرداريچنانچه در عمل .2تبصره 
ات كه الزاماً از چكش ي آن بخش از عملي استفاده شود، برايكيدرولي استفاده نمود و اجباراً از چكش هي خاكبرداري براينتوان از مواد انفجار

  . شود ي، پرداخت م030202ف ي آن از ردي استفاده شده، بهايكيدروليه
رد، ي صورت پذمواد منبسط شونده با استفاده از ي بدون استفاده از مواد سوزا ولي سنگيها ني در زميبردار ات خاكيچنانچه در عمل .3تبصره 

  .رديگ يه محاسبه و مالك پرداخت قرار ميرپايمت غي، به صورت ق030203ف شماره ي رديبها
ف ير بولدوزر انجام شود، ردين نظيآالت سنگ ني كه بدون استفاده از مواد سوزا و با استفاده از ماشيدر صورت  ي سنگ يبردار  خاك در .7-1-2

  .باشد ي پرداخت مي مبنا030105
  .رديگ ي مالك عمل قرار م030104ف يباشند، تنها رد ي كه فاقد سنگ ميخاك يها نيدر زم. 7-2

  .شود ي محسوب ميخاك يها ني زمءشود، جز ي مصرف مي معمولياه يزي خاكري از قرضه كه برايبردار خاك
 حجم كار انجام شده يا سنگي يخاك يها ني در زمي خاكبرداري و براشود ي م انجام مشاور  د مهندسييها، با تأ ي پ ني زم يبند طبقه .8

  .رديگ ي، محاسبه و مالك عمل قرار ميريگ اندازه
  .شود ي م  كارفرما انجام بي با تصو  بر آن  مشاور و اضافه  دستور كار مهندس متر طبقي سانت10تا  در حد  ي نبات يها  خاك برداشت .9
 از   مورد، با استفاده  شوند، بر حسب  كنده  آن  مشابه لهيا وسي  يكي مكان ليد با بيبا كار يت فضايبه علت محدود   كه ييها ها و كانال يپ .10

  .شوند ي، برآورد م030801  و030702 تا 030701  يها رديف
  شود، طبق ي م  حمل  كه ي خاك زها، حجميخاكر  به اي   كارگاه خارج   به يكن  و كانال يكن ي، پ ي از خاكبردار  حاصل يها  خاك در مورد حمل .11

  ني از ا يگري د  و پرداخت  است ها منظور شده متي، در ق ا تورمي  اد حجميازد   به  مربوط يها نهيشود، هز ي م  محاسبه  شده  كنده  محل يها اندازه
زها يها در خاكر  خاك ني ا  مصرف  شود، عدم زها مصرفيد در خاكري، با اد شدهي از موارد   حاصل يها  خاك تمام . نخواهد آمد عمل   به بابت
از از نظر يا عدم ني(از يمورد ن ي مشخصات فنعدم حصول بر ي مبنب كارفرماي و تصو مهندس مشاوريه گزارش از سويو ارا دييتا   به منوط
  .باشديم خاك يبرا) مقدار
)   شده  كنده محل (  مربوط يها  محل يساز ي پ  پشت  پركردن يد براي با  كه يكن  و كانال يكن ي از پ  حاصل يها  از خاك  قسمت در مورد آن ) تبصره
  .شود ي نم  پرداخت يا  جداگانه  حمل  نوع چي شود، ه مصرف

  شود، برابر حجم ي م  حمل  كه ي خاك زها، حجمي خاكر يبرا)   كارگاه ا خارجي  در داخل (  قرضه  از محل  شده هي ته يها در مورد خاك .11-2
صل  فني در اي خاكبرداريها رديفمت يه خاك از محل قرضه از قينه تهي هز.شود ي م در نظر گرفتهدن يپس از كوب   مصرف  محل يها اندازه

  .رديگ ي صورت نميه نامناسب پرداختي برداشتن خاك رويشود و برا ياستفاده م
   فاصله نيتر  مواد، كوتاه  از نظر نوع كساني  طي در شرا يكن ا كانالي  يكن ي، پ ي خاكبردار زها از محلي در خاكر ي مصرف يها در مورد خاك .11-3
   حمل ي بها  پرداخت  محاسبه ، مالك ات درج شده استي كل23 مندرج در بند 2شماره كه در جدول  يز و خاكبرداري خاكر  مركز ثقل نيب

  .خواهد بود
شود،  يجا م  جابه  كارگاه ا در داخليشود  ي م  حمل  كارگاه خارج  به د كهيها و مواد زا  خاك ي، برا  فصل ني در ا  شده  درج  حمل يها رديف .12

  .  نخواهد گرفت  صورت ي مجدد، پرداخت ي و بارانداز يري، بارگ) دپوكردن (  انباشتن يگر، براي د عبارت به. شود ي م  بار پرداخت كيتنها 
 85  يشود، برا ي م متر برداشتهي سانت15ز تا ي بستر خاكر ي نبات  خاك  كه يا در حالتي   شده دهي كوب يعي طب ني در زم ني جانش  خاك ضخامت .13

 95  يمتر و براي سانت5، برابر  ي آشتو اصالح روش  به يدگي درصد كوب90  يمتر، براي سانت3، برابر  يشتو اصالح آ روش  به يدگيدرصد كوب
مازاد بر اعداد . شود ي م  پرداخت  شده  برداشت يها ليپروف   به  و اضافه نييمتر، تعي سانت7، برابر  ي آشتو اصالح روش شتر بهي و ب يدگيدرصد كوب

 درصد 60متر باشد، ي سانت15شتر از يز بي از بستر خاكر  شده  برداشت ي نبات اگر خاك. رديگ ي نم  صورت ي پرداخت ي مورد چير ه، د  شده نييتع
مانكار موظف يرد و پيگ يز صورت نميمصالح در بستر خاكرهر نوع  از بابت فرو رفتن يگونه پرداخت  هر.دشو ي م  محاسبه شگفتهي پ يها اندازه

  ..كند خود منظور يشنهاديمت پيدر قاست آن را 
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 كارفرما،  بي تصو ، در صورت030602 و 030601  يها رديف   متر، موضوع50 متر تا 20 از  شي ب فاصله  به ي از خاكبردار  مواد حاصل حمل .14
در . شود ي م  پرداخت يي اجرا  جلسه  صورت مي از تنظ ، پس اد شدهي  يها رديف  يبها شود و اضافه ي م  مشاور انجام  دستور كار مهندس بر اساس

   قابل030602 و 030601  يها رديف  يبها  شود، اضافه  انجام030901  في رد  مطابق ي از خاكبردار  مواد حاصل  و حمل يري بارگ  كه يصورت
  . ستي ن پرداخت

 و   كردن لهي، پروف حي، تسط يپاش ، آب ، پخش  تونل يباال ، به  تونل  دهانه  از محل  خاك  و حمل ييجا  جابه ، شامل031106  في رد ياجرا .15
  . خواهد بود  شده نيي تع  مشخصات ، طبق  تونل  طاق ي رو دنيكوب
 شود،  نييمتر تعي سانت20  يزي خاكر ي قشرها اگر ضخامت. شود ير منظور مي ز شرح  به يي، كسر بها031104 تا 031101  يها رديف   به نسبت .16
 30 شود،  نييمتر تعي سانت30  يزي خاكر ي قشرها  درصد، اگر ضخامت20 شود،  نييمتر تعي سانت25  يزي خاكر ي قشرها درصد، اگر ضخامت 10

  .  مربوط في درصد رد40 شود،  نييمتر تعي سانت30 از  شي ب يزي خاكر ي قشرها درصد و اگر ضخامت
هر .  است ، منظور شده  مصرف  تا محل  برداشت لومتر از محلي ك كي   تا فاصله ي خاك اتي عمل يمتهاي، در ق ي مصرف  آب  و حمل هي ته يبها .17
، از  )ا مخلوط خاك و ماسهيخاك و  ( شده دهي كوب  خاك تر در متر مكعبي ل120  ي بر مبنا  آن يلومتر باشد، بهاي ك كي مازاد بر   حمل  فاصله گاه
تر، ي ل200  ي بر مبنا  مرطوب ي باد  ماسه يتر، براي ل30  ي بر مبنا ي سنگ يزي خاكر ي برا ي مصرف  آب  حمل يبها. شود ي م  پرداخت030910  فيرد

   هر مترمربع يزها براي بستر خاكر دني كوب يبرا. شود ي م  محاسبه  شده دهي كوب  حجم تر در متر مكعبي ل400  ي بر مبنا  خشك ي باد  ماسه يو برا
 و آبدار كه ي لجنيها ني در قشر اول، در زمي مصرف ماسه بادي برا.شود ي م  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه كعبمترم% 15  معادل

  . شود يباشد، حمل آب پراخت نم ياز به آب نمين
  .  مشاور است  كارفرما و دستور كار مهندس بيتصو  به ، منوط031204 و 031203  يها رديف  ي بها پرداخت .18
   صورت مي مشاور و كارفرما و تنظ د مهندسيي و با تأ  است  شده  محاسبه  در هر ماهحيم و تسطيترم دو بار  ي، برا031205  في رد يبها .19

  .شود ي م  پرداخت يي اجرا جلسه
  .شوند ي م يريگ  اندازه  شده دهي كوب  حجم ، بر حسب031304 تا 031301  يها رديف .20
 مشاور   مهندس  بسترها، توسط ميمنظور تحك  به  مصالح ينيگزي و جا  برداشت زاني و م  اجرا، نوع  مورد، نحوة ، بر حسب يلجن  ينهايدر زم .21
مانكار، ي مشاور و پ  بستر با حضور مهندس مي از تحك ، پس اد شدهي  يي اجرا اتيعمل. شود ي م اجرا گذاشته  كارفرما به بي از تصو شنهاد و پسيپ

  .رديگ ي قرار م  پرداخت د كارفرما، مالكيي از تأ  و پس  شده مجلس صورت
  هي ته رد، هنگاميگ ي م  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به ييها نهي، هز ي باد  ماسه  برداشت ي برا  كه ييها در محل .22

در . شود ي منظور م اد شدهي  نهي هز  جبران ي، برا031303ا ي 031301  فيرد بها به ه اضاف صورت  به يدار  ستاره في مورد رد برآورد، بر حسب
شنهاد ي پ  ارائه خي بعد از تار چنانچه.  نخواهد شد ، انجام اد شدهي  يها رديف بر   عالوه ي پرداخت چگونهيبها، ه  اضافه ني ا ينيب شي پ  عدم صورت

  .شود ي م  مشاور و كارفرما پرداخت د مهندسيي از تأ  پس  مربوط يها نهيابد، هزي  شي افزا  آن زانيا مي شود  د وضعي جد مانكار، عوارضي پ متيق
 در   شده نيي تع  ارقام نيزها، بيز و خاكري بستر خاكر يدگي، درصد كوب ي فن  مشخصات  طبق  كه ي، در صورت آهن  راه يرسازي ز يدر كارها .23

  .شود ي م  محاسبه ي خط يابياني م روش ، به  مربوط متياشد، ق ب  فصل ني ا يها رديف  شرح
  .  است  شده  در نظر گرفته031107  في شود، در رد دهي كوب ي دست لي با وسا  كه  مسلح  از خاك  قسمت  آن دني كوب ي بها برا اضافه .24
  .منظور شده است 030202 و  030703ف ي رديبها در يكيل مكانيل بي از قبيكيدرولي عملكرد چكش هيله مناسب براينه وسيهز .25
. شود ي پرداخت ميكن ي مربوط پيها رديف آن از ي محاسبه و بهايعين طبيا آبروها بر اساس رقوم نقشه و رقوم زميها   پليكن ياحجام پ .26

 030104ف ي دهانه پل از رديينه بازگشايهز. باشد يها و آبروها مجاز نم  اطراف پلي و آماده سازي از بابت خاكبرداريهرگونه اضافه پرداخت
  .قابل پرداخت است
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 مترمربع 245

، يكيله مكاني با وسيرسنگين غيشخم زدن هرنوع زم
 .متري سانت15به عمق تا 

 030101 

  

  مترمكعب  19،500

، يكيله مكانيس با هر وي لجنينهاي در زميلجن بردار
 متر از مركز ثقل برداشـت و 20و حمل مواد تا فاصله 

  .ه آنيتخل

 030102  

  

  مترمكعب  3،060

، حمل مواد يكيله مكاني با هر وسيبرداشت خاك نبات
 متر از مركز ثقل 20 تا فاصله يحاصل از خاك بردار

  .برداشـت و توده كردن آن

 030103  

  

  مترمكعب  6،510

، حمل مواد حاصل ي خاكيها نيم در زيخاك بردار
 متر از مركز ثقل 20 تا فاصله ياز خاك بردار

  .برداشـت و توده كردن آن

 030104  

  

  مترمكعب  36،500

له ي با هر وسي سنگيها ني در زميخاك بردار
 تا فاصله ي، حمل مواد حاصل از خاكبرداريكيمكان
  . متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن20

 030105  

  

  مترمكعب  50،000

 با استفاده از مواد ي سنگيها ني در زميبردار خاك
 20 تا فاصله يسوزا، حمل مواد حاصل از خاكبردار

  .متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

 030201  

  

  مترمكعب  77،200

 با استفاده از چكش ي سنگيها ني در زميبردار خاك
 مقدمه 1-1-7 بند 2با توجه به تبصره  (يكيدروليه

 20 تا فاصله يبردار ، حمل مواد حاصل از خاك)فصل
  .متر از مركز ثقل، برداشت و توده كردن آن

 030202  

  

  مترمكعب   
 بدون استفاده از مواد ي سنگيها ني در زميبردار خاك
  . با استفاده از مواد منبسط شوندهي ول،سوزا

030203  

  

  مترمكعب  2،810

زش ير(ن يزش هر نوع زمي از ريبرداشـت مواد ناش
 متر از مركز ثقل 20، حمل آن تا فاصله )يبردار

  .ا توده كردن آنيزها يختن در خاكريبرداشـت و ر

 030301  

  

  مترمكعب  24،200

، حمل )يزش بردارير(زش ي از ريبرداشـت مواد ناش
ختن ي متر از مركز ثقل برداشـت و ر20آن تا فاصله 

 آن قسمـت از ي، براا توده كردن آنيزها يدر خاكر
ر قابل حمل ي بزرگ غيزش كه مربوط به سنگهاير

 يا روشهاي خرد كردن آنها ازمواد منفجره يباشد و برا
   . شودگر استفادهيد

 030401  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  030501   .ها  ترانشهيروانيله كردن سطح شيرگالژ و پروف  مترمربع  1،550  
  

  مترمكعب  6،510
ه فاصله حمل ، چنانچ030102ـف ياضافه بها به رد

  . متر باشد50 متر و حداكثر20ـش ازيب
 030601  

  

  مترمكعب  2،090

، 030201، 030105 تا 030103ـف ياضافه بها به رد
 و هر گاه فاصله حمل 030401  و030301 ،030202

  . متر باشد50 متر و حداكثر20ـش ازيب

 030602  

  

  مترمكعب  14،500

 ينهاي در زميكيله مكاني با وسي و كانال كني كنيپ
ختن خاك كنده شده به كنار ي متر و ر2 تا عمق يخاك

  . مربوطيمحلها

 030701  

  

  مترمكعب  27،400

 ينهاي در زميكيله مكاني با وسي و كانال كني كنيپ
ه مواد كنده شده ي متر و حمل و تخل2 تا عمق يلجن

  . متر از مركز ثقل برداشـت20تا فاصله 

 030702  

  

  مترمكعب  154،500

 با چكش ي و گودبرداري، كانال كني كنيپ
 متر و حمل 2 تا عمق ي سنگينهاي در زميكيدروليه

 متر از مركز ثقل 20ه مواد كنده شده تا فاصله يو تخل
  .برداشت

 030703  

  

  مترمكعب  2،280

، هر گاه 30703 تا 030701 يها رديفاضافه بها به 
جم  حي متر باشد، برا2ـش از ي بي كنيعمق كانال و پ

 4 تا 3ـك بار، ي متر 3 تا 2خاك واقع شده درعمق 
 يـب براين ترتي متر سه بار و به هم5 تا 4متر دوبار، 

  .شتري بيعمقها

 030801  

  

  مترمكعب  13،600

 در 030703و  030701 يها رديفاضافه بها به 
 ينيرزمي زير سطح تراز آبهايات زي كه عمليصورت

 كار، يا، ضمن اجري آبكشيانجام شود و برا
  . باشدي ضروريبكاربردن تلمبه موتور

 030802  

  

  مترمكعب  7،250

 يها ا خاكي يات خاكي مواد حاصل از عمليريبارگ
له يا هر نوع وسيون يتوده شده و حمل آن با كام

 مركز ثقل ي متر100گر، تا فاصله ي ديكيمكان
  .ه آنيبرداشـت و تخل

 030901  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  625

 توده يها ا خاكي يات خاكيعملحمل مواد حاصل از 
 متر و 100ـش از ي كه فاصله حمل بيشده ، وقت
 مترمازاد 100 هر ي متر باشد به ازا500حداكثر تا 

 متر اول، كسر صدمتر به تناسب محاسبه 100بر
  .شود يم

 030902  

  

2،330  
  -مترمكعب 

  لومتريك

 توده يها ا خاكي يات خاكيحمل مواد حاصل از عمل
 كه فاصله حمل ي، در صورتي آسفالتيها هشده در را

لومتر ي هر كيلومتر باشد، براي ك10 متر تا500ـش ازيب
لومتر، به تناسـب ي متر اول، كسر ك500اضافه بر 
  . شوديمحاسبه م

 030903  

  

2،120  
  -مترمكعب 

  لومتريك

 توده يها ا خاكي يات خاكيحمل مواد حاصل از عمل
 كه فاصله حمل يورت، در صيآسفالت يها شده در راه

 هر يلومتر باشد، براي ك30لومتر تا ي ك10ـش ازيب
لومتر به تناسـب يلومتر، كسر كي ك10لومتر اضافه بريك

  . شوديمحاسبه م

 030904  

  

1،910  
  -مترمكعب 

  لومتريك

 توده يها اخاكي يات خاكيحمل مواد حاصل از عمل
 كه فاصله حمل ي، در صورتي آسفالتيها شده در راه

 هر يلومتر باشد، براي ك75لومتر تا ي ك30ـش از يب
لومتر به تناسـب يلومتر، كسر كي ك30لومتر اضافه بريك

  .شود يمحاسبه م

 030905  

  

1،480  
  -مترمكعب 

  لومتريك

 توده يها ا خاكي يات خاكيحمل مواد حاصل از عمل
 كه فاصله حمل ي، در صورتيلتا آسفيها شده در راه

لومتر اضافه بر ي هر كي باشد، برالومتري ك75ـش از يب
  .شود يلومتر به تناسـب محاسبه ميلومتر، كسر كي ك75

 030906  

  

2،860  
  -مترمكعب 

  لومتريك

ـك يـش از ي كه فاصله حمل بيحمل آب در صورت
لومتر يـك كيلومتر اضافه بر ي هر كيلومتر باشد، برايك

  ). شوديلومتر به تناسـب محاسبه ميكسرك. (اول

 030910  

  031001   .دريزها با گريح بستر خاكريتسط  مترمربع  200  
  

  مترمربع  440

ا كـف ترانشه ها يزها يدن بستر خاكري و كوبيآب پاش
 درصد، به روش آشتو 85و مانند آنها، با تراكم 

  .متري سانت15 تا عمق ياصالح

 031002  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع  625

شه ها ا كـف ترانيزها يدن بستر خاكري و كوبيآب پاش
 درصد، به روش آشتو 90و مانند آنها، با تراكم 

  .متري سانت15 تا عمق ياصالح

 031003  

  

  مترمربع  805

ها  ا كـف ترانشهيزها يدن بستر خاكري و كوبيآب پاش
 درصد، به روش آشتو 95و مانند آنها، با تراكم 

  .متري سانت15 تا عمق ياصالح

 031004  

  

  مترمربع  1،280

ا كـف ترانشه ها يزها يدن بستر خاكريب و كويآب پاش
 درصد، به روش آشتو 100و مانند آنها، با تراكم 

  .متري سانت15 تا عمق ياصالح

 031005  

  

  مترمربع  970
 خشـك در بستر يدن ماسه باديغرقاب كردن و كوب

  .متري سانت15ا كـف ترانشه ها تا عمق يزها يخاكر
 031006  

  

     

 يكينامي به روش تراكم ديا  ماسهيها نيم زميتحك
Dynamic Compaction)( همراه با افزودن خاك ،

  .مناسب

 031007  

  

  مترمكعب  6،610

له كردن، رگالژ و يح، پروفي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد 85 و تونان با يزي خاكريدن قشرهايكوب
 كه ضخامـت ي، وقتي، به روش آشتو اصالحيدگيكوب

 15دن، حداكثر ده شي پـس از كوبيزي خاكريقشرها
  .متر باشديسانت

 031101  

  

  مترمكعب  7،840

له كردن، رگالژ و يح، پروفي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد 90 و تونان با يزي خاكريدن قشرهايكوب
 كه ضخامـت ي، وقتي، به روش آشتو اصالحيدگيكوب

 15ده شدن، حداكثر ي پـس از كوبيزي خاكريقشرها
  .متر باشديسانت

 031102  

  

  مترمكعب  9،090

له كردن، رگالژ و يح، پروفي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد 95 و تونان با يزي خاكريدن قشرهايكوب
 كه ضخامـت ي، وقتي، به روش آشتو اصالحيدگيكوب

 15ده شدن، حداكثر ي پـس از كوبيزي خاكريقشرها
  .متر باشديسانت

 031103  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  12،300

ردن، رگالژ و له كيح، پروفي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد 100 و تونان با يزي خاكريدن قشرهايكوب
 كه ضخامـت ي، وقتي، به روش آشتو اصالحيدگيكوب

 15ده شدن، حداكثر ي پـس از كوبيزي خاكريقشرها
  .متر باشديسانت

 031104  

  

  مترمكعب  4،260

دن يله كردن، و كوبيح، پروفي، تسطيپخـش، آب پاش
 ضخامـت  كهي، وقتي سنگيزي خاكريقشرها
 60ده شدن، حداكثري پـس از كوبيزي خاكريقشرها
  .متر باشديسانت

 031105  

  

  مترمكعب   

دن يله كردن و كوبيح، پروفي، تسطيپخـش، آب پاش
 تونلها و ي و خروجي ورودي رويزي خاكريقشرها
  . ها طبق مشخصاتيگالر

 031106  

  

  مترمكعب  3،040

 در ي وقت031104 تا 031101 يها رديف اضافه بها به 
  وشن بهج مسلح كردن خاك از ي برايات خاكيعمل

 استفاده گردد و ضخامت ي فوالديها شكل تسمه
 5/37ده شدن حداكثر ي پس از كوبيزي خاكريقشرها
  .متر باشديسانت

 031107  

  

  مترمكعب  1،950

ها و  يپ  موجود كناريا مصالح سنگيها  ختن خاكير
 90، پخش و تراكم تا نيها با ماش ها به درون آن كانال

  .يدگيدرصد كوب

 031201  

  

  مترمكعب  2،650
ا چند نوع مصالح، به منظورساختن ياختالط دو 

  .ـت بستريا تقوي راه يرسازيز
 031202  

  

  مترمكعب  1،740
م و رگالژ آن يسه شده، تنظي ري نباتيپخـش خاكها

  . مورد نظريدر محلها
 031203  

  

  مترمكعب  1،270
 ي، كه درمحلهاياصل از خاك بردارپخـش مصالح ح

  .ن شده دپو شده باشند، با هر ضخامـتيتع
 031204  

  

   ماه-لومتريك  1،609،000
ـ  بـا گر ي انحرافـ يها ح راهيم و تسط  يترم ـ  دري ر يا سـا ي
  .يكيل مكانيوسا

 031205  

  

  مترمربع  130

 فرودگاهها با غلطـك ينـگ در سواره رويپروف رول
 و كشنده مربوط به ي تن60 حداقل يكيچرخ الست

 يـف حداكثر براين رديا( هر بار عبور غلطـك يازا
  ). هر مترمربع قابل پرداخـت اسـتيده بار عبور برا

 031206  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  16،300
 و يري مرطوب، شامل كندن، بارگيه ماسه باديته

  . در محل مصرفي متر و بارانداز500حمل تا فاصله 
 031301  

  

  مترمكعب  14،100
 يدن ماسه باديح، غرقاب كردن و كوبيـش، تسطپخ

  . ساختمان بدنه راهيمرطوب برا
 031302  

  

  مترمكعب  18،000
 و يري خشـك، شامل كندن، بارگيه ماسه باديته

  . درمحل مصرفي متر و بارانداز500حمل تا فاصله 
 031303  

  

  مترمكعب  18،000
 يدن ماسه باديح، غرقاب كردن و كوبيپخـش، تسط

  . ساختمان بدنه راهي براخشـك
 031304  

  

  مترمكعب  11،900
 ميتحك ي، برايدن ماسه باديح و كوبيپخـش، تسط

  .بستر راه
 031305  
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    تونل يحفار.   چهارم فصل
  

   مقدمه
ن يفت در زما شيجاد تونل ي و انفجار جهت ا، دستيينين به روش ماشين فصل، كندن انواع زمي ايها رديف تونل در يمنظور از حفار. 1

  .است

  .شود ين پرداخت مي با ماشيات خاكيها از فصل سوم عمل ها و شفت  تونلي و خروجي وروديبردار ات خاكيعمل. 2
  :ر است ي به شرح ز040103تا  040101 يف هايها در رد ني انواع زميطبقه بند

ا يراك بولت  ت،ي، شاتكريمش بند(ه يم اولي و تحكيبه نگهدار يازي، ني حفاريشروي پيشود كه برا ي اطالق مينيدار به زمين پايزم. 2-1
  ،نباشد...) قاب و 

  ، باشديه ضروريم اولي و تحكيات نگهداري عملي حفاريشروي پيشود كه برا ي اطالق مينيدار به زميمه پاين نيزم. 2-2
يا در هر ر نباشد يق و موارد مشابه آن امكان پذيش تزريپات ي بدون انجام عملي حفاريشرويشود كه پ ي اطالق مينيدار به زمين ناپايزم.2-3

  .متر امكان پذير نباشد  سانتي70ق و موارد مشابه پيشروي بيشتر از يش تزريات پيگام، بدون انجام عمل
  :گردد  ير پرداخت ميم به شرح زي از تحكي صعوبت ناشيبرا 040202ا ي 040201 يها رديف ي اضافه بها.3

  .گردد ي پرداخت م40202ا ي 40201 يها رديفمبلغ % 25ت يه شاتكريك الينجام در صورت ا )الف
  .گردد ي پرداخت م040202ا ي 040201 يها رديفمبلغ % 70 يت و مشبنديه شاتكريدر صورت انجام دو ال) ب
 پرداخت 040202ا ي 040201 يها رديف يها رديفمبلغ % 100ا قاب ي و راك بولت يبند ت و مشيه شاتكريدر صورت انجام دو ال) ج
  .گردد يم

گردد و طبقه بندي به صورت درصدي براي   پرداخت مي040103 تا 040101هاي  در يك مقطع حفاري، فقط يكي از رديف : 1 توجه
  .هاي فوق مجاز نمي باشد رديف
ات ي عمليل اجرايدله  بيات حفاريه عملرد كيگ يها تعلق م ي تنها به آن حجم از حفار040202 و 040201 يها رديف ياضافه بها: 2 توجه
  .رديق با وقفه انجام گيا تزريم يتحك
د مهندس مشاور و يي مختلف تونل با تايها  در قسمت040202 و 040201 و 040103 تا 040101 يها رديفك از يشمول هر: 3 توجه
  .ب كارفرما خواهد بوديتصو

 و ي و باديكيدرولي هيها ، انفجار آرام، چكشياعم از انفجار( ونل به هر روش  تي حفاريها نهي هز040103   تا040101 يها رديف .4
  تشخيص مهندس مشاور برايفقط در صورت 040203ف ي اضافه بها موضوع رد.ده استي واحد منظور گرديها متيدر ق )درام كاتر

  . پرداخت خواهد شدها  مناطق و بخشي برخي در حفارياستفاده از كله گاو
گردد كه به دليل ناپايداري يا بزرگ بودن مقطع، بايد تحكيمات بالفاصله پس از هر   براي مقاطعي پرداخت مي040208 بهاي  اضافه .5

  . مرحله حفاري صورت پذيرد
  :ف يتعار. 6
  ،ردي انجام گيد حفاريمانكار، باي ابالغ شده به پيها  است كه مطابق نقشهي مقطع : طبق نقشهيمقطع حفار. 6-1
  ،ديآ ي بدست ميبردار  و برداشت نقشهي است كه بعد از حفاريمقطع: يي اجرايمقطع حفار .6-2
  .باشد ي ميا كسر حفاري ي اضافه حفاريي اجراي طبق نقشه و مقطع حفارين مقطع حفاريفاصله ب .6-3
 بوجود آمده پرداخت يها ياضافه حفار بابت يا نهيرد و هزيگ ي طبق نقشه مالك عمل قرار مي مقطع حفار،ي محاسبه حجم حفاري برا.7
  .شود ينم
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  :گردد  يل عمل ميب ذي محاسبه حجم پوشش دائم به ترتي برا.8
متر به  ي سانت15   حداكثرد مهندس مشاور،يياز و تاي در صورت نيبردار بر اساس برداشت مقاطع نقشه: داريدار و نا پايمه پاين نيزم .8-1

  ،گردد يم اضافه ميضخامت پوشش دا
م يمتر به ضخامت پوشش دا ي سانت10 حداكثر د مهندس مشاوريياز و تاي در صورت نيبردار بر اساس برداشت مقاطع نقشه: دارين پايزم. 8-2

  .گردد ياضافه م
  .رديگ ي صورت نميچگونه پرداختيچ عنوان مجاز نبوده و بابت اصالح آن هي به هي كسر حفار.9
نه يمانكار حادث شود، هزي خارج از قصور پ)Geological break(ن يط زمي در اثر شرايزشي، ريات حفاري عملين اجراي كه حيدر صورت. 10
 مهندس مشاور ي ابالغي و بر اساس دستور كارهاي از آن طبق مشخصات فني ناشيزش و پر كردن فضاي از ريريات الزم جهت جلوگيعمل

  .شود يمحاسبه و پرداخت م 9/0ب يبا اعمال ضر
ها منظور  متين دهانه تونل در قيتر كي متر از نزد100ه آن تا ي و تخلي، حمل مصالح حاصل از حفار040103 تا 040101 يها رديف در. 11

 040301ف يد شده توسط مهندس مشاور محاسبه و طبق ردييبر اساس حجم تا) 10بند ( زش ي از رينه حمل مصالح ناشيشده است و هز
  .شود يپرداخت م

د به محل يزها هستند باير د كارفرما كه قابل مصرف در خاكييص مهندس مشاور و تايزش به تشخي و ريصل از حفار مواد حا.12
تا  030902 يها رديف دهانه تونل بر حسب مورد از ي متر100 حمل مازاد بر ،شوند  صورت به محل انباشت حمل نير ايزها و در غير خاك

  .باشد ي قابل پرداخت م030905
ل تردد ي تسهي، برايح كف تونل در هر مرحله از حفاري و تسطيندب بيت شيرد رعايشتر انجام گيا بي تونل در دو مرحله ينچه حفارچنا. 13
 صورت يگري در نظر گرفته شده و پرداخت دي حفاريها رديف ي در بهاي موضعيها يا فرورفتگي يآمدگرنه اصالح بي است و هزيالزام
  .رديگ ينم

كل  با عرض يها  تونليب كارفرما فقط برايد مهندس مشاور و تصويينگ در صورت تايا پاركيرگاه ي مربوط به احداث پذينه حفاريهز. 14
ز ينگ نيا پاركيرگاه ي حاصل از احداث پذي پركردن فضايها نهين هزيباشد هم چن ين فصل قابل پرداخت مي ايها رديف ، طبق متر9كمتر از 

ا يرگاه و يدر صورت احداث پذ. باشد ي متر م250ها  رگاهيحداقل فاصله پذ. باشد يصول قابل پرداخت مر في مربوط در سايها رديفاز 
  .شود ي پرداخت نميها مبلغ ن محلي و پركردن اي متر از بابت حفار250ا در فواصل كمتر از ي متر 9شتر از ي با عرض بيها نگ در تونليپارك
  .باشد يمن (Raise Boring)حفار شفت  ي با استفاده از دستگاههايني ماشيار حفيها ن فصل، شامل روشي ايها رديف. 15
 از يگري در نظر گرفته شده و پرداخت دها رديف واحد يز در بهاير ني از موارد زي ناشيها نهيل مهار سنگ هزي مي اجرايها رديفر  د.16
  :رد يگ ين بابت صورت نميا

   ،لاده كردن محل چاي و پينقشه بردار. 16-1
  ،ز كردن چالي و تميچال زن. 16-2
   ،لنگ، گوه، پوسته باز شونده، نگهدارنده در داخل چاليل مهار، شيه و كارگذاشتن ميته. 16-3
   ،ير سريه و نصب مهره، واشر و صفحه زيته. 16-4
   ،ار و چالل مهين مي بي خالي پركرده فضاير آن برايا كار گذاشتن صمغ، چسب و نظايمان و يق سيتزر. 16-5
   ،ير سريجهت صفحه ز) مان يمالت ماسه و س ( ي بالشتك بتنيه مصالح و اجرايته. 16-6
 ياتي هر عملي و به طور كليزان خواسته شده مطابق مشخصات فنياز تا ميزات و ابزار مورد نيل مهار با تجهيتحت كشش قرار دادن م. 16-7

  .باشد ياز ميح كار مورد ني انجام صحيكه برا
  :هاي ناشي از موارد ذيل در نظر گرفته شده است  هاي تزريق تحكيمي و تماسي هزينه در بهاي رديف. 17
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  ،آماده نمودن و استقرار دستگاه حفاري. 17-1
  ،نقشه برداري و پياده كردن محل چال. 17-2
  ،چالزني و تميز كردن محل چال در هر زاويه و ارتفاع. 17-3
  ،تقراردستگاه تزريقآماده كردن و اس. 17-4
  ،تهيه كليه لوازم و مصالح تزريق چال. 17-5
  ،تهيه و نصب مسدود كننده. 17-6
  .ها مورد نياز باشد بطور كلي هرگونه عملياتي كه براي اجراي صحيح كار با مشخصات فني و دستور العمل. 17-7
شده  گرفته نظر در سيمان كيلوگرم 10 حداكثرطول، متر هر براي )040502 و 040501( سنگ در تحكيمي و تزريقي حفاري هاي رديف در. 18

 پرداخت 120703آن از رديف  هزينه گرديد، مصرف بيشتري سيمان ميزان مشاور، مهندس تاييد و زمين مشخصات علت به چنانچه است،
  .خواهد شد

  .گردد  مهندس مشاور و تصويب كارفرما پرداخت مي فقط براي روش فورپولينگ و با تأييد040504 و 040503هاي  اضافه بهاي رديف. 19
  : هاي ناشي از موارد ذيل در نظر گرفته شده است   هزينه040504 و 040503هاي  در بهاي واحد رديف. 20
   ،متر و كارگذاري در داخل چال  ميلي76تهيه، سوراخكاري، شيار انداختن، جوشكاري، حديده كردن لوله فوالدي به قطر . 20-1
  ،040502افزايش قطر چال نسبت به رديف . 20-2
  .)pilot bit( استهالك اضافي سر مته پيشرو. 20-3
 يات حفاري عمليشروين پي و در حي است كه نصب آن در دوره احداث ضروريقين فصل شامل ابزار دقي شده در اينيش بيق پي ابزار دق.21

ه آن به عهده كارفرماست يده نشده و تهيق ديه ابزار دقينه تهين فصل، هزيق ايبزار دق نصب ايها رديف واحد يبها  باشد، دريدر تونل الزام
  .مانكار استيل آن به كارفرما به عهده پي و تحوي مربوط به انتقال به كارگاه، نصب، قرائت، نگهداريها نهي هزيول

  :رد يگ ي صورت نميگريه و پرداخت دل در نظر گرفته شدي ذيها نهيق هزي نصب ابزار دقيها رديف واحد يبها در .الف
   ،نيه و در هر نوع زمي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاويها  در محليچال زن -
   ،هيه و ثانويق اولي و تزريريش نفوذ پذيانجام آزما -
   ،از جهت نصبي مورد نيها يل و مهاري و وسايآماده ساز -
   ،ت در محلي و تثبيه و جاگذاريتعب -
   ،ازي مورد نيها يم كابل كشانجا -
   ،ق در تمام دوره احداث تونليزات ابزار دقي از تجهيل و ملزومات جهت محافظت و نگهداريه مصالح، ساخت و نصب وسايته -
  . براي روش واگراسنجق به همراه گزارشات مربوطي ابزار دقيا قرائت دوره -
  .ده شده استي تونل دي حفاريها رديف يق در بهايقات نصب ابزار دي از عمليرات كار ناشينه تاخيهز. ب
  .شود ي مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صورت جداگانه پرداخت مي كه در دوره بهره برداريقينه نصب ابزار دقيهز .ج

هفته سوم دو بار،  بار، هفته دوم حداكثر سه ، هفته اول بعد از نصب حد اكثر هفت باري برا040602 يف هاي رديتعداد قرائت برا: توجه
كه با  يباشد؛ در صورت يك بار پس از صورتجلسه با مهندس مشاور قابل پرداخت مي ماهانه م،دوازدهماه ك بار و از ماه دوم تا يهفته چهارم 
  . گردد ي مهندس مشاور پرداخت مي ابالغيشتر باشد طبق دستور كارهاي بيها از به قرائتي ن،طيتوجه به شرا

گيرد كه نشت آب بسيار شديد باشد و خروج آب با ريزش شديد مقطع   فقط به مقاطعي ار تونل تعلق مي040207 بهاي رديف اضافه. 22
  .يد كارفرما قابل پرداخت مي باشدييد مهندس مشاور و تايرديف فوق پس از تا. حفاري توأم باشد

  .باشد يد مهندس مشاور مييل با تا در مقاطع آبدار تون040206 و 040205هاي  شمول هر يك از رديف. 23
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  .شود يح ميط مختلف تشري تونل در شراينه اجرايتر شدن نحوه برآورد هز  روشنير برايمثال ز. 24
  . متر از دهانه تونل مد نظر است800 متر مربع در عمق 25 يك متر تونل پايدار با سطح مقطع كل ينه حفاريبرآورد هز: مثال

 : برابر است با040101يدار رديف حفاري در زمين پا يبها .1

 )040101ف ي رديبها( × 25  ×1  =                                           

               :برابر است با) 040204رديف ( متر مربع باشد 30 در صورتي كه مقطع كوچكتر از 040101اضافه بها براي رديف  .2

  )040101ف ي رديبها(× 0/ 24 × 25  ×1                                                                             =                                    
 به باشد، متر 250از شيب يدهانه دسترس نيكترينزد از يحفار مقطع فاصله هرگاه  درتونل)040101( يحفار يها رديف به بها اضافه .3

 :برابر است با )040210رديف ( دوبار، سوم متر 250 كبار،ي دوم ترم 250 يبرا، متر 250هر يازا

 )040101ف ي رديبها(× ) 3 × 1/0( × 25 × 1     =

  :ري زيها نهي مترتب از جمله هزيها نهي هزي تمام،504010 و  040104 يها رديفدر . 25
 ، TBMن دستگاه يتام. 25-1

  حمل تا محل كار و استقرار آن،. 25-2
  ط،يدر هر شرا ي حفاريها زات و دستگاهيتجه ير و نگهداري مربوط به تعميها نهيهز. 25-3
  ، دستگاه برقني تاميها نهيهز. 25-4
  ان كار،يدن دستگاه در پاي برچيها نهيهز. 25-5
  ،يط كاري در هر شرايض هر نوع قطعه مصرفيه و تعوي تهيها هنيهز. 25-6
  ،...س، فوم، انواع روغن و يند انواع گر مانيه تمام اقالم مصرفي تهيها نهيهز. 25-7

  .رديگ يصورت نمن بابت ياز ا يگريلحاظ شده و پرداخت د
 فـصل نـوزدهم   ،191102 و 191101 يهـا  رديـف دار انجام شود، حسب مورد بر اسـاس    آبيها ني در زم TBM با دستگاهيچنانچه حفار. 26
  .ستيجاز ن ميگريشود و هرگونه پرداخت د يه آب پرداخت ميتخلنه يهز
 130 ي تونل با سـطح مقطـع حفـار   ي حفاريشود، به عنوان مثال برا     ي تونل اعمال م   ي به تمام حجم حفار    040212 و   040211 يها  رديف. 27

ـ ، رد يسـنگ ريغن  يلـومتر در زمـ    ي ك 10مترمربع و به طول      ـ  مترمكعـب و رد    1،300،000 بـا مقـدار      040104ف شـماره    ي  بـا مقـدار     040212ف  ي
  .  خواهد شد-00889،258،500،0 برابر 040212ف ي كل رديت بهايشود و در نها يمنظور م 00،0001،197،613،000،0
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 متر مكعب 365،500

هاي پايدار و حمـل مـصالح حاصـل از            حفاري در زمين  
 . متري دهانه تونل100حفاري تا 

040101 

  

 مكعبمتر   363،000

هاي نيمه پايدار و حمل مصالح حاصـل          حفاري در زمين  
 . متري دهانه تونل100از حفاري تا 

040102 

  

 متر مكعب  404،000

هاي نا پايدار و حمل مصالح حاصـل از           حفاري در زمين  
 . متري دهانه تونل100حفاري تا 

040103 

  

 متر مكعب  1،689،000

ترمربع، در   م 40 ي با سطح مقطع حفار    يها   تونل يحفار
 .TBM، با استفاده از هر نوع دستگاه يرسنگين غيزم

040104 

  

 متر مكعب  1،301،000

 مترمربع، در   40 ي با سطح مقطع حفار    يها   تونل يحفار
 .TBM، با استفاده از هر نوع دستگاه ين سنگيزم

040105 

  

  متر مكعب  56،600
اضافه بها ناشي از صعوبت اجراي تحكيمات بـه رديـف          

040102.  
040201 

  

 متر مكعب  84،400

اضافه بها ناشي از صعوبت اجراي تحكيمات بـه رديـف          
040103. 

040202  

  

 درصد  30

، در  040103 تـا    040101هـاي     اضافه بهـا بـراي رديـف      
  .)Road header (صورت استفاده از كله گاوي

040203 

  

 درصد  24

 در صـورتي   040103 تا   040101هاي    اضافه بها به رديف   
 متر مربع 30 از نقشه كو چكتر طبق يحفار كل قطعمكه 
 . باشد

040204 

  

 درصد  3

 يا  به گونـه   040103 تا 040101هاي    اضافه بها به رديف   
 آبدار با  نشت آب بـه صـورت   هاي زميندر   حفاريكه

  .اي و ناپيوسته باشد قطره

040205 

  

 درصد  7

 يا  به گونـه   040103 تا 040101هاي    اضافه بها به رديف   
 آبدار با نـشت آب بـه صـورت          هاي  زمين در    حفاري كه

 .پيوسته، روان و جاري باشد

040206 

  

 درصد  15

 يا  به گونـه   040103 تا 040101هاي    اضافه بها به رديف   
 آبدار با نـشت آب بـسيار زيـاد    هاي زمين  در حفاريكه

  .توام با ريزش باشد

040207 

  

 درصد  12

 در صـورتي  040103 و 040102هاي  اضافه بها به رديف  
كه به دليل ناپايداري زمين يا بزرگ بودن مقطع حفـاري           

 .در بيش از سه مرحله انجام پذيرد

040208 
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 درصد  33

هـاي حفـاري در صـورتي كـه           اضافه بهـا بـراي رديـف      
 متـر مربـع انجـام       20حفاري در شفت وبراي مقطـع تـا         

 .پذيرد

040209 

  

 درصد  10

) 040103 تـا      040101( يحفار يها  رديف ها ب به اضافه
دهانـه   نيكتـر ينزد از يحفار مقطع فاصله هرگاه تونل در

، متـر  250 هـر  يازا بـه  باشد، متر 250 از شيب يدسترس
 نيبه هم و دوبار، سوم متر 250 كبار،ي دوم متر 250 يبرا
 .شتريب يها ل طو يبرا بيترت

040210 

  

 درصد  2

 هر يه ازا ب040105 و   040104   يها  رديف ها ب به اضافه
 . متر مربع40متر مربع كمتر از 

040211 

  

 درصد  -45/0

 هـر   ي به ازا  040105 و   040104   يها  رديف ها ب بهكسر  
 . متر مربع40تر از  شيمتر مربع ب

040212 

  

 متر مكعب  21،300

 نينوع زم هر در زشير از يناش مصالح نوع هر يريبارگ
 يمتـر  100 تـا  هيتخل و حمل و مانكاريپ قصور از خارج
 .دهانه

040301 

  

 متر طول  271،500

 ي مهـار  هـا   تهيه تمامي مصالح و اجراي ميـل        حفاري و 
متر و كمتـر در داخـل تونـل بـه              ميلي 25ناتنيده به قطر    

  . متر در هر زاويه و ارتفاع3طول 

040401 

  

 مترطول  339،500

تهيه تمامي مصالح و اجراي ميل مهار ناتنيـده           حفاري و 
در داخـل    متـر    ميلي 32متر و تا       ميلي 25 ش از به قطر بي  

 . متر در هر زاويه و ارتفاع3 به طول تونل

040402 

  

 متر طول  303،500

 حفاري و تهيه تمامي مصالح و اجراي ميل مهار تنيده به     
 متـر   3متر و كمتر در داخل تونل به طـول             ميلي 25قطر  

 .در هر زاويه و ارتفاع

040403 

  

 مترطول  375،000

 حفاري و تهيه تمامي مصالح و اجراي ميل مهار تنيده به     
 متر  3متر به طول       ميلي 32متر و تا       ميلي 25 قطر بيش از  

 .در هر زاويه و ارتفاع

040404 

  

 درصد  5

 بـراي    و ناتنيـده   هاي ميل مهار تنيـده      اضافه بها به رديف   
 . هر متري متر اول به ازا3طول مازاد بر 

040405 

  

 طولمتر  562،500

آماده نمودن، استقراردستگاه و حفاري بـه قطـر حـداكثر           
متر در داخل سنگ، تهيه مصالح و تزريق جهت           ميلي 56

 .انجام تزريق اتصالي و پركننده با هر زاويه نسبت به افق

040501 
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترطول  563،000

آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاري به قطـر حـداكثر           
هيه مصالح و تزريق جهت     متر در داخل سنگ، ت      ميلي 56

انجام تزريق تحكيمي و پركننده با هر زاويـه نـسبت بـه             
 .افق

040502 

  

 مترطول  256،500

اضافه بها به رديف تزريق تحكيمي در صورتي كه لولـه           
.)براي روش فور پولينگفقط (فوالدي در كار باقي بماند

040503 

  

 عدد  3،906،000

يـق چنانچـه قفـل      اضافه بها به ازاي هر عـدد چـال تزر         
در كـار   )Retainer , Ring bit , Casing shoe( كوپلينگ

 .)براي روش فور پولينگفقط . (باقي بماند

040504 

  

 درصد  6

هاي تزريق و ميل مهار درتونل هرگاه         اضافه بها به رديف   
فاصله چال زني از نزديكترين دهانـه دسترسـي بـيش از            

 متـر دوم    250ي  برا.  متر 250 متر باشد، به ازاي هر     250
 متر سوم دوبـار، و بـه همـين ترتيـب بـراي              250يكبار،  
 .هاي بيشتر طول

040505 

  

 عدد  317،000

ــق    ــصب ابزاردقي ــراي ن ــات الزم ب ــامي عملي ــام تم انج
اي در تونـل در حـين عمليـات     همگرايي سنج سه نقطـه    

 .حفاري

040601 

  

 قرائت  115،500

ــت ابزا   ــراي قرائ ــات الزم ب ــامي عملي ــام تم ــق انج ردقي
عمليات  در تونل در حين     براي هر نقطه      همگرايي سنج 

 .حفاري

040602 

  

 عدد  196،000

  بـه ازاي نـصب هـر نقطـه         040601اضافه بها به رديف     
 .همگرايي سنج مازاد بر سه نقطه اول

040603 

  

 متر طول  1،123،000

انجام تمامي عمليات الزم براي نصب و قرائت هر نـوع           
 واگرا سنج در تونـل حـين   )Extenso Meter( ابزار دقيق 

 . متر5عمليات حفاري، براي طول تا 

040604 

  

 متر طول  325،000

  بـه ازاي هـر متـر افـزايش         040604اضافه بها به رديف     
 . متر اول5ول مازاد بر ط

040605  

 040701 . ميلي متر56هاي آبچكان به قطر  حفر سوراخ مترطول  152،000  
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   ي و سپركوب يكوب  و شمع يحفار.   پنجم فصل
  

   مقدمه
  
  يدر صورت. رديگ ي م  انجام  مختلف يقطرها  و به  مخصوص ينهاي ماش لهيوس ، به)Cast In Place(   در محل  شده ختهي ر ي شمعها  محل يحفار .1
  د از غالفي، با ي حفار اتي عمل  انجام يابر.  باشد  وجود داشته  خاك ا رانشي   در اثر فشارآب ي حفار  محل يها وارهي د زشي ر  امكان كه

  . كرد  استفاده)Bentonite(  تي و بنتون  آب ا از مخلوطي )Casing(  مخصوص
،   است ي ضرور  شده ي حفار  و محل  آن  ساخت در محل)  تي و بنتون  آب مخلوط ( ي حفار گل)  هيسكوزتيو ( ي چسبندگ يريگ اندازه)  تبصره

،   شمع  محل يزير  ازبتن  و قبل ي حفار  از خاتمه پس.  باشد هي ثان42 تا 38  ني ب  شود و مقدار آن يريگ  اندازه  مارش في ق لهيوس د بهي با يچسبندگ
صد  در4د كمتر از ي با ي حفار  در گل ، ماسه  موضوع ني ا تي اهم لحاظ  شود، به يريگ  و اندازه د كنترلي با ي حفار ور در گل  غوطه درصد ماسه

 از  د قبلي و با ستي مجاز ن  شمع  در محل يزير درصد تجاوز كند، بتن4 از   ماسه زاني م  كه ي در صورت  است يهي باشد، بد ي حفار  گل حجم
  . شود ز از مركز، اقدامي گر ي با روشها ي حفار  گل يريگ  و ماسه هيتصف  به ، نسبت  شمع  محل يزير بتن

جاد يا از بهي مشاور، ن  دستور مهندس  و طبق  شمع  محل ي حفار ي برا  است  كار، ممكن ي اجرا  و محل  سال تلف مخ يفصلها  به با توجه .2
 خواهد   بها، پرداخت  فهرست ني ا ير فصلهاي در سا  مربوط يها رديف واحد  ي بها  بر اساس  آن ي، بها  صورت ني در ا  باشد كه ي حفار يسكو
  .شد
 آغاز   از نقطه  شده ي حفار ، طول يريگ  اندازه شود، مالك ي م  پرداخت  متر طول ، بر حسبين حفاري با ماشها  شمع حل م ي حفار يبها .3

  گونه چي، ه  بابت ني و از ا است  شده ينيب شي آبدار پ ينهاي در زم ي حفار ي، بها ي حفار يمتهايدر ق.   است اتي عمل ي اجرا  در محل يحفار
  .  نخواهد گرفت  صورت ي اضاف پرداخت

  .شود ي م نيي، تع است) اصالح نشده( S.P.T  شيها در آزما  تعداد ضربه كه» N« با عدد  يكوب ا شمعي  ي حفار  محل ني زم ، نوع  فصل نيدر ا .4
  د هنگامي مشاور، با مهندس.  خواهد شد  انجامASTMD 1586-84ا ي، AASHTO- T206-81 استاندارد  ، بر اساس شي آزما  و روش اتيجزئ

 حجمها و  نييتع  به ، نسبت  اساس ني كند و بر ا  عمل يشگاهي آزما جي نتا ، بر اساس  مختلف  در طبقاتS.P.Tر ي مقاد نييتع  به  نسبت  پروژه مطالعه
  .دي نما ، اقدام اتي عمل ي اجرا نهيبرآورد هز

 از   منتج  ارقام  باشد، متوسط  نشده  انجامS.P.T  شي، آزما ينيرزميوار زيا دي  ا بارتي  مع ش ي اجرا  در محل  كه ي، در صورت ي حفار اتيدر عمل .5
  .  قرار خواهد گرفت  محاسبه  كار، مالك  در همان  شده شي آزما  محل نيكترينزد
  يها رديف از   با استفاده ي خط يابياني م روش ه ب  آن ي نباشد، بها  منطبقها رديف   در شرح  شده  درج ي با قطرها يا رهي دا  قطر شمع چنانچه .6

  .شود ي م  و پرداخت ، محاسبه مربوط
 و  ي عمود صورت  به ي حفار ي، برا  مربوط في رد متي از ق ، با استفاده  قائم  و پنج ي افق كي حداكثر  بي با ش لي ما ي شمعها ي حفار يبها .7

  .شود ي م  پرداخت درصد اضافه)   و پنج يس( �35
  .  است  بارت  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح ، متر مربع050303 تا 050301  يها رديفواحد  .8
  .  است ينيرزميوار زي د  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح ، متر مربع050403 تا 050401  يها رديفواحد  .9
مقدار . شود ي م ، پرداخت050601  في رد  بر اساس  آن ي باشد، بها ي ضرور ير حفا اتي عمل ي برا ي فلز يها  لوله ي جاگذار  كه يدر موارد .10
  في رد  طبق  آن ي بماند، بها ي در كار باق ي فلز  الزاماً لوله  كه يدر صورت. شود ي م  محاسبه  لوله ي جدار خارج  متر مربع  بر حسب في رد نيا

  .شود ي م  پرداخت ني سنگ يوالد ف ي كارها  فصل100504  في و رد  فصل ني ا050602
  يها رديف از  ، با استفاده  در محل  شده ختهي ر ي شمعها ني و همچن ساخته شي پ ي بتن ي شمعها و سپرها يزير  و بتنگرد ميل،  يبند  قالب يبها .11

 از  بيترت ، به  در محل  شده ختهي ر ي در شمعها تن ب ي و اجراگرد ميل  ي بها اضافه. شود ي م  بها، پرداخت  فهرست ني ا ير فصلهاي در سا مربوط
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   در فصل  مربوط يها رديف از   شود، با استفاده دهيد بري با  كه  از شمع  قسمت  آن دني بر يبها. شود ي م ، پرداخت050802 و 050801  يها رديف
  . خواهد شد ، پرداخت بي تخر اتيعمل
  هي زاو رد، حفظي قرار گ  آنها مورد توجه يد در اجراي با ند و آنچهيآ يوجود م گر بهيكدي در كنار  بارت چند  ي از اجرا ينيرزمي ز يوارهايد .12

ا يو ) Guide Wall( راهنما  واركي د" اصطالحا  راهنما كه  از ترانشه" آنها، معموال يكنواختي و   بودن هيالزاو  قائم  كنترل يبرا.   آنهاست يعمود
  ها پس  لوله نيشود و ا ي اجرا م  درز انقطاع يها  لوله لهيوس ، به  مورد استفاده ي بارتها  اتصال محل. ندينما ي م شود، استفاده ي م دهي راهنما نام كانال

  .شوند ي م دهي كش روني ب  مخصوص ي جكها لهيوس ، به يزير  بتن از انجام
  ي فوالد ي كارها ، از فصل  مربوط يها رديف   بماند، طبق ي در كار باق  كه يصورت در  يا سپر فلزي   شمع ي و بارانداز  و حمل هي ته يبها .13
  . خواهد شد  پرداخت نيسنگ
   نوك ي فلز حفاظ (  سرشمع  كالهك يبها. شود ي م  پرداخت  شده دهي كوب  شمع  متر طول يازا ، به051004 تا 051001  يها رديف  يبها .14

  .شود ي م  پرداخت ني سنگ ي فوالد ي كارها  در فصل  مربوط في از رد ه جداگان ي، و سپر بتن) شمع
 24  ي قطر خارج  به ا لولهي و 24   نمرهH  رآهنيبا ت% 10  زاني تا م  وزن  اختالف051004 تا 051001  يها رديف حدود در  منظور از كلمه .15
  .باشد يمتر ميسانت
  ي فلز ي باشند و درمورد شمعها و سپرها  جوش  و بدون كپارچهي  صورت  استاندارد، به ي طولها د بر اساسي، با ي فلز يشمعها و سپرها .16
 و   تعداد اتصاالت  مورد با حداقل  بر حسب ي بعد  استاندارد و قطعات  طول ا سپر بهي   شمع  قطعه نيد اولي استاندارد، با  از طول شي ب طول به

متها منظور ي، در ق  طول شي افزا ي شمعها و سپرها برا  قطعات ، و اتصاالت ي، جوشكار ي برشكار نهيهز. درني قرار گ  مورد استفاده يجوشكار
  .  است شده
   است  شده  مشاور ساخته ا دستور كار مهندسي   نقشه  طبق  كه  آن رود، كمتر از طول ي فرو م ني در زم  كه يا سپر فلزي   شمع  طول هر گاه .17

  ي درصد بها30  ، معادل  است  قرار گرفته يعي طب ني از زم  خارج ا سپر كهي   از شمع  قسمت  آن دني و كوب ، حمل يري بارگ يبها  باشد، بابت
   اضافه دني بر نهيهز.   است ي كوب  آغاز شمع ، از نقطه  شمع  طول يريگ  اندازه مالك.  خواهد شد  پرداخت دني و كوب  و حمل يري بارگ يها رديف
  .  است  منظور شده  مربوط يمتهاي، در ق  شده دهي كوب يا سپرهاي شمعها  طول
 مازاد   شمع  طول ، استقرار اضافه كوب  شمع  دستگاه جداكردن  به  مربوط يها نهي هز  اضافه ، شامل051104 تا 051101  يها رديف  ي بها اضافه .18
  . شتر استي ب ي در عمقها دنيكوب  به  مربوط ي صعوبتها ني و همچن كوب دد شمع استقرار مج ي، جوشكار  اتصاالت  متر، شامل12بر 

  .باشد ي متر م12ز ي ن  دهم  فصل100507 و 100506  في رد ي شمعها ي استاندارد برا طول
  .رديگ ي نم  بها تعلق  اضافه ني متر باشد، ا12، كمتر از   شده دهي كوب  شمع  اول  قطعه  طول  كه يدر صورت)  تبصره

  صورت  به ي كوب  شمع ي برا  مربوط في رد متي از ق ، با استفاده  قائم  و پنج ي افق كي حداكثر  بي، با ش ليطور ما  به ي فلز  شمع دني كوب يبها .19
  .شود ي م  پرداخت درصد اضافه)  پانزده (15 و  يعمود

   مربوط في رد متي از ق  با استفاده  قائم  و سه ي افق كي، تا حداكثر   قائم  و پنچ ي افق كي از  بي، با ش ليطور ما  به ي فلز  شمع دني كوب يبها .20
  .شود ي م  پرداخت  درصد اضافه30 و  ي عمود صورت  به ي كوب  شمع يبرا
 سپر   وزن اد شدنيا زي   كم لوگرمي ك25 هر  يبرا. باشد ي م لوگرمي ك122   هر متر مربع  وزن  سپر به ي برا ي سپر فلز يها رديف  يبطور كل .21

  . خواهد شد  پرداخت051310 و 051309  يها رديفمورد،   به بسته
  .  است ني سپر با زم  اصطكاك  سطح ، دو متر مربع ي سپركوب  متر مربع كي منظور از  يا بتني  ي از فلز  اعم ي سپركوب يها رديفدر  .22
   مشاور ساخته ا دستور كار مهندسي   نقشه  طبق ا سپر كهي   شمع شود، كمتر از طول ي م دهي كوب نيدر زم   كه يا سپربتني   شمع  طول هرگاه .23
  في رد ا سپر، طبقي   شمع  ساخت  كامل نهي، هز  قرار گرفته يعي طب ني از زم  خارج ا سپر كهي   از شمع  قسمت  آن ي بها بابت. ، باشد  است شده

  .شود ي م  پرداخت  فصل ني در ا  مربوط يها رديف  ، طبق دني، استقرار و كوب  حمل ي درصد بها30   معادل ني و همچن مربوط
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   و سپر صدمه ا شمعي شود   منحرف دني كوب ا سپر، موقعي  مانكار، امتداد شمعي پ  از طرف  مشخصات تي رعا  قصور و عدم علت  به چنانچه .24
   گونه چيه.  شود  انجام ي و سپركوب يكوب ، شمع  و مشخصات  نقشه  شوند و مجدداً طبق دهي كش روني بدي مزبور، با يند، شمعها و سپرهايبب

  . مانكار استي پ عهده  مزبور به يها نهي نخواهد آمد و هز عمل  شمعها و سپرها، به گونه ني ا  آوردن روني و ب دني، كوب هي ته ي برا يپرداخت
  .شود ي نم  پرداخت ي اضاف  وجه گونه چي باشد، ه دهي د  صدمه دني در اثر كوب ، كه ا سپرها از هر نوعي سر شمعها  ميم و تر دني بر نهي هز بابت .25
 و   مسلح  بتن ، قطعات  درخت يها  كار شود، مانند تنه ي اجرا  صعوبت  موجب د كهي آ شي پ ي، موانع ي حفار اتي عمل ي اجرا ني ح چنانچه .26

ر فصلها ي در سا  مربوط يها رديف از   كارفرما، با استفاده بي مشاور و تصو شنهاد مهندسي مورد با پ  بر حسب اتي عمل گونه ني ا نهيزمانند آنها، ه
  .شود ي م پرداخت

 در  شده  درج ياه رديف   بر اساس  حمل ي متر تجاوز كند، بها50 از  ي از حفار  حاصل  مصالح  حمل  فاصله ، چنانچه ي حفار يها رديفدر  .27
  .شود ي م ، پرداخت ني با ماش ي خاك اتي عمل فصل

  .رديگ ي م  صورت ي حفار اتي عمل  از انجام ، پس050603 تا 050601  يها رديف در  يگذار لوله .28
  .شود يم   محاسبه ي حفار  حجم ، بر اساس يريگ  و ماسه ي حفار ، گل  از ترپان  استفاده ي برا ي حفار يبها اضافه .29
  .  است  شده ينيب شي پ  مربوط يها رديف  متي در ق هر فاصله ، به دني كوب  تا محل  ساخت  محل ي از دپو ي بتن يها و سپرها  شمع  حمل نهيهز .30
 رداختن و پييتع ، با دستيات خاكي در فصل دوم عمل، حفر چاهيها رديف از ،يدست  ليوساقطر با هر  محل شمع به يفار ح نهيهز .31
  .شود يم
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترطول 550،000

  و به قطريا رهيمحل شمع، با مقطع دا ينيماش يحفار
 متر در 20 تا عمق يمتر، به طور عمودي سانت60
رون آوردن ي باشد، ب50N ها آن  كه درييها نيزم

 مركز ي متر50 ها به دپو تا فاصله مصالح و حمل آن
زكردن محل يله، و تمي، با هر وسيثقل محل حفار

  .اتيعمل

 050101 

  

  مترطول  615،000

  و به قطريا رهي محل شمع، با مقطع داينيماش يحفار
 متر در 20 تا عمق يمتر، به طور عمودي سانت80
رون آوردن ي باشد، ب50Nها  آن  كه درييها نيزم

 مركز ي متر50اصله ها به دپو تا ف مصالح و حمل آن
زكردن محل يله، و تمي، با هر وسيثقل محل حفار

  .اتيعمل

 050102  

  

  مترطول  724،500

  و به قطريا رهي محل شمع، با مقطع داينيماش يحفار
 متر در 20 تا عمق يعمود متر، به طوري سانت100
رون آوردن ي باشد، ب50N ها  كه در آنييها نيزم

 مركز ي متر50 تا فاصله ها به دپو مصالح و حمل آن
ز كردن محل يله، و تمي، با هر وسيثقل محل حفار

  .اتيعمل

 050103  

  

  مترطول  808،500

  و به قطريا رهي محل شمع، با مقطع داينيماش يحفار
 متر در 20 تا عمق يعمود متر، به طوري سانت120
رون آوردن ي باشد، ب50Nها  آن  كه درييها نيزم

 مركز ي متر50به دپو تا فاصله ها  حمل آن مصالح و
ز كردن محل يله ، و تمي، با هر وسيثقل محل حفار

  .اتيعمل

 050104  

  

  مترطول  962،500

  و به قطريا رهي محل شمع، با مقطع داينيماش يحفار
 متر در 20 تا عمق يعمود  سانتمتر، به طور150
رون آوردن ي باشد، ب50Nها  آن  كه درييها نيزم

 مركز ي متر50ها به دپو تا فاصله  آنمصالح و حمل 
ز كردن محل يله، و تمي، با هر وسيثقل محل حفار

  .اتيعمل

 050105  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترطول  53،000

 ي، برا050102 و 050101 يها رديفاضافه بها به 
 هر متر ي متر، به ازا20شتر ازي بي در عمقهايحفار

 متر 25  تا20 عمق يه براي متر اول20طول مازاد بر 
ن ي متر دوبار و به هم30 تا25 عمق يار، براـك بي

  .شتري بي عمقهايـب برايترت

 050201  

  

  مترطول  69،800

 ي، برا050104 و 050103 يها رديفاضافه بها به 
 هر متر ي متر، به ازا20شتر ازي بي در عمقهايحفار

 متر 25 تا 20 عمق يبرا. هي متر اول20طول مازاد بر
ن ي متر دوبار و به هم30 تا25 عمق يـك بار، براي

 .شتري بي عمقهايـب برايترت

 050202  

  

  مترطول  87،700

 در ي حفاري، برا050105ـف ياضافه بها به رد
متر طول مازاد   هري متر، به ازا20شتر ازي بيها عمق
 يـك بار، براي متر 25 تا 20 عمق يبرا. هي متر اول20بر

 ياـب برين ترتي متر دو بار و به هم30 تا25عمق 
  .شتري بيها عمق

 050203  

  

  مترمربع  346،500

 60ضخامـت ( محل بارت باعرض ي حفارياجرا
 متر به طور ي سانت260  تا180 يها طول و، )متر يسانت

 ها  كه درآنييها ني متر در زم20 تا عمق يعمود
50 Nها به  رون آوردن مصالح و حمل آني باشد، ب

، يمحل حفار مركز ثقل ي متر50محل دپو تا فاصله 
  .اتيزكردن محل عمليله، و تميبا هر وس

 050301  

  

  مترمربع  386،500

 80ضخامـت ( محل بارت باعرض ي حفارياجرا
متر به  ي سانت260  تا180 يها و طول، )متر يسانت

  كه درييها ني متر در زم20 تا عمق يطورعمود
ها  رون آوردن مصالح و حمل آني باشد، ب50 Nها آن

 مركز ثقل محل ي متر50و تا فاصله به محل دپ
  .اتيزكردن محل عمليله، و تمي، با هر وسيحفار

 050302  
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  مترمربع  420،500

 100ضخامـت ( محل بارت با عرض ي حفارياجرا
متر به طور  ي سانت260 تا180 يها طول و، )متر يسانت

 ها  كه درآنييها ني متر در زم20 تا عمق يعمود
50 Nها به  دن مصالح و حمل آنرون آوري باشد، ب

، ي مركز ثقل محل حفاري متر50محل دپو تا فاصله 
  .اتيزكردن محل عمليله، و تميبا هر وس

 050303  

  

  مترمربع  398،500

م تا ي به طور قاينيرزميوار زي محل دي حفارياجرا
، در )متر ي سانت60ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

ون آوردن مصالح و ري باشد، ب50N كه درآنهايينهايزم
 مركز ثقل محل ي متر50حمل آنها به دپو تا فاصله 

  .اتيز كردن محل عمليله و تمي، با هر وسيحفار

 050401  

  

  مترمربع  444،500

م تا ي به طور قاينير زميوار زي محل دي حفارياجرا
، در )متر ي سانت80ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

رون آوردن يد، ب باش50N ها  كه در آنييها نيزم
 مركز ي متر50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن

ز كردن محل يله و تمي ، با هر وسيثقل محل حفار
  .اتيعمل

 050402  

  

  مترمربع  483،500

م تا ي به طور قاينيرزميوار زي محل دي حفارياجرا
، در )متر ي سانت100ضخامـت ( متر و به عرض 20عمق 

رون آوردن ي باشد، ب50Nها  آن  كه درييها نيزم
 مركز ي متر50ها به دپو تا فاصله  مصالح و حمل آن
زكردن محل يله و تمي با هر وسيثقل محل حفار

 .اتيعمل

 050403  

  

  مترمربع  36،300

 در ي حفاري، برا050401ـف ياضافه بها به رد
 هر متر طول مازاد ي متر، به ازا20ـش ازي بيعمقها

 يـك بار، براي متر 25 تا 20ق  عميبرا. هي متر اول20بر
 يـب براين ترتي متر دو بار و به هم30 تا25عمق 
  .شتري بيعمقها

 050501  
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  مترمربع  40،200

 در ي حفاري، برا 050402ـف ياضافه بها به رد
 هر متر طول مازاد ي متر، به ازا20ـش ازي بيعمقها

 يـك بار، براي متر 25 تا 20 عمق يبرا. هي متر اول20بر
 يـب براين ترتي متر دو بار و به هم30 تا25مق ع

  .شتري بيعمقها

 050502  

  

  مترمربع  44،000

 در ي حفاري، برا050403ـف ياضافه بها به رد
 هر متر طول مازاد ي متر، به ازا20شتر ازي بيعمقها

 يـك بار، براي متر 25 تا 20 عمق يه، براي متر اول20بر
 يـب براين ترتي متر دو بار و به هم30 تا25عمق 
  .شتري بيعمقها

 050503  

  

  مترمربع  67،400

 ي فلزيها  لولهيل و جاگذاريه تمام مصالح، وسايته
)CASING ( آن ي متر، برا6به هر قطر تا عمق 

از دارد و خارج ي ني كه به لوله گذاريقسمـت ازحفار
  .يزين بتن ريكردن لوله درح

 050601  

  

  مترمربع  35،800

به هر ) CASING (ي فلزيها لوله و حمل يريبارگ
ل الزم يه تمام وساي، تهي كار تا محل حفاريقطر از پا
 آن قسمـت از ي متر، برا6 آنها تا عمق يو جاگذار

د ياز دارد و لوله ها الزاما باي ني كه به لوله گذاريحفار
  . بماننديدر محل باق

 050602  

  

  مترمربع  103،000

 محل يها  لولهيارل و جاگذيه تمام مصالح، وسايته
 يوارهاين قطعات مختلـف ديب) درز انقطاع(درزها 

دن آن پـس از يرون كشيم، و بي به صورت قاينيرزميز
  .يزير انجام بتن

 050603  

  

  مترمكعب  207،500

ا ي محل شمع، بارت ي حفاريها رديفاضافه بها به 
حسب ( ي، چنانچه استفاده از گل حفارينيرزميوار زيد

  . باشدي ضرور)يريگ ا ماسهتوام بمورد 

 050701  

  

  مترمكعب  1،261،000
ا ي محل شمع، بارت يحفار يها رديفبه اضافه بها 

  .باشد N< 50>100 كه ينيرزميوار زيد
 050703  

  

  مترمكعب  3،153،000

ا ي محل شمع، بارت يحفار يها رديفبه اضافه بها 
 ي و لزوما از ترپان براباشدN <100 كه ينيرزميوار زيد

  . استفاده شوديحفار

 405070  
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  لوگرميك  490

ل ي بامي فوالدي فصل كارهايها رديفاضافه بها به 
ل گرد در شمع ها، بارتها و ي كه ميگرد در صورت

  . مصرف شودينير زمي زيوارهايد

 050801  

  

  مترمكعب  99،200

 كه ي فصل بتن درجا در صورتيها رديفاضافه بها به 
 يوارهايا دي شمع ها، بارتها يبتن به صورت درجا برا

  . اجرا شودينير زميز

 050802  

  

  مترطول  98،700

 24 تا نمره Hر آهن نوع ي از تي شمع فلزيريبارگ
ر آهن، ورق، ي ساخته شده از تيها ا شمعيمتر و يسانت
 از آنها كه وزن حاصله حدود يبيا تركي ي، نبشيناودان
، استقرار  كارير باشد، حمل از پاي نظHرآهن يوزن ت

 12 تا عمق يطور عمود دن آن به يدر محل شمع و كوب
  . باشدN  25 كه در آنها يينهايمتر در زم

 051001  

  

  مترطول  148،000

 24 تا يقطر خارج  از لوله به ي شمع فلزيريبارگ
 ساخته شده با سپر ي توخاليها  ا شمعيمتر و يسانت
ر يا ورق كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظي يفلز

 كار، استقرار در محل شمع و يباشد حمل از پا
 يينهاي متر در زم12 تا عمق ي طور عمود دن آن بهيكوب

  .باشدN  25كه درآنها 

 051002  

  

  مترطول  193،000

 24 تا نمره Hر آهن نوع ي از تي شمع فلزيريبارگ
ر آهن، ورق، ي ساخته شده از تيها ا شمعيمتر و يسانت
 از آنها كه وزن حاصله حدود يبيكا تري ي، نبشيناودان
 كار، استقرار ير باشد، حمل از پاي نظHرآهن يوزن ت

 12 تاعمق ي طور عمود دن آن بهيدر محل شمع و كوب
  . باشد<N  25 كه در آنها يينهايمتر در زم

 051003  

  

  مترطول  289،500

 24 تا يقطر خارج  از لوله به ي شمع فلزيريبارگ
 ي ساخته شده با سپر فلزيتو خال يها اشمعيمتر، يسانت
ر باشد يا ورق، كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظيو 

دن آن ي كار، استقرار در محل شمع و كوبيحمل از پا
 كه در آنها يينهاي متر در زم12 تا عمق يطور عمود به 
25>Nباشد .  

 051004  
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  مترطول  93،600

 كه طول ي، در صورت051001ـف ياضافه بها به رد
 هر متر مازاد يشتر باشد، به ازاي متر ب12 از يع فلزشم
  . متر12بر 

 051101  

  

  مترطول  113،000

 كه طول ي، در صورت051002ـف ياضافه بها به رد
 هر متر مازاد يشتر باشد، به ازاي متر ب12 از يشمع فلز

  . متر12بر 

 051102  

  

  مترطول  163،500

ول شمع كه طي، درصورت051003ف ياضافه بها به رد
 12شتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر ي متر ب12 از يفلز
  .متر

 051103  

  

  مترطول  209،500

كه طول شمع ي، درصورت051004ف ياضافه بها به رد
 12شتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر ي متر ب12 از يفلز
  .متر

 051104  

  

  مترطول  14،000

 يازا  به ،051003 و 051001 يها رديفاضافه بها به 
ن يا. رآهن اضافه شودينمره ت متر كه بهي سانت2هر 
رآهن، ورق، ي ساخته شده از تيها  شمعيف برايرد

 از آنها كه وزن حاصله يبيا تركي و ي، نبشيناودان
ز قابل پرداخت ير باشد ني نظHرآهن يحدود وزن ت

  .است

 051105  

  

  مترطول  21،300

 يازا ، به 051004 و 051002 يها رديفاضافه بها به 
 لوله اضافه يمتر كه به اندازه قطر خارجي سانت2هر 
 ساخته شده از ي توخاليها  شمعيف براين رديا. شود

ا ورق كه وزن حاصله حدود وزن لوله ي يسپر فلز
  .ز قابل پرداخت استير باشد نينظ

 051106  

  051107   .ي فلزيخارج كردن انواع شمعها  مترطول  93،100  
  

  مترطول  158،000

 30×30 مسلح با سطح مقطع ي شمع بتنيريبارگ
 كار، ي محل ساخـت تا پايمتر، حمل ازدپويسانت

 تا يدن آن به طورعمودياستقرار در محل شمع و كوب
  . متر11عمق 

 051201  

  

  مترطول  15،800
متر ي سانت5 هر ي، به ازا051201ـف ياضافه بها به رد

  .كه به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود
 051202  
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  مترطول  107،500

كه طول شمع ي، در صورت051201ـف ياضافه بها به رد
 هر متر طول يشتر باشد، به ازاي متر ب11بتن مسلح از 

  . متر20 عمق تا يه براي متر اول11مازاد بر

 051203  

  

  مترطول  20،000
ل، با ي به طورماي بتنيدن شمعهاي كوبياضافه بها برا

  .مي قا5 و يفقـك ايـب حداكثر يش
 051204  

  

  مترطول  40،000

ل، ي به طورماي بتنيدن شمعهاي كوبياضافه بها برا
 و يـك افقيم تا حداكثر ي قا5 و يـك افقيـب از يباش
  .مي قا3

 051205  

  

  مترمربع  137،000

ه شده ي به ابعاد مختلـف تهي و حمل سپرفلزيريبارگ
 ي سپركوب كار، استقرار در محليتوسط كارفرما، از پا

 كه سپر در محل ي متر، در حالت12دن تا عمق يو كوب
 122 بماند و وزن سپر هر مترمربع يده شده باقيكوب
  . باشد25 N كه يينهايلوگرم باشد در زميك

 051301  

  

  مترمربع  137،000

 به ابعاد مختلـف از ي و حمل سپرفلزيريه، بارگيته
ن تا عمق دي و كوبي كار، استقرار در محل سپركوبيپا

 يده شده باقي كه سپر در محل كوبي متر، در حالت12
لوگرم باشد در ي ك122بماند و وزن سپر هر مترمربع 

ه سپر مطابق بند ينه تهيهز.( باشد25 N كه يينهايزم
  ).گردد ي مقدمه فصل دهم پرداخت م7

 051302  

  

  مترمربع  272،000

ده ه شي به ابعاد مختلـف تهي و حمل سپرفلزيريبارگ
 و ي كار، استقرار در محل سپركوبيتوسط كارفرما از پا

 كه سپر در محل ي متر، در حالت12دن آن تا عمق يكوب
 122 بماند و وزن سپر هر مترمربع يده شده باقيكوب
  . باشدN<25 كه يينهايلوگرم باشد در زميك

 051303  

  

  مترمربع  272،000

 از  به ابعاد مختلفي و حمل سپرفلزيريه، بارگيته
دن آن تا ي و كوبي كار، استقرار در محل سپركوبيپا

ده شده ي كه سپر در محل كوبي متر، در حالت12عمق 
لوگرم باشد ي ك122 بماند و وزن سپر هر مترمربع يباق

ه سپر مطابق ينه تهيهز.( باشدN<25 كه يينهايدر زم
  ).گردد ي مقدمه فصل دهم پرداخت م7بند 

 051304  
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  مترمربع  241،000

ه شده ي به ابعاد مختلف تهي و حمل سپرفلزيريبارگ
 و ي كار، استقرار در محل سپركوبيتوسط كارفرما از پا

 كه ي متر و خارج كردن سپر وقت12دن آن تا عمق يكوب
 يينهايلوگرم باشد در زمي ك122وزن سپر هر مترمربع 

  . باشد25 Nكه 

 051305  

  

  مترمربع  301،500

 به ابعاد مختلف از يپرفلز و حمل سيريه، بارگيته
دن آن تا ي و كوبي كار، استقرار در محل سپركوبيپا

 كه وزن سپر هر ي متر و خارج كردن سپر وقت12عمق 
 كهيينهايلوگرم باشد در زمي ك122مترمربع 

25 Nباشد .  

 051306  

  

  مترمربع  386،000

ه شده ي به ابعاد مختلف تهي و حمل سپرفلزيريبارگ
 و ي كار، استقرار در محل سپركوبياز پاتوسط كارفرما 

 كه ي متر و خارج كردن سپر وقت12دن آن تا عمق يكوب
 يينهايلوگرم باشد در زمي ك122وزن سپر هر مترمربع 

  . باشدN<25كه 

 051307  

  

  مترمربع  467،000

 به ابعاد مختلف از ي و حمل سپرفلزيريه، بارگيته
دن آن تا يب و كوي كار، استقرار در محل سپركوبيپا

 كه وزن سپر هر ي متر و خارج كردن سپر وقت12عمق 
 كهيينهايلوگرم باشد در زمي ك122مترمربع 

25>Nباشد .  

 051308  

  

  مترمربع  22،600

 051303 و 051301 يها رديفا كسربها به يبها  اضافه
ا يلوگرم در مترمربع كه از وزن سپر كم ي ك25 هر يبرا

تناسب محاسبه  رم به لوگي ك25كسر .(اضافه گردد
  ).گردد يم

 051309  

  

  مترمربع  32،100

 051307 و 051305 يها رديفا كسربها به يبها  اضافه
ا يلوگرم در مترمربع كه از وزن سپر كم ي ك25 هر يبرا

تناسب محاسبه  لوگرم به ي ك25كسر .(اضافه گردد
  ).گردد يم

 051310  

  051311   .يخارج كردن سپر فلز  مترمربع  74،100  
  

  مترمربع  351،000

 مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از ي سپربتنيريبارگ
 و ي محل ساخـت، استقرار در محل سپركوبيدپو
  . متر6دن آن تا عمق يكوب

 051401  
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    با سنگ يي بنا اتيعمل.   ششم فصل
  

   مقدمه
  

لومتر  ي ك  كي     تافاصله     وحمل   ي ري وبارگ     ،آب    مان ي، س  ، ماسه   ، مانند سنگ     مصالح    تمام   هي ته  نهي ، هز    فصل  ني  ا  ي ها  رديف    واحد     ي متهايدرق     . 1
    از محل  حمل نهي، هز ماني در مورد س ي، ول  است متها منظور شدهي، در ق ي وبارانداز  مصرف  تامحل  برداشت ازمركزثقل)  ماني س  حمل ياستثنا به(
 )ر از آب    يبه غ    (   مصالح  ي اضاف  حمل نهيلومتر تجاوز كند، هزي ك كي از  اد شدهي   مصالح  حمل ه فاصل هرگاه.   است لومتر منظور شدهي ك30 تا  هيته

  نهي هز   . شود  ي م  لومتر پرداخت     يك   متر مكعب   ي ازا      ، به   دهنده      لي تشك  ي  از اجزا      كي  هر  ي ، برا   060703  تا   060701   ي ها  رديف   از      مورد،     بر حسب  
   و پرداخت       محاسبه   و نقل    حمل   در فصل     شده   درج    ي ها  رديف      ، بر اساس      كارگاه      تا مركز ثقل     هي ته   محل  از   مان يلومتر س ي ك 30 مازاد بر       حمل 

  .شود يم
  .باشد   شده دهي نما چ صورت  به رد كهيگ ي م وار تعلقي از د يسطح ، تنها به ي سنگ يوارهاي د ي نماساز ي بها  و اضافه ي نماساز يها رديف .2
  يها رديفشود و  ي م  پرداخت  مربوط يها رديف نما، از  ي سنگها  نمودن  با محسوب ي سنگ يي بنا  نمادار، حجم ي سنگ يي بنا اتيدر عمل .3

  .گردد ي م  پرداخت  مورد جداگانه ز، بر حسبي ن ي سنگ ي نماساز ي بها اضافه
  يي بنا  حجم  در تمام  كه  است تراش  و تمام تراش مي، ن  سرتراش گسن  به  مربوط بي ترت ، به060503 و 060502، 060501  يها رديف  يبها .4

  . نخواهد شد  موارد پرداخت ني در ا ي نماساز ي بها ، اضافه اد شدهي  يها رديف  يمتهاي ق با پرداخت.  شود انجام
  .شود ي م  در نظر گرفته  ماسه  متر مكعب3/0،  يي بنا اتي عمل  متر مكعب كي، در هر  لومتر ماسهي ك كي مازاد بر   حمل نهي هز  محاسبه يبرا .5
   متر مكعب3/1، )060203 تا 060201 يها رديف (يي بنا اتي عمل  متر مكعب كي در  لومتر سنگي ك كي مازاد بر   حمل نهي هز  محاسبه يبرا .6

  .شود ي م  در نظر گرفته  الشه سنگ
  يتر براي ل100  ، معادل ي مصرف  آب ، حجم ي بعد يهايپاش  وآب يي بنا اتي عمل  هر نوع ي برا متر آبلوي ك كي مازاد بر   حمل نهي هز در محاسبه .7
   .شود ين پرداخت مي با ماشيات خاكي فصل سوم عمل030910ف ي آن بر اساس رديو بها ،شود ي م گرفته نظر در  يي بنا اتي عمل  مترمكعب كيهر
  .شود ي م  درز محاسبه  وجه كي   مقطع ح سط ، بر حسب060606  في رد يبها .8
  .شود ي نم  پرداخت060602  في، رد060601  في رد با پرداخت .9
  . است  نشده ينيب شي پ ي منحن  صورت  به  سنگ ي نما  تراش نةي، هز060602  فيدر د .10
 در  ماني س  واحد حجم كي  يعني 6:1   مالت  مثال يبرا.  ست ا ي حجم  نسبت ماني و س  ماسه  اختالط يها برا  در مالت  شده  داده يها نسبت .11

  ني ا اتي، در كل  مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب ماني س لوگرمي ك صورت  به اد شدهي  يها  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
  .  است  آمده فهرست

 بزرگ مربوط به يها گند و سن باشييك نفر كارگر قابل جابجاي يرويستند كه با ن هين فصل در حدي مورد استفاده در ايها  اندازه سنگ.12
  .باشند ين فصل نمي ايها رديف مشمول ياسكله ساز

 با عنوان 101ه ي و نشر»ي سنگيوارهايد« با عنوان 90ه شماره ين فصل بر اساس نشري در اي مصرفيها  سنگيف و مشخصات فنيتعار. 13
  .باشد ي م راهي عموميمشخصات فن

ر استفاده شود،   ي ترانشه واقع در مس    ي سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بر          با يني و خشكه چ   يزي سنگ ر  ي كه برا  يدرصورت. 14
  .رديگ ي مورد عمل قرار م50/0ب يبا اعمال ضر، 060104 و 060102 يها رديف يبها
ـ  ردير استفاده شـود بهـا  ي واقع در مسيشه، از سنگ الشه حاصل از كوه بر   با سنگ ال  ) ونيگاب( تور سنگ    ي اجرا ي كه برا  يدر صورت . 15 ف ي

 .ردي گي مورد عمل قرار م9/0ب ي، با اعمال ضر060106
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمكعب 74،500

با قلوه ) درناژ(وارها و پلها ي پشـت ديزيسنگر
 .سنـگ

 060101  

  

  مترمكعب  166،500
با سنـگ ) درناژ(وارها و پلها ي پشـت ديزيسنگر
  .الشه

 060102  

  060103   .با قلوه سنـگ) بلوكاژ (ينيخشكه چ  مترمكعب  90،100  
  060104   .با سنـگ الشه) بلوكاژ (ينيخشكه چ  مترمكعب  187،500  
  

  مترمكعب  522،500
با تور ) ونيگاب(ه، ساخـت و نصـب تور سنـگ يته
  .زه و قلوه سنـگيلوان گايميس

 060105  

  

  مترمكعب  641،000
با تور ) ونيگاب(ه، ساخـت و نصـب تور سنـگ يته
  .زه و سنـگ الشهي گالوانيميس

 060106  

  060201   .ي در پ1:5مان ي با سنـگ الشه و مالت ماسه سييبنا  مترمكعب  421،500  
  060202   .ي در پ1:4ان مي با سنـگ الشه و مالت ماسه سييبنا  مترمكعب  437،500  
  060203   .ي در پ1:3مان ي با سنـگ الشه و مالت ماسه سييبنا  مترمكعب  458،000  
  

  مترمكعب  97،300
، ي با سنـگ الشه در پيي بنايها رديفاضافه بها به 

  .واري در ديي بنايبرا
 060301  

  

  مترمربع  42،500
ت  با سنـگ الشه، بابـيي بنايها رديفاضافه بها به 

  .يكيي با سنـگ الشه موزاينماساز
 060401  

  

  مترمربع  118،500
 با سنـگ الشه، بابـت يي بنايها رديفاضافه بها به 

  . در هر رگي، با ارتفاع مساو  با سنـگ بادبرينماساز
 060402  

  

  عربمترم  8،710
 با سنـگ ييبنا و ينيچ خشكه يها رديفاضافه بها به 

  .دار بي سطوح شيراالشه، ب
 060403  

  

  مترمربع  169،500
 با سنـگ الشه، بابـت يي بنايها رديفاضافه بها به 

  . با سنـگ سر تراشينماساز
 060404  

  060501   .1:3مان ي باسنـگ سر تراش و مالت ماسه سييبنا  مترمكعب  932،500  
  060502   .1:3مان يم تراش و مالت ماسه سي با سنـگ نييبنا  مترمكعب  988،500  
  060503   .1:3مان ي با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سييبنا  مترمكعب  1،174،000  
  

  مترمكعب  73،100

ن يا( شكل ي قوسي در طاق پلهايي بناياضافه بها برا
 تا ي قوسي چوب بسـت پلهاياضافه بها شامل بها

  ). متر اسـت10 متر و خود10دهانه 

 060601  

  

  مترمكعب  60،600
، در ي خارج از پي سنگييات بناياضافه بها به عمل

  . در انحنا انجام شودييكه بنايصورت
 060602  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  50،300

ـش ي كه در ارتفاع بي سنگيي هرنوع بناياضافه بها برا
ن اضافه بها يا.  انجام شوديعين طبي متر از تراز زم5از 
ـك بار، ي متر 10 تا 5 واقع در ارتفاع يي حجم بنايبرا
 متر دو بار و به 15 تا 10 واقع دريي حجم بنايبرا
 يشتر پرداخـت مي بي ارتفاعهايـب براين ترتيهم

  .شود

 060603  

  

  مترمكعب  50،000

 ييات بناي، هر گاه عملي سنگيهايياضافه بها به بنا
ه آب ي انجام شود و تخلينيرزمين تر از تراز آب زييپا

  . باشديات، الزامي عملين اجرايبا پمـپ درح

 060604  

  

  مترمكعب  -83،400

 كه ي با سنـگ، در صورتيي بنايها رديفكسربها به 
 ي ترانشه هاي بر از مصالح سنـگ الشه حاصل از كوه

  .ر استفاده شوديواقع در مس

 060605  

  

  مترمربع  56،400
ات ي، با تمام عملي سنگيهاييه درز انقطاع در بنايتعب

  .الزم و به هر شكل
 060606  

  

2،330  
  - مترمكعب

  لومتريك
، ي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك10لو متر تا يك كيش از يب
 060701  

  

2،120  
  -مترمكعب 

  لومتريك
، ي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك30 تا لومتري ك10ش از يب
 060702  

  

1،690  
  -مترمكعب 

  لومتريك
، ي آسفالتيها در راه) ق مقدمه فصلطب(حمل مصالح 

  .لومتري ك30ش از يب
 060703  
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   ياندود و بندكش.   هفتم فصل
  

   مقدمه
  
  .شود ي نم  پرداخت يا  اضافه  آنها، وجه ي رو يمنظور اندودكار به)   مسلح  و بتن ي بتن ر از سطوحيغ (  سطوح  كردن ي زخم يبرا .1
   كمتر باشد، از سطح  متر مربع1/0 از   هر كدام  كه يي سوراخها  خواهد شد و سطح يريگ شود، اندازه ي م ي بندكش ه ك يي نها ها، سطحيدر بندكش .2

  . كسر نخواهد شد يبندكش
 و از   است  منظور شده  مربوط يها رديف  متي، در ق يپاش  آب ني و همچن ي اضاف  مالت ر كار و درآوردني ز  سطح ز كردنيها، تميدر بندكش .3
  .شود ي نم  پرداخت يا  اضافه نهي هز  بابت نيا

  .شود ي م  كار در نظر گرفته ي پا يعي طب ني، تراز زم  متوسط  ارتفاع  محاسبه يمبنا .4
   پرداخت يا  جداگانه نهي و هز  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل هر فاصله  به  مصالح  و حمل هي ته نهي، هز  فصل ني ا يها رديفدر  .5
  .شود ينم
 در  ماني س  واحد حجم كي  يعني 3:1   مالت  مثال يبرا.   است ي حجم  نسبت ماني و س  ماسه  اختالط يها برا  در مالت  شده  داده يها نسبت .6

  ني ا اتي، در كل  مربوط دول در ج  مالت  در متر مكعب ماني س لوگرمي ك صورت  به اد شدهي  يها  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم3  مقابل
  .  است  آمده فهرست
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمربع 26،300

 يمتر روي سانت1 به ضخامـت حدود يمانياندود س
 .1:3مان يم ومورب، با مالت ماسه سي، قايسطوح افق

 070101  

  

  مترمربع  36،200
 يمتر روي سانت2 حدود  به ضخامـتيمانياندود س

  .1:3مان يم ومورب، با مالت ماسه سي، قايسطوح افق
 070102  

  

  مترمربع  44،900
 يمتر روي سانت3 به ضخامـت حدود يمانياندود س

  .1:3مان يم ومورب، با مالت ماسه سي، قايسطوح افق
 070103  

  

  مترمربع  68،600
 يمتر روي سانت5 به ضخامـت حدود يمانياندود س

  .1:3مان يم ومورب، با مالت ماسه سي، قايح افقسطو
 070104  

  

  مترمربع  21،400

ـك با يي با سنـگ الشه موزاي سنگي نمايبندكش
ا مورب يم ي، قاي در سطوح افق1:3مان يمالت ماسه س

  . متر5تا ارتفاع 

 070201  

  

  مترمربع  14،500

م تراش و ي بادبر، سر تراش، ني سنگي نمايبندكش
، ي درسطوح افق1:3مان ي با مالت ماسه ستمام تراش،

  . متر5ا مورب تا ارتفاع يم يقا

 070202  

  

  مترمربع  9،190

 از هر نوع، ي سنگيوارهاي در دي بندكشياضافه بها
 متر 10 تا 5ن اضافه بها از يا.  متر5ـش از يدر ارتفاع ب

ـب در ين ترتي متر دو بار و به هم15 تا 10ـك بار، ي
  . شوديرداخـت م پيارتفاعات بعد

 070203  
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   بست  و چوب يبند قالب.   هشتم فصل
  

   مقدمه
  
  .  دو است  از آن يبيا تركي و  ي فلز ا قالبي  ي نراد خارج  از تخته  شده  ساخته ي چوب ، قالب  فصل ني ا يها رديف   موضوع يقالبها .1
 كشور   محصول نكهي از ا ، اعم ي روس چوب  به  معروف ي واردات  كاج چوب.   است  آن ا مشابهي  ي روس ي، چوبها ي نراد خارج منظور از تخته .2

  .شود ي م دهي نام ي نراد خارج ، تخته  است ي روس  چوب هي آنها شب  كاج  چوب  باشد كه يير كشورهايا ساي  هيروس
  . خواهد بود  محاسبه ، مالك  است  با قالب  در تماس  كه  شده ختهي ر  بتن ها، سطوحيبند  قالب يريگ در اندازه .3
  . ر استي ز شرح ، به  فصل ني ا يها رديف در   شده  كار مشخص  ارتفاع  محاسبه يمبنا .4
  .رديگ ي قرار م  آن يوار روي د  كه ي پ ي رو  رقوم  به وار نسبتي د  متوسط وارها، ارتفاعيدر مورد د .1ـ4
  نيري ز  تا سطح يبند  قالب ي شمعها ي پا  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده لي تشك  و دال رچهير و تيا تيو   ر و دالي از ت  كه ييدر مورد پلها .2ـ4
  .ريت

   و مانند آن ييا بناي  ي بتن يوارهاي د  مانند ساختن ياتي، عمل بست ر چوبي ز يعي بستر طب مي تحك ي مشاور، برا  دستور مهندس  طبق چنانچه)  تبصره
،  يبند  قالب  ارتفاع  محاسبه ي، مبنا  صورت ني در ا  است يهيبد.  خواهد شد  پرداخت  مربوط يها رديف، از  اد شدهي  اتي عمل يد، بها شو انجام

  . خواهد بود  شده  انجام اتي عمل يتراز رو
  .  است  شده  كار در نظر گرفته  كامل يرا و اج  قالب  و باز كردن  و داربست بست بند، چوب  پشت يها نهي، هز  فصل ني ا يها رديفدر  .5
  ليا ماي و  ا قائمي  ي افق صورت  دو به  از آن يا مخلوطي  يا چوبي  ي فلز  از قطعات يا ، مجموعه  فصل ني در ا  و داربست بست منظور از چوب .6
  .شود ي م  كار برده گاهها، به هير تكيا ساي،  نيزم  به  از قالب يزير  از بتن ي ناش يروهاي ن  و انتقال  قالب ي نگهدار ي برا ، كه  است يا قوسيو 
  : ر استي ز بيترت ، به  قالب نوع  به ، بسته  فصل نيبند در ا منظور از پشت .7
،  يزير  از بتن ي ناش يروهاين   در مقابل  قالب ي نگهدار ي از آنها برا  كه  است يا قوسي و  ليا ماي  ، قائم ي افق ي فلز يلهاي، پروف ي فلز در قالب .1ـ7
  .ز باشدي ن  چوب تواند از جنس ي، م ي فلز بند قالب پشت. شود ي م  كار برده به
شود و  ي م  آنها، استفاده تيگر و تقويكدي   به  قالب  قطعات  اتصال ي از آنها برا  كه  است ا قائمي  ي، افق  چهارتراش ، قطعات ي چوب در قالب .2ـ7
  . و فلز باشد  از چوب يبيا تركي  ي فلز ، قطعات  چهارتراش يجا تواند به يم

  . است  شده ينيب شي نگهدار پ  فاصله  و نصب هي ته نةيوارها، هزي د يبند  قالب يها رديفدر  .8
 مورد   با فشار بتن  مقابله ي برا ، كه  است  و واشر و مهره  دوسر رزوه لهي و م يكيا پالستي  ي فلز يها وارها، لولهي نگهدار در د منظور از فاصله .9

  .رديگ ي قرار م استفاده
  . است متها منظور شدهي، در ق يا فلزي  ي چوب  قالب ز كردني و تم ي چوب  قالب  كردن  رنده نهيهز .10
  يبند  قالب ي مورد، برا  به  بسته  كه  الزم  مهره و چي، پ خي، م ميو س)   و مانند آن يروغن( رهاساز   ماده ي، بها  فصل ني ا يبند  قالب يها رديفدر  .11

  .  است متها منظور شدهيرند، در قيگ ي قرار م  مورد استفاده يا فلزي  يچوب
  . است  منظور شده  فصل ني ا يمتهاي قالبها، در ق  در گوشه جاد پخي ا ي برا  الزم اتي عمل  انجام يبها .12
  .شود ي كسر نم يبند  قالب ، از سطح  متر مربع5/0 تا  وراخ س ، سطح يبند  قالب در محاسبه .13
  .  است  در امتداد محور راه و هير تابلي ز ، در ارتفاع  هر دهانه هي دو پا ني ب  داخل  به  داخل ، فاصله در پلها، منظور از دهانه .14
ر و ي از ت  متشكل ي پلها هي تابل  قالب ي مورد، برابر بها  باشد، بر حسب  شده لي تشك  و دال رچهير، تي آنها از ت هي تابل  كه يي پلها يبند  قالب يبها .15
  .  است دال
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   كاربرد دارد كه يي دالها ي برا ني متر و همچن20، حداكثر  ي پ ي آنها از رو  ارتفاع  متوسط  كه  است ييوارهاي د ي، برا  فصل ني ا يمتهايق .16
  ي، موقع  و دال رچهير و تيا تي و  ر و دالي ت هي تابل ي دارا يدر مورد پلها.  باشد  دال نيري ز  متر تا سطح20 آنها،  يندب  قالب ي شمعها  ارتفاع متوسط

  . متر باشد10رها، ي ت نيري ز  شمعها تا سطح ي پا  ارتفاع  حداكثر متوسط  اعتبار دارد كه  فصل ني ا يمتهايق
  .شود ي م ، پرداخت080301  في، از رد  و با هر دهانه پلها در هر ارتفاع)  يا فلزي  يبتن (  ساخته شي پ يارهي ت ني ب  دال يبند  قالب يبها .17
  . خواهد شد ، پرداخت080402  في رد ي بها  بماند، اضافه ي در كار باق  مشاور، قالب ا دستور كار مهندسي   نقشه  طبق  كه يدر موارد .18
   درز كه  دو وجه يبند ، قالب ي بتن يهايساز  كف ي و درزها  در بتن  انبساط ي با درزها ، در ارتباط080502 و 080501  يها رديف  با پرداخت .19

  .شود ي نم اند، پرداخت گر قرار گرفتهيكديمجاور 
  بي مشاور و تصو ا نظر مهندس، ب)از و اجراي ن درصورت(ها  ي در پ  خاك زشي از ر يري جلوگ ي برا  الزم بست  و چوب يكوب  تخته نهيهز .20

 080601  في رد ، طبق) ي پ وارةي با د  تخته  تماس سطح (  است  شده يكوب  تخته  كه ي سطح ، بر حسب يي اجرا  جلسه  صورت ميكارفرما و تنظ
  . ستين   پرداخت  قابل في رد نيشود، ا ي م دار انجام بي ش صورت  به يكن ي پ  كه يينهايدر زم. شود ي م پرداخت

  . مشاور برسد د مهندسييتأ  و به هيمانكار تهي پ د توسطي، با  ساخته شي پ يرهاي ت ي فلز ي قالبها يي اجرا يها نقشه .21
   انجام ش با لغز  آن ر مكانيي باشد و تغ ماً در تماسي دا  سازه ي اجرا ، در طول  قالب  با سطح  بتن  سطح  كه  است ي، قالب  لغزنده منظور از قالب .22

  حساب  به  لغزنده  جزو قالب توان يشوند، نم ي م د بستهي جد  در محل  و دوباره  خود باز شده ، از محل  هر نوبت  را كه يي، قالبها نيشود، بنابرا
  .آورد
گرد،  ، مانند چوب  و مصالح  لوازم  و بكار بردن هي ته  شامل بست چوب   به  مربوط يها نهي هز ، تمام  تونل بست  چوب يها رديفدر  .23

   حجم  بر اساس اد شدهي  يها رديف.   است  شده ينيب شي، پ  پوشش ، تا انجام  جدار تونل تي و تثب منظور حفاظت   به ، الوار، تخته چهارتراش
  .شود ي م ت مشاور، پرداخ  و دستور كار مهندس  نقشه ، طبق  است  شده  انجام  در آن بست  چوب  كه ي از حفار يقسمت
 قابل 081002يد مهندس مشاور تمامي سطح قالب از رديف يبندي شود با تا چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب يكپارچه قالب .24

  .پرداخت مي باشد
د شد و رديف يد مهندس مشاور پرداخت خواهي با تا081007 يا 081006هاي  بندي در مقاطع آبدار تونل يكي از رديف براي سختي قالب. 25

  .باشد  قابل پرداخت نمي080403
  .شود ي م ، پرداخت080201  في فرودگاهها از رد ي بتن ي روساز يبند  قالب نهيهز .26
  .شود يز منظور ميساخته ن شي پيرهاير تي، سطح زيبند  قالبمساحت محاسبه ي، برا080701ف ي رديدر بها. 27
   اعمال قابل ر اولي ت24 مازاد بر ) متر3 تا يا هجعب يها ا پلي(  ساخته شير پي عدد ت126 حداكثر  ي، برا080702  في رد  موضوع يبها كسر .28

  .شود ي م اعمال رهاير تيسا يبند قالب به )يا هجعب يها ا پلي( 150 شماره ريت  ي كسربها  همان ،آن بر مازاد يرهايت هركدام از  يبند  قالبيو برا  است
ب يش ساخته با اعمال ضري پيرهاي تيبند ناً مطابق با قالبيك متر، عي متر و به عرض 3ش ساخته تا دهانه ي پيا هجعب يها  پليبند قالب .29

  .شود ي محاسبه و پرداخت م،080702ف ي ردي و در نظر گرفتن كسر بها080701ف ي به رد9/0 يكاهش
  .شود ي م  اضافه  مربوط يها رديف   درصد به  شود هشت دار ساخته  طرح صورته  ب ، قالب يي اجرا يها  نقشه  براساس كه يصورت در .30
  .رديگ ي م ز تعلقي گرد ن يها  ستون  به080401  في رد ي بها اضافه .31
  .مت منظور شده استين به هر اندازه، در قير قالب تا سطح زمي زنيارتفاع ب  ،080311  في رد در .32
 هر متر مازاد يست متر باشد به ازايتا ب) ن فصلي ايها رديفمندرج در (ش از ده متر يها ب ه پليو تابلوار يكه ارتفاع ستون، د  يدر صورت. 33

 متر ي مازاد بر ده متر سه درصد، برا، متر اولين اضافه بها برايگر ايبه عبارت د. شود ي مربوط اضافه ميها رديف ي بهابهبر ده متر سه درصد 
بعنوان مثال چنانچه ارتفاع . شود يست متر عمل مي بتاشتر ي بيها  ارتفاعيب براين ترتي درصد و به هم نه، متر سومي شش درصد، برا،دوم
   )4/18-10)(03/0=(252/0:                                  شود يب محاسبه مين ترتيف ارتفاع ده متر به اي متر باشد، اضافه بها به رد4/18 واريد
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  .رديگ ي متر تعلق م4/18 از ابتدا تا ي تمام سطح قالب بنديبوط و براف مري ردي درصد به بها2/25
 طبق نقشه و يبند  كه قالب يساخته، در صورت شي پي بتنيها  درجا و جدوليزير ها با بتن  پشت جدوليچه بتني ماهيبند نه قالبيهز. 34

  .شود ي پرداخت م080102ف يمشخصات اجرا شود، از رد



  بست بندي و چوب قالب. فصل هشتم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 

54 

  

  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  080101  . هاي در پيل و قالـب بنديه وسايته مترمربع 115،000  
  

  مترمربع  58،500
 بتن ي جداول به هر ارتفاع برايل و قالب بنديه وسايته
  . درجايزير

080102  

  

  مترمربع  140،000
 كه، ي بتنيوارها و ستونهاي ديل و قالـب بنديه وسايته

  . متر باشد2أنها حداكثر ارتفاع 
 080201  

  

  مترمربع  146،500
 كه، ي بتنيوارها و ستونهاي ديل و قالـب بنديه وسايته

  . متر باشد3 متر و حداكثر 2ـش از يارتفاع أنها ب
 080202  

  

  مترمربع  199،000
 كه، ي بتنيوارها و ستونهاي ديل و قالـب بنديه وسايته

  . متر باشد5داكثر  متر و ح3ـش از يارتفاع أنها ب
 080203  

  

  مترمربع  222،500
 كه، ي بتنيوارها و ستونهاي ديل و قالـب بنديه وسايته

  . متر باشد7 متر و حداكثر 5ـش از يارتفاع أنها ب
 080204  

  

  مترمربع  252،000
 كه، ي بتنيوارها و ستونهاي ديل و قالـب بنديه وسايته

  . متر باشد10 متر و حداكثر 7ـش از يارتفاع أنها ب
 080205  

  

  مترمربع  147،000
 متر 5 با دهانه تا يه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته

  .ل شده باشديكه از دال ساده تشك
 080301  

  

  مترمربع  192،500
 5ـش از ي با دهانه بيه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته

  .ل شده باشدي متر كه از دال ساده تشك10متر تا 
 080302  

  

  مترمربع  172،500

 متر تا 8 با دهانه يه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
ر ير تي كه ارتفاع تا زير و دال وقتي متر، كه مركـب از ت12

  . متر باشد3حداكثر 

 080303  

  

  مترمربع  207،000

 متر تا 8 با دهانه يه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
ر ير تي كه ارتفاع تا زير و دال وقتي متر، مركـب از ت12
  . متر باشد5 متر و حداكثر 3ـش از يب

 080304  

  

  مترمربع  236،500

 متر تا 8 با دهانه يه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
ر ير تي كه ارتفاع تا زير و دال وقتي متر، مركـب از ت12
  . متر باشد7 متر و حداكثر 5ـش از يب

 080305  

  

  مترمربع  302،500

 متر تا 8 با دهانه يه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
ر ير تي كه ارتفاع تا زير و دال وقتي متر، مركـب از ت12
  . متر باشد10 متر و حداكثر 7ـش از يب

 080306  

  

  مترمربع  189،000

ـش از ي با دهانه بيه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
 كه ارتفاع آن تا ير و دال وقتيب از ت متر، مركـ20 متر تا12
  . متر باشد3ر حداكثر ير تيز

 080307  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع  225،000

 12ـش ازي با دهانه بيه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
ر ي كه ارتفاع تا زير و دال وقتي متر، مركـب از ت20متر تا

  . متر باشد5 متر و حداكثر 3ـش از ير بيت

 080308  

  

  مترمربع  256،000

 12ـش از ي با دهانه بيه پلهاي تابليل وقالـب بنديه وسايته
ر ي كه ارتفاع تا زير و دال وقتي متر، مركـب از ت20متر تا

  . متر باشد7 متر و حداكثر 5ـش از ير بيت

 080309  

  

  مترمربع  324،000

ـش از ي با دهانه بيه پلهاي تابليل و قالـب بنديه وسايته
 كه ارتفاع تا ير و دال وقتير، مركـب از ت مت20 متر تا12
  . متر باشد10 متر و حداكثر7ـش از ير بير تيز

 080310  

  

  مترمربع  657،500

 به شكل صندوقه يه پلهاي تابليل و قالب بنديه وسايته
عرض و هر ارتفاع صندوقه با هر با هر دهانه و ) يا طره(

  .ويدستگاه شار

 080311  

  080401   . انحنا باشدي از قالـب كه داراي سطوحيه بها برااضاف  مترمربع  79،300  
  

  مترمربع  48،200
 هرگاه قالـب الزاما در ي قالـب بنديها رديفاضافه بها به 

  . بمانديكار باق
 080402  

  

  مترمربع  30،100

ر تراز سطح يات در زي هر گاه عملي قالـب بندياضافه بها
 در يا تلمبه موتور بي انجام شود و آبكشينيرزمي زيآبها
  . باشدي كار ضرورين اجرايح

 080403  

  

  متر مكعبيدس  10،400

 درز انبساط در بتن با تمام يل و قالـب بنديه وسايته
 بر حسب ي بتنيهاي كـف سازيمصالح الزم، به استثنا

  .حجم درز

 080501  

  

  متر مكعبيدس  6،880

اجرا  در موقع ي بتني هايه انواع درزها در كـف سازيتعب
ل الزم، بدون پركردن درز بر حسب حجم يبه انضمام وسا

  .درز

 080502  

  

  مترمربع  118،000
 از يري جلوگي برايل، چوب بست و تخته كوبيه وسايته
  . ها در هر عمقيزش خاك در پير

 080601  

  

  مترمربع  137،000

 با يـش ساخته بتني پيرهاي تيل و قالـب بنديه وسايته
ساخته  شي پيرهايچنانچه تعداد ت(، يفلزاستفاده از قالب 

 اعمال 080702ف ي ردي عدد باشد، كسر بها24شتر از يب
  ).شود يم

 080701  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع  -750

رها ي كه تعداد تي در صورت080701ـف يكسر بها به رد
 24ر مازاد بر ي هر عدد تي عدد باشد، به ازا24شتر از يب

ست و ير بي تياك بار، بريست و پنجم ير بي تيعدد، برا
  .شتري بيرهاي تعداد تيب براين ترتيششم دو بار و به هم

 080702  

  

  مترمربع   

 با پشـت بند، چوب بسـت و يل و قالـب بنديه وسايته
 ي قالبهايزات الزم برايداربسـت و سكوها و تمام تجه

  . كه سطح مقطع سازه ثابـت باشديم در صورتيلغزنده قا

 080801  

  

  مترمربع   

 با پشـت بند، چوب بسـت و يل و قالـب بنديه وسايهت
 ي قالبهايزات الزم برايداربسـت و سكوها و تمام تجه

  .ر باشدي كه سطح مقطع سازه متغيم در صورتيلغزنده قا

 080802  

  

  مترمكعب  99،300

ـت جدار تونل در ي تثبيل و چوب بسـت برايه وسايته
ر يده و غ فرسوي سخـت ترك دار و سنگي سنگينهايزم

  .همگن

 080901  

  

  مترمكعب  286،000
ـت جدار تونل در ي تثبيل و چوب بسـت برايه وسايته
  .يزشير مقاوم و ريا غيـت و س سي خاكينهايزم

 080902  

  

 متر مربع  204،000

 2ها تـا ارتفـاع        بندي بتن پوششي تونل     ل و قالب  يتهيه وسا 
 .متر از خط پروژه

081001 

  

 متر مربع  404،000

هـا بـه ارتفـاع        بندي بتن پوششي تونـل      ل و قالب  يتهيه وسا 
 . متر از خط پروژه با استفاده از قالب يك پارچه2بيش از 

081002 

  

 مترمربع  216،500

هـاي قالـب يـك پارچـه         گـي  بندي كله   ل و قالب  يتهيه وسا 
 .الينيگ با قطع آرماتور

081003 

  

 مترمربع  279،500

هـاي قالـب يـك پارچـه         يگـ  بندي كله   ل و قالب  يتهيه وسا 
 .الينيگ بدون قطع آرماتور

081004 

  

 درصد  4

بندي درتونـل هرگـاه فاصـله         هاي قالب   اضافه بها به رديف   
 متـر   250بندي از نزديكترين دهانه دسترسي بـيش از           قالب

 250 متر دوم يكبـار،      250براي  .  متر 250باشد، به ازاي هر   
 .هاي بيشتر لهمين ترتيب براي طو  متر سوم دوبار، و به

081005  

  

 درصد  5/1

 در صـورتي    081004 الي   081001هاي    اضافه بها به رديف   
 آبـدار بـوده و نـشت آب بـه     هـاي  زمـين در  بندي قالب كه

  .اي و ناپيوسته باشد صورت قطره

081006 
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 درصد  4

 در صـورتي    081004 الي   081001هاي    اضافه بها به رديف   
بـوده و نـشت آب بـه     آبـدار  هـاي  زمـين  بندي در قالب كه

  .صورت روان و جاري باشد

081007 
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  گرد ميل با  ي فوالد يكارها.   نهم فصل
  

   مقدمه
  
،  ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق رد، وزنيگ ي م  كار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس ي بها  پرداخت  كه ييها رديفدر مورد  .1

  . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  كارخانه يا جدولهاي   استاندارد مربوط يمأخذ جدولها  و به يمي تنظ ت جلسا دستور كارها و صورت
  گونه چي ه  بابت ني و از ا  منظور شده  واحد مربوط يمتهاي، در ق ي آرماتوربند ميا سي   الكترود و مفتول  و مصرف هيته  به  مربوط يها نهيهز .2

  .شود ي نم  پرداخت ي وزن ضافها اي بها  اضافه
 و در   قرار گرفته ها مورد استفادهگرد ميل) يكيا پالستي ياعم از مصالح فلز(   فاصله منظور حفظ  به از كهي مورد ن ي خركها و سنجاقكها يبها .3

  .  است خت پردا  قابل  مربوط يها رديف   و طبق  شده مي تنظ يها جلسه  صورت مانند، بر اساس ي م ي باق بتن
  فيگر از ردي د  و نصف090501  في آنها از رد  وزن  باشد، نصف يا  و مهره چيگر پي د ي و از سو  سو جوش كي مهار از  لي م  كه يدر صورت .4

  .شود ي م  پرداخت090502
، از 050801  في رد ي بها ، اضافه  فصل ني از ا  مربوط يها رديف   بر پرداخت  شود، عالوه  مصرف ا بارتي   در شمعگرد ميل   كه يدر صورت .5

  د قبالً بستهي باگرد ميل.  ستي ن  پرداخت ، قابل090401  في رد ي بها ، اضافه في رد ني ا با پرداخت. شود ي م ، پرداخت يكوب  و شمع ي حفار فصل
  يري جلوگ يبرا.  شود  متصل ي پگرد ميل ، به  و مشخصات نقشه   شود و بعداً مطابق ي جاگذار  حفر شده  در محل يزير  از بتن  و قبل  شده و آماده
  ي داخل  حلقه كي،   قفس  متر طول2 در هر  د حداقلي، با  شده ي حفار  در محل ي و جاگذار  حمل هنگام ها، بهگرد ميل   قفس ر شكليياز تغ

  د طبقيها، باگرد ميل  ي رو ي بتن  پوشش ني و تأم  حفر شده و محل گرد ميل   قفس محور كردن  هم يبرا.  شود  نصب)Ring Bracing(  نگهدارنده
، 050801  في رد يبها  در اضافه اد شدهي  يسكهاي د  و نصب هي ته يبها.  شود  متر نصب3   حداقل فاصله ، به  نگهدارنده ي بتن يسكهاي د مشخصات
  .  است منظور شده

  .  است  شده  متر در نظر گرفته10 حداكثر   تا ارتفاع ي كارها نهيهز برآورد  ي برا  فصل ني ا يها رديف  متيق .6
،   كابل ي جاگذار  مخصوص ، غالف  مختلف ي كابلها ي برا رهيهر قطر، گ  به ، مانند كابل  مصالح  تمام هي ته ، شامل090701  في رد متيق .7

  ي و جاگذار  غالف  درون  كابل ي و جاگذار ، بستن  كردن ، خم دني دستمزد بر امانضم ، به يكي پالست  و لوله يبند  آب ، نوار چسب ي داخل يفنرها
  ني و همچن ماني س  دوغاب قي و تزر هي با ته  كابلها، همراه دني و دستمزد كش  و قالب رهي گ كار بردن  به نهي هز ني، همچن  مخصوص  در محل غالف

   كابل ي تئور  وزن لوگرمي هر ك ي و بازا  است  و مشخصات  نقشه ، طبق  مورد لزوم ماني س  ماسه  منافذ با مالت  كابلها و پر كردن دستمزد قطع
   كابل  و حمل يري بارگ يبها. شود ي م ، پرداخت) مشاور ا با نظر مهندسي   فعال رهي هر گ متر پشتي سانت80  اضافه  به  شده كار رفته  به  كابل طول(

د ييتأ  قبالً به  كه  آن  دهنده لي انبار تحو  كابل  و مبدأ حمل  است ، منظور شده090701  متي، در ق  در كارگاه يباراندازلومتر و ي ك30  تا فاصله
  فيلومتر از ردي ك30 مازاد بر   حمل نهيلومتر، باشد، هزي ك30شتر از ي ب  حمل  فاصله چنانچه. شود ي م ، در نظر گرفته  است دهي مشاور رس مهندس

  عمل  به ي اضاف  پرداخت گونه چياز، هي مورد ن ر لوازمي و سا ، غالف ، قالب رهي گ  حمل بابت.  خواهد شد  پرداخت ونقل  حمل  در فصل وطمرب
ها و  لهي م نيفذ ب كرد و منا  قطع  برش  با دستگاه  مربوط رهي گ يمتري سانت5   حداقل ها را از فاصله لهيد ميكابلها، با  كشش  از اتمام پس. نخواهد آمد

 را با  رهيها و گ لهي م ي، رو ماني س  دوغاب قي از تزر  شود، كامالً مسدود نمود و پس  آن د داخلي با فشار با  كه ر مناسبي را با خم  مربوط رهيگ
  . اندود كرد لوگرمي ك600ار يع  به ماني س  ماسه مالت

ن ي ايها رديف براساس TBM  شده با دستگاه ي حفاريها  نصب در تونليبرا) سگمنت (يساخته بتن شيقطعات پ ينه آرماتوربنديهز .8
  .ستي مجاز نن بابتي، از ايگريدشود و هرگونه پرداخت  ي پرداخت م) داخل تونليب صعوبت حفاريبدون اعمال ضر (فصل
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 لوگرميك 29،400

ل گرد ساده ي كردن و كار گذاشتن مدن، خميه، بريته
 يچيم پي بتن مسلح با سيمتر برايلي م10به قطر تا 

 .الزم

 090101 

  

  لوگرميك  23،000

ل گرد ساده يدن، خم كردن و كار گذاشتن ميه، بريته
 يچيم پي بتن مسلح با سيمتر برايلي م18 تا 12به قطر 

  .الزم

 090102  

  

  لوگرميك  22،600

ل گرد ساده يكردن و كار گذاشتن مدن، خم يه، بريته
 بتن مسلح با يمتر برايلي م20ش از ي و ب20به قطر 

  . الزميچيم پيس

 090103  

  

  عدد  15،300
 نصب در ي شده برايه و نصب قالب آهنگريته

  .يش ساخته بتنيقطعات پ
 090104  

  

  لوگرميك  23،700

ل گرد آجدار يدن، خم كردن و كار گذاشتن ميه، بريته
 بتن مسلح با يمتر برايلي م10 به قطر تا AII از نوع

  . الزميچيم پيس

 090201  

  

  لوگرميك  20،500

ل گردآجدار يدن، خم كردن و كار گذاشتن ميه، بريته
 بتن مسلح يمتر برايلي م18 تا 12 به قطر AIIاز نوع  

  . الزميچيم پيبا س

 090202  

  

  لوگرميك  20،000

ل گردآجدار يتن مدن، خم كردن و كار گذاشيه، بريته
 بتن يمتر، برايلي م20ـش ازي و ب20 به قطر AIIاز نوع 

  . الزميچيم پيمسلح با س

 090203  

  

  لوگرميك  23،900

ل گرد آجدار يدن، خم كردن و كار گذاشتن ميه، بريته
 بتن مسلح با يمتر برايلي م10 به قطر تا AIIIاز نوع 

  . الزميچيم پيس

 090204  

  

  لوگرميك  20،600

ل گرد آجدار يدن، خم كردن و كار گذاشتن ميه، بريهت
 بتن مسلح يمتر برايلي م18 تا 12 به قطر AIIIاز نوع 

  . الزميچيم پيبا س

 090205  

  

  لوگرميك  20،100

ل گرد آجدار يدن، خم كردن و كار گذاشتن ميه، بريته
 بتن يمتر برايلي م20ـش ازي و ب20 به قطرAIIIاز نوع 

  .الزم يچيم پيمسلح با س

 090206  



  گرد كارهاي فوالدي با ميل. فصل نهم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  ايه رشته راه، راهفهرست بهاي واحد پ

 
 
 

60 

  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  لوگرميك  670

ن ييات پاي چنانچه عملگرد ميل يها رديفاضافه بها به 
 با تلمبه ي انجام شود و آبكشينيرزمي زيها تراز آب
  . باشدي كار، ضرورين اجراي در حيموتور

 090401  

  090501   . الزميل مهار با جوشكاريه و نصـب ميته  لوگرميك  27،900  
  090502   .چ و مهرهيل مهار با پيه و نصـب ميته  لوگرميك  31،000  
  

  لوگرميك  29،800

) بولـت(ل مهار دنده شده يه، ساخـت و نصـب ميته
چ و مهره مربوط و كار يل گرد، با پياز هر نوع م

  .يزي الزم، قبل از بتن ري در محلهايگذار

 090503  

  090504   .هله تپانچيوس  بست بهيل و اجرا يه مصالح و وسايته  عدد  8،160  
  

  لوگرميك  12،500

ل گرد ساده با پوشـش رنـگ ي داول از ميه و اجرايته
 فرودگاهها و ي بتني روسازيا مانندآن، براي ياپوكس

  .موارد مشابه آن

 090601  

  

  لوگرميك  13،400

 يل گرد ساده با رنـگ اپوكسي داول از ميه و اجرايته
) Cap( كالهـك ي كه داول دارايامانندآن،در صورتي

 فرودگاهها و موارد مشابه ي بتني روسازيباشد، برا
  .آن

 090602  

  

  لوگرميك   

ل الزم و انجام ير مصالح و وسايه كابل و سايته
ا يـش ساخته ي پي بتنيرهايدن كابل، در تيات كشيعمل

اجرا شده به صورت درجا، بر حسـب وزن كابل 
  .نصـب شده

 090701  

  090702  .چ و مهرهيل مهار دوسر رزوه با پي مه و نصبيته  لوگرميك  35،100  
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   ني سنگ ي فوالد يكارها.   دهم فصل
  

   مقدمه
  
  . است ST37 مانند  ي معمول  فوالد نرم ، از نوع  فصل ني در ا فوالد منظور شده .1
 استاندارد  يها مأخذ جدول   و به كي تئور  وزن  كار طبق رد، وزنيگ ي م  كار صورت  وزن ها بر اساس  آن  پرداخت  كه ييها رديفدر مورد  .2

  . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  كارخانه يها ا جدولي  مربوط
  ي و كارها زدن ، سنگ ني و همچن ي، پرچكار  و مهره چي پ ، بستن ي، جوشكار ي، سوراخكار ي برشكار ي، بها  فصل ني ا يها رديف  در تمام .3

 منظور   واحد مربوط يمتهاي، در ق  و مانند آن ، پرچ  و مهره چي الكترود، و پ  و مصرف هيته  به  مربوط يها نهي، هز نيهمچن.  ت اس ، منظور شده مشابه
  . نخواهد شد  پرداخت  وزن ا اضافهي بها   اضافه  بابت ني و از ا شده

 و گرد ميل،  ، تسمه ، از ورق ي فلز ي پلها  قطعات  و ساختن الح مص هي ته  شامل100204 تا 100201 و 100104 تا 100101  يها رديف  يبها .4
  .  است  ضدزنگ  رنگ  دست كي، با   در هر ارتفاع  آن  و نصب  مختلف يلهايپروف

   لزوم  درصورت ي و جوشكار هر طول  به  نورد شده يلهاي از پروف ي فلز ي شمعها هي ته نهي هز ، شامل100502 و 100501  يها رديف  يبها .5
 و  كار رود، محاسبه  به  شده مي تنظ ي مجلسها ، دستور كار و صورت ، مشخصات  نقشه  طبق  كه  شمع لوگرمي هر ك يازا متها، بهي ق ني، ا است

  .شود ي م پرداخت
ز يباشد و ن ي م  الزم ياز آنها با جوشكار  يبيا تركي و  ي، نبش ي، ناوان ، ورق رآهني از ت ي فلز ي شمعها هي ته نهي هز  شامل100506  في رد يبها .6
  .باشد ي م  الزم ي با جوشكار ا ورقي  ي از سپر فلز ي توخال ي فلز  شمع هي ته نهي هز  شامل100507  يبها
 سپر  شود كه ي م رداخت پ ي و تنها در موارد  است  مختلف يها  اندازه ابعاد و انواع ، به ي فلز ي سپرها هي ته نهي هز  شامل100503  في رد يبها .7

، در  دني از كوب  پس  در بار اول شود كه ي م  پرداخت ي، در صورت في رد ني ا  كامل متيق.  بماند ي كارفرما در كار باق بيا با تصوي   نقشه طبق
   دستگاه صي و تشخ  با محاسبه في رد  شود، درصد پرداخت  گذاشته ي باق ني در زم  بار مصرف كي از  شي ب  كه يدر مورد سپر.  بماند ي باق نيزم

  .  است  منظور شده  پنجم  فصل يمتهاي در ق  آن  استهالك زاني شود م  خارج ني سپر از زم  كه يدر موارد. د كارفرما خواهد بوديي و تا نظارت
   باشد، بابت است  شده  مشاور ساخته تور كار مهندسا دسي   نقشه  طبق  كه  آن رود كمتر از طول ي فرو م ني در زم  كه ي فلز  شمع  طول هر گاه .8
   شمع ي اضاف  طول  آنكه  شرط به. شود ي م  پرداخت  مربوط في رد  كامل ي بها  است  قرار گرفته يعي طب ني از زم  خارج  كه  از شمع  قسمت  آن هيته

  .گر نباشدي د ي در شمعها  استفاده قابل
  . است9/10ن فصل، از نوع ي در اچ و مهره منظور شدهي پيبها .9
  .باشد يقابل اعمال م يكالفبندوزن كل ،  به ي در كالفبندل بال پهني در صورت استفاده از پروف100303 فياضافه بها به رد .10
  . استه در امتداد محور راهير تابليه هر دهانه در ارتفاع زين دو پايها،  منظور از دهانه، فاصله داخل به داخل ب در پل .11
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 لوگرميك 30،400

 يرها و بادبندهايه مصالح، ساخـت و نصـب تيته
 . متر، در هر ارتفاع24 به دهانه تا ي فلزيپلها

 100101 

  

  لوگرميك  31،800

 يرها و بادبندهايه مصالح، ساخـت و نصـب تيته
 متر، در 36 متر تا 24ـش از ي به دهانه بي فلزيپلها

  .هر ارتفاع

 100102  

  

  لوگرميك  32،400

 يرها و بادبندهايه مصالح، ساخـت و نصـب تيته
 متر، در 48 متر تا 36ـش از ي به دهانه بي فلزيپلها

  .هر ارتفاع

 100103  

  

  لوگرميك  35،300

 يرها و بادبندهايه مصالح، ساخـت و نصـب تيته
 متر، در 60 متر تا 48ـش از ي ب به دهانهي فلزيپلها

  .هر ارتفاع

 100104  

  

  لوگرميك  48،100
 يه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهايته

  . متر، در هر ارتفاع24 به دهانه تا ي فلزيپلها
 100201  

  

  لوگرميك  49،600

 يه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهايته
 متر، در 36 متر تا 24ـش از ي به دهانه بي فلزيپلها

  .هر ارتفاع

 100202  

  

  لوگرميك  50،100

 يه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهايته
 متر، در 48 متر تا 36ـش از ي به دهانه بي فلزيپلها

  .هر ارتفاع

 100203  

  

  لوگرميك  53،000

 يه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهايته
 متر، در 60 متر تا 48ز ـش اي به دهانه بي فلزيپلها

  .هر ارتفاع

 100204  

  

  لوگرميك   
ر و ساخـت و ي بهمن گيهاي گالريه مصالح فلزيته

  .به طور كامل، يبا مقاطع فوالدنصـب آنها 
 100301  

  

 كيلو گرم  36،600

هـا از     بندي داخل تونل   تهيه مصالح فلزي براي كالف    
آ ، ساخت و نصب     )قاب (تيرآهن معمولي و مانند آن    

 .نها به طور كامل، در حالي كه در كار باقي بماند

100302 

  

 كيلو گرم  28،900

گـرد و     ميـل از  بنـدي    تهيه مصالح فلزي براي كـالف     
 ها به طور كامل     ساخت و نصب آ ن     )لتيس(مانند آن   

 .، در حالي كه در كار باقي بماندداخل تونل

100303 



  كارهاي فوالدي سنگين. فصل دهم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 
 

63 

  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 درصد  5

 درتونـل   100303و100302هـاي     اضافه بها به رديف   
هرگاه فاصله از نزديكترين دهانه دسترسـي بـيش از          

 متـر   250بـراي   .  متر 250 متر باشد، به ازاي هر     250
بار، و به همين ترتيـب        متر سوم دو   250دوم يكبار،   
 .هاي بيشتر براي طول

100304 

  

  كيلو گرم  11،300
 از صـورت اسـتفاده   در ،100302 رديف به بها اضافه

  .پهن بال پروفيل
100305 

  

 درصد  5/1

 در  100303 و   100302هـاي     اضافه بهـا بـه رديـف      
 آبـدار  هاي زميندر  قاب گذاري يا لتيس صورتي كه

  .اي باشد بوده و نشت آب به صورت قطره

100306 

  

 درصد  4

 در  100303 و   100302هـاي     اضافه بهـا بـه رديـف      
 آبـدار  هـاي  زمين در قاب گذاري يا لتيس صورتي كه

  .آب به صورت روان و جاري باشدبوده و نشت 

100307 

  

  مترطول   

ه مصالح و نصـب كامل پوشـش درز انبساط شانه يته
 25 ييزان جابجاي با مي دندانه دار خارجي فوالديا
چ و مهره ي و پيبند  آبيكيمتر، با ورقه الستيليم

  . پليل رويدر سطح اتومبمربوط 

 100401  

  

  مترطول   

ل پوشـش درز انبساط شانه ه مصالح و نصـب كاميته
 50 ييزان جابجاي با مي دندانه دار خارجي فوالديا
چ و مهره ي و پيبند  آبيكيمتر، با ورقه الستيليم

  . پليل رويدر سطح اتومبمربوط 

 100402  

  

  لوگرميك  27،500
 و ساخـت و نصـب پوشـش يه مصالح فلزيته
  .ها  درز انبساط در پلي برايفلز

 100403  

  100501   . به هر اندازهHمقطع   باي فلزيه شمعهايته  وگرمليك     
  100502   . به هر اندازهيا  لولهي فلزيها ه شمعيته  لوگرميك  20،200  
  

  لوگرميك  22،000
 كه سپر در ي به هراندازه، در صورتيه سپرفلزيته

  . بمانديده شده باقيمحل كوب
 100503  

  

  لوگرميك  17،300

 يبه هر قطر برا) casing (ي فلزيه لوله هايته
 ي كه لوله در محل حفاري، در حالتيات حفاريعمل
  . بمانديباق

 100504  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  لوگرميك  29،100
 ي نوك شمعها و سپرهايه و نصـب حفاظ فلزيته
  .ـش ساختهي پيبتن

 100505  

  

  لوگرميك  23،100
ا ي ي، نبشيرآهن، ورق، ناوداني از تيه شمع فلزيته
  . از آنهايبيترك

 100506  

  100507   .ا ورقي ي از سپر فلزي توخاليه شمع فلزيته  لوگرميك  22،000  
  

  لوگرميك   

 در ،100104 تـا  100101 يهـا  رديـف  بـه  بهـا  اضـافه 

 فـوالد  ي بـه جـا    ST52 از فـوالد  صـورت اسـتفاده  
.ST37  

100601  
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    سبك ي فوالد يكارها.  ازدهمي  فصل
  

   مقدمه
  
   استاندارد مربوط يمأخذ جدولها  و به كي تئور  وزن  كار طبق رد، وزنيگ ي م  كار صورت  وزن  آنها بر اساس  پرداخت  كه ييها رديفدر مورد  .1
  . و منظور خواهد شد  محاسبه  سازنده  كارخانه يا جدولهاي
  ي و كارها زدن ، سنگ ني و همچن يپرچكار،   و مهره چي پ ، بستن ي، جوشكار ي، سوراخكار ي برشكار ي، بها  فصل ني ا يها رديف  در تمام .2

 منظور   واحد مربوط يمتهاي، در ق  و مانند آن ، پرچ  و مهره چي الكترود، پ  و مصرف هيته  به  مربوط يها نهي، هز نيهمچن.   است ، منظور شده مشابه
  . نخواهد شد  پرداخت  وزن ا اضافهي بها   اضافه  بابت ني و از ا شده

   مربوط ي فصلها يها رديف از   آنها، جداگانه يساز ي و پ يكن ي پ نهي دارد، هز يساز ي و پ يكن يپ از بهي آنها ن ي اجرا  كه  فصل ني از ا ييها رديف .3
  .شود ي م  كار پرداخت  حجم  قلت  علت  به30/1  بي ضر با اعمال

ه ي در بق.باشد ي م  شده  در نظر گرفته  مشخصات  به  با توجه زهي گالوان9/10 اي 8/8   از نوع110103  في در رد  شده  بكار برده  و مهره چيپ .4
  . استيچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولي چنانچه پها رديف

ا ي كمتر   ضخامت ني دستور كارفرما ا  طبق باشد چنانچه ي م كروني م100  زاني م ها به ها و زبانه  تسمه  كردن زهي گالوان ي برا110105  فيرد .5
  .شود ي م  مزبور محاسبه في متناسباً از رد  آن يشتر شود بهايب

بـه   باتوجـه  (overlap) ياب همپوشـان ستـ ح نصب شده با ايوالد فيها ك شبكهيس وزن تئور، براسا(wire mesh) ي فوالديها  وزن شبكه .6
  . شود يم هبساحا دستور كار مربوط مي ويها و مشخصات فن  نقشه

  :هاي ناشي از موارد زير در نظر گرفته شده است  هزينه) مش(گرد پيش جوش  هاي اجراي شبكه ميل  در رديف.7
شود و    ي كه براي تثبيت مش نصب مي      يگردها  سنجاقي، هر نوع مالت سيماني، ميل     (تهيه، آماده سازي و نصب مهار كننده هاي مورد نياز           . 7-1

  ،)شود ه به كمك تفنگ بادي نصب ميهاي فوالدي ك هاي انتظار و يا ميخ سيم
  .هاي مورد نياز بريدن و خم كردن، نصب و تثبيت و منطبق كردن شبكه فوالدي در هر ارتفاع با سطوح حفاري شده، توسط مهار كننده. 7-2
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 لوگرميك  

 راه يبه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانيته
ه ها و اتصاالت مربوط يزه با پاياز ورق گالوان) ليگاردر(
 .ي راه و پلها ازنوع خارجي كناره هايبرا

 110101  

  

  لوگرميك  36،100

 راه يه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبيته
ه ها و اتصاالت مربوط يزه با پاياز ورق گالوان) ليگاردر(
  .ـت داخل كشور راه و پلها از نوع ساخي كناره هايبرا

 110102  

  

  لوگرميك  29،100
 مختلف به ابعاد ي آجدار فوالديها ه و نصب تسمهيته
  .چ و مهره الزمي مسلح كردن خاك با پيبرا

 110103  

  

  لوگرميك  20،300
 در قطعات ير فوالديگ  تسمهيها  زبانهيه و جاگذاريته
  . مسلح كردن خاكيش ساخته براي پيبتن

 110104  

  

  لوگرميك  8،680
 كه ي در صورت110104 و 110103 يها رديفاضافه بها به 

  .زه شونديكرون گالواني م100زان ي م ها و زبانه ها به تسمه
 110105  

  

  لوگرميك  28،400
م راه به هرشكل و يه تابلوها و عالي پايه مصالح فلزيته

  .ر از صفحه تابلوياندازه، ساخـت و نصـب كامل آنها به غ
 110201  

  

  لوگرميك  28،600
به ) فنـس (يميه حفاظ تور سي پايه مصالح فلزيته

  .هرشكل و اندازه و نصـب كامل آن
 110202  

  

  لوگرميك  32،100
، يه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشيته

  . و مانند آنهايناودان
 110203  

  

  لوگرميك  35،500
 يلهايوفه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پريته

  .يتوخال
 110204  

  

  لوگرميك  38،500
 حفاظ ي برايزه حصاري گالوانيميه و نصـب تور سيته

  .اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم اتصال
 110205  

  110206   .م خاردار با اتصاالت الزميه و نصـب سيته  لوگرميك  35،700  
  

  لوگرميك  24،100

، ي از نبشي، دستـك فلزهي پايه، ساخـت و كارگزاريته
م ي نصـب سيرآهن و مانند آن، براي، تي، ناودانيسپر

  . مشابهير كارهاي و سايميا تور سيخاردار 

 110207  

  

  لوگرميك  31،100
م ي عالينصب تابلوهاساخـت و  و ي مصالح فلزهيته

  .آهن  خطوط راهيثابت خط
 811020  

  

  لوگرميك  44،700
 ي، براي چدني و درپوشهاه و نصب لوله، سر ناودانيته

  . پلها و موارد مشابه آني روي سطحيه آبهايتخل
 110301  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  لوگرميك  22،600

 ي مربوط و نصـب آنها روي با قابهاي چدنيه درپوشهايته
 يه و به كار بردن مصالح الزم برايچاهكها، به انضمام ته

  .م قابهايتحك

 110302  

  

  لوگرميك  23،900

 ي روي فلزي و انواع پلهاي فلزيچه هايه و نصـب دريته
 يلهاير پروفيرآهن، ورق و ساي، تيابروها و كانالها از ناودان

  .دنيي و سايالزم با جوشكار

 110303  

  

  لوگرميك  26،500

ل يساخته شده از م) مش(ش جوش يل گرد پيه شبكه ميته
م يدن و كار گذاشتن همراه با سيگرد ساده، به انضمام بر

  . الزميچيپ

 110401  

  

  لوگرميك  29،200

ل يساخته شده از م) مش(ش جوش يل گرد پيه شبكه ميته
م يدن و كار گذاشتن همراه با سيگردآجدار، به انضمام بر

  . الزميچيپ

 110402  

  

 كيلو گرم  46،300

سـاخته شـده از     ) مـش (گرد پـيش جـوش        تهيه شبكه ميل  
هـا، بـه انـضمام بريـدن و كـار             گرد ساده داخـل تونـل       ميل

 .الزم تن همراه با سيم پيچي و سيم انتظارگذاش

110403 

  

 كيلو گرم  48،900

سـاخته شـده از     ) مـش (گرد پـيش جـوش        تهيه شبكه ميل  
هـا، بـه انـضمام بريـدن و كـار             داخل تونل  آجدار گرد  ميل

 .گذاشتن همراه با سيم پيچي و سيم انتظارالزم

110404 

  

 درصد  5/5

نـل هرگـاه فاصـله      هاي مش بندي درتو     اضافه بها به رديف   
  متـر 250بندي از نزديكترين دهانه دسترسـي بـيش از     مش

 250 متر دوم يكبار،     250 براي    . متر 250باشد، به ازاي هر   
 .هاي بيشتر بار، و به همين ترتيب براي طول متر سوم دو

110405 

  

 درصد  5/1

  در صورتي كه110404 و 110403هاي  اضافه بها به رديف
 آبـدار و نـشت آب بـه صـورت     ايهـ  زمـين در  بندي مش
  .اي باشد قطره

110406 

  

 درصد  4

  در صورتي كه110404 و 110403هاي  اضافه بها به رديف
 آبدار و نشت آب به صورت جاري هاي زميندر  بندي مش
  .باشد

110407 
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   درجا بتن.   دوازدهم فصل
  

   مقدمه
  
  . شود نيي تع  آن  صراحتاً نوع ، مگر آنكه  است ي پرتلند معمول ماني، س  عام صورت   به ماني، منظور از س  فصل ني ا يها رديف  در تمام .1
  . خواهد بود ماني پ ي فن مشخصات  به ، با توجه  در بتن  مصرف ي، برا ا شكستهي  يا  رودخانه يعي طب صورت  به  و ماسه  شن انتخاب .2
 و   مـصرف   تـا محـل    برداشـت  لومتر از مركز ثقلي ك كي   تا فاصله  و حمل يري، بارگ ي سنگ لح مصا هي ته نهي، هز  فصل  ني ا  يها  رديف  در تمام  .3

 يهـا   رديف   مورد، طبق    مازاد، بر حسب     حمل  يبها. لومتر تجاوز كند  ي ك  كي از    ي سنگ   مصالح   حمل   فاصله  هر گاه .   است  ، منظور شده    يبارانداز
   هر ي برا  و ماسه  شن  متر مكعب3/1  ، معادل  و ماسه لومتر شني ك كي مازاد بر   حمل نهي هز  محاسبه يبرا. شود ي م ، پرداخت121002 و 121001

 5/0  بي، ضر  ماسه ي، برا3/1  بي ضر يجا  باشد، به  متفاوت  بتن  و ماسه  شن ني تأم  محل  كه يدر صورت. شود ي م  در نظر گرفته  بتن متر مكعب
  .رديگ ي قرار م عمل  مالك8/0  بي، ضر  شن يو برا

  لومتر، بر اساسي ك30 مازاد بر   حمل نهي و هز متها منظور شدهي، در ق يلومتر و باراندازي ك30   تا فاصله ماني س  و حمل يري بارگ نهيهز .4
  .شود ي م  پرداخت  و نقل  حمل  درفصل  مربوط يها رديف

،  ي و بارانداز  مصرف  تا محل  برداشت لومتر از محلي ك كي   تا فاصله  فصل ني واحد ا يهامتي، در ق ي مصرف  آب  و حمل يري، بارگ يبها .5
تر ي ل250 ساخت و يتر براي ل250(تر ي ل500  ي بر مبنا ي اضاف  حمل يلومتر باشد، بهاي ك كي مازاد بر   حمل  فاصله هر گاه.   است منظور شده

  .شود ي م ، پرداخت ني با ماش ي خاك اتي عمل ، از فصل030910  في رد ، طبق  بتن  هر متر مكعب يبرا) ي عمل آوريبرا
  ، هر گونه  نمودن ، مرتعش  مختلف اشكال  به  بتن ختني، ر  مصرف محل  به  در كارگاه  شده  ساخته  بتن ، حمل ، ساختن  مصالح يبند  دانه نهيهز .6

 ي در صورت.  است  منظور شدهها رديف واحد  يها، در بها نهير هزي و سا  بتن  نگهداشتن  مرطوب،  بتن  و پاش ختي، ر  كردن  از متراكم ي ناش افت
  .شود ي پرداخت م120801ف ي رديكسر حمل شود بهايد با تراك ميستگاه بتن تا محل مصرف بايكه بتن به لحاظ بعد فاصله ا

  . كسرنخواهد شد يزير  بتن ا كمتر باشد، از حجمي   متر مكعب05/0ا  از آنه كي هر   حجم  كه  در بتن  شده هي تعب يها  حفره حجم .7
  .دباش ي نم پرداختقابل ، )120201  فيردموضوع (نسشر ي با فيزيو بتن ر) مگر(نظافت   يها  بتنيبرا، 120301  فيرد ياهب .8
  .شود ي نم باال پرداخت  به ي از پ يزير  بتن ي بها ، اضافه120305 و 120304  يها رديف از  كي هر  با پرداخت .9
  . خواهد بود ر دالي، تا ز  ارتفاع  محاسبه ي باشد، مبنا  شده لي تشك  از دال  پل هي تابل ، چنانچه120305 و 120304  يها رديفدر  .10
 بر   عالوه يي بها  اضافه گونه چيه شود،  كسر انجامي م  با تراك  آن ساز و حمل  بتن  دستگاه  توسط  بتن ، ساخت ي فن  مشخصات  طبق چنانچه .11
ساز،   بتن  دستگاه  تا محل  بتن ي سنگ  و مصالح لومتر آبي ك كي مازاد بر   حمل يشود، ول ي نم ، پرداخت  فصل ني در ا  شده ينيب شي پ يمتهايق

  في، از رد  شده ختهي ر  بتن  حجم ، بر حسب ف مصر ساز تا محل  بتن  دستگاه كسر از محلي م  با تراك  بتن شود و حمل ي م  و پرداخت محاسبه
  . مشاور برسد د مهندسيي تأ د بهيساز با  بتن  استقرار دستگاه  محل  حالت نيدر ا. شود ي م ، پرداخت120801

 و تميز كاري شستشو شامل ،است شده بيني پيش ها  تونلدر حفاظتي عمليات انجام منظور به كه ،120402  و120401 هاي رديف واحد بهاي .12
 وسايل آزمايش انجام ،آزمايشي هاي پانل تهيه ،آزمايشي هاي نمونه برداشت زودگير، اضافي مواد با پاشي اجراي بتن و مصالح سطوح، تهيه

ها  نقشه روي از شده گيري اندازه نظري مساحت حسب بر ،پرداخت قابل مقادير ،است عمليات صحيح براي اجراي الزم كارهاي و حفاري
  .شد خواهد محاسبه تونل نيمرخ واقعي پرداخت قابل خط طول در )قطع حفاري طبق نقشهم(

   مربوط يها نهي هز  تمام ، شامل  است  شده ينيب شي در تونلها پ ي حفاظت اتي عمل منظور انجام  به ، كه120505 تا 120501  يها رديف  يبها .13
  قي تزر ي برا  الزم ي كارها  و تمام ي، مواد كمك يريگ شها و اندازهي، آزما قي تزر يها  و لوله  دستگاه مانضما  به قي و تزر ، حفر سوراخ  مصالح هيته به

  يريگ  اندازه ي و در برگها دهي مشاور رس  مهندس بيتصو  و به  شده قي تزر  در واقع  كه يري از مقاد  است ، عبارت  پرداخت ر قابليمقاد.  است
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  پوشش  به  مربوط متي كار، در ق ني ا نهي نخواهد آمد و هز عمل  به ي اتصال قي تزر  بابت يا  جداگانه  پرداخت گونه چيه.  ست ا  شده  ثبت روزانه
  .  است  منظور شده يميدا

  فيرد در مورد  ي مصرف  خشك  و منظور از ماده  است ي مصرف  مواد خشك ي برا120505 تا 120502  يها رديف در   مورد محاسبه وزن
  .باشد ي م  شده  مصرف ماني س  وزن120502

  ي از اجرا ي ناش يها نهي هز  اضافه منظور جبران شود و به ي، برآورد م  فصل ني ا يها رديف از   شمعها، با استفاده  شده ي حفار  محل يزير بتن .14
   مبنا و با توجه نيز بر همي ن  آن  پرداخت  كه  است  شده ينيب شي، پ يكوب  و شمع ي حفار ، از فصل050802  في رد ي بها  شمعها، اضافه بتن
  .شود ي م  انجام18 تا 15  يبندها به

  ي روان يد دارايشود و با ي م  انجام ي حفار  از گل  با استفاده  لزوم  و در صورت)Tremie(  ي ترم لهيوس  به ي حفار  در محل يزير بتن .15
)Slump( 15 محل ي خال ي فضاها  تمام  بتن  باشد كه يصورت  شود و به  انجام يزير  بتن نيد در حي با ي روان يريگ اندازه. شدمتر باي سانت18 تا   

 دارد،   ادامه يزير  بتن  كه ي شود، در مدت  استفاده  مخصوص  از غالف  بتن ختني ر ي برا  كه ي منظور، در صورت ني ا به.  را كامالً پر كند يحفار
 متر 12  طور مستمر و حداقل  به  باشد و بتن  متر در بتن3   حداقل شهي هم  آن ي انتها  كرد كه د توجهي با ي شود، ول دهي كش روني ب كم د كمي با غالف
 در  ي ترم  لوله ي انتها  همواره  شود كه د كامالً دقتي شود، با  انجام تي و بنتون  آب  در مخلوط يزير  بتن چنانچه.  شود ختهي ر  در ساعت مكعب

  ها نشان  در نقشه  كه ي متر باالتر از رقوم كي حداكثر   تا رقوم يزير بتن. دي آ عمل  به يري جلوگ تي و بنتون  آب  شدن  باشد تا از مخلوط ي باق بتن
   بتن ختني ر ي شود تا برا دهي بر  مورد لزوم دازه آنها تا ان د سر تمامي شمعها، با يزير  كار بتن  از اتمام  و پس افتي خواهد  ، ادامه  است  شده داده
  . شود  كامالً آماده هيپا

  ي شمعها ي و برا  شمع  متر طول كي حداكثر   متر، معادل كي تا قطر  ي شمعها ي شود، برا دهيد بري با ، كه  از شمع  قسمت  آن يزير  بتن يبها .16
 شود،  دهيد بري با  كه  از شمع  قسمت  آن دني بر يبها. شود ي م  و پرداخت ، محاسبه  برابر قطر شمع و حداكثر  اجرا شده  طول شتر، معادليبا قطر ب
  .شود ي م ، پرداخت بي تخر اتي عمل  از فصل  مربوط يها رديف  براساس

  ي سوراخها  پرشدن ي برا  بتن  مصرف د، اضافهشو ي م  انجام ي ترم قيطر  به ، كه  آن ي خال ي و فضاها  شده ي حفار ي در محلها يزي ر  بتن يبرا .17
  يبرا.   است  پرداخت  مشاور قابل د مهندسييا تأي   نقشه  طبق كي تئور  درصد مازاد بر حجم10  ، حداكثر تا سقف  شمع ي و انبار انتها جداره
 و  مي ترس  مختلف  در اعماق د نمودار مصرفي، با  بتن ف مصر زاني از م ي و آگاه ي احتمال  از الغرشدن يري و جلوگ  شده ي حفار  مقطع كنترل

  . مشاور برسد  مهندس دييتأ به
   بتن ي اجرا ني و همچن  آب ر سطحي در ز يزير  و بتن  مخصوص  از غالف  از استفاده ي ناش ، صعوبت ي حفار ي در محلها يزير در مورد بتن .18

  .شود ي نم  پرداخت  بابت ني از ا يي بها  و اضافه متها منظور شدهي، در ق مسلح در بتن
  . ستي ن  پرداخت ، قابل120309  فيشر، رديني با ف يزير  بتن في رد با پرداخت .19
  نوع  به ، با توجه)120404 تا 120401  يها رديف در  ر مورد مصرفي مواد زودگ يباستثنا( باشد  ي ضرور  بتن يها ي از افزودن  استفاده چنانچه .20
   فصل ني ا يها رديف و جزو  هي واحد موردنظر ته ي و بها دار، شرح  ستاره يها رديف  هي ته  دستورالعمل از، بر اساسي مورد ن  ماده مشخصاتو 

  .شود يمنظور م
  .ودش ي م  انجام بست  و چوب يبند  قالب  در فصل  شده نيي تع  روش  طبق يزير  بتن  ارتفاع يريگ  اندازه  فصل نيدر ا .21

ـ چ  يده در ه  ين ضخامت بتن پاش   يباشد بنابرا   يده شده م  يده، حد اقل ضخامت بتن پاش     يظور از ضخامت بتن پاش    نم. 22   سـطح  يك از قـسمتها  ي
 پركـردن  ي بـرا  يده شـده اضـاف    ينـه بـتن پاشـ     يهز.  كمتـر باشـد    يهـا و مشخـصات فنـ           از ضخامت خواسته شده طبق نقشه      يستي نبا يبتن پاش 
 و خارج كـردن آن      يط كار از بتن اتالف    يز كردن مح  ي و تم  ينه بتن اتالف  ين هز ياز و همچن  يقل ضخامت مورد ن   دان ح يام و ت  ي سطح يهايناهموار

 نخواهد گرفت  صورتيچگونه اضافه پرداختين بابت هيده و از اي منظور گرديف بتن پاشي رديمواد در بها

  .هر زاويه و ارتفاع منظور شده استهاي بتن پاشي هزينه اجراي عمليات در سطوح با  در بهاي رديف. 23
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گيرد كه نشت آب بسيار شديد باشد و خروج آب با ريزش شديد مقطع   فقط به مقاطعي از تونل تعلق مي120405اضافه بهاي رديف . 24
  .يد كارفرما قابل پرداخت مي باشدييد مهندس مشاور و تايرديف فوق پس از تا. حفاري توأم باشد

  .باشد يد مهندس مشاور ميي در مقاطع آبدار تونل با تا120404 و 120403هاي  رديفشمول هر يك از . 25
 و 120703هاي بتن پاشي و بتن ريزي در تونل بهاي مربوط بر اساس رديف   كيلوگرم در رديف300در صورت مصرف سيمان مازاد بر . 26

  .شود با اعمال ضريب صعوبت عمق تونل محاسبه و پرداخت مي
 قابل 120902يد مهندس مشاور تمامي بتن ريزي از رديف يه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب يكپارچه بتن ريزي شود با تاچنانچ. 27

  .پرداخت مي باشد
  .نيست اعمال قابل 120107 رديف به 120703 رديف بهاي اضافه. 28
 شده يكن ين پيما در زمي مستقيزي نباشد و بتن ريبند  قالبيجرااز به اي نيها با بتن وزن ي پي اجرايد مهندس مشاور براييچنانچه به تا. 29

 طبق يبه عنوان مثال اگر ابعاد پ. شود ي طبق نقشه اضافه ميمتر به ابعاد پ ي سانت3، از هر طرف مقدار ي محاسبه حجم بتن پيانجام شود برا
  :تن منظور شده برابر خواهد بود باحجم ب.  متر باشد1 ي بتني متر طول و ارتفاع پ11 متر عرض، 5/1 ينقشه دارا

  06/11 × 56/1 × 1 = 25/17                                                                                 متر مكعب  
  
  

                                                                            
  
  

  
                            
                            
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    بتن درجا. فصل دوازدهم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 

 71

  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمكعب 345،500

ا شكسته، ي يعي بتن باشن و ماسه شسته طبيه و اجرايته
مان در متر يلو گرم سي ك100، با يا از مصالح رودخانه

 .مكعـب بتن

 120101 

  

  مترمكعب  389،000

ا شكسته، ي يعيته طب بتن باشن و ماسه شسيه و اجرايته
مان در متر يلو گرم سي ك150، بايا از مصالح رودخانه

  .مكعـب بتن

 120102  

  

  مترمكعب  437،500

ا شكسته، ي يعي بتن باشن و ماسه شسته طبيه و اجرايته
مان در متر يلو گرم سي ك200، با يا از مصالح رودخانه

  .مكعـب بتن

 120103  

  

  مترمكعب  482،000

ا شكسته، ي يعي بتن باشن و ماسه شسته طبيه و اجرايته
مان در يلو گرم سي ك250، بايا از مصالح رودخانه

  .مترمكعـب بتن

 120104  

  

  مترمكعب  525،500

ا شكسته، ي يعي بتن باشن و ماسه شسته طبيه و اجرايته
مان در يلو گرم سي ك300، بايا از مصالح رودخانه

  .مترمكعـب بتن

 120105  

  

  كعبمترم  565،500

ا شكسته، ي يعي بتن باشن و ماسه شسته طبيه و اجرايته
مان در يلو گرم سي ك350، بايا از مصالح رودخانه

  .مترمكعـب بتن

 120106  

  

  مترمكعب  605،000

ا شكسته، ي يعي بتن باشن و ماسه شسته طبيه و اجرايته
مان در يلو گرم سي ك400، با يا از مصالح رودخانه

  .مترمكعـب بتن

 120107  

  

  مترمكعب  662،000

ا ي يعيه مصالح، ساخـت بتن باشن و ماسه شسته طبيته
مان در يلو گرم سي ك400، بايا شكسته، از مصالح رودخانه

شر با هر ضخامـت، به يني با فيزير متر مكعـب بتن، بتن
  . الزميبند قالب، رگالژ و يـب بنديانضمام ش

 120201  

  

  مترمكعب  20،600
  چنانچه بتن دريزير  بتنيها فرديبه  اضافه بها
  .ا كمتر اجرا شوديمتر ي سانت15 يضخامتها

 120301  

  

  مترمكعب  49،900
ه پلها، يوارها و پاي به باال در دي ازپيزي بتن رياضافه بها

  . متر5 واقع تا ارتفاع ي حجمهايبرا
 120302  

  

  مترمكعب  93،100
ه پلها، ي پاوارها وي به باالدر دي از پيزي بتن رياضافه بها

  . متر10 متر تا5ـش از ي واقع در ارتفاع بي حجمهايبرا
 120303  

  

  مترمكعب  43،200
ر و يدال، ت(  پلهاياده رويه و پي تابليزي بتن رياضافه بها

  . متر باشد5ر تا ير تي، هرگاه ارتفاع تا ز)رچهيت
 120304  



    بتن درجا. فصل دوازدهم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 

 72

  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  66،500

ر و يدال ، ت( پلها ياده رويه و پي تابليزي بتن رياضافه بها
 متر 10 متر تا 5ـش از ير بيت ريز ، هرگاه ارتفاع تا)رچهيت

  .باشد

 120305  

  

  مترمكعب  38،500
 يرهاي تيزي بتن ري بتن درجا برايها رديفاضافه بها به 

  .دهيده پـس كشيتن
 120306  

  

  مترمكعب  60،100

ر سطح آب انجام ي كه زيزي هر نوع بتن رياضافه بها
 ي الزامين انجام كار با تلمبه موتوري حيبكششود و آ

  .باشد

 120307  

  120308   .ي بتنيه هايار انداختن سطح رويزبركردن و ش  مترمربع     
  

  مترمربع   
 در ي بتنيه هاي و مرتعـش كردن روي ماله كشياضافه بها
  .فرودگاهها

 120309  

  

  مترمكعب  9،960
 مصرف بتن  درصورتيزي بتن ريها رديفاضافه بها به 
  .دربتن مسلح

 120310  

  

 متر مربع  38،100

 كيلـوگرم   300تهيه و اجراي بتن پاشي جداره تونل با بتن          
متـر    اليه اول به ازاي هر سـانتي       سيمان در هر متر مكعب،    

 .ضخامت

120401 

  

 متر مربع  28،200

هاي بعدي جداره تونل با بتن       تهيه و اجراي بتن پاشي اليه     
ن در هــر متــر مكعــب، بــه ازاي هــر  كيلــوگرم ســيما300
 .متر ضخامت سانتي

120402 

  

  درصد  3

بـتن    در صـورتي كـه     بـتن پاشـي   هاي    اضافه بها به رديف   
اي  هاي آبـدار و نـشت آب بـه صـورت قطـره      زمين پاشي
 .باشد

120403 

  

 درصد  7

بـتن    در صـورتي كـه     بـتن پاشـي   هاي    اضافه بها به رديف   
 صـورت روان و   آبـدار و نـشت آب بـه   هـاي  زمين پاشي

 .جاري باشد

120404 

  

 درصد  15

بـتن    در صـورتي كـه     بـتن پاشـي   هاي    ضافه بها به رديف   ا
 آبدار بـا نـشت آب بـسيار زيـاد تـوام بـا       هاي زمين پاشي

  .ريزش باشد

120405 

  

 درصد  10

هاي بتن پاشي درتونـل هرگـاه فاصـله           اضافه بها به رديف   
 متـر   250از  بتن پاشي از نزديكترين دهانه دسترسي بـيش         

 250 متر دوم يكبار،     250براي  .  متر 250باشد، به ازاي هر   
 .هاي بيشتر متر سوم دوبار، و به همين ترتيب براي طول

120406 
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب   
مان يق با مالت ماسه سيات تزري عمليه مصالح و اجرايته

  .ها در تونل
 120501  

  

  تن   
مان در يق با دوغاب سيات تزري عمليه مصالح و اجرايته

  .تونلها
 120502  

  

  تن   
ق با خاك رس اصالح يات تزري عمليه مصالح و اجرايته

  . در تونلهايشده محل
 120503  

  

  تن   
ـت در يق با بنتونيات تزري عمليه مصالح و اجرايته

  .تونلها
 120504  

  

  تن   
م در يكات سديق با سليات تزري عمليه مصالح و اجرايته

  .تونلها
 120505  

  

  مترمكعب  36،000
، در يا بتن پاشي يزي بتن ريها رديفاضافه بها به 

  .ه شودي تهي كه شن و ماسه بتن از سنـگ كوهيصورت
 120601  

  

  لوگرميك  19
ا مالتها ي در بتن و 2مان نوع ي مصرف سياضافه بها برا

  .1مان نوع ي سيبه جا
 120701  

  

  لوگرميك  39
امالتها به ير بتن و  د5مان نوع ي مصرف سياضافه بها برا

  .1مان نوع ي سيجا
 120702  

  

  لوگرميك  870
 نسبـت به يمان اضافيسهر نوع  مصرف ياضافه بها برا

  .يزير  بتنيها رديفار درج شده در يع
 120703  

  

4،150  
  -مترمكعب 

  لومتريك

كسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل يحمل بتن با تراك م
لومتر به تناسـب يكسر ك. رلومتيـك كي هريمصرف، به ازا

  . شوديمحاسبه م

 120801  

  

  مترمكعب  641،500

شكـسته،   شن و ماسه شسته طبيعي يا      تهيه و اجراي بتن با    
 داخـل    از خط پروزه    متر 2اي تا ارتفاع     از مصالح رودخانه  

 . كيلو گرم سيمان در مترمكعب بتن300تونل، با 

 120901  

  

  مترمكعب  677،500

شكـسته،   تن باشن و ماسه شسته طبيعي يـا       تهيه و اجراي ب   
  از خـط پـروژه      متر 2اي ارتفاع بيش از      از مصالح رودخانه  

 . كيلو گرم سيمان در مترمكعب بتن300داخل تونل، با 

 120902  

  

  درصد  5

هاي بتن ريزي درتونـل هرگـاه فاصـله           اضافه بها به رديف   
 متـر  250بتن ريزي از نزديكترين دهانه دسترسي بـيش از         

 250 متر دوم يكبار،     250براي  .  متر 250اشد، به ازاي هر   ب
 .هاي بيشتر متر سوم دوبار، و به همين ترتيب براي طول

 120903  

  

2،330  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك10لو متر تا يك كياز 
121001  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

2،020  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(ل مصالح حم
  .لومتري ك10از  

121002  



    ساخته بتن پيش. فصل سيزدهم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 
 

 75

   ساخته شي پ بتن.  زدهمي س فصل
  

   مقدمه
  
  ، پرداخت بست  و چوب يبند  قالب ، فصل080702 و 080701  يها رديف مورد از  ، بر حسب ساخته شي پ ي بتن  يرهاي ت  ي فلز  يبند   قالب  يبها .1
  .شود يم
  ي كارها   ازفصل   مربوط  يها  رديف   و طبق   طور جداگانه    به   آن  ي و بها    است   منظور نشده    فصل  ني ا  يها  رديف در   گرد  ميل   و نصب   هي ته  نهيهز .2

  .شود ي م ، پرداختگرد ميل با  يفوالد
و  ،   قطعـات    سـاخت    تـا محـل      برداشـت    مركز ثقـل   لومتر از ي ك  كي   تا فاصله    و حمل   يري، بارگ   ي سنگ   مصالح  هي ته  نهي، هز 130101  فيدر رد  .3

  يهـا  رديـف    مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل يلومتر تجاوز كند، بها  ي ك  كي از    ي سنگ   مصالح   حمل   فاصله  هر گاه .   است   منظور شده   يبارانداز
  ي بـرا   و ماسـه   شـن   متر مكعب3/1  ، معادل  و ماسه  شنلومتري ك كي مازاد بر     حمل  نهي هز   محاسبه  يبرا. شود  ي م  ، پرداخت 131402 و 131401

  .شود ي م  در نظر گرفته  بتن  متر مكعب كي هر
  در نظـر گرفتـه      ي و بارانداز    قطعات   ساخت   تا محل    برداشت  لومتر از محل  ي ك  كي   تا فاصله    آب   و حمل   يري بارگ  نهي، هز 130101  فيدر رد  .4

   بـتن    هر متر مكعـب     ي برا )ي و عمل آور   ي نگهدار يتر برا ي ل 250 ساخت و    يتر برا ي ل 250 (تري ل 500  ياد، بر مبنا   ماز   حمل  نهي و هز    است  شده
  .شود ي م  پرداخت ني با ماش ي خاك اتي عمل ، از فصل030910  في رد طبق

لومتر بـر  ي ك30 مازاد بر  نهي و هز  است  شده نظر گرفته در  يلومتر و باراندازي ك30 تا    ماني س   و حمل   يري بارگ  نهي هز   فصل  ني ا  يها  رديفدر   .5
  .شود ي م  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط يها رديف  اساس

  ي و بارانداز   هر فاصله ه   ب ي بتن  ساخته  شي پ   قطعات   ساخت   تا محل    و آب   ي سنگ   مصالح   حمل  نهي، هز 12 تا   7  يها  گروه  يها  رديف  متيدر ق  .6
  نصب  محل    به   و حمل    ساخت   از محل   ي بتن  ساخته  شي پ   قطعات  يري بارگ  ني، و همچن     و مشخصات    نقشه   طبق   قطعات  ، ساخت   اخت س  در محل 

 . منظـور شـده اسـت      130803 تـا    130801 يهـا   رديـف  در    جدول ينه بند كش  ي هز .  است   شده   در نظر گرفته     و نصب   ي بارانداز هر فاصله، ه  ب
  . استاندارد باشديا  نمونه استوانهيمتر مربع رو يلوگرم بر سانتي ك170د حداقل يساخته با شي پيها ول بتن جديمقاومت فشار

ـ رد (يپرسـ  ينيساخته ماشـ   شي پ ي بتن يها  جدول .7 ـ با) 130807ف  ي لـوگرم بـر    ي ك 280 ، اسـتاندارد  يا   اسـتوانه  يد حـداقل مقاومـت فـشار      ي
ـ  ردي جداول در بها ينه بند كش  يهز. باشد  ي متر مكعب م   لو گرم بر  ي ك 2300 حداقل وزن مخصوص      و مترمربعيسانت  لحـاظ شـده   130807ف ي

 جداول از محل كارخانـه تـا محـل          يو بارانداز ) لومتريك 30مازاد بر   (، حمل   يرينه بارگ يهز. شود  ياست و در محاسبه حجم در نظر گرفته نم        
 ،نه حمل از محل دپو كارگاه تا محـل مـصرف          يهز. خت خواهد شد   محاسبه و پردا   200106 تا   200101 شماره   يها  رديفدپو كارگاه، بر اساس     

هـا از   ن جدولي ساخت ايه مصالح الزم برايه و حمل كلينه تهي هز.رديگ ي صورت نميا ف در نظر گرفته شده و پرداخت جداگانه     ي رد يدر بها 
  .شود ينجام نم ايا ف منظور شده است و پرداخت جداگانهي رديجمله شن، ماسه و آب به هر فاصله در بها

.  شـود   انجـام )  پوترالنـسمان  (  مخـصوص   يهـا    با قرقـره    ي فلز  ر مشبك ي ت  لهيوس   د به ي متر، با  25شتر از   ي ب  دهانه   به  دهي تن  شي پ  يرهاي ت  نصب .8
  .دي نما  استفاده  مناسب لي، از جرثق ي فلز ر مشبكي ت يجا  كارفرما به بي مشاور و تصو د مهندسييتواند با تأ يمانكار ميپ

  ي سكوساز نهي مشاور، هز د مهندسيي و تأ  لزوم  شود، در صورت  استفاده لي متر، از جرثق25 تا  دهانه  به ي پلها يرهاي ت  نصب ي برا چنانچه .9
  . خواهد شد  پرداخت ني با ماش ي خاك اتي عمل ، از فصل  جداگانه لي استقرار جرثق يبرا
  جا كردن  به  جا ي، برا) ي خاك اتي عمل ياستثنا به(از ي مورد ن ي جنب اتي عمل  هر گونه نهي، هز130503 تا 130501  يها رديف  متيدر ق .10

  .  است  شده گر، در نظر گرفتهي د لهيا هر وسي  ا پوترالنسماني و  ليجرثق
  . است  شده ، منظور12 تا 7  يها  گروه يها رديف در  يبند  قالب نهيهز .11
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   سنگ ا قلوهي،   الشه ا سنگي   كولهابا بتن  پشت ي خال ي فضا  و پر كردن  در هر عمق  كول  و نصب ، حمل هي ته ، شامل131201  في رد يبها .12
  .  است  و مشخصات  نقشه متر، طبقي سانت10 تا   متوسط ضخامت به

  يا  جداگانه  پرداخت  بابت ني و از ا  است از، منظور شدهيمورد ن   با مصالح  اتصاالت  محل  پر كردن ي، بها  فصل ني ا يها رديف  متيدر ق .13
  .رديگ ي نم صورت

 بر حسب حجم خود يريك  و اندازه ر استي عمود بر مس  مقطع ، سطح  مقطع  منظور از سطح  ساخته شي پ ي بتن ي جدولها يها رديفدر  .14
  .باشد يجدول و بدون مالت نصب م

  .شود ي م  پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه نهي هز  نوع نيا.   است  منظور نشده  فصل ني ا يها رديف در  ي خاك اتي عمل  انجام نهيهز .15
  .رديگ ي م  تعلق ساخته شي پ ير بتني ت  حجم تمام  مورد به ، بر حسب130202  في رد يبها اضافه .16
  بي ضر  با اعمال  مربوط يها رديف  ي باشد، بها ي موتور  با تلمبه يآبكش از بهي ن ي بتن يولهاا كي  ي و بتن يماني س يها  لوله  نصب ي برا چنانچه .17
  .شود ي م  پرداخت07/1
 در   شده نييار تعيع  به نسبت ( ي اضاف ماني س نهي هز  پرداخت يبرا.   است1   نوع ماني، س  فصل ني ا يها رديف در   شده  در نظر گرفته مانيس .18

  .شود ي م  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط يها رديف مورد، از  ، بر حسب ماني س  نوع يبها و اضافه) ها رديف
  .شود ي م ، پرداخت130804  في رد ، بر اساس مانيار سي ع  كسربها بابت ها، با در نظر گرفته ز پلي قرن  و نصب هي ته يبها .19
  .شود ي م  استفاده ساخته شي پ ي بتن يرهاي ت هيته   به  مربوط في، از رد يسپر بتن و   شمع هي ته نهي هز  محاسبه يبرا .20
  ي برا  نصب محل   دپو به  دپو و از محل محل   به  ساخت  از محل ساخته شيپ ي بتنيا  جعبهيها و پل رهاي ت ي و بارانداز ، حمل يريگ بار نهيهز .21

  ، پرداخت130601  في از رد لومتر، با استفادهي ك كي مازاد بر   حمل نهي، هز  است  شده ينيب شي پ  مربوط يها رديفلومتر در ي ك كي  فاصله
  .  است  شده لومتر در نظر گرفتهي ك20   تا فاصله يها  حمل ي، برا في رد ني ا يبها. شود يم

  .شود ي م  شروع  دهانه  كار از آن  كه است  ي سمت  اول ، منظور از دهانه  ساخته شي پ ي بتن يرهاي ت  نصب يها رديفدر  .22
  .باشد ي ميو بندكش  جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصبيرياندازه گ. 23
 از يبند آب مربوط به ساخت، نصب و يها نهي هزي تمام،131401  في ردموضوع) سگمنت (يساخته بتن شيه و نصب قطعات پي تهدر .42

 و نصب ،به هر فاصله  TBM بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه يآور ، عمليبند لبا، قيزير بتن، ساخت بتن، بتن مصالح ين تماميجمله تام
  .رديگ ي صورت نميا  لحاظ شده و پرداخت جداگانه در هر عمق از تونل متصل كننده قطعاتي فوالديها آن با بولت

مانكار ي پيشنهاديب پي و ضر14/1 يب باالسريضرصرفا خت تراورس، ه مصالح و سايبا موضوع ته، 131602 و 131601 يها رديفبه  .52
  .شود ياعمال م
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمكعب 805،000

لو ي ك400اريـش ساخته با عي پي بتنيرهايه تيته
 محل ساخـت و ي و حمل به دپويريمان، بارگيس

 .يبارانداز

 130101 

  

  مترمكعب  43،500

ـش ي پي بتنيرهاي تيه و اجرايـف تهياضافه بها به رد
 ي متر، به ازا10ش از ي با طول بيرهاي تيبرا ساخته

 متر به 5كسر . ر اضافه شودي متر كه به طول ت5هر 
  .شود يتناسب محاسبه م

 130202  

  

  مترمكعب  26،800

ش ـي پي بتنيرهاي تيه واجرايـف تهياضافه بها به رد
ده يـش ساخته به صورت تنيرپيساخته، چنانچه ت

  .ده باشديـش كشيپ

 130301  

  

  مترمكعب  33،500

ـش ي پي بتنيرهاي تيه واجرايـف تهياضافه بها به رد
ده پـس يـش ساخته به صورت تنير پيساخته چنانچه ت

  .ده باشديكش

 130302  

  

  مترمكعب  509،000

 متر و 10ل ـش ساخته به طوي پي بتنيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل به محل نصـب يكمتر، از دپو
  .و نصـب آن

 130401  

  

  عدد  3،178،000

 10ـش ازيـش ساخته به طول بي پي بتنيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل به محل ي متر، از دپو15متر تا 

  .نصـب و نصـب آن

 130402  

  

  عدد  5،365،000

ـش از يه طول بـش ساخته بي پي بتنيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل به ي متر، از دپو20 متر تا15

  .محل نصـب و نصـب آن

 130403  

  

  عدد  8،991،000

ـش يـش ساخته به طول بي پي بتنيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل ي متر، از دپو25 متر تا 20از

  .به محل نصـب و نصـب آن

 130404  

  

  عدد  15،516،000

ـش از يـش ساخته به طول بي پين بتيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل به ي متر، از دپو30 متر تا25

  . دهانه اوليمحل نصـب و نصـب آن برا

 130405  

  

  عدد  21،379،000

ـش يـش ساخته به طول بي پي بتنيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل ي متر، از دپو35 متر تا 30از

  .ل دهانه اويبه محل نصـب و نصـب آن برا

 130406  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  عدد  30،033،000

ـش از يـش ساخته به طول بي پي بتنيرهاي تيريبارگ
 محل ساخـت و حمل به ي متر، از دپو40 متر تا35

  . دهانه اوليمحل نصـب و نصـب آن برا

 130407  

  

  عدد  1،777،000

 ي هر دهانه اضافي، برا130405ـف ياضافه بها به رد
ـك ي دهانه دوم يها بران اضافه بيا. مازاد بردهانه اول

 يـب براين ترتي دهانه سوم دوبار وبه هميبار، برا
  .ي بعديدهانه ها

 130501  

  

  عدد  2،720،000

 ي هر دهانه اضافي، برا130406ـف ياضافه بهابه رد
ـك ي دهانه دوم ين اضافه بها برايا. مازاد بردهانه اول

 يـب براين ترتي دهانه سوم دو بار و به هميبار، برا
  .ي بعديدهانه ها

 130502  

  

  عدد  3،791،000

 ي هردهانه اضافي، برا130407ـف ياضافه بها به رد
ـك ي دهانه دوم ين اضافه بها برايا. مازاد بردهانه اول

 يـب براين ترتي دهانه سوم دو بار و به هميبار، برا
  .ي بعديدهانه ها

 130503  

  

  مترمكعب  5،230

 يها  و پلتر و كمتر م10به طول  اهري حمل تيبها
 كه فاصله حمل ي ، در صورت ساخته شيپ ي بتنيا جعبه

محل ساخـت تا محل دپو و از محل دپو تا محل  از
لومتر ي هر كيباشد، برا لومتريك كي ـش ازينصـب ب

 يكيزي بر حسب حجم فلومتر اوليـك كياضافه بر 
لومتر به تناسـب محاسبه ي كسر ك،يا  پل جعبهاي.ريت
  . شوديم

 130601  

  

  مترمكعب  2،750
 متر كه 5 هر ي، به ازا130601ـف ياضافه بها به رد

  .راضافه شوديبه طول ت
 130602  

  

  مترمربع  118،500

ـش ساخته به ضخامـت ي پيه و نصـب قطعات بتنيته
 ي دالهايبه منظور قالـب بند) Predall(متري سانت5

  . بزرگيرها، در پلهاين تيواقع ب

 130701  

  

  مترمكعب  1،787،000

ـش ساخته با سطح ي پي بتنيه و نصـب جدولهايته
مان در يلوگرم سي ك250اري مترمربع به ع05/0مقطع تا 

  .1:5مان يمتر مكعـب با مالت ماسه س

 130801  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمكعب  1،485،000

ـش ساخته با سطح ي پي بتنيه و نصـب جدولهايته
 250اري مترمربع بابتن به ع1/0 تا 05/0ـش از يمقطع ب

مان يمان در مترمكعـب و مالت ماسه سيلو گرم سيك
1:5.  

 130802  

  

  مترمكعب  1،126،000

ـش ساخته با سطح ي پي بتنيه و نصـب جدولهايته
 250اري متر مربع، با بتن به ع1/0ـش از يمقطع ب

مان يمان در متر مكعـب و مالت ماسه سيلوگرم سيك
1:5.  

 130803  

  

  مترمكعب  1،352،000

 300 اريـش ساخته با عي پيه و نصـب قطعات بتنيته
 كانالها، ي دال رويمان در متر مكعـب، برايلو سيك

  .درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه

 130804  

  

  مترمكعب  1،902،000

 350اريـش ساخته با عي پيه و نصـب قطعات بتنيته
 متر مكعب 21/0مان در متر مكعب و حجم تا يلو سيك
  .كردن خاك مسلح يبرا

 130805  

  

  مترمكعب  1،748،000

 350اريـش ساخته باعي پيه و نصب قطعات بتنيته
 تا 21/0ش از يمان در متر مكعب و حجم بيلو سيك

  . مسلح كردن خاكي متر مكعب برا60/0

 130806  

  

  مترمكعب  948،500
، با بتن )گارد بلوك( حفاظ ي بلوكهايه و جاگذاريته

  .مان در متر مكعـب بتنيلو گرم سي ك250اريبه ع
 130901  

  

  مترمكعب  1،053،000

ـك ي جدا كننده ترافي بتنيه و نصـب بلوكهايته
مان يلو گرم سي ك250اري، با بتن به ع)ري باريوجرسين(

  .در متر مكعـب بتن

 131001  

  

  مترطول  70،500
متر، ي سانت10 ي به قطر داخليمانيه و نصب لوله سيته

  .مان در متر مكعـب بتنيلو سيك 300ار يبا بتن به ع
 131101  

  

  مترطول  75،800

 15 ي به قطر داخليمانيه و نصـب لوله سيته
مان درمتر يلو سي ك300ار يمتر، با بتن به عيسانت

  .مكعـب بتن

 131102  

  

  مترطول  96،300
متر، ي سانت20 ي به قطر داخليمانيه و نصـب لوله سيته

  .در مترمكعـب بتنمان يلو سي ك300ار يبا بتن به ع
 131103  

  

  مترطول  118،000

 25 ي به قطر داخليمانيه و نصـب لوله سيته
مان در متر يلو سي ك300ار يمتر، با بتن به عيسانت

  .مكعـب بتن

 131104  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترطول  184،500
متر، ي سانت30 ي به قطر داخليه و نصـب لوله بتنيته

  .ب بتنمان در متر مكعـيلو سي ك300ار يبا بتن به ع
 131105  

  

  مترطول  235،500
متر، ي سانت40 ي به قطر داخليه و نصـب لوله بتنيته

  .مان در متر مكعـب بتنيلو سي ك300ار يبا بتن به ع
 131106  

  

  مترطول  336،500
متر، ي سانت50 ي به قطر داخليه و نصـب لوله بتنيته

  .مان در متر مكعـب بتنيلو سي ك300اريبا بتن به ع
 131107  

  

  مترطول  271،000

 60 ي مسلح به قطر داخليه و نصـب لوله بتنيته
متر، بابتن به ي سانت8متر و ضخامـت جدار يسانت
  .مان در متر مكعـب بتنيلو سي ك350اريع

 131108  

  

  مترطول  328،500

 80 ي مسلح به قطر داخليه و نصـب لوله بتنيته
ه متر، با بتن بي سانت10متر و ضخامـت جداريسانت
  .مان در مترمكعـب بتنيلو سي ك350اريع

 131109  

  

  مترطول  469،500

ـك متر ي ي مسلح به قطر داخليه و نصـب لوله بتنيته
 350اريمتر، با بتن به عي سانت12و ضخامـت جدار 

  .مان در متر مكعـب بتنيلو سيك

 131110  

  

  مترطول  665،500

ـش ساخته ي مسلح پي بتنيه و نصـب كولهايته
م يل ازسه قطعه در هر عمق، به منظور تحكمتشك

مان در مترمكعـب يلو سي ك350ار يع قناتها با بتن به
  .بتن، به انضمام پركردن پشـت كول

 131201  

  

  مترمكعب  739،000

ـش ساخته به شكل ي پي بتنيها ه و نصـب پليته
مان در مترمكعـب و به يلو سي ك350اري با عيا جعبه

  .ك متري ول طه متر و ب3تا دهانه 

 131301  

  

  مترمكعب  2،760،000
 يبرا) سگمنت (يساخته بتن شيقطعات پ و نصب هيته

  .TBM شده با دستگاه ي حفاريها نصب در تونل
131401  

  

2،330  
  -مترمكعب 

  لومتريك
، ي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك10لو متر تا يك كيش از يب
131501  

  

2،020  
  -مترمكعب 

  لومتريك
، ي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك10ش از  يب
131502  

  

  قطعه  700،000

ده يتن شي پي مصالح و ساخت تراورس بتنيه تماميته
70Bه و دپو در ي، حمل، تخليريپ وسلو، بارگي ت

  .كارگاه مونتاژ خط

131601  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  قطعه  1،200،000

بلوك  ي ديح و ساخت تراورس بتن مصاليه تماميته
 استفاده در خطوط يپ وسلو، براي ت70Bده يتن شيپ

ه و دپو در كارگاه ي، حمل، تخليريتراك، بارگ اسلب
  .مونتاژ خط

131602  
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    و باالست ، اساس راساسيز.   چهاردهم فصل
  

   مهمقد
  
لومتر از ي ك كي   تا فاصله  و حمل يري، بارگ  كندن يها نهي، هز) تونان ( يا انه رودخ  مصالح هي ته ني و همچن راساسي ز  مصالح هي ته يها رديفدر  .1

 مورد، از  لومتر، بر حسبي ك كي مازاد بر   حمل نهيهز.   است  شده ، در نظر گرفته  مصرف  در محل ي و بارانداز  مصرف  تا محل  معدن محل
  . خواهد شد  پرداخت  شده دهيب كو  مصالح  حجم ، بر اساس141902 و 141901  يها رديف

 تا حد )Oversize(   معدن  درشت يها  دانه  و جداكردن يبند  دانه اصالح   به  مربوط يها نهي، هز140103 تا 140101  يها رديف  يها متيدر ق .2
  يها  دانه چنانچه.   است  شده  نظر گرفته خواهد شد، در نيي تع  معدن انگر وضعي نما يها  نمونه  بر اساس  كه  معدن  مصالح  كل  درصد وزن10

   صورت ني باشد، در ا  از سرند الزم ها استفاده  آن كردن  جدا ي درصد باشد، و برا10 از  شي، ب ر اساسي ز  مصالح ي برا  شده نيي تع  معدن درشت
،   كندن نهيهز.   خواهد گرفت  تعلق  شده دهي كوب ر اساسي ز حجم  ، به140201  في رد ي بها د كارفرما، اضافهيي مشاور و تأ شنهاد مهندسيبا پ
  ر اساسي ز يها متي، در ق است  ي، ضرور  مشخصات طبق  از مصالحين  مورد  حجم هي ته ي برا  كه  مصالح  اضافة ي و بارانداز ، حمل يريبارگ

  . نخواهد آمد عمل   به يا  جداگانه  پرداخت  بابت ني و از ا منظور شده
  نهي و هز  است متها منظور شدهي، در ق  مصرف  تا محل  برداشت لومتر از محلي ك كي   تا فاصلة  آب  و حمل هي ته ي، بها  فصل ني ا يها رديفدر .3

  ي سنگ لح مصا  هر متر مكعب يتر براي ل100  ي و بر مبنا ني با ماش ي خاك اتي عمل ، فصل030910  في رد لومتر، بر اساسي ك كي مازاد بر  حمل
  .شود ي م  و پرداخت ، محاسبه  شده دهي كوب صورت  به  شكفته  بستر با آهك  خاك  اختالط  هر متر مكعب يتر براي ل400ا ي   شده دهيكوب
   از ماسه  مشخصات تي با رعا توان ي، م4   نمره ر الكي ز يها  دانه ني تأم ي شود، برا هي ته ي كوه  شكسته  از سنگ  اساس  مصالح  كه يدر صورت .4

  .، منظور نخواهد شد  و اختالط  حمل  و تفاوت  مصالح هي ته  بابت ييا كسر بهاي   اضافه  گونه چي كار، ه ني ا ي كرد و برا  استفاده يا رودخانه
  . ستيز ن مجا  اساس  مصالح ي، برا  است  كرده زشي ر  از كوه يعيطور طب  به  كه  شكسته ي از سنگها استفاده)  تبصره

   در محل ي و بارانداز ، حمل  از معدن  مصالح يري و بارگ  كندن نهي، هز  و باالست  اساس  مصالح  و حمل هيته   به  مربوط يها متي ق در تمام .5
   در محل يو بارانداز   مصرف محل   به  و حمل يري، بارگ شكن  سنگ دپو در محل   به  و حمل يري، بارگ  مصالح  و سرندكردن ، شكستن شكن سنگ

  نهيهز.  لومتر استي ك كي،  ها منظور شده متي در ق  مصرف  تا محل  معدن  از محل  مصالح  حمل ي برا  كه يمسافت.   است ، منظور شده مصرف
   و پرداخت  محاسبه  شده دهي كوب  مصالح  حجم ، بر اساس314190 تا 141901  يها رديف   مورد بر اساس لومتر، بر حسبي ك كي مازاد بر  حمل

  .شود يم
 90 شود،   گرفته لي و تحو يريگ  دپو اندازه  در محل  باالست  كه ي، در صورت لومتر باالستي ك كي مازاد بر   حمل نهي هز  محاسبه يبرا)  تبصره

   محاسبه  باالست  درصد حجم80 شود،  رفته گ لي و تحو يريگ  اندازه  خط ي رو  باالست شود و چنانچه ي م  در نظر گرفته  باالست درصد حجم
  .شود يم
   و مشخصات  نقشه  بر اساس  كه  شده دهي كوب هي ابعاد ال مطابق)  تونان ( يا  رودخانه  و مصالح اساس ، ر اساسي ز ي قشرها  حجم يريگ اندازه .6

  .رديگ ي م ، صورت  است اجرا شده
  . خواهد آمد عمل   به ي فن  در مشخصات  شده نيي تع  دستورالعمل ، بر اساس  خط ا در طولي و  دپو  در محل  باالست  حجم يريگ اندازه .7
  يها رديف   مطابق  آن نهي شود، هز  انجام  باالست ي دپو  محل  كردن  آماده ي برا ياتي مشاور، عمل  دستور كار مهندس  بر اساس  كه يدر صورت .8

  .شود ي م خت بها پردا  فهرست ني، از ا مربوط
شود و  ي م  استفاده  و اساس ر اساسي ز  مصالح هي ته يها رديف مورد از  ، بر حسب  راه يها از در شانهي مورد ن يدگي و كوب  مصالح ني تأم يبرا .9

   و حداكثر تا عرض اساسر ي و ز  اساس اتي جدا از عمل يساز  شانه  مصالح ، كه  است  پرداخت  قابل ي، در صورت140801  في رد ي بها اضافه
  . شود  متر انجام2  يينها
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د يي، با تأ  راه  موجود شانه  وضع  دستور كار و برداشت شود، طبق ي م  راهها مصرف ي بهساز يساز  در شانه از كهي مورد ن  مصالح حجم .10
  . خواهد شد  كارفرما، محاسبه بي مشاور و تصو مهندس

  .شود ي م ، محاسبه) يدگي كوب بدون (  شده  پخش  مصالح  حجم  بر اساس آن  به  مازاد مربوط  حمل نهي و هز141001  فيرد .11
، بر  ادشدهي  في رد دني و كوب يپاش ، آب  پخش نهيهز. شود ي م  پرداخت  شده دهي كوب  حجم  بر اساس يريگ  اندازه ، طبق141002  في رد يبها .12

  . خواهد شد ، پرداخت ني با ماش ي خاك اتيعمل   در فصل  مربوط في مورد، از رد حسب
13. PIاست)9(نه حداكثر  ،141002 و 141001  يها رديف  موضوع)  تونان ( يا  رودخانه  مصالح ي مجاز برا  .  
 مشاور   مهندس ا، توسط بستره ميمنظور تحك   به  مصالح ينيگزي و جا  برداشت زاني و م  اجرا، نوع  مورد، نحوه ، بر حسب ي لجن يها نيدر زم .14
  مانكار، صورتي مشاور و پ  بستر با حضور مهندس مي از تحك ، پس اد شدهي  اتيعمل. شود ي م اجرا گذاشته   كارفرما به بي از تصو شنهاد و پسيپ

  .رديگ ي قرار م  پرداخت د كارفرما، مالكيي از تأ  و پس  شده مجلس
  متي باشد، ق  خط ي رو ي هندس شكل  به  كردن لهي، پروف ، پخش ي، بارانداز  دپو، حمل  از محل يري بارگ  شامل  باالست اتي عمل چنانچه .15
  لومتر مطابقي ك كي مازاد بر   حمل نهي هز شود، ضمناً پرداخت ي م  انجام  خط ي رو يريگ رد و اندازهيگ ي قرار م ، مورد استفاده141401  فيرد

  . خواهد بود5 بند  تبصره
     حمل نهيهز.   است  واحد منظور شده متي در ق يلومتر و باراندازي ك30 تا   آهك  و حمل يري بارگ هي ته141103 تا 141101  يها رديفر د .16

 ي در صورت،شود ي م  و پرداخت  در نظر گرفته  مترمكعب7/0   معادل  آهك  هر تن ي ازا  به 141903  في رد لومتر طبقي ك30 مازاد بر  آهك
  نهي هز في رد نيدر ا. شود ي م  پرداخت141107  في رد ي بها  شود اضافه  استفاده  قرضه  مشاور از خاك  دستور مهندس  بستر طبق تي تثب يبرا هك

   ،لومتر باشدي ك كيشتر از ي ب  حمل  فاصله  كه يدر صورت.   است لومتر منظور شدهي ككي   تا فاصله  مصرف  تا مركز ثقل  قرضه  از محل  خاك حمل
  .شود ي م  پرداخت ،141903 تا 141901  يها رديف   طبق  آن نهيهز
ها با مصالح مناسب ضرورت  ا كف ترانشهيها  يزيت بستر خاكري، تقون بودن خط پروژهيين، و پايودن زم بيا لجنيل سست يجنانچه به دل. 17

منظور  CBR، از جمله ي روسازيشاور و با توجه به مفروضات طراح توسط مهندس ميتي مصالح تقويداشته باشد، ضخامت و مشخصات فن
  .شود ي پرداخت م141002ف ي آن از رديشود و بها ي اجرا ابالغ ميد كارفرما برايين و پس از تايي تع،ط محلي و شراي طرح روسازيشده برا
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمكعب 40،000

 و يري، بارگيا ر اساس از مصالح رودخانهيه مصالح زيته
 در محل ي معدن و باراندازيلومتريـك كيحمل تا فاصله 

 .متر باشديلي م50 صفر تاي كه دانه بنديمصرف، وقت

 140101 

  

  مترمكعب  41،100

 و يري، بارگيا ر اساس از مصالح رودخانهيه مصالح زيته
 در محل ي معدن و باراندازيترلوميـك كيحمل تا فاصله 

  .متر باشديلي م38 صفر تا ي كه دانه بنديمصرف، وقت

 140102  

  

  مترمكعب  44،300

 و يري، بارگيا راساس از مصالح رودخانهيه مصالح زيته
 در محل ي معدن و باراندازيلومتريـك كيحمل تا فاصله 

  .متر باشديلي م25 صفر تا ي كه دانه بنديمصرف، وقت

 140103  

  

  مترمكعب  9،240

، به منظور 140103 تا 140101 يها رديفاضافه بها به 
 درصد 10ـش ازي كه مصالح معدن بي، وقتياصالح دانه بند

 درشـت ييها ، دانهينسبـت به وزن كل مصالح استخراج
  .ن شده داشته باشدييتر از حد مشخصات تع

 140201  

  

  مترمكعب   

 و حمل تا يري بارگيراساس از سنـگ كوهيه مصالح زيته
 در محل مصرف ي معدن و باراندازيلومتريـك كيفاصله 

  .متر باشديلي م50 صفر تاي كه دانه بنديوقت

 140301  

  

  مترمكعب   

 و حمل يري بارگير اساس از سنـگ كوهيه مصالح زيته
 در محل ي معدن و باراندازيلومتريـك كيتا فاصله 
  .متر باشديلي م38 صفر تا ي كه دانه بنديمصرف وقت

 140302  

  

  مترمكعب   

 و حمل تا يري بارگيراساس از سنـگ كوهيه مصالح زيته
 درمحل مصرف ي معدن و باراندازيلومتريـك كيفاصله 

  .متر باشديلي م25 صفر تا ي كه دانه بنديوقت

 140303  

  

  مترمكعب  73،700

 و حمل يري، بارگيا ه مصالح اساس ازمصالح رودخانهيته
 در محل ي معدن و باراندازيلومتريـك كي تا فاصله

متر باشد و يلي م50 صفر تا ي كه دانه بنديمصرف، وقت
 در دو 4 الـك نمره ي درصد مصالح مانده رو75حداقل 

  .جبهه شكسته شود

 140401  

  

  مترمكعب  76،900

 و حمل يري، بارگيا ه مصالح اساس از مصالح رودخانهيته
 در محل ي بارانداز معدن ويلومتريـك كيتا فاصله 
متر باشد و يلي م38 صفر تا ي كه دانه بنديمصرف، وقت

 در دو 4 الـك نمره ي درصد مصالح مانده رو75حداقل 
  .جبهه شكسته شود

 140402  



    و باالست ، اساس راساسيز.   چهاردهم فصل
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  مترمكعب  77،400

 و حمل يري، بارگيا ه مصالح اساس از مصالح رودخانهيته
 در محل ي معدن و باراندازيلومتريـك كيتا فاصله 

متر باشد و يلي م25 صفر تا ي كه دانه بنديرف، وقتمص
 در دو 4 الك نمره ي درصد مصالح مانده رو75حداقل 

  .جبهه  شكسته شود

 140403  

  

  مترمكعب  171،500

 و حمل تا يري بارگيه مصالح اساس ازسنـگ كوهيته
 در محل مصرف، ي معدن و باراندازيلومتريـك كيفاصله 

 درصد 100متر باشد، ويلي م50  صفر تاي كه دانه بنديوقت
  . در دو جبهه شكسته شود4 الك نمره يمصالح مانده رو

 140601  

  

  مترمكعب  178،500

 و حمل تا يري بارگيه مصالح اساس ازسنـگ كوهيته
 در محل مصرف، ي معدن و باراندازيلومتريـك كيفاصله 

 درصد 100متر باشد، و يلي م38 صفر تا ي كه دانه بنديوقت
  . در دو جبهه شكسته شود4 الك نمره ي مانده رومصالح

 140602  

  

  مترمكعب  185،500

 و حمل تا يري بارگيه مصالح اساس از سنـگ كوهيته
 در محل ي معدن و باراندازيلو متريـك كيفاصله 

متر باشد، يلي م25 صفر تا ي كه دانه بنديمصرف، وقت
  در دو جبهه4 الك نمره ي درصد مصالح مانده رو100و

  .شكسته شود

 140603  

  

  مترمكعب  15،000

ر اساس به يدن قشر زيح و كوبي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد تراكم، به 100متر با حداقل ي سانت15ضخامـت تا 

  .يروش آشتو اصالح

 140701  

  

  مترمكعب  13،100

راساس به يدن قشر زيح و كوبي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد 100قل متر با حداي سانت15شتر از يضخامـت ب

  .يتراكم، به روش آشتو اصالح

 140702  

  

  مترمكعب  20،500

دن قشر اساس به يح و كوبي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد تراكم، به 100متر با حداقل ي سانت10ضخامـت تا

  .يروش آشتو اصالح

 140703  

  

  مترمكعب  18،400

دن قشر اساس به يح و كوبي، تسطيپخـش، آب پاش
 درصد 100متر با حداقل ي سانت15 تا 10ـش ازيضخامـت ب

  .يتراكم، به روش آشتو اصالح

 140704  
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  مترمكعب  7،670

، بابـت 140704 تا 140701 يها رديفاضافه بها به 
 به يهاير اساس و اساس در شانه سازي زي اجرايسخت

  . متر2عرض تا 

 140801  

  

  مترمربع  345
 منظور  بهي اساس سنگيي سطح نهايم وآماده سازيتنظ
  .ي آسفالـت سطحياجرا

 140901  

  

  مترمكعب  24،100

 ي راههاي روسازي، برا)تونان (يا ه مصالح رودخانهيته
لومتر، و يـك كي و حمل تا فاصله يري، بارگيانحراف
  . راهي و پخـش ان رويبارانداز

 141001  

  

  مترمكعب  21،700

ا يم بستر راه ي تحكي، برا)تونان (يا ه مصالح رودخانهيته
 و حمل تا يري راه، بارگيرسازي در زيتي قشر تقوياجرا

  .يلو متر، و باراندازيـك كيفاصله 

 141002  

  

  مترمكعب  86،400

 ي راه و سطوح پروازي و روسازيرسازيـت بستر زيتثب
له اختالط خاك بستر با آهـك شكفته يفرودگاهها، به وس

در لوگرم آهـك ي ك50ار يمتر، با عي سانت15به ضخامـت 
ه و يتهن، يكندن زمـت شده، شامل يمتر مكعـب مصالح تثب

 و يحمل آهـك، سرند كردن، پخـش و اختالط، آب پاش
  .د درص90دن تا تراكم يكوب

 141101  

  

  مترمكعب  87،800

 ي راه و سطوح پروازي و روسازيرسازيـت بستر زيتثب
له اختالط خاك بستر با آهـك شكفته يفرودگاهها، به وس

لوگرم آهـك در ي ك50ار يمتر، با عي سانت15ت به ضخامـ
ه و يتهن، يكندن زمـت شده، شامل يمترمكعـب مصالح تثب

 و يحمل آهـك، سرندكردن، پخـش و اختالط، آب پاش
  . درصد95دن تا تراكم يكوب

 141102  

  

  مترمكعب  90،900

 ي راه و سطوح پروازي و روسازيرسازيـت بستر زيتثب
ختالط خاك بستر با آهـك شكفته له ايفرودگاهها، به وس

لوگرم آهـك در ي ك50ار يمتر، با عي سانت15به ضخامـت 
ه و يتهن، يكندن زمـت شده، شامل يمترمكعـب مصالح تثب

 و يحمل آهـك، سرندكردن، پخـش و اختالط، آب پاش
   درصد100دن تا تراكم يكوب

 141103  

  

  مترمكعب  72،300

 50 هري، به ازا141103  تا141101 يها رديفاضافه بها به 
لوگرم به تناسب ي ك50كسر . يلوگرم آهـك اضافيك

  .شود يمحاسبه م

141104  
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  مترمكعب  73،200

 ي راه و سطوح پروازي و روسازيسازريزت بستر يتثب
مان پرتلند يله اختالط مصالح بستر با سيها به وس فرودگاه
لوگرم ي ك50ار يمتر و با ع ي سانت15 به ضخامت يمعمول

ت شده، شامل كندن يمان در متر مكعب مصالح تثبيس
 و يمان، پخش و  اختالط، آب پاشيه و حمل سين، تهيزم
  . درصد100دن تا تراكم يكوب

 141201  

  

  مترمكعب  43،300

لوگرم ي ك50 هري، به ازا141201ف ياضافه بها به رد
لوگرم به تناسب محاسبه ي ك50كسر . يمان اضافيس
  .شود يم

 141202  

  

  مترمكعب  979،000

 ي راه و سطوح پروازي و روسازيسازريزت بستر يتثب
ر محلول به يله اختالط مصالح بستر با قيها به وس فرودگاه

ر در متر يلوگرم قي ك50ار يمتر و با ع ي سانت15ضخامت 
ه و حمل ين، تهيت شده، شامل كندن زميمكعب مصالح تثب

  .دني و كوبير، پخش و  اختالط، هوا دهيق

 141301  

  

  مترمكعب  922،000

ر يلوگرم قي ك50 هري، به ازا141301ف ياضافه بها به رد
لوگرم به تناسب محاسبه ي ك50كسر . يمحلول اضاف

  .شود يم

 141302  

  

  مترمكعب  1،210

 و 141201 و 141103 تا 141101ف ياضافه بها به رد
 15ت شده كمتر از ي، چنانچه ضخامت بستر تقو141301

  .اشدمتر بيسانت

 141401  

  

  مترمكعب  -1،210

 و 141201 و 141103 تا 141101ف يكسر بها به رد
 15شتر از يت شده بي، چنانچه ضخامت بستر تقو141301

  .متر باشديسانت

 141402  

  

  مترمكعب  17،800
 و 141201، 141103 تا 141101 يها رديفاضافه بها به 

  . كه از خاك قرضه استفاده شودي در صورت141301
141501  

  

  مترمكعب  75،500

 60  تا20 ي، با دانه بنديه باالسـت از سنـگ كوهيته
 معدن و يلومتريـك كي و حمل تا فاصله يريمتر، بارگيليم

ن شده به انضمام رگالژ و يي تعي و دپو در محلهايبارانداز
  .يله كردن به شكل هندسيپروف

141601  

  

  مترمكعب  71،800

 60  تا20 ي، با دانه بنديهه باالسـت از سنـگ كويته
 معدن، يلومتريـك كي و حمل تا فاصله يريمتر، بارگيليم

  .له كردن آني خط، پخـش و پروفي رويبارانداز

141602  
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  مترمكعب  87،500

 20 ي، با دانه بنديا ه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانهيته
 يلومتريـك كي و حمل تا فاصله يريمتر، بارگيلي م60تا

ن شده به انضمام يي تعي و دپو در محلهايراندازمعدن، با
  .يله كردن به شكل هندسيرگالژ و پروف

141701  

  

 مترمكعب  82،700

 تا 20 ي، بادانه بنديا ه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانهيته
 يلومتريـك كي و حمل تا فاصله يريمتر، بارگيلي م60

  .له كردن آني خط، پخـش و پروفي رويمعدن، بارانداز

141702  

  

2،330  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك10لو متر تا يك كياز 
141901  

  

2،120  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك30 تا لومتري ك10از 
141902  

  

1،690  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك30از 
141903  
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   آسفالت.   پانزدهم فصل
  

   مقدمه
  
 خواهد شد، در   انجام دني از كوب  قشرها پس يريگ اندازه. دي نما قي تطب يي اجرا يها  و نقشه د با مشخصاتي، با  آسفالت ي قشرها ضخامت .1

  . كسر خواهد شد اتي عمل ي از بها  نسبت همان  در حدود مجاز باشد، به  ضخامت يكسر   كه يصورت
  .شود ي م  و پرداخت متر محاسبهي سانت كي   نسبت متر، بهي، كسر سانت ي آسفالت ي كارها متيدر ق .2
ب يها به ترت يزان شكستگي، مستيورد نظر ن م يعي طب ي و شكستگ  است ي مصنوع ي، شكستگ  فصل ني در ا ي سنگ  مصالح يمراد از شكستگ .3
  .ر خواهد بوديز
 65 و  درصد50ب يبه ترت، 4   نمره  الك يرو) كسيرد م( سرد مخلوط در محل آسفالت و يريق   قشر اساس ي سنگ  مصالح ي شكستگ.3-1

  .ك جبههيدرصد در 
 درصد در دو 90 درصد و 80،  درصد60ب يبه ترت، 4   نمره  الك يرو) توپكا(ه يروو ) ندريب(، قشر آستر يسطح  آسفالت يشكستگ. 3-2

  .جبهه
شتر، ي بي هر پنج درصد شكستگيفوق باشد به ازا) 3(ر از ارقام مندرج در بند تشي بي مصالح سنگيشكستگ يگاه طبق مشخصات فنر ه .4

  .شود يف واحد مربوط اضافه ميمت رديد به قدرص )ميو ندو  (5/2معادل 
   از ماسه توان ي م  مشخصات تي، با رعا4   نمره ر الكي ز  مصالح ني تأم يشود، برا ي م  استفاده ي كوه  شكسته  از سنگ  كه ييدر آسفالتها .5

  .، منظور نخواهد شد  حمل  و تفاوت  مصالح هي ته  بابت ييا كسر بهاي   اضافه گونه چي كار، ه ني ا ي كرد و برا  استفاده يا رودخانه
  ، منظور شده  آسفالت  ساخت  در محل يانداز لومتر و باري ك30  فاصله  ، به  و حمل يرير، بارگي ق هي ته ي، بها  فصل ني ا يها ديفر  متيدر ق .6

،  د در محلي آسفالت سرد تولي آسفالت  بتن ي قشرها ي، برا ي اضاف  حمل يلومتر باشد، بهاي ك30 از  شير،بي ق  حمل  فاصله چنانچه.  است
 و  ، محاسبه  و نقل  حمل  فصل يها رديف   براساس تناسب ، به ) كت تك( ياندود سطح  )مكتيپر (ياندود نفوذ،  ي سطح ، آسفالت )كسيردم(

  .شود ي م پرداخت
ز يو تم پاش ن آبيش و كمپرسور و درصورت لزوم استفاده از مايكي مكانيبا جارو  )مكتيپر (ياندود نفوذ  نيري ز  سطح كردن جارو نهيهز .7

،   بابت ني و از ا  است  منظور شده150302 و 150301، 150102،  150101  يها رديف در  بيترت ، به ) كت تك (ياندود سطحر ي ز  سطح كردن
  .باشد ياد شده مي فوق منوط به انجام جاروكردن به شرح يها رديف ي پرداخت بها. نخواهد آمد عمل  به يگري د پرداخت

،  شكن  سنگ  محل ، به  برداشت  از مركز ثقل  و حمل يري، بارگ  از معدن ي سنگ  مصالح هي ته نهي، هز ي سطح  آسفالت يها رديف  متيدر ق .8
،   شده  شكسته  مصالح  كردن ، توده ي فن  مشخصات  طبق يبند  دانه ني، تأم ي كوه ا سنگي  يا  درشت رودخانهيها قلوه سنگ  ، شكستن يبارانداز

 با  يري، غبارگ  مصرف  در محل ي و بارانداز  مصرف محل  به  شكن  سنگ ي از دپو  و حمل يري، بارگ  شكن  سنگ دپو در محل  به و حمل  يريبارگ
   حمل ي برا  كه يمسافت.   است ، منظور شده  و مشخصات  نقشه  طبق ي سطح  آسفالت  كامل ي و اجرا يزن در، غلطكي با اسپر كمپرسور، پخش

  ي سنگ  مصالح  برداشت  مركز ثقل  فاصله ، هر گاه لومتر استي ك كي   است متها منظور شدهي در ق  مصرف  تا محل  معدن  از محل ي سنگ مصالح
  هر متر ي، برا151202 و 151201  يها رديف از  تناسب ، به  حمل لومتر اضافهي هر ك نهيلومتر شود، هزي ك كي از  شي، ب  مصرف تا محل)  معدن(

 در نظر   متر مكعب45/0   معادل ي سطح  آسفالت  مازاد، هر تن  حمل نهي هز در محاسبه. شود ي م  و پرداخت  محاسبه  شده دهي كوب  آسفالت مكعب
  .شود ي م گرفته

،  شكن  سنگ محل   به ل، حم يري، بارگ يا  رودخانه  مصالح هي ته نهي، هز )كسيردم(د شده در محل يسرد تول   آسفالت يها رديف  متيدر ق .9
،  شكن  كنار سنگ  مناسب  در محل  شده يبند  دانه  مصالح  كردن ، توده ي فن  مشخصات  طبق يبند  دانه ني، تأم ي سنگ  مصالح ، شكستن يبارانداز
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  سهي ر  مصالح ي رو ر الزمي ق  و پخش دنكر ، گرم هي، ته  كردن سهي و ر ي، بارانداز  مصرف محل  به  حمل، شكن  سنگ ي دپو  از محل  مصالح يريبارگ
  ، منظور شده  مشخصات از طبقي مورد ن ي جنب اتير عملي سا  و انجام دني، رگالژ، كوب ، پخش طور كامل ر بهي با ق ي سنگ  مصالح ، اختالط شده
 مركز   فاصله ، هر گاه لومتر استي ك كي   است ر شدهها منظو متي در ق  مصرف  تا محل  معدن  از محل ي سنگ  مصالح  حمل ي برا  كه يمسافت.  است
 151201  يها رديف مورد، از  ، برحسب  حمل لومتر اضافهي هر ك نهيشتر باشد، هزيلومتر بي ك كي، از   مصرف تا محل)  معدن (  مصالح  برداشت ثقل
  . خواهد شد  و پرداخت ، محاسبه  شده دهي كوب )كسيردم(د شده در محل يسرد تول   آسفالت  هر متر مكعب ي، برا151202و 
  يري، بارگ  از معدن ي سنگ  مصالح هي ته نهي، هزشود ي م)توپكا(ه يرو و )ندريب(آستر ،  يري ق اساسكه شامل   ي آسفالت  بتن يها رديف  متيدر ق .10

  به  و حمل يري، بارگ  مصالح  كردن ، توده ي فن  مشخصات بق ط يبند  دانه ني، تأم ي سنگ  مصالح ، شكستن ي و بارانداز شكن  سنگ محل   به و حمل
 و   مصرف محل  لومتر بهي ك كي   تا فاصله  آن  و حمل  شده  ساخته  آسفالت يري، بارگ  آسفالت ، پختن ي و بارانداز  آسفالت  كارخانه محل 

  ي سنگ  مصالح  برداشت  از مركز ثقل  فاصله هر گاه.   است ، منظور شده ي آسفالت ي قشرها  كامل ي و اجرا ي زن شر، غلطكيني با ف ، پخش يبارانداز
 هر متر  ي، برا 151202 و 151201  يها رديف مورد از  ، بر حسب ي اضاف  حمل نهيلومتر باشد، هزي ككيشتر از ي ب  آسفالت تا كارخانه)  معدن(

شتر ي ب  مصرف  تا محل  آسفالت  كارخانه  از محل  آسفالت  حمل  فاصله كه يورت درص درضمن.  خواهد شد  پرداخت  شده دهي كوب  آسفالت مكعب
،   شده دهي كوب  آسفالت  هر مترمكعب ي، برا151202 و 151201  يها رديف از   مورد با استفاده ، برحسب ي اضاف  حمل نهيلومتر باشد هزي ككياز 

 و ) مكتيپر (ياندود نفوذ  ي برا ير مصرفي قي محل نگهدار دستور كارفرما  به چنانچه.  خواهد شد  و پرداخت  محاسبه20/1  بي ضر با اعمال
 بر   مصرف لومتر تا محلي ك كي مازاد بر   حمل نهي هز  شود، پرداخت نيي تع ا انبار كارگاهي و   آسفالت  كارخانه  در محل ) كت تك (ياندود سطح

 و با اعمال 200201ف يلومتر از ردي ك30لومتر تا يك كي حمل مازاد بر ي برا.شود ي م پرداخت   و نقل  حمل  در فصل  مربوط يها رديف  طبق
  .شود ي پرداخت م40/1ب يضر
،  لوگرمي ك1/1 )ندريب(  آستر، لوگرمي ك9/0 يريق   اساس ي، برا  يآسفالت  متر بتني سانت كي  ضخامت   به  هر متر مربع ي برا ير مصرفي ق زانيم .11
  يدر صورت.   است  منظور شده  فصل ني ا يها متي، در ق لوگرمي ك9/0 ) كسيردم(د در محل يسرد تول   آسفالت ي و برا لوگرمي ك2/1 )وپكات(ه يرو
  متر بتني سانت ر در هر متر مربعيا كسر قي   اضافه لوگرمي ك1/0 هر  ير كند، برايير تغي مجاز مقدار ق يها ي و روادار ي كارگاه  فرمول  بر اساس كه

  . خواهد شد ، استفاده150802 و 150801  يها رديف  ي از بها بيترت  ، به يآسفالت
  .شود ي م  انجام ي سنگ  مصالح  وزن  بر حسب يريگ ، اندازه ي سطح  آسفالت يها رديفدر  .12
   مخصوص  و وزن ي مصرف  آسفالت  وزن  موجود طبق يها  راه  آسفالت  سطح حي تسط ي برا ي مصرف  آسفالت ي، بها  راه ي بهساز يدر كارها .13

  .شود ي م ، پرداخت  فصل ني ا يها رديف از   و با استفاده ليمتر تبدي سانت متر مربع  ، به)ديآ ي م دست  به ي كارگاه  از فرمول كه ( آسفالت
د يلر توليا به هر علت فيد و يايلر به دست ني فيافها به مقدار ك كه از شكستن سنگ دانه ي در صورت150606 تا 150601 يها رديفدر  .14

م يا پودر سنگ كربنات كلسيمان، آهك شكفته و ي كه از جنس سيلر اضافي فيد بهاين صورت باي مصرف مناسب نباشد، در ايشده برا
   . پرداخت نمود150902  و150901 يها رديفشود برابر  يانتخاب م

  .گر استي ديبات فرعي شامل كائوچو و تركييايميماده ش، 151006ف يمنظور از التكس در رد .15
، برداشتن  گرم فشردهي مترتب از جمله گرم كردن آسفالت با هوايها نهي هزيتمامافت گرم آسفالت، يبا عنوان باز 151101ف يدر رد .61

 مندرج در يافت شده طبق مشخصات فني بازياضافه كردن مواد جوان كننده و اختالط آن، پخش و تراكم مخلوط آسفالتتهيه و آسفالت، 
افت گرم ي بازيي اجرايمشخصات فن" با عنوان س جمهور،يي ري و نظارت راهبرديزير ، معاونت برنامهي امور نظام فن341ه شماره ينشر

  . لحاظ شده است"آسفالت
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 لوگرميك 20،600

ر يبا ق) مكتيپر (ي اندود نفوذي و اجراه مصالحيته
 .محلول

 150101 

  

 لوگرميك  14،500

ون يبا امولس) مكتيپر (ي اندود نفوذيه مصالح و اجرايته
  .يريق

150102  

  

  لوگرميك  20،600
 ي انجام آسفالت سطحير، براي اندود قيه مصالح و اجرايته
  .ر محلوليبا ق

 150201  

  

  لوگرميك  14،500
 ي انجام آسفالت سطحير، براي اندود قي و اجراه مصالحيته

  .يريون قيبا امولس
150202  

  

  لوگرميك  15،100
ون يبا امولس) تك كت (ي اندود سطحيه مصالح و اجرايته
  .يريق

150301  

  

  تن  204،000

 با سنـگ شكسته از ي آسفالت سطحيه مصالح و اجرايته
 مصالح از يه، هرگاه دانه بندي، در دو اليا مصالح رودخانه

  .باشدمشخصات  4 و 2نوع 

 150401  

  

  تن  223،000

 با سنگ شكسته از ي آسفالت سطحيه مصالح و اجرايته
 مصالح از يه، هرگاه دانه بندي، در دو اليا مصالح رودخانه

  .باشدمشخصات  3 و 1نوع 

 150402  

  

  تن  176،000

 با سنـگ ي آسفالت سطحي و اجرايه مصالح سنگيته
ه، هرگاه دانه يك الي، در يا صالح رودخانهشكسته از م

  .باشدمشخصات  4 مصالح از نوع يبند

 150403  

  

  تن  191،000

 با سنگ ي آسفالت سطحي و اجرايه مصالح سنگيته
ه، هرگاه دانه يك الي، در يا شكسته از مصالح رودخانه

  .باشدمشخصات  5 مصالح از نوع يبند

 150404  

  

  مترمربع  18،800

با ) كـسيردم( آسفالت سرد مخلوط در محل يراه و اجيته
، هرگاه مصالح با دانه يا سنگ شكسته از مصالح رودخانه

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م19وسته صفر تا ي پيبند
  .ضخامت آسفالت

 150501  

  

  مترمربع  18،600

) كـسيردم( آسفالـت سرد مخلوط در محل يه و اجرايته
، هرگاه مصالح بادانه يا ح رودخانهبا سنگ شكسته از مصال

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م25وسته صفر تا ي پيبند
  .ضخامت آسفالت

 150502  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع   
 هرگاه آسفالت 150502 و 150501 يها رديفاضافه بها به 

  .شر اجرا شودينيسرد با ف
150503  

  

  مترمربع  16،500

شكسته از مصالح  با سنگ ي بتن آسفالتيه و اجرايته
 ي، هرگاه دانه بنديري قشر اساس قي، برايا رودخانه

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م5/37مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 150601  

  

  مترمربع  16،700

 با سنگ شكسته از مصالح ي بتن آسفالتيه و اجرايته
 ي، هرگاه دانه بنديري قشر اساس قي، برايا رودخانه
متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م25صفر تا مصالح 

  .ضخامت آسفالت

 150602  

  

  مترمربع  19،700

 با سنگ شكسته از مصالح ي بتن آسفالتيه و اجرايته
 ي، هرگاه دانه بند)ندريب( قشر آستر ي، برايا رودخانه

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م25مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 150603  

  

  مترمربع  19،800

 با سنگ شكسته از مصالح ي بتن آسفالتيه و اجرايته
 ي، هرگاه دانه بند)ندريب( قشر آستر ي، برايا رودخانه

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م19مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 150604  

  

  مترمربع  21،400

 با سنگ شكسته از مصالح ي بتن آسفالتيه و اجرايته
 ي، هرگاه دانه بند)توپكا(ه ي قشر روي، برايا نهرودخا

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م19مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 150605  

  

  مترمربع  21،500

 با سنگ شكسته از مصالح ي بتن آسفالتيه و اجرايته
 ي، هرگاه دانه بند)توپكا(ه ي قشر روي، برايا رودخانه

متر ي هر سانتيمتر باشد، به ازايلي م5/12مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 150606  

  

  مترمربع   

، هرگاه از 150606 و 150605 يها رديفاضافه بها به 
  اسيمر  اس بي اصالح شده با پليرهايق
)Styrene Butadiene Styrene (يبرابر مشخصات برا 

  .متر آسفالتي هر سانتيد آسفالت استفاده شود، به ازايتول

150607  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  تن  68،000

، هرگاه از 150404 تا 150401 يها رديفاضافه بها به 
 استفاده يا  مصالح رودخانهي به جايمصالح سنگ كوه

  .شود

 150701  

  

  مترمربع  1،200

 تا 150601 و 150502، 150501 يها رديفاضافه بها به 
 مصالح ي به جاي، هرگاه از مصالح سنگ كوه150606
  . استفاده شوديا رودخانه

 150702  

  

  مترمربع  1،490

 تا 150601 و 150502، 150501 يها رديفاضافه بها به 
 در هر ير مصرفيلوگرم قي ك1/0، بابت اضافه هر 150606

 1/0كسر ( .متر ضخامتي هر سانتيمترمربع آسفالت، به ازا
  ).شود يلوگرم به تناسب محاسبه ميك

 150801  

  

  مترمربع  -1،490

 تا 150601 و 150502، 150501 يها رديفكسربها به 
 در هر ير مصرفيلوگرم قي ك1/0، بابت كسر هر 150606

 1/0كسر  (.متر ضخامتي هر سانتيمترمربع آسفالت، به ازا
  ).شود يلوگرم به تناسب محاسبه ميك

 150802  

  

  مترمربع  2،500
 يجرا، بابت ا150606 تا 016150 يها رديفاضافه بها به 

  .ها يريگ آسفالت در لكه
315080  

  

  لوگرميك  1،040
مان و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در يلر از سيه فيته

  .كارخانه
 150901  

  

  لوگرميك  1،180
م و اضافه يا كربنات كلسيلر از پودر آهك شكفته و يه فيته

  .نمودن آن به مصالح آسفالت در كارخانه
 150902  

  

  مترمربع  1،720

افت سرد، يه با دستگاه بازده شديافت آسفالت تراشيباز
ها   آسفالت كنده شده و خرد كردن كلوخهيآور شامل جمع

ون، ير امولسي مانند قيو مخلوط كردن آن با مواد اضاف
د به صورت شكسته بدون يدانه جد مان، آهك و سنگيس

دن آن به يشر و كوبينيز پخش با في و نيمحاسبه مواد اضاف
  .متر ضخامت آسفالتي هر سانتيازا

151001  

  

  مترمربع  3،580

افت سرد، شامل تراش، خرد يافت آسفالت با دستگاه بازيباز
 مانند يها و مخلوط كردن آن با مواد اضاف كردن كلوخه

ز ي و نيمان و آهك بدون محاسبه مواد اضافير، سيكف ق
  .متر ضخامت آسفالتي هر سانتيازدن آن به ايپخش و كوب

151002  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع  15،700

افت سرد و ير آسفالت با دستگاه بازي مصالح زبرداشت
ر كه به صورت كف درآمده، يلوگرم قي ك9/0آغشتن آن با 

متر بدون محاسبه يك سانتي هر متر مربع به ضخامت يبرا
  .دنيگر و پخش و كوبي ديمواد اضاف

151003  

  

  لوگرميك  855
 هر ي به ازا151003 تا 151001 يها رديفاضافه بها به 

  .افت اضافه شوديمان كه به مخلوط آسفالت بازيلوگرم سيك
151004  

  

  لوگرميك  1،550

 هر ي به ازا151003 تا 151001 يها رديفاضافه بها به 
افت اضافه يلوگرم آهك شكفته كه به مخلوط آسفالت بازيك

  .شود

151005  

  

  لوگرميك   
لوگرم التكس ي هر كي، به ازا151001  فياضافه بها به رد

  .افت اضافه شوديآسفالت بازكه به مخلوط 
151006  

  

  لوگرميك  40
لوگرم سنگ ي هر كي به ازا151001  فياضافه بها به رد

  .افت اضافه شوديشكسته كه به مخلوط آسفالت باز
151007  

  

  لوگرميك  12،700
ر يلوگرم قي هر كي به ازا151001  فياضافه بها به رد

  .شودافت اضافه يون كه به مخلوط آسفالت بازيامولس
151008  

  

  لوگرميك  15،400

ر كه به يلوگرم قي هر كي به ازا151002  فياضافه بها به رد
افت ير درآمده و به مخلوط آسفالت بازيصورت كف ق

  .اضافه شود

151009  

  

  مترمربع  1،540

ر يلوگرم قي ك1/0 هر ي به ازا151003  فياضافه بها به رد
لوگرم در يك 9/0 ر درآمده و عالوه بر يكه به صورت كف ق

 يرسازيمتر مصالح زيك سانتيهر مترمربع به ضخامت 
  .مصرف شود

151010  

  

  مترمربع  -1،540

ر كه يلوگرم قي ك1/0 هر ي به ازا151003  فيكسر بها به رد
لوگرم در هر يك 9/0ر درآمده و كمتر از يبه صورت كف ق

 يرسازيمصالح زدر متر يك سانتيمترمربع به ضخامت 
  .مصرف شود

151011  

  

  مترمربع  19،600
 ي گرم فشرده به ازاي آسفالت با هوايافت گرم درجايباز

  .متر ضخامت يك سانتيهر 
 151101  

  

2،330  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 

  .لومتري ك10لو متر تا يك كياز 
151201  

  

2،020  
  -مترمكعب 

  لومتريك
ش ي، بي آسفالتيها در راه) طبق مقدمه فصل(لح حمل مصا

  .لومتري ك10از  
151202  
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   يقكاريعا.   شانزدهم فصل
  

   مقدمه
  
 مقدار  ني، ا  و در هر صورت  بوده ي فن ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج زانيم د بهي، با)Overlap(  ي، مقدار همپوشان ي رطوبت يهايقكاريدر عا .1
  .متر كمتر باشديت سان10د از ينبا
 در  ي همپوشان نهي و هز هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده يقكاري عا ي ظاهر  سطح  و پرداخت يريگ  اندازه يمبنا .2

  .  است  منظور شده  فصل ني ا يها رديف
  يي بها  اضافه گونه چي و ه  و مانند آنهاست ي، منحن ، مورب ، قائم ي از افق عم ا  سطوح  كار در تمام  انجام ي، برا  فصل ني ا يها رديف واحد  يبها .3

  . ستي ن  پرداخت ، انحنا و مانند آنها، قابل ، عمق  صعوبت بابت
  يرها كا ي و عموم ي فن  مشخصات  طبق ي رطوبت يقكاري عا  متر مربع كي هر  ي، برا  فصل ني ا يها رديف در  ر مورد مصرفيمقدار ق .4

  .باشد ي، م) 55   شماره هينشر ( يساختمان
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

 160101  .يريـك قشر اندود قي با ي رطوبتيق كاريعا مترمربع 30،600  

  

  مترمربع  85،100
ه يك الي و يري با دو قشر اندود قي رطوبتيق كاريعا
  .يگون

 160102  

  

  مترمربع  137،000
ه ي و دواليري با سه قشر اندود قي رطوبتيق كاريعا
  .يگون

 160103  
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  ير و سطوح پروازيگ ها، نقاط مه ها، پل سات تونليتاس. فصل هفدهم
  

   مقدمه
 ييها  تونلساختمان دوران ايبر دستگاه برچيدن و تونل تهويه تأمين ،موتوري تهويه دستگاه نصب و تهيه شامل ،170101 رديف  بهاي .1

 شـده  بيني پيش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون باشد، متر 300 از بيشتر تونل دهانه يا تونل حفاري مبدأ از آنها حفاري كه طول

  متـر 300 از رت كوتاه هاي طول مورد در .شود مي پرداخت ،تونل كامل اتمام تا تدريج به و كار پيشرفت نسبت بار و به تنها يك و است

 هزينه پيمانكار، توسط انجام صورت در باشد، ضروري موتوري تهوية دستگاه با تونل تهويه مشاور، مهندس طبق تشخيص چنانچه نيز،

شـوند، بـر    ي مـ ي حفـار M.B.T كه با اسـتفاده از دسـتگاه   ييها  تونلهينه تهويهزضمنا . شد خواهد شده، پرداخت ياد رديف طبق آن
  .شود يپرداخت مف ين ردياساس ا

 70به طور مثال چنانچه تونلي با مقطع تمام شده          . باشد   فضاي تمام شده داخل تونل مي      170101منظور از متر مكعب در بهاي رديف         .2
 متر مكعـب    70000ي  ي متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد مقدار لحاظ شده در اين رديف بعد از اتمام عمليات اجرا                  1000متر مربع و    

  .بودخواهد 
 ،بـرق  موتور مانند ،)M.B.T دستگاه  شده باي حفاريها اعم از تونل(تونل  روشنايي وسايل نصب و تهيه شامل ،170201 رديف بهاي .3

 شده بيني پيش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون ،ساختمان ن دورا تمام تونل در روشنايي تأمين و الزم وسايل ساير و المپ كابل،

   .شود مي پرداخت تونل كامل اتمام تا تدريج به پيشرفت كار، نسبت به و بار يك براي تنها ،رديف اين بهاي .است
 . هزينه نصب و جمع آوري بر هر چند مرحله كه الزم باشد ديده شده است170201 و 170101هاي  در بهاي رديف . 4

مكانيكي  تأسيسات رشته بهاي فهرست از استفاده با مورد حسب بر ،برداري بهره دوران براي ها  تونلتهويه تأسيسات نصب و تهيه بهاي .5
 .شود مي برآورد و تعيين

 بهـاي  فهرست از استفاده با مورد حسب بر ،بهره برداري دوره در پروازي سطوح و گير مه نقاط روشنايي تأسيسات نصب و تهيه بهاي  .6

  .شود مي برآورد و تعيين برقي رشته تأسيسات
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مكعبمتر  21،200

هـا بـراي دوره       ل و اجراي عمليات تهويه تونل     يتهيه وسا 
 .ساختمان

170101 

  

 متر طول  448،500

ها بـراي   ي تونليل الزم و تامين روشنايتهيه و نصب وسا 
 .دوره ساختمان

170201 

  

  درصد  -30
ي يكـه مقطـع نهـا       ي در صورت  170201كسر بها به رديف     

  . مترمربع باشد25تونل كمتر از 
170202 

  

 درصد  7

ي درتونل هرگـاه    يهاي تهويه و روشنا     اضافه بها به رديف   
 متـر   250فاصله از نزديكترين دهانـه دسترسـي بـيش از           

 متـر دوم يكبـار،      250بـراي   .  متـر  250باشد، به ازاي هر   
ي هـا    متر سوم دوبار، و به همين ترتيب براي طـول          250
 .بيشتر

170301 
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   يمني ا زاتي و تجه ميها، عال ساختمان.   هجدهم فصل
  

   مقدمه
  
   ساختمان  رسته ةي پا يها  از فهرست  و با استفاده  و مشخصات  نقشه  به ، با توجه180103 تا 180101  يها رديف   موضوع يها  ساختمان يبها .1
  .شود ي م  درج  مربوط يها رديف، در برابر   مقطوع صورت  و به ، برآورد شده  نافذ است كار ي اجرا نهي برآورد هز هي ته  در زمان كه
،   مربوط ي و بها مانكار استي پ عهده ، به180103 تا 180101  يها رديف   موضوع يها ساختمان   كامل ي و اجرا  الزم لي و وسا  مصالح  تمام هيته .2
  .شود ي م  منظور و پرداخت تي وضع ر صورت، د  كار هر ساختمان شرفتي پ نسبت به
  .شود ي م ر پرداختي ز بيترت ، به يي راهنما  تابلوها و عالئم  و نصب هي ته متيق .3
 3/1  ي اضاف بي ضر ، با اعمال  مربوط ي فصلها يها رديف از  ، با استفاده  و مشخصات نقشه  به  تابلو با توجه  شالوده يساز ي و پ يكن ي پ يبها .1ـ3

  .شود ي م محاسبه
  .  سبك ي فوالد ي كارها ، از فصل  مربوط في رد  تابلو براساس ي فلز هي پا  و نصب هي ته نهيهز .2ـ3
  .3/1  ي اضاف بي ضر  با اعمال  متفرقه ، از فصل  مربوط في رد  تابلو براساس هي پا  رنگ نهيهز .3ـ3
   محاسبه15/1  بي ضر ، با اعمال  سازنده د كارخانةي فاكتور خر  براساس  الزم يها  و مهره چي پ تابلو، با  صفحة  و نصب ، حمل هي ته نهيهز .4ـ3
  .رديگ يمان به آن تعلق نمي پيها بير ضريبوده و سابها ن  آحاد لي تعد  مشمول نهي هز نيا. شود يم

  .شود ي م  پرداخت  سبك ي فوالد ي كارها  در فصل مربوط  يها رديف از  ، با استفاده) ليگارد ر (  راه ي جانب  حفاظ ي اجرا نهيهز .4
  .شود ي م  انجام  شده  رنگ ا سطحي   طول  مورد بر اساس  حسب  و متناوب  منقطع يكش  خط يها رديف  يريگ اندازه .5
 و در 3758 و 339   شماره  به راني ا ي مل ي سرد استانداردها  در مورد رنگ  فصل ني در ا  مورد مصرف يكش  خط ي رنگها يفياستاندارد ك .6

  .باشد ي م3757  ي استاندارد مل  گرم مورد رنگ
 كاربرد  يكي و سرد تراف  گرم  رنگ ي و برا  شده لي تشك شهي ش  از جنس ي كرو يها  از دانه باشد كه ي م  كننده  منعكس د مادهيمنظور از گالسب .7

   رنگ وزن% 20   معادل  فوق زاني م  به ي بر روپاش  عالوه  گرم باشد و در مورد رنگ ي م در مترمربع   گرم400   معادل ي روپاش  مصرف زانيدارد م
  .گردد ي م  مخلوط  با رنگ يا شهي ش يها ز دانهين

  . متر استيلي م5/1ا ي  كروني م1500 برابر 180306 تا 180301  يها رديف   رنگ ضخامت .8
  . متر استيلي م3ا ي  كروني م3000 برابر 180502 و 180501 و 180404تا  180401  يها رديف   رنگ ضخامت .9
  .  است متر منظور شدهيلي م6ا ي  كروني م6000 برابر 180602 و 180601  يها رديف   رنگ ضخامت .10
  كروني م450   معادل  خشك  ضخامت ني در فرودگاهها ا يباشد ول ي م كروني م350 برابر   حداقل  رنگ  خشك  سرد ضخامت در مورد رنگ .11

  .  است منظور شده
  . متر منظور شدهيلي م5/3ا ي  كروني م3500 برابر   رنگ  ضخامت ي دوجزئ  رنگ يبرا .12
  .شود ي م  مذكور محاسبه يها رديف آنها متناسباً از  ي گردد بها اد شدهير يشتر از مقاديا بي دستور كارفرما كمتر   رنگها طبق  ضخامت چنانچه .13
 بستر  ي شستشو نهي هز نيمر و همچني پرا ي بها180602 و 180601 و 180502 و 180501 و 180404 تا 180401  يها رديفدر  .14

 يها رديفمر ي بستر و عدم استفاده از پرايساز در صورت اجرا نشدن شستشو و آماده.  است  شده  درنظر گرفته ي كاف  عرض  به يزيآم رنگ
  .صد كسر بها منظور خواهد شد در30مذكور با 

  .  است ها منظور شده متي در ق ي كاف  عرض  به يزيآم ر بستر رنگي ز يزكاري تم نهيهز .15
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

 180101  . ساختمان راهدارخانهيه مصالح و اجرايته دستگاه    

  180102   .ن راهيتمان ب ساخيه مصالح و اجرايته  دستگاه     
  180103   .ي ساختمان پسـت نگهبانيه مصالح و اجرايته  دستگاه     
  180201   .ه و نصـب نوار شبرنـگيته  مترمربع  451،500  
  180202   . با رنـگ شبرنـگيزيه مصالح و رنـگ آميته  مترمربع  231،500  
  

  مترطول  36،000

 12رض  منقطع و متناوب به عيه مصالح خط كشيته
د ي همراه باگالسبيـكيمتر، با رنگ گرم ترافيسانت

  . ماهه18بادوام 

 180301  

  

  مترطول  34،100

 12 متصل و مداوم به عرض يه مصالح خط كشيته
د با ي همراه با گالسبيكيمتر، با رنگ گرم ترافيسانت

  . ماهه18دوام 

 180302  

  

  مترطول  2،940

شتر ينگ ب عرض ري وقت180301ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت12از 
  .متر اضافه عرضيسانت

 180303  

  

  مترطول  2،820

شتر ي عرض رنگ بي وقت180302ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت12از 
  .متر اضافه عرضيسانت

 180304  

  

  مترمربع  296،000

 منقطع و متناوب به عرض يلح خط كشه مصايته
 همراه با يكيمتر، با رنگ گرم ترافي سانت20شتر از يب

  . ماهه برحسب سطح رنگ شده18د با دوام يگالسب

 180305  

  

  مترمربع  282،000

شتر ي متصل و مداوم به عرض بيه مصالح خط كشيته
د ي همراه با گالسبيكيمتر، با رنگ گرم ترافي سانت20از 

  . ماهه برحسب سطح رنگ شده18با دوام 

 180306  

  

  مترطول  71،600

 12 منقطع و متناوب به عرض يه مصالح وخط كشيته
د ساده ي به روش اسكريكيمتر، با رنگ گرم ترافيسانت

  . ماهه36د با دوام يهمراه با گالسب

 180401  

  

  مترطول  69،400

 12 متصل و مداوم به عرض يه مصالح خط كشيته
د ساده ي به روش اسكريكي رنگ گرم ترافمتر، بايسانت

  . ماهه36د با دوام يهمراه با گالسب

 180402  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترطول  5،890

شتر ي عرض رنگ بي وقت180401ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت12از 
  .متر اضافه عرضيسانت

 180403  

  

  مترطول  5،770

شتر ي عرض رنگ بي وقت180402ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت12از 
  .متر اضافه عرضيسانت

 180404  

  

  مترطول  86،000

) يپر و خال (ياريدار ش  نقشيه مصالح خط كشيته
متر با رنگ گرم ي سانت15به روش اكستروژن به عرض 

  . ماهه36د با دوام ي همراه با گالسبيكيتراف

 180501  

  

  مترطول  5،690

شتر ي عرض رنگ بي وقت180501ف يبها به رد اضافه
 يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر تا ي سانت15از 

  .متر اضافه عرضيهر سانت

 180502  

  

  مترطول  172،000

به روش ) يا لقمه( برجسته يه مصالح خط كشيته
متر با رنگ ي سانت15ا اكستروژن به عرض يد ياسكر
  . ماهه36د با دوام ي همراه با گالسبيكيرافگرم ت

 180601  

  

  مترطول  11،400

شتر از ي عرض رنگ بي وقت180601ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت15
  .متر اضافه عرضيسانت

 180602  

  

  مترطول  10،700

 12 منقطع و متناوب به عرض يه مصالح وخط كشيته
د با ي همراه با گالسبيكيمتر، با رنگ سرد ترافيسانت

  . ماهه9دوام 

 180701  

  

  مترطول  10،400

 12 متصل و مداوم به عرض يه مصالح خط كشيته
د با ي همراه با گالسبيكيمتر، با رنگ سرد ترافيسانت

  . ماهه9دوام 

 180702  

  

  مترطول  890

شتر ي عرض رنگ بي وقت180701ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت12از 
  .متر اضافه عرضيسانت

 180703  

  

  مترطول  875

شتر ي عرض رنگ بي وقت180702ف يبها به رد اضافه
 هر يمتر باشد به ازاي سانت20متر و حداكثر ي سانت12از

  .متر اضافه عرضيسانت

 180704  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع  87،100

 متناوب به عرض  منقطع ويه مصالح وخط كشيته
 همراه با يكيمتر، با رنگ سرد ترافي سانت20شتر از يب

  . ماهه برحسب سطح رنگ شده9د با دوام يگالسب

 180705  

  

  مترمربع  85،300

 متصل و مداوم به عرض يه مصالح و خط كشيته
 همراه با يكيمتر، با رنگ سرد ترافي سانت20شتر از يب

  .رنگ شده ماهه برحسب سطح 9د با دوام يگالسب

 180706  

  

  مترمربع  112،500

... ، فلش، خط نوشته،   نقوشيه مصالح و خط كشيته
 ماهه 9د با دوام ي همراه با گالسبيكيبا رنگ سرد تراف

  .برحسب سطح رنگ شده

 180707  

  

  مترمربع  -77،600

د، ي همراه  با گالسبيخط كش يها رديفبها به  كسر
استفاده د يب گالس، از ي كه در خط كشيدر صورت

  .نشود

 180708  

  

  مترمربع  76،000

 سطوح پرواز ي و عالمتگذاريه مصالح ، خط كشيته
د، ي، بدون مصرف گالسبيكي سرد ترافيبا رنگها

  .برحسب سطح رنگ شده

 180801  

  

  مترمربع  559،000

 ي با رنگ دوجزئي خط كشيه مصالح و اجرايته
ب سطح  ماهه برحس18ك با دوام يلين آكريه رزيبرپا

  .رنگ شده

 180901  
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   متفرقه.   نوزدهم فصل
  

   مقدمه
  
،   است  شده ، در نظر گرفته يزيآم  رنگ ي برا  سطوح ي ساز منظور آماده  به  زدن ا سمبادهي   برس نهي، هز  ضد زنگ  رنگ ي اجرا يها رديفدر  .1

 مورد از   بر حسب  آن ي باشد، بها  داشته يي زدا زنگ از بهيد كارفرما، نيي تأ مشاور و  مهندس صي با تشخ ي زدگ  زنگ علت  به ي فلز  سطوح چنانچه
  . خواهد شد  پرداخت يي زدا  زنگ يها رديف

  .شود ي م ، پرداخت  شده ييزدا  زنگ ي فلز ي كارها  وزن ، بر حسب190402 و 190401  يها رديف واحد  يبها .2
  .شود ي م ، پرداخت  شده يزيآم ا رنگي   ضد زنگ ي فلز ي كارها  وزن ، بر حسب190406 تا 190403  يها رديف واحد  يبها .3
ـ ژئوگر) Reduction Factors (يب كاهشيضرا با اعمال  ساله120) LTDS (يي نهاين مقاومت كششيي تعيمبنا. 4 د كننـده اسـت كـه    يـ د تولي

ـ  GRI, ASTM, 8006BS ,AASHTO لعملد كارفرما و براساس دسـتورا ييشگاه معتبر و مورد تايك آزمايتوسط حداقل   كنتـرل و  NCMAا ي
  .د شده باشدييتا
 مناسـب بـا     ير مشخـصات و حفـظ چـسبندگ       ييـ  آسفالت بدون تغ   ي تحمل گرما  ييد توانا ي مورد استفاده در آسفالت با     يها  كيه ژئوسنتت يكل. 5
  . روكش را داشته باشدي آسفالت بدون افت در مقاومت برشيها هيال
 آن بـه    ياد شده باشد، بها   يف  يدرج در رد  ضخامت من  50/1 تا   75/0ن  ين برابر مشخصات ب   ي، چنانچه ضخامت ژئوممبرا   191001 فيدر رد  .7

  .شود يتناسب پرداخت م
 آب وجود يه ثقلي بوده و امكان تخليب منفي شي كه داراهاي مختلف تونل  براي آبكشي از محل اجراي عمليات در قسمت191101رديف . 8

يد مهندس مشاور و تصويب يپيش بيني شده است و بر اساس طرح آبكشي كه به تا) پمپ ثابت يا تانكر سيار(ه هر روش  بنداشته باشد،
  :هاي ناشي از موارد زير در بهاي واحد منظور گرديده است  شود و هزينه كارفرما رسيده، اجرا مي

   طراحي روش آبكشي،- 
   تهيه و نصب پمپ ها،-
   نصب پمپ،هاي  حفر محل يا محل-
  ها، ها و لوله  راه اندازي و نگهداري و تعميرات پمپ-
  ها،  هزينه برق يا سوخت مصرفي پمپ-
  ها، ي و كار اندازي مجدد پمپي جابجا-
  ها،  هزينه حفر كانال يا گودال براي هدايت آب به محل نصب پمپ-
  .اجراي صحيح آبكشي مورد نياز باشد جمع آوري سيستم آبكشي و به طور كلي هر گونه عملياتي كه براي -
  .مقدار آب پمپاژ شده بايستي روزانه با حضور مهندس مشاور يا نماينده آن صورت جلسه گردد. 9
  .گردد بار در دوره احداث تونل پرداخت مي  يك191102رديف . 10
  .برابر باشددو جهت هردر نهايي آن  يمقاومت كششهاي اين فصل ژئوگريدي است كه  منظور از ژئوگريد دو سويه در رديف .11
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 متر مكعبيدس 41،600

 يزي پـس از بتن ري بتنيهايدن درزها در روسازيبر
 .ل و ابزار الزميبا وسا

 190101 

  

  متر مكعبيدس  7،380
 ي بتنيهاي كـف سازيه مصالح و پركردن درزهايته
  .اسه آسفالـت بر حسـب حجم درزبا م

 190102  

  

  متر مكعبيدس  96،900

 ي بتنيهاي كـف سازيه مصالح و پركردن درز هايته
ا مشابه يـك متراكم شونده و يـك و الستيروالستيبا آ

  .آنها بر حسـب حجم درز

 190103  

  

  متر مكعبيدس  13،000

ق ي عميمر و پركردن درزهايه مصالح و اندود پرايته
ـك و مواد پركننده ي با آئروالستي بتنيهايسازكـف 

  .مانند پالستوفوم، برحسـب حجم درز

 190104  

  

  متر مكعبيدس   
ه ي تكي براين خارجيه مصالح و نصـب نئوپريته

  . آزاديگاهها
 190201  

  

  متر مكعبيدس  307،000
ه ي تكي براين داخليه مصالح و نصـب نئوپريته

  . آزاديگاهها
 190202  

  

  لوگرميك  104،500
ـك در توقـف گاه يتوپالستيه و پخـش مواد بيته

  .مايهواپ
 190301  

  190401   .يسطوح فلز) ييزنـگ زدا(ا برس زدن يسمباده   لوگرميك  185  
  

  لوگرميك  995
 ي به روش ماسه پاشي سطوح فلزييزنـگ زدا

  ).سندبالسـت(
 190402  

  

  لوگرميك  345
 يد زنـگ روـك دسـت ضي يه مصالح و اجرايته

  .يسطوح فلز
 190403  

  

  لوگرميك  915

ـك دسـت ضد زنـگ و دو ي يه مصالح و اجرايته
 يه روي شامل آستر و و رويل روغنيدسـت اكل

  .ي فلزيكارها

 190404  

  

  لوگرميك  840

ـك دسـت ضد زنـگ و دو ي يه مصالح و اجرايته
 ي كارهايه روي شامل آستر و رويدسـت رنـگ روغن

  .يفلز

 190405  

  

  لوگرميك  1،590

 دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو يه مصالح و اجرايته
 ي كارهايه روي شامل آستر و رويدسـت رنـگ اپكس

  .يفلز

 190406  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  لوگرميك  119،500
 ي برايه فني در ابنيكي لوله پالستيه و كارگذاريته

  .عبور آب
 190501  

  

  مترطول  70،500
متر از يسانت 15ه ونصب واتراستاپ به عرض يته

  .ي سي ويجنس پ
 190502  

  

  مترطول  3،540
متر اضافه ي هر سانتي برا190502ف يبها به رد اضافه

  .متري سانت15بر 
 190503  

  

  مترطول  96،300
متر از ي سانت15ه و نصب واتراستاپ به عرض يته

  .كيجنس الست
 190504  

  

  مترطول  6،340
متر اضافه ي هر سانتي برا190504ف يبها به رد اضافه

  .متري سانت15بر 
 190505  

  

  عدد  18،500
 از جنس كائوچو به يگاه هيه و نصب بالشتك تكيته

  .متري سانت10×5/8×2 يبيابعاد تقر
 190506  

  

  مترطول  6،570
 سلول باز و با ي اورتان دارايه و نصب فوم پليته

  .متري سانت4×4مقطع 
 190507  

  

  لوگرميك  75،000
 يراب يكي پالستلوله يجاگذار و يكار سوراخ ،هيته

  .يزهكش
190508  

  

  مترمربع  56،200

ه مسلح كننـده    يد تك سو  ي ژئوگر يه مصالح و اجرا   يته
 ســاله در LTDS (120 (يي مقاومــت نهــايخــاك دارا

ــه م) PH < 4 > 9 (يط خــاكيمحــ ــب  KN/m 20زان ي
ح يل خاك مـسلح و تـسل      ي حا يوارهايجهت ساخت د  

 .ها بيش

190601  

  

 ترمربعم  41،100

ــته ــرا ي ــصالح و اج ــ ژئوگريه م ــوي  يه دارايد دو س
 يط خـاك  ي سـاله در محـ     LTDS (120 (ييمقاومت نها 

) 9 < PH < 4 (ــه م ــب ــ جهــت تثبKN/m 5زان ي ت ي
 .رهي و غي سست، با تالقيبسترها

190602  

  

 مترمربع  10،100

 ي بـه ازا   190602 و   190601 يهـا   رديفاضافه بها به    
ــزاKN/m5 هــر  ــي اف  يي نهــايت كشــشش در مقاوم

)LTDS (120ساله  . 

190603  

  

 مترمربع   

كـه    ي زمان 190602 و   190601 يها  رديفاضافه بها به    
 يديا اســيــ PH < 9 ييايــط قليد در محــيــژئوگر

 4 < PHاستفاده گردد . 

190604  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 مترمربع   

ـ اضافه بها نصب ژئوگر     wrap-around يد در نماهـا   ي
  .شود يده مي كه در نما ديبابت سطح

190605  

  

  مترمربع  83،100

 بـا پوشـش     ياسـتر   يد پل ي ژئوگر يه مصالح و اجرا   يته
 بر متـر    KN/m 50 يه با مقاومت كشش   يمناسب دوسو 

  .يت روكش آسفالتي كاربرد در تقويدارا

190607  

  

  مترمربع  86،500

برگالس بـا كـرنش     يد فـا  ي ژئوگر يه مصالح و اجرا   يته
ـ  ي درصد بـا پوشـش مناسـب دوسـو         3 يختگيگس ا ه ب

 كـاربرد در    ي بـر متـر دارا     KN/m 50 يمقاومت كشش 
  .ي آسفالتيها ت روكشيتقو

190608  

  

  مترمربع  33،700

 ي بـه ازا   190608 و   190607 يها  رديفاضافه بها به    
هــر دو  اضــافه در ي مقاومــت كشــشKN/m 50هــر 
 ).شود ي به تناسب محاسبه مm/KN 50كسر . ( جهت

190609  

  190610  .د، خود چسب باشديكه ژئوگر يدر صورتاضافه بها   مترمربع  5،150  
  

  مترمربع  13،600

لن يپروپ يل نبافته از پلي ژئوتكستايه مصالح و اجرايته
وتن بر متر يلوني ك7 يبا مقاومت كشش)  استريا پلي(

  .يور  كاربرد در كنترل غوطهيدر جهت طول دارا

190701  

  

  مترمربع  1،200
وتن يلوني ك1 هر يزا به ا190701ف يبها به رد اضافه
  .يش در مقاومت كششيافزا

190702  

  

  مترمربع  86،500

) ن پارچهيزم(ل بافته ي ژئوتكستايه مصالح و اجرايته
وتن بر متر طول و يلو ني ك100 يبا مقاومت كشش

 و يت باربريش ظرفيبه منظور افزا% 12كرنش حداكثر 
 .ح خاكيتسل

190801  

  

  مترمربع  6،730
وتن يلوني ك50 هر ي به ازا190801ف يبها به رد اضافه
  . در هر جهتيش در مقاومت كششيافزا

190802  

  

  مترمربع  15،500

افته با گرماژ بل ني ژئوتكستايه مصالح و اجرايته
تر در متر مربع، ي ل91/0ر ي گرم، جذب ق140حداقل 
 450حداقل ) grab(و مقاومت گراب % 50كرنش 

  .ي آسفالتيها شت روكي در تقو كاربرديوتن، داراين

190901  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  مترمربع   

 ت متشكل ازي ژئوكمپوزيه مصالح و اجرايته
مسلح )  استريا پلي(لن ي پروپي پلافتهيل نيژئوتكستا
وتن برمتر و يلوني ك50شه و مقاومت ياف شيشده، با ال

ت ي كاربرد در تقويو دارا% 3 يختگيكرنش گس
  .ي آسفالتيها روكش

190902  

  

  مترمربع   
وتن يلوني ك50 بابت هر 190902ف يبها به رداضافه 

  . در هر جهتيش مقاومت كششيافزا
190903  

  

  مترمربع  90،000

از جنس ) غشا نيزم( نيژئوممبرا ياجرا و مصالح هيته
به ) High Density Poly Ethylene( نيلن سنگيات يپل

 سطوح و يق كاري عايمتر برايلي م1ضخامت 
 آب، سدها،  مختلف، مانند مخازنيها سازه

  .ي كشاورزي فاضالب و استخرهايها حوضچه

191001  

 191101 .ها تهيه لوازم و انجام عمليات آبكشي داخل تونل متر مكعب  835  

  

  مترطول  61،300
تهيه و نصب لوله جهت هدايت آب پمپاژ شده به 

  .بيرون تونل
191102 
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    و نقل حمل.  ستمي ب فصل
  

   مقدمه
  
،   مصرف  تا محل  از انبار كارگاه نيلومتر، و همچني ك30  ، تا فاصله  تا انبار كارگاه لي تحو  از محل  مصالح ي و بارانداز ، حمل يري بارگ نةيهز .1

د بر  مازا  حمل نهيهز).   و آهك ي سنگ ، مصالح  آب ي استثنا به (  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست ني ا يها ر فصلي سا يها رديف  متيدر ق
  گونه چي، ه ر مصالحي سا يشود و برا ي م  پرداخت  فصل ني ا يها رديف   مورد بر اساس ر، بر حسبي و ق ماني، س آالت  آهن يلومتر، تنها براي ك30
  . نخواهد شد  پرداخت يا  جداگانه  حمل نهيهز
لومتر و ي ك كي تا   و حمل يري بارگ نهي، هز  و آسفالت ، اساس اسراسي، ز يتي تقو ي، قشرها يي، بنا  بتن ي سنگ  مصالح ني و همچن  آب يبرا .2

  كي مازاد بر   حمل نهي هز  پرداخت نحوه.  است  شده بها، در نظر گرفته  فهرست ني ا يها ر فصلي سا يها رديف در   مصرف  در محل يبارانداز
  . است   شده نيي تع  مربوط يها  فصل ر مقدمه، د ساخته شي پ  قطعات ني و همچن ي سنگ ، مصالح  آب يلومتر، برايك
  نيير تعي ز  شرح رد، بهيگ ي قرار م لومتر مورد استفادهي ك30 مازاد بر   حمل نهي هز  در محاسبه  كه1 بند   موضوع  از مصالح كير هر يمقاد .3
  . ستير موارد نيا ساي  ر مصالحي مقاد  محاسبه يناد برا است  و قابل  است  حمل يها نهي هز  محاسبه ي تنها برا  شده نيير تعيمقاد. شود يم

   مانيس .1ـ3
  : ي بتن ساخته شي پ  و قطعات  بتن هي ته ي برا مانيس .1ـ1ـ3

  .شود ي م ، محاسبه ماني س  اتالف ي درصد برا6  اضافه ، به  در بتن مانيار سي ع ، براساس ماني مقدار س
  : ي سنگ يي بنا يها كار  مالت هي ته ي برا مانيس .2ـ1ـ3

  زانيم  ، به يي بنا ي در كارها  مالت  و حجم  شده ، محاسبه ماني س  اتالف ي درصد برا6  اضافه ، به  در مالت مانيار سي ع  به ، با توجه ماني مقدار س
  .شود ي منظور م يي بنا ي كارها  كل  درصد حجم30
  فوالد .2ـ3
 و  يتي تقو يها  و ورق ، لوله ي، سپر ي، نبش ي، ناودان رآهني ت ، مانند انواع  متداول يها لي و پروفگرد ميل، از  يف فوالد مصر لوگرمي ك كي هر  يازا   به

   مشخص يي اجرا يها  و نقشه  مشخصات  براساس كهلوگرم، يك كي ليو گاردر  ي بتن يرهاي ت يها  كابل نيو همچنلوگرم ي ك05/1  ياتصال
  .شود يمنظور م،   حمل  بابت شود، يم

  ريق. 3ـ3
  .شود ي منظور م  حمل  بابت لوگرمي ك05/1شود،  ي م نيي تع  و مشخصات  نقشه  براساس ر كهي ق لوگرمي ك كي هر  يازا   به
  محاسبه3/1ب ي با اعمال ضر200202 و 200201 يها رديف يحمل شود، بها) رآبهيق(ون ير امولسير محلول، قي قي كه بجايدر صورت. 1-3ـ3
  .شود يم

  .شود ي م نيير تعي ز شرح  ، به  حمل نةي هز  پرداخت ي، برا ماني س مبدأ حمل .4
د ي خر  محل  حالت نيدر ا.   است  مربوط  كارخانه ، محل  شود، مبدأ حمل يداري خر ي داخل يها ماً از كارخانهي مستق ماني س  كه يدر صورت .1ـ4
  . كارفرما برسد بيصو مشاور و ت د مهندسييتأ  د قبالً بهيبا
  ماني س كه ( ي داخل ماني س  كارخانه نيتر كي نزد  محل  نشود، مبدأ حمل يداري خر ي داخل يها ماً از كارخانهي مستق ماني س  كه يدر صورت .2ـ4

  .، خواهدبود)كند يد ميد تولي خر نظر را در زمان مورد
  .شود ي م نيير تعي ز شرح  به  حمل نةي هز  پرداخت ي، برا فوالد  مبدأ حمل .5
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  ي برا  شود، مبدأ حمل يداري خر ي بازرگان  وزارت  فلزات عي و توز هيا مركز تهي  ي داخل د كنندگانيتولماً از ي، مستقفوالد   كه يدر صورت .1ـ5
 د قبالً بهي با ليا تحويد ي خر  محل حالت  نيدر ا.  خواهد بود لي تحو  محل، مركز يدهاي خر ي و برا ديتول   محل يداخلد كنندگان يتولد از يخر

  . كارفرما برسد بي مشاور و تصو د مهندسييتأ 
   نشود، مبدأ حمل يداري خر ي بازرگان  وزارت  فلزات عي و توز هيا مركز تهي  يداخل د كنندگانيتولماً از يمسق فوالد   كه يدر صورت .2ـ5
دكنندگان محسوب يتول جزء زينفوالد  نورد يها  كارخانه.كند يد مي مورد نظر را تولوالدفاست كه به كارگاه د فوالد ي تولمحلن يكترينزد
  . شوند يم
   آن لي تحو ر محلي ق مبدأ حمل.  كارفرما برسد بي مشاور و تصو د مهندسييتأ  د بهيبا يساخته پرس شي بتن پيها و جدولر يد قي خر محل .6
  .دشو ي م در نظر گرفته)  شگاهي پاال محل(
اد ي   در دفترچه  كه ييها ، و در مورد راه  است ي و ترابر  راه  وزارت  مسافت  دفترچه ني آخر  طبق  راه نيتر كي، نزد  حمل  مسافت نيي تع يمبنا .7

  .شود ي م نييها تع آن   مشاور، فاصله  نظر مهندس ، طبق  فاصله نيتر  كوتاه ، با در نظر گرفتن  است  نشده نييها تع  آن ي برا ي، مسافت شده
  ي پاكت ماني و س آالت  آهن  حمل يها رديف  لومتر باشد، طبقي ك450تا )  مقصد–مبدا (   حمل  مسافت  كه ي در صورت  فله ماني س  حمل يبها .8

 50/1  بي ضر ، با اعمال ي پاكت ماني و س آالت  آهن  حمل يها رديف  لومتر باشد، بر اساسي ك450شتر از ي ب  حمل شود و اگر مسافت ي م پرداخت
  .شود ي م لومتر پرداختي ك30 از كسر   پس،ري مس  طول تمام ي مربوط، برايها رديفمت يبه ق

   درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل ني ا يها رديف  ي مورد بها  شود، بر حسب  انجام ي و شن ي خاك ي در راهها  مصالح  حمل  كه يدر صورت .9
  .شود يم

 ر،ي قهي تخلي كه برايبه نحو  يا از تانكرهاي دو جداره استفاده شود به كارگاه حمل شود، مخصوصيهاتانكررتوسط يق  كه  يدر صورت .10
  .شود ي پرداخت م50/1ب ين فصل با اعمال ضري ايها رديفراساس  آن بيبهااز به حرارت دادن نباشد، ين

  .شود ي تمام فاصله اعمال مي، برا200304ا ي 200302  فيلومتر، تنها ردي ك500ش از ي با فاصله حمل بيلي حمل ريبرا .11
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

 لومتري  ك-تن  720

 30 نسبـت به مازادبر يمان پاكتيحمل آهن االت، س
 .لومتري ك75لومتر تا فاصله يك

 200101 

  

  لومتري  ك-تن   485
 75 نسبـت به مازاد بر يمان پاكتي، سحمل آهن االت

  .لومتري ك150لومتر تا فاصله يك
 200102  

  

  لومتري  ك-تن   305
 150 نسبـت به مازادبر يمان پاكتيحمل آهن االت، س

  .لومتري ك300لومتر تا فاصله يك
 200103  

  

  لومتري  ك-تن   250
 300 نسبـت به مازادبريمان پاكتيحمل آهن االت، س

  .لومتري ك450 فاصله لومتر تايك
 200104  

  

  لومتري  ك-تن   215
 450 نسبـت به مازاد بريمان پاكتيحمل آهن االت، س

  .لومتري ك750لومتر تا فاصله يك
 200105  

  

  لومتري  ك-تن   180
 750 نسبـت به مازادبريمان پاكتيحمل آهن االت، س

  .لومتريك
 200106  

  

  لومتري  ك-تن   1،290
 75لومتر تا فاصله ي ك30ت به مازادرفله نسبـيحمل ق

  .لومتريك
 200201  

  

  لومتري  ك-تن   905
لومتر تا فاصله ي ك75رفله نسبـت به مازاد يحمل ق

  .لومتري ك150
 200202  

  

  لومتري  ك-تن   585
لومتر تا فاصله ي ك150رفله نسبـت به مازاديحمل ق

  .لومتري ك300
 200203  

  

  لومتري  ك-تن   475
لومتر تا فاصله ي ك300ه نسبـت به مازاد رفليحمل ق

  .لومتري ك450
 200204  

  

  لومتري  ك-تن   405
لومتر تا فاصله ي ك450رفله نسبـت به مازاديحمل ق

 .لومتري ك750

 200205  

  200206   .لومتري ك750ر فله نسبـت به مازاديحمل ق  لومتري  ك-تن   340  
  301200  .لومتري ك005حمل ريلي باالست تا   لومتري  ك-تن   620  
  302200  .لومتري ك500ش از ي بباالست يليحمل ر  لومتري  ك-تن   518  
  

  لومتري  ك-تن   536
 تا ، ريل، تراورس و ساير ادواتحمل ريلي خط بسته

  .لومتري ك500
303200  

  

  لومتري  ك-تن   446
 ، ريل، تراورس و ساير ادوات خط بستهيليحمل ر

  .لومتري ك500ش از يب
304020  
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   ي دستمزد يكارها.  كمي و  ستي ب فصل
  

  مقدمه
  :  كه  است  شده ينيب شي پ يي كارها ي، بران فصلي موضوع ا ي دستمزد يكارها. 1
ل  ، شام مورد نظر ي دستمزد يكارها واحد يف و بهايشرح رد برآورد،  هي ته هنگام. شود ي م هيتهكارفرما نه يو به هز  ها توسط  آن  مصالح.1-1

 و  هيتهدستورالعمل كاربرد،  1-2 بند  مطابق، به صورت ستاره دار يانداز  الزم، نصب و راهيها يي در كارگاه، جابجاي، حمل و باراندازيريبارگ
  .دشو ي م  درج فصلن يادر 

  . استمانكاري بر عهده پيبردار از نقشهيزات مورد نين تمام تجهينه تامي، هز210201ف ي واحد رديدر بها: تبصره
  .باشدنيز مي) در صورت وجود(ها   شامل كلوتوئيد قوس210202رديف .  2
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

    

  كيلومتر 11،000،000

برداري براي اجراي  انجام تمام عمليات مورد نياز نقشه
بازسازي خط يا  ،آهن تازه احداث راهروسازي

كوبي،  ن، از جمله ميخآه راهبهسازي خطوط
  .هاي نيولماننويسي و تهيه جدول ريل

210201  

    
  درصد  30

هايي از مسير در بخش 0210201اضافه بها به رديف 
 متر 400هاي افقي كمتر از آهن كه داراي قوسراه

  .باشد

210202  

  درصد  50    
هايي از مسير  در بخش0210201اضافه بها به رديف 

  .ونل واقع شده استآهن كه در داخل تراه
210203  
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  و ملحقاتل، سوزن ير. ست و دوميبفصل 

  
  مقدمه

  
 تـرخيص، انبـارداري، بـارگيري،       اي گمركي، ههاي مترتب از جمله هزينه    ، تمامي هزينه  220102 و   220101هاي شماره   در بهاي واحد رديف   . 1

  .حمل تا محل كارگاه مونتاژ خط به هر فاصله و تخليه لحاظ شده است
  .شود يمانكار اعمال مي پيشنهاديب پي و ضر14/1 يب باالسريضر، صرفا ن فصلي ايها رديفبه  .2



  ريل، سوزن و ملحقات . فصل بيست و دوم
 1392آهن و باند فرودگاه سال  ه رشته راه، راهي واحد پايفهرست بها

 
 

 114

  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

  تن 24،845،000
 بارگيري، حمل و 260R  با گريد 60UICيه ريل ته

  تخليه در كارگاه مونتاژ خط
 010122 

  

  دستگاه  1،460،000،000

 به 1 متر و تانژانت 300 با شعاع 60UICتهيه سوزن 
، با تراورس بتني حمل و تخليه در كارگاه مونتاژ 9

  .خط

 102022  

  

  دستگاه  1،510،000،000

 به 1 متر و تانژانت 030 با شعاع 60UICتهيه سوزن 
، با تراورس چوبي حمل و تخليه در كارگاه مونتاژ 9

  .خط

220202  

  

  دستگاه  1،300،000،000

 به 1 متر و تانژانت 190 با شعاع 60UICتهيه سوزن 
، با تراورس بتني حمل و تخليه در كارگاه مونتاژ 9

  .خط

220203  

  

  دستگاه  1،420،000،000

 به 1 متر و تانژانت 190 با شعاع 60UICتهيه سوزن 
، با تراورس چوبي حمل و تخليه در كارگاه مونتاژ 9

  .خط

220204  

  

 عدد  22،000

بندي در تهيه پيچ سيستم پابند فنري وسلو و بسته
  .كارگاه

 103022  

  302022   .بندي در كارگاه و بسته41SKLتهيه فنر وسلو  عدد  24،000  
  

  عدد  18،500
يكي سيستم پابند وسلو و بسته تهيه گايد پليت پالست

  .بندي در كارگاه
 303022  

  

  عدد  16،500
بندي در  تهيه پد پالستيكي سيستم پابند وسلو و بسته

  .كارگاه
 304022  
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  آهن  راهي روسازياجرا. ومسست و يفصل ب
  

  مقدمه
  
ي مترتـب در نظـر گرفتـه شـده اسـت و هرگونـه       هـا  آهن و صـعوبت هاي مرتبط با اجراي روسازي راهن فصل تمامي هزينه  ي ا يها  فيدر ر . 1

  .پرداخت ديگري مجاز نيست
ستم، محاسـبه و پرداخـت      يـ  منـدرج در فـصل ب      يهـا   رديـف  براساس   ، ريل ، تراورس و ساير ادوات        خط بسته   ، باالست يليهزينه حمل ر  . 2
  .شود يم

  :در اين فصل منظور از . 3
 محورهايي كه عمليات زيرسازي آن به اتمـام         درآهن   اجراي روسازي راه   :ست از  ا ارتآهن تازه احداث شده عب    ـ عمليات اجراي روسازي راه    

  .رسيده است
   .برداريمصالح روسازي خط در محورهاي در دست بهرهتعويض كلي : ست از اعبارتـ عمليات بازسازي خط 

 باالست، تعويض ادوات معيوب و تنظـيم رلـواژ   انجام اقدامات رفع نقص مانند عمليات تفكيك      : ست از    ا  عبارت ـ عمليات بهسازي خط آهن    
  .برداريدر محورهاي در دست بهره خط
   .هاي كاري مربوط به هر يك از آنها به صورت جداگانه مشخص شده استباشد كه رديفمي
س دايـره،    متر مشخص شده است در محاسبه طول خط عالوه بـر طـول قـو               400هاي اين فصل كه بهاي آن براساس شعاع قوس          در رديف .4

  .شودمنظور مي) در صورت وجود(طول كلوتوئيدها هم 
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

49،600،000 

  كيلومتر
 14SKLبا سيستم پابند وسلو ) كوبالژ(تهيه خط بسته 

براي استفاده در  تراورس بتني و دپو در كنار خط
  .ا بازسازي خطآهن تازه احداث شده ي روسازي خط

 010132 

  

56،000،000  

  كيلومتر

بارگيري باالست از محل دپو، حمل تا محل پخش و 
 متر و 5/3پخش قشر اول باالست در عرض 

در اجراي روسازي . متر، با فينيشر  سانتي15ضخامت 
  .خط آهن تازه احداث شده

 201032  

  

146،000،000  

  كيلومتر

 به روش بارگيري خط بسته، تخليه و نصب خط
اي، تنظيم درز و بستن منقطع با جرثقيل دروازه

در اجراي روسازي خط آهن تازه احداث . اتصالي
  .شده

 301032  

  

540،000،000  

  كيلومتر

بارگيري خط بسته، تخليه و نصب خط به روش 
اي، تنظيم درز و بستن منقطع با جرثقيل دروازه

ط اتصالي، در كارهاي بازسازي خط و در طولي از خ
  . متر يا كمتر باشد400كه شعاع افقي خط آهن 

230302  

  

320،000،000  

  كيلومتر

بارگيري خط بسته، تخليه و نصب خط به روش 
اي، تنظيم درز و بستن منقطع با جرثقيل دروازه

اتصالي، در كارهاي بازسازي و در طولي از خط كه 
  . متر باشد400شعاع افقي خط آهن بيشتر از 

230303  

  

960،000،000  

  كيلومتر

بارگيري خط بسته، تخليه و نصب خط به روش 
اي، تنظيم درز و بستن منقطع با جرثقيل دروازه

اتصالي، در كارهاي بازسازي خط براي طولي كه در 
  .داخل تونل اجرا شود

230304  

  

91،000،000  
  كيلومتر

آرا و  ريزي با واگن، تسطيح با خط عمليات باالست
در اجراي روسازي . 08ا زيركوب رلواژ اول و دوم ب

  .خط آهن تازه احداث شده

 401032  

  

312،000،000  

  كيلومتر

آرا و  ريزي با واگن، تسطيح با خط عمليات باالست
 در كارهاي بازسازي 08رلواژ اول و دوم با زيركوب 

 400خط و در طولي از خط كه شعاع افقي خط آهن 
  .متر يا كمتر باشد

230402  

  

184،000،000  

  كيلومتر

آرا و  ريزي با واگن، تسطيح با خط عمليات باالست
 در كارهاي بازسازي 08رلواژ اول و دوم با زيركوب 

خط و در طولي از خط كه شعاع افقي خط آهن بيشتر 
  . متر باشد400از 

230403  
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  شماره  شرح  واحد  )الير(واحد يبها مقدار )الير(كل يبها

  

460،000،000  
  كيلومتر

آرا و  ريزي با واگن، تسطيح با خط عمليات باالست
 در كارهاي بازسازي 08م با زيركوب رلواژ اول و دو

  .خط براي طولي كه در داخل تونل اجرا شود

230404  

  

1،760،000  
  بند

كاري توسط ماشين جوش  ها و جوش سازي ريلآماده
 زدايي جوش طويل زني و تنشالكتريك، روزني، بغل

  .در اجراي روسازي خط آهن تازه احداث شده

 501032  

  

2،200،000  
  بند

كاري توسط ماشين جوش  ها و جوش ازي ريلسآماده
 زدايي جوش طويل زني و تنشي، بغلالكتريك، روزن

  .در كارهاي بازسازي خط آهن

230502  

  

85،000،000  
  كيلومتر

، رگالژ شيرواني باالست 09رلواژ نهايي با زيركوب 
 آرا و تثبيت خط، توسط ماشين پايدارساز دربا خط

  .حداثاجراي روسازي خط آهن تازه ا

 601032  

  

90،000،000  

  كيلومتر

، رگالژ شيرواني باالست 09رلواژ نهايي با زيركوب 
آرا و تثبيت خط، توسط ماشين پايدارساز در با خط

بازسازي خط آهن، در طولي از مسير كه شعاع افقي 
  . متر باشد400خط بيشتر از 

 602032  

  

153،000،000  

  كيلومتر

 رگالژ شيرواني باالست ،09رلواژ نهايي با زيركوب 
آرا و تثبيت خط، توسط ماشين پايدارساز در با خط

بازسازي خط آهن، در طولي از مسير كه شعاع افقي 
  . متر يا كمتر باشد400

230603  

  

225،000،000  

  كيلومتر

، رگالژ شيرواني باالست 09رلواژ نهايي با زيركوب 
ر آرا و تثبيت خط، توسط ماشين پايدارساز دبا خط

بازسازي خط آهن، براي طولي از مسير كه داخل 
  .تونل واقع شده است

230604  

  

105،000،000  
  دستگاه

نصب انواع سوزن با تراورس بتني و انجام تمامي 
اقدامات مورد نياز از جمله باراندازي، مونتاژ، نقشه 

  .گانهري، باالست ريزي و رلواژ سهبردا

230701  

  

75،000،000  
  دستگاه

نواع سوزن با تراورس چوبي و انجام تمامي نصب ا
اقدامات مورد نياز از جمله باراندازي، مونتاژ، نقشه 

   .گانهبرداري، باالست ريزي و رلواژ سه

230702  

  

تهيه تمامي مصالح، ساخت قطعات نقاط ثابت خطي   عدد  650،000
)fix point(كني و نصب آن ، پي.  

 801032  
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80،000،000  

  كيلومتر

آوري كوپالژهاي قديمي و باالست موجود، جمع 
بارگيري و حمل و تخليه در محلهاي مشخص شده، 

زني در طولي از مسير كه شعاع  تسطيح بستر و غلتك
 .  متر باشد400افقي خط بيشتر از 

230901  

  

136،000،000  

  كيلومتر

جمع آوري كوپالژهاي قديمي و باالست موجود، 
هاي مشخص شده، بارگيري و حمل و تخليه در محل

زني در طولي از مسير كه شعاع  تسطيح بستر و غلتك
 . متر يا كمتر باشد400افقي خط 

230902  

  

240،000،000  

  كيلومتر

جمع آوري كوپالژهاي قديمي و باالست موجود، 
هاي مشخص شده،  بارگيري و حمل و تخليه در محل

زني در طولي از مسير كه داخل  تسطيح بستر و غلتك
 .اقع شده استتونل و

230903  

  

بارگيري و حمل خطوط بسته مستعمل به نزديكترين   كيلومتر  60،800،000
  .ها ن ايستگاه،  تخليه و دپوي آ

231001  

  

، آوريعمليات دمونتاژ سوزن با تراورس چوبي، جمع  دستگاه  11،000،000
  .زني و تراكمتسطيح بستر و غلتك

231101  

  

 كيلومتر  181،000،000
 در عمليات بهسازي ك باالست با دستگاه سرندتفكي
 .خط

231201  

  

 كيلومتر  21،000،000
 در عمليات بهسازي تفكيك باالست با دستگاه سرند

 .چنانچه دستگاه سرند توسط كارفرما تامين شود خط،

231202  

  

 كيلومتر  22،500،000
ي بتني جهت تعويض ها تراورستخليه و توزيع  

 .براي عمليات بهسازي خط ي خطها تراورس تمامي

231301  

  

 قطعه  20،000
تخليه موردي تراورس بتني و توزيع در محل مورد 

 . براي عمليات بهسازي خطنياز

231302  

  

 اصله  16،000
تخليه موردي تراورس چوبي و توزيع در محل مورد 

 . براي عمليات بهسازي خطنياز

231303  

  

173،000،000  
 كيلومتر

ي ها تراورسي چوبي خط با ها رستراوتعويض كليه 
براي عمليات  بستن و سفت كردن پيچهابتني نو با 
 .بهسازي خط

231304  

  

225،000،000  
 كيلومتر

ي ها تراورسي بتني خط با ها تراورستعويض كليه 
براي  ها بستن و سفت كردن پيچ به همراهبتني نو 

 .عمليات بهسازي خط

231305  

  

 اصله  162،000
 تراورس چوبي فرسوده در عمليات تعويض موردي

 .ها به همراه بستن و سفت كردن پيچبهسازي خط 

231306  
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 قطعه  202،000
تعويض موردي تراورس بتني فرسوده در عمليات 

 .ها به همراه بستن و سفت كردن پيچبهسازي خط 

231307  

  

 كيلومتر  87،700،000
عمليات براي باالست ريزي  و رلواژ اول و دوم خط 

 .08با دستگاه زيركوب هسازي ب

231401  

  

 كيلومتر  17،540،000
 ،باالست ريزي  و رلواژ اول و دوم عمليات بهسازي

 . توسط كارفرما تهيه شود08 دستگاه زيركوب چنانچه

231402  

  

42،400،000  
 كيلومتر

، 09باالست ريزي تكميلي و رلواژ نهايي با زير كوب 
در عمليات  آرا  شيرواني سازي باالست با خط

 .بهسازي خط

231501  

  

8،480،000  

 كيلومتر

، 09باالست ريزي تكميلي و رلواژ نهايي با زير كوب 
در عمليات آرا   شيرواني سازي باالست با خط

 دستگاه زير كوب و خط آرابهسازي خط چنانچه 
 .توسط كارفرما تهيه شود

231502  

  

 كيلومتر  3،375،000
 در عمليات بهسازي خطتنظيم و تثبيت عاليم ثابت 

 .خط

231601  

  

25،000  
 اصله

جمع آوري و انتقال هر اصله تراورس چوبي با ادوات 
مربوطه حاصل از تعويض در عمليات بهسازي خط به 

 .نزديكترين ايستگاه

231701  

  

50،000  
 قطعه

شكستن هر قطعه تراورس بتني فرسوده و انتقال 
خط به ادوات حاصل از تعويض درعمليات بهسازي 

 .نزديكترين ايستگاه

231702  

  

 شاخه  1،200،000
 عمليات بهسازي برايتعويض  هر شاخه ريل معيوب 

 .خط

231801  



  كار ي پا مصالح. 1  وستيپ
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 

 120

  كار ي پا مصالح. 1  وستيپ
  

   مقدمه
  
   كار، طبق ي اجرا يمانبند ز  برنامه  به از باشد و با توجهي، مورد ن ماني پ  موضوع ي اجرا ي برا شود كه ي م  اطالق يمصالح كار، به ي پا مصالح .1

   ورود مصالح هنگام.  باشد ا شمارشي  يريگ  اندازه  قابل  انبار شود كه يشكل  به طور مرتب  به  و در كارگاه هيمانكار تهي پ  توسط ي فن مشخصات
  . شود مي مشاور تنظ ضور مهندس، با ح  است  شده  ورود مشخص خي، مقدار و تار ، نوع  در آن  ورود كه  جلسه د صورتي، با كارگاه به
 در   مصالح ي و بارانداز  مربوط ي فصلها يها رديف در   شده ينيب شي پ  تا فاصله ، حمل يري بارگ نةي، هز مهي ضم  فهرست يها رديف  متيدر ق .2

   در مقدمه  شده ينيب شي موارد پ ياستثنا ، به  مازاد مصالح  حمل ي برا ي پرداخت  گونه چي و ه  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به كارگاه
  .شود ي نم فصلها، انجام

   مصالح ي درصد بها70مانكار، ي پ ي مال هي بن تي تقو يشود و برا ي م يريگ كار، اندازه ي پا ، مقدار مصالح  موقت تي وضع  صورت هي ته هنگام .3
 و  ي باالسر بيضربا احتساب ، )شوند ي مازاد م  حمل نهي هز  مشمول  كه يالح مص يبرا( 7/0ب يبدون اعمال ضر   حمل نهيكار و هز يپا
  .شود يها منظور م تي وضع مانكار، در صورتي پ يشنهاديپ

   كارگاه  آنها را از محوطه  كردن  خارج مانكار حقي و پ كارفرماست  به ، متعلق تي وضع  در صورت  از منظور شدن كار، پس ي پا  مصالح تمام .4
  چنانچه (  تي وضع  از صورت  از كسر آن ، پس  صورت ني در ا كه.  باشد  نداشته ي، ضرورت ماني پ  موضوع ي اجرا ي برا  كه يندارد، مگر مصالح

  .كند   خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  مشاور و موافقت شنهاد مهندسيتواند با پ يمانكار مي، پ) باشد   منظور شده تي وضع در صورت
   در مقابل  كه ي مناسب د آنها را در محليمانكار باي و پ مانكار استي پ عهده ، به ماني پ كار، در مدت ي پا  مصالح ي و نگهدار  حفظ تيمسئول .5

  . باشد، انبار كند  مصون ر عواملي و سا ي جو عوامل
   شده  در نظرگرفته  موقت يتهاي وضع كار در صورت ي پا  مصالح ي بها حاسبه م يكار، تنها برا ي پا  مصالح  در فهرست  شده نيي تع  مصالح نرخ .6

  . ستير موارد نيا استناد در ساي   استفاده ، و قابل است
 مازاد  مصالح. كار منظور شود ي پا  مصالح  نوع چيد هي، نبا ي قطع تي وضع ، و صورت  موقت لي از تحو  پس  موقت تي وضع  صورت نيدر آخر .7
  . شود  خارج مانكار از كارگاهي پ د توسطي، با مانكار استيپ  به  و متعلق  مانده ي باق  در كارگاه  كه ر مصرفب

نظر و  يبند برنامه زمان ،ات پروژهيمقتضبه كار، بنا  يقابل پرداخت در مصالح پا) 411101ف شماره يرد (يحداكثر حجم سگمنت بتن .8
  .شود ين مييمهندس مشاور تع
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 410101  .ماسه شسته مترمكعب 107،000  

  410102   .شن شسته  مترمكعب  77،300  
  410201   .يا باالسـت از قلوه سنـگ رودخانه  مترمكعب  86،200  
  410202   .يباالسـت ازسنـگ كوه  مترمكعب  73،300  
  410301   .يا ساس از مصالح رودخانهر ايمصالح ز  مترمكعب  36،100  
  410302   .يا مصالح اساس شكسته از مصالح رودخانه  مترمكعب  51،800  
  410303   .يمصالح اساس شكسته از سنـگ كوه  مترمكعب  138،500  
  410304   .4 و 2  نوعي آسفالـت سطحيمصالح سنگ  مترمكعب  153،000  
  410305   .3 و 1 نوع يطح آسفالـت سيمصالح سنگ  مترمكعب  168،500  
  410306   .4  نوعي آسفالـت سطحيمصالح سنگ  مترمكعب  176،500  
  410307   .5 نوع ي آسفالـت سطحيمصالح سنگ  مترمكعب  184،500  
  410308   .كـسي آسفالـت ردميمصالح سنگ  مترمكعب  62،000  
  410309   ).ـسيبالك ب (ي اساس آسفالتيمصالح سنگ  مترمكعب  65،400  
  410310   .ندري قشر بيمصالح سنگ  مترمكعب  78،800  
  410311   . قشر توپكايمصالح سنگ  مترمكعب  79،300  
  410401   .ييسنـگ الشه بنا  مترمكعب  110،000  
  410404   .سنـگ بادبر  مترمكعب  220،000  
  410405   .سنـگ سر تراش  مترمكعب  528،500  
  410406   .م تراشيسنـگ ن  مترمكعب  584،500  
  410407   .سنـگ تمام تراش  مترمكعب  769،500  
  410501   .يـك پاكتيمان پرتلند نوع يس  تن  858،000  
  410502   .ـك فلهيمان پرتلند نوع يس  تن  734،500  
  410503   .يمان پرتلند نوع دو پاكتيس  تن  876،000  
  410504   .مان پرتلند نوع دو فلهيس  تن  753،000  
  410505   .ي پاكت5مان پرتلند نوع يس  تن  894،500  
  410506   . فله5مان پرتلند نوع يس  تن  771،500  
  410601   .مواد منفجره  لوگرميك  56،700  
  410602   .له يانواع فت  مترطول  4،590  
  410603   .يانواع چاشن  عدد  17،400  
  410701   .رآهنيانواع ت  لوگرميك  21،500  
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  410702   .رآهن بال پهني تانواع  لوگرميك  36،000  
  410703   .يانواع ناودان  لوگرميك  21،200  
  410704   .يانواع نبش  لوگرميك  19،000  
  410705   .يانواع سپر  لوگرميك  21،100  
  410706   .انواع تسمه  لوگرميك  17،700  
  410707   .اهيانواع ورق س  لوگرميك  17،700  
  410708   .يانواع سپر فلز  لوگرميك  19،900  
  410801   .ل گردسادهيانواع م  لوگرميك  21،900  
  410802   .ل گرد آجداريانواع م  لوگرميك  18،300  
  410901   . محلوليرهاير قي و سا250. يس. ر اميق  لوگرميك  18،000  
  410902   .رهايرقيسا  لوگرميك  13،300  
  411001   .دهي تنيرهايانواع كابل ت  لوگرميك     
  

  مترمكعب  2،057،000
 شده ي حفاريها  نصب در تونلي برايسگمنت بتن

  .TBM با
 011411  
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   ي باالسر يها نهي هز  اقالم شرح. 2  وستيپ
  
  .شود ي م كير تفكي ز  شرح  كار، به ي باالسر نهي و هز ي عموم ي باالسر نهيهز  به ي طور كل ، به ي باالسر نهيهز
  
   ي عموم ي باالسر نهيهز. 1
  :ر ي در ز  شده  درج يها نهي كرد، مانند هز  مربوط يكار مشخص  آنها را به توان ي نم  كه  است ييها نهي هز  از نوع نهي هز نيا 
  .  و خدمات ، تداركات ي ومال ي،امورادار ي، دفتر فن  شركت تيري مد ي انسان يروي ن ، شامل ي دفتر مركز ي انسان يروي دستمزد ن نهيهز .1ـ1
  . ي دفتر مركز  كاركنان يكاري ب مهي ب نهي هز انضمام ، به) كارفرما سهم ( ي دفتر مركز  كاركنان مهي ب  و حق ي عموم يها مهي ب نهيهز .2ـ1
  .شود ي م  انجام ي عموم هي نقل لي، با وسا رانيا مدي   كارمندان  توسط  كه  و ذهاب ابي ا يها نهي و هز ي دفتر مركز هي نقل لي وسا نهيهز .3ـ1
  . ي دفتر مركز  محل ا اجارهي  ي گذار هي سرما نهيهز .4ـ1
  . ي دفتر مركز ي نگهدار نهيهز .5ـ1
  . ي دفتر مركز ي دفتر لي وسا  استهالك نهيهز .6ـ1
  . ي دفتر مركز ، و سوخت ، برق  آب نهيهز .7ـ1
  . ي دفتر مركز  و پست  مخابرات نهيهز .8ـ1
  . ي دفتر مركز  و آبدارخانه ييراي پذ نهيهز .9ـ1
  . ي دفتر مركز ر و ملزوماتي التحر  لوازم نهيهز .10ـ1
  . ي در دفتر مركز  نقشه  و چاپ ي فتوكپ نهيهز .11ـ1
  .ها  در مناقصه  شركت ي اسناد، برا هي ته نهيهز .12ـ1
  .ها  در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت نهيهز .13ـ1
  .، و مانند آنها  در مجامع تي، عضو اتي، نشر يي و قضا ي حقوق يها نهي هز ، شامل  متفرقه يها نهيهز .14ـ1
  . ي دفتر مركز ي برا ي شهردار  عوارض نهيهز .15ـ1
  . ي از انبار مركز يبردار  و بهره ي نگهدار يها نهي و هز ا اجارهي  ي گذار هي سرما نهيهز .16ـ1
  .ي دفتر مركزيا انهيزات راي دستگاهها و تجهنهيهز .71ـ1
   كار ي باال سر نهيزه. 2
  :ري در ز  شده  درج يها نهي كرد، مانند هز  مربوط يكار مشخص  را به  آن توان ي م  كه  است ييها نهي هز ، از نوع نهي هز نيا

  : ر استي موارد ز  شامل  كه ي گذار هي سرما يها نهيهز .1ـ2
  . مانكار استي نزد پ  كه  پرداخت شي پ وجوه  به مانكار، با توجهي پ  در گردش  تنخواه نهيهز .1ـ1ـ2
  .  نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن ي نقد  از وجوه ي ناش نهيهز .2ـ1ـ2
  : ر استي موارد ز  شامل ها، كه  نامه  ضمانت نهيهز .2ـ2
  .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت نهيهز .1ـ2ـ2
  .  پرداخت شي پ  نامه  ضمانت نهيهز .2ـ2ـ2
  . كار ي اجرا  حسن  وجوه  نامه  ضمانت نهيهز .3ـ2ـ2
  . اتي مال نهيهز .3ـ2
  .سود پيمانكار .4ـ2
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  :  موارد زير است  شامل ، كه  مستمر كارگاه هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه همچنين.   و خدمات تين و كان ، كمپ  و تداركات ، مالي ، اداري ، دفتر فني  كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي هزينه .1ـ5ـ2

  .  است ، منظور نشده  كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست هاي  رديف  در قيمت  كه  كارگاه دستمزد ساير عوامل
  .گيرد  قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي هزينه .2ـ5ـ2
  .  كار مربوط ، براي  و ساير نقاط كارگاه  به  دفتر مركزي  و كاركنان  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 يات عمل  نگهداري هاي هزينه .5ـ6ـ2
  .  قطعي  و تحويل  موقت امور تحويل  به  مربوط هاي هزينه .6ـ6ـ2

   بابت ني و از ا  است  شده ينيب شي پ آالت ني ماش ي ساعت نهي جزو هز آالت ني ماش رگاهي در تعم  شاغل ي انسان يروي دستمزد ن نهيهز )1  حيتوض
  .  است  نشده منظور  ي باالسر يها نهي در هز يا نهيهز

ات بر ارزش ي، مال كارگاه ي انسان يروي ن يكاري ب مهي ب، كارفرما  سهم مهي ب يها نهي هز ، چون يا هي سرمايها ييتملك دارا  يها در طرح )2 حيتوض
شود،  ي م  پرداخت  اعتبار طرح  از محل ييجرا ا ي دستگاهها ، توسط)  مشمول يمانهاي پ يبرا ( ي شهردار  عوارض نهي هز ني و همچن افزوده

  .  است  نشده منظور  ي باالسر يها نهيها در هز  آن  از بابت يا نهيهز
  



    كارگاه دنيز و برچي تجه دستورالعمل. 3  وستيپ
 1392آهن و باند فرودگاه سال   راهفهرست بهاي واحد پايه رشته راه،

 
 

 125

    كارگاه دنيز و برچي تجه دستورالعمل. 3  وستيپ
  
ـ ، از ا     است   شده  هي ته   مختلف  يها   در رشته    استفاده  ي و برا   ي عموم  صورت  ، به    دستورالعمل  نيا ـ ، با هـر رشـته    بـه   مربـوط  يو، در كارهـا  ر ني د ي
  .ردي قرار گ  مورد استفاده  دستورالعمل ني كار، مفاد ا از آني و ن تي ماه تناسب به
  
   فيتعار. 1 
   دادن  ز و انجـام    شـود، تـا آغـا        اجرا انجام    دوره  ي برا   موقت  صورت  د به ي با   كه   است  ي، اقدامها و تداركات     اتي از عمل   ، عبارت   ز كارگاه يتجه. 1ـ1 

  . سر شودي، م ماني پ  اسناد و مدارك ، طبق ماني پ  موضوع اتيعمل
  يرند، ماننـد كارگاههـا    يگ  ي قرار م   يبردار  ، مورد بهره    يي اجرا  اتي عمل  يباني پشت  ي برا  شود كه   ي م   گفته  يساختمان  ، به   يباني پشت  يها  ساختمان. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته  شي پ   قطعات  ، ساخت   ي، نقاش   ي، صافكار   يساز  ي، باطر   ي، آرماتوربند   ي، نجار   ي، آهنگر   ياتسي تاس  ي كارگاهها  ، شامل   دهيسر پوش 
  ي ترانـسفورماتورها و مولـدها    محـل  مانكار، اتاقي پ شگاهي، آزما ، انبار مواد منفجره دهي سرپوش  ي،انبارها  آالت  ني ماش  دهي سرپوش  يرگاههاي، تعم   آن
  ... و ي رسان وخت س ستگاهي، ا برق

رد، ماننـد  يـ  قـرار گ  آنها، مورد استفاده  به  دادن سي و سرو  افراد مستقر در كارگاه ي برا شود كه   ي م   گفته  يساختمان  ، به   ي عموم  يها  ساختمان. 3ـ1 
  ينگهـا ي، پارك ، تلفنخانه خانهي، رختشو  انگاه، درم   ، فروشگاه   يي، نانوا   ، آشپزخانه   ي، غذاخور   ي مسكون  يها  ساختمان، مهمانسرا،     دفاتر كار، نمازخانه  

  . دهيسرپوش
  داتي و تمه    آب  تي هدا  يز و كانالها  يجاد خاكر ي، ا    و فاضالب   ي سطح  ي آبها   و دفع   يآور   جمع  ستمي، س   ي بند  اباني خ  ، شامل   يساز  محوطه. 4ـ1 
  يي روشـنا   ني، تـام    يكـش   روبـاز، حـصار     ينگهـا ي، پارك   ي ورزش  ينهاياز، زم  روب  ي سبز، انبارها   ي، فضا   لي س   در مقابل    كارگاه   حفاظت  يگر برا يد

  .  است  مشابه ي و كارها  و حفاظت يمني ا زاتي تجه ني، تام محوطه
 كارفرمـا    ي سـو   كار، از   ياز اجرا ي مورد ن   ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    كه   است   از كارگاه   ييا محلها ي  ، محل    كارگاه  يمنظور از ورود  . 5ـ1 

ـ  يازهـا ي از ن كي هر  ني تام ي برا  كارگاه ي ورود مشخصات. شود يمانكار مي پ لي و تحو   نيتام   نيـي  تع مـان ي پ ي خـصوص  طي، در شـرا  گفتـه  شي پ
  .شود يم
  زاتيـ  و تجه    مصالح   و حفاظت   ي نگهدار  ي، برا   ز كارگاه ي تجه  يينما  جا  طرح   به   با توجه    كه   است   از كارگاه   ييا محلها ي  ، محل   انبار كارگاه . 6ـ1 

  .شود ي م ، از آنها استفاده  مربوط ي دستورالعملها تيبا رعا
  . كند  متصل كارگاه  موجود كشور را به ي از راهها يكي   كه  است ي، راه ي دسترس  راه1-07 
  . شود ، احداث اتيل عم ي اجرا محل  به يابي دست ي برا  هستند كه يي، راهها سي سرو يراهها. 8ـ1 
ـ   ميطور مستق    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند كه   يي، راهها   ي ارتباط  يراهها. 9ـ1    ا بـا واسـطه    ي

  .كنند ي م  كار متصل ي اجرا محل گر، بهي د يراهها
   موضـوع  اتيـ  عمل علـت  شد اما به ي م ر موجود انجامي از مس" قبال ، كه ي عموم هي نقل لي تردد وسا نيتام  ي برا ، كه  است ي، راه  ي انحراف  راه. 10ـ1 
ر كـار   يمانكار و احجام و مقاد    ي به پ  ي در صورت لزوم مطابق با دستور كار ابالغ        ينه احداث راه انحراف   يهز . شود  ، احداث    است   شده   قطع  مانيپ

  .شود ي مرتبط در فهرست بها محاسبه و پرداخت ميها صل فيها رديفاجرا شده بر اساس 
ـ    احـداث   روش  ، بـه    آالت  ني و ماشـ    ساتيـ ، تاس ها  ساختمان   كردن  ، فراهم    كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  يها  رديف   در شرح   نيمنظور از تام  . 11ـ1  ا ي

  بهـره   و  ينگهـدار    بـه   مربوط  ي و اقدامها   اجاره اي  خدمت دي خر  رتصو  ، به   محل  موجود در   از امكانات   آنها  ار گرفتن ياخت ا در ي   در كارگاه   نصب
  . هاست  از آن يبردار
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گـر  ي و د آالت ني، ماشـ  زاتيـ ، تجه  مـصالح   كردن ، خارج  موقت يها ساختمان و   ساتي، تاس    مصالح  يآور   از جمع   ، عبارت    كارگاه  دنيبرچ. 12ـ1 
 نظـر     كارفرمـا، طبـق     يلي تحـو   ينهـا و محلهـا    ي زم   برگردانـدن    اول  شكل   به   لزوم   و در صورت    ز كردن ي، تم   حي، تسط   مانكار از كارگاه  ي پ  تداركات

  . كارفرماست
  دن كارگاه توسط مشاوريز و برچينه تجهي هز برآورد هي ته روش. 2 

الت مـورد  ي و حداقل فضاها و تـسه يفنها، مشخصات     دن كارگاه، مهندس مشاور الزم است با نقشه       يز و برچ  ينه تجه يه برآورد هز  يبه منظور ته  
  .دين برآورد بنمايمه ايه و ضمياز را قبل از مناقصه تهين
،    آن  ي اجـرا   ي بـرا    شـده    انتخـاب   ، روش   نياز هـر كـار و همچنـ       يـ  و ن   طيشـرا    به  د با توجه  ي برآورد، با    كننده  هيا واحد ته  ي مشاور    مهندس. 1ـ2 

ـ   يهـا   رديف   را طبق    مربوط  يها  نهي، هز    آن  ي و بر مبنا    نيي را تع   هز كارگا ي تجه  ي برا   روش  نيتر  ياقتصاد ز و  يـ  تجه   در فهرسـت     شـده   ينـ يب  شي پ
    دنيبرچ

 و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت  به  ي باالسر يها نهي هز و با منظور نمودن كار  ي اجرا  محل يها متي ق ، بر حسب وستي پ ني ا  كارگاه
ـ    مـان ي و پ    را در اسناد مناقـصه       باشد، آن    الزم   كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  ي برا  يا  ژهي و  مشخصات  د و چنانچه  كن   نظر، درج   مورد  يها  رديف   شي، پ

ظـور   بـرآورد آنهـا من      عنـوان   ، به    و حاصل    كسر شده    احداث  نهي، از هز    يافتي باز   مصالح  شود، ارزش   ي م   احداث   كه  ييها  ساختمان  يبرا.  كند  ينيب
،    و نـصب     حمـل   نـه ي، هز   ي فلـز   ي، ماننـد قابهـا    هـا   ساختمان   ساخته  شي پ  ، مانند كاروانها و قطعات      ساخته  شي پ  يها  ساختماندر مورد   . شود  يم

   كه ييمانهايدر پ. شود ي، منظور م  كارگاه دنيز و برچي تجه نهي و جزو برآورد هز  شده  كار محاسبه ي اجرا  آنها، در طول يگذار هي و سرما استهالك
  .شود ي م هي كار ته  كل ي برا  كارگاه دنيز و برچي تجه  فهرست كيشود، تنها  ي م  واحد استفاده يبها  فهرست از چند رشته

به ا فسخ، با توجه ي احداث شده تا زمان خاتمه يها ساختمان يافتيشوند، ارزش مصالح بازيا فسخ مي كه مشمول خاتمه  ييمانهايدر پ) تبصره
  .شود يمانكار توافق مين كارفرما و پيط مربوط، بير شرايز انجام شده و سايزان تجهيم
 اجرا در   دوره ي و برا  موقت صورت شود، به ي منظور م  كارگاه دنيز و برچي تجه يها نهي در برآورد هز  كه يي و راهها ساتي، تاسها ساختمان. 2ـ2 

ـ   ي جنبـ   ساتيـ  تاس  ياجرا   به   دادن  تي، با اولو    ز كارگاه ي تجه  يها  نهيز ه  ليمنظور تقل   به. شود  ي م  نظر گرفته     دوره  ي بـرا    در طـرح     كـه   ييربنـا يا ز ي
ـ  و ا  شـود    استفاده  ز كارگاه ي تجه  عنوان   به  اد شده ي  ساتياز خواهد بود، از تاس    ي اجرا ن    و در دوره     است   شده  ينيب  شي پ  يبردار  بهره  در    موضـوع   ني

  ي اجـرا   نـه ي و در برآورد هز      محاسبه   مربوط   واحد رشته   ي بها  ي از فهرستها    آنها با استفاده    نهي هز   حالت  نيدر ا .  شود   درج  ماني پ  كاسناد و مدار  
  ي و عمـوم  يانبي، پـشت  ي، ادار ي مسكون يها ساختمان  نيا تامي   كارگاه ي و راهها ، گاز، مخابرات ، برق  آب  ني تام  ي برا  چنانچه. شود  يكار منظور م  

 آنها در    نهي هز  نكهيا   به   شود، با توجه    شود استفاده   ي م  يني ب  شي پ   از طرح   يبردار   بهره   دوران  ي برا   كه  ييربنايا ز ي  ي جنب  ساتير موارد، از تاس   يا سا ي
  .شود ي منظور نم  كارگاه دنيز و برچيه در تج اد شدهي  ساتيجاد تاسي ا ي برا يا نهي، هز  است  شده يني ب شي پ  مربوط ي فصلها يها رديف

،    آب   انتقـال   ي بـرا   چنانچـه .  شود  ، مشخص   ماني پ  ي خصوص  طيد در شرا  ي اجرا، با    در دوره    كارگاه  ، گاز و مخابرات     ، برق    آب  ني تام  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ي،بـرا  يكـش   و كابـل  يكش ، كانال يكش ، لوله  كارگاه ي تا ورود يا محلي  ي سراسر  ، از شبكه    ي مخابرات   ارتباط  ي، گاز و برقرار     برق

  . شود ينيب شي، پ ماني پ ي خصوص طي در شرا  آن  دادن  انجام يد چگونگيباشد، با
 ترانـسفورماتور و   صب ن ، شامل  آن ي كارها رد، كهي بگ  عهده   را به    كارگاه  ي تا ورود   ي رسان   برق   باشد تدارك    كارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

ر ي و سـا     بـرق    و اشـتراك     انـشعاب   يها  نهيو هز ) مانديد (  برق   ثابت  يها   تعرفه  ، پرداخت    كارگاه  ي تا ورود    شبكه   از برق   يكش  ، كابل    آن  متعلقات
ز ي در تجه    بابت  ني از ا   يا  نهيشود و هز    ي م   درج  ماني پ  ي خصوص  طي در شرا   طور مشخص   ، به   نهي زم  ني كارفرما در ا    ، تعهدات    است   مشابه  يكارها
 از كـسر    بـرآورد و پـس    آن نـه ي كارفرمـا نباشـد، هز   عهـده   بـه   كارگاه ي تا ورود ي رسان  برق  تدارك  چنانچه. شود  ي، منظور نم     كارگاه  دنيو برچ 

  0شود ي م ينيب شي پ ارگاه ك دنيز و برچي تجه يها نهي جزو هز ماندهي كار، باق اني در پا  برگشت  قابل يها نهيهز
   از شـبكه     اسـتفاده   رد، در حالت  ي بگ  عهده   را به    آب   چاه  ا احداث ي   كارگاه  ي تا ورود   يرسان   آب  ني كارفرما در نظر دارد تام       كه  ي در صورت  05ـ2 

ر ي و سـا    آب   و انـشعاب     اشتراك  يها  نهي هز  پرداخت،     كارگـاه  ي تا ورود    از شبـكه    آب   انتقال   خط  ي اجـرا  ، شـامل    آن  ي كـارها   كه   آب  يعـموم
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  مـدارك  ، در اسـناد و  نهي زم ني كارفرما در ا ، تعهدات  آب  برداشت يها نهي هز  و پرداخت قي عم مهيا ني  قي عم  چاه ا احداثي،   است مشابه يكارها
  ا احـداث  ي   كارگاه  ي تا ورود   يرسان   آب   تدارك  چنانچه. شود  ي منظور نم   اه كارگ  دنيز و برچ  ي در تجه    بابت  ني از ا   يا  نهيشود و هز    ي م   درج  مانيپ

، منظـور      كارگـاه   دنيز و برچ  ي تجه  يها  نهي كار، جزو هز    اني در پا    برگشت   قابل  يها  نهي از كسر هز     پس   آن  نهي كارفرما نباشد، هز    عهده  ، به    آب  چاه
  .شود يم
ـ   ماني پ  ي خصوص  طي در شرا    آن   احداث  يد چگونگ ي باشد، با   ي دسترس  راه  از به ي اجرا ن    در دوره   اهكارگ   به  ي دسترس  ي برا  چنانچه. 6ـ2    ينـ يب  شي پ

ز و يـ  تجه يهـا  رديـف  در   بابت ني از ا يا نهي كارفرما باشد، هز عهده  به ي دسترس  راه  احداث  ماني پ   اسناد و مدارك     بر اساس    كه  يدر صورت . شود
   رشـته   هي واحد پا   يبها   از فهرست    با استفاده    آن  نهي كارفرما نباشد، هز    عهده   به  ي دسترس   راه   احداث   كه  يدر حالت . شود  ي منظور نم    كارگاه  دنيبرچ
  .شود ي م ينيب شي پ  كارگاه دنيز و برچي تجه نهي در برآورد هز  مقطوع صورت  و به محاسبهآهن  آهن و باند فرودگاه و راه راه،  راه

   باشد تمام  كارفرما در نظر داشته ، چنانچه  كارفرماست  عهده   به  ز كارگاه ي تجه  ي برا  ني زم  ني، تام   ماني پ  ي عموم  طي شرا   طبق   كه  نيبا وجود ا  . 7ـ2 
 و    كرده  يني ب  شي پ  ماني پ  ي خصوص  طيمانكار را در شرا   ي پ  ي از سو   ني زم  نيد تام ي شود، با   نيمانكار تام ي پ   توسط  ز كارگاه ي تجه  ني از زم   يا قسمت ي

  .، منظور كند  كارگاه دنيز و برچي تجه يها نهي را جزو برآورد هز  آن  اجاره نهيهز
، هـر      اسـت    شـده    گذاشته   كارفرماست  عهده   به  ز كارگاه ي در مورد تجه    ماني پ  ي عموم  طي بها و شرا     فهرست  ني در ا    كه  ي تعهدات  ي استثنا  به. 8ـ2 

ـ   ماني پ  ي خصوص  طيد آنرا در شرا   يمانكار قراردهد، با  يار پ ي در اخت   ز كارگاه ي تجه  ي كارفرما در نظر دارد برا       كه  يگري د  التي تسه  نوع   ينـ ي ب  شي پ
  .كند

ـ    قطعات   و ساخت   ي، آرماتوربند   ي، نجار   ي، آهنگر   ساتي مانند تاس   ييز كارگاهها ي تجه  نهيهز. 9ـ2    يهـا   رديـف  واحـد     ي، در بهـا     سـاخته   شي پ
  .شود ي منظور نم يا نهي، هز  كارگاه دنيز و برچي تجه يها رديف، در   بابت ني و از ا  است  شده ، محاسبه  مربوط يفصلها

ـ  و از ا   اسـت    شده   در نظر گرفته     مربوط  ي فصلها  يها  رديف، در     آالت  ني ماش  ي ساعت  نهي در هز   آالت  ني ماش  يرگاههايز تعم ي تجه  نهيهز. 10ـ2    ني
  .شود ي منظور نم  كارگاه دنيز و برچي تجه يها رديف در  يا نهي، هز بتبا
 در   يا  نـه ي، هز    بابت  ني و از ا     است   شده  ، محاسبه    مربوط  ي در فصلها  ها  رديف واحد    ي كار، در بها    ي اجرا  ي برا  ي مصرف   و برق    آب  نهيهز. 11ـ2 

  .شود ي، منظور نم  كارگاه دنيز و برچي تجه يها رديف
   اسـت    الزم   كه  ييدر كارها .   است   شده  ينيب  شي پ  )  مستمر كارگاه   يها  نهيهز ( ي باالسر  نهيدر هز ،    مانكار در كارگاه  ي پ   كارمندان  ي غذا  نهيهز. 12ـ2
  .شود ي منظور م  كارگاه دني برچز وي تجه يها نهي جزو هز نهي هز ني كند، ا  پرداخت  كارگران ي غذا ني تام ي برا ييها نهي هز ا كمكي  نهيمانكار هزيپ
 از غـذا، در    كننـده  ، شمار اسـتفاده   است ي ضرور ، در كارگاه شگاهي مشاور و آزما   كارفرما، مهندس    كارمندان  ي غذا  ني تام   كه  ييدر كارها . 13ـ2 

  .شود ي، منظور م  كارگاه دنيز و برچيتجه  يها نهي برآورد و جزو هز طور مقطوع  به  آن نهيشود، و هز ي م نيي تع ماني پ ي خصوص طيشرا
 كـار مجـاز      ي اجـرا   نهيمانكار، در برآورد هز   ي پ   توسط  شگاهي مشاور و آزما    از كارفرما، مهندس  ي مورد ن   هي نقل  لهي وس  ني تام  نهي هز  ينيب  شيپ. 14ـ2 
  . ستين
  ، بـر اسـاس      ي انحراف  يراهها   به   مربوط  اتي عمل  حجم. شود  ينظور نم  م   كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  يها  رديف، جزو     ي انحراف  ي راهها  نهيهز. 15ـ2 

  .شود ير كار، منظور و برآورد مي بها و مقاد  در فهرست ر آني و مقاد  شده ، محاسبه  و باند فرودگاهآهن ، راه  راه  رشته هي پا يبها فهرست
، و   شـده   درج ، در اسناد مناقـصه   شگاهي مشاور و آزما     كارفرما، مهندس   كنان كار   سكونت   دفاتر و محل    يها  ساختمان   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 

،    كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  يها  نهي برآورد و جزو هز      مقطوع   صورت  ، به    شده  نيي تع   و مشخصات   يي اجرا  يها   نقشه   به   آنها، با توجه    ي اجرا  نهيهز
  .شود يمنظور م

 تـا  421001 و 420303 تـا  420301  يها رديف   به  مربوط يها نهي هز  احتساب ، بدون  كارگاه دنيز و برچ ي تجه  هني هز   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 
شتر يـ ر ب ي در ز    شده  نيي تع  زانيد از م  ينبا) شوند  ي به صورت مقطوع منظور م     ها  رديفن  يكه خود ا  (،     كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  ، فهرست 421104
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ـ    مناقـصه   از انجام د قبلي، با  كارگاه دنيز و برچي تجه نهيشتر باشد، هز  ي، ب    شده  نيي از حد تع    نهي هز  ني، ا   ييوارد استثنا  در م    كه  يدر صورت . شود ا ي
  . برسد ي فن ي عال ي شورا بيتصو ، به  مناقصه  ترك صورت  كار به ارجاع

، يعـ ي و منـابع طب يزداريـ آبخ ،يي روسـتا ي آبرسـان ، ي برق ساتي، تاس يكيمكان  ساتي، تاس هي ابن   رشته  هي پا  يها فهرست    به   مربوط  ي كارها 1ـ17ـ2
  .  كارگاه دنيز و برچي تجه يها نهي هز  كار بدون ي اجرا نهي برآورد هز  درصد مبلغ4  زاني م  به  فاضالب يآور  جمع  و شبكه  آب عي توز شبكه

 تحـت   ياريـ ، آب   آب   انتقـال   خطـوط  درصد،   4زان  ي به م  يراهدار،    و باند فرودگاه   آهن  راه،    راه   رشته  هي پا  يها فهرست   به   مربوط  ي كارها 2ـ17ـ2
  .  كارگاه دنيز و برچي تجه يها نهي هز  كار بدون ي اجرا نهي برآورد هز  درصد مبلغ5  زانيم ، به ي و زهكش ياري و آبفشار 

  دنيـ ز و برچ  يـ  تجه   حـد مبلـغ     شود، هر گاه    ي م   بها استفاده    فهرست   رشته  كي از    شي آنها ب   ي اجرا  نهي برآورد هز   ي برا   كه  يي در كارها  2-17-3 
  تناسـب     درصـد بـه    5 درصد تا    4  ني ب  ي نباشد، عدد   كسانيشود،    ي م  نيي، تع 2-17-2 و   1-17-2  ي بندها   طبق   كه  كار رفته    به  يها   رشته  كارگاه
  .شود ي م ها محاسبه  از رشته كيهر   به  برآورد مربوط مبلغ

   ي كل طيشرا. 3
  هيـ  را ته ز كارگـاه ي تجه يي جانما ز، طرحي تجه ي برا  شده نيي تع فهرست   به ، با توجه  كارگاه لي از تحو  پس  درنگ  ي ب   است  مانكار موظف يپ. 1ـ3 

  . قرار دهد ز كارگاهي تجه ي را مبنا  مشاور، آن د مهندسيي از تا  و پس كرده
  يدسـتگاهها   مانكـار را بـه    ي، پ   ، گـاز و مخـابرات       ، بـرق     آب  ني تام  ي برا  ماني پ  مدارك  در اسناد و     شده  ينيب  شي پ   روش   به  جهكارفرما با تو  . 2ـ3 

  يبـرا ،     و موارد مشابه    قيعم  مهيا ن ي  قي عم   چاه   مجوز احداث   ا گرفتن ي و    ، گاز و تلفن     ، برق    آب   انشعاب   گرفتن  ي برا  ي دولت  ي و سازمانها   يياجرا
  .كند ي م ي، معرف  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف      منطقه  طيشرا   به  ، با توجه    ز كارگاه ي تجه  ي برا   شده  نيي تع   زمان   را، در مدت    ز كارگاه ي تجه  اتي عمل   است  مانكار موظف يپ. 3ـ3 
 باشد،   شده  درج ماني پ  در اسناد و مدارك  كارگاه دنيز و برچي تجه اتي عمل ي، برا يا ژهي و يي اجرا ي فن  مشخصات  كه يدر موارد.  برساند انجام به
  .  است  آن تيرعا   به مانكار ملزميپ
ز يـ تجه. شـود  ي مـ  ، انجـام   است  شده ينيب شي پ ماني پ  در اسناد و مدارك  كه  ي، در حد     كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  نهي كارفرما در زم    تعهدات. 4ـ3 
    ، انجام  بابت ني از ا ي اضاف مانكار است و پرداختي پ نهيهز  ، به  كار است از انجامي مورد ن  كه ماني در پ  شده ينيب شي پ  مبالغ ا ي   موارد  بر زادما
  زي تجه نهيكند و هز ير نميي تغ ه كارگا دنيز و برچي تجه  مقطوع ، مبلغدا كنديش پيافزا  ماني پ ، مبلغ ماني پ ي عموم طي شرا  طبق چنانچه. شود ينم

  .  است  پرداخت ، قابل)دي جد متي ق نيي در تع هي پا يمتهاي از ق  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع(د ي جد متي ق ي، تنها برا ياضاف
   مبلـغ  ، تـا سـقف  4مفاد بند   به ، با توجه  كارگاه دنيز و برچي تجه يها  رديف از    كي هر    ني تام  ، در صورت     كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  نهيهز. 5ـ3 
  .شود ي م ، پرداخت  مربوط يها رديف در   شده ينيب شيپ

  كنـد، در برابـر حـوادث    ي م  احداث  ز كارگاه ي تجه  ي برا   را كه    كارگاه   موقت  ساتي و تاس  ها  ساختمان خود،    نهيهز   به   است  مانكار، موظف يپ. 6ـ3
  . كند مهي، ب لي و س يسوز ش، مانند آت ياتفاق

.  شوند  دهي كار برچ    از انجام   د پس ي، با    است   شده   كارفرما احداث   يلي تحو  ينهاي در زم    كه  ز كارگاه يتجه   به   مربوط  ساتي و تاس  ها  ساختمان. 7ـ3 
   و قطعـات   هـا   ساختمانجز    به.  مانكار است يپ   به  متعلق،  ) كارفرما   توسط   شده  ز انجام ي تجه  ياستثنا  به ( ز كارگاه ي تجه  يافتي باز  ، و مصالح    زاتيتجه

از كارفرمـا باشـد،     يـ ، مورد ن     است   شده   كارفرما احداث   نيمانكار در زم  ي پ   توسط   كه  ز كارگاه ي تجه  ساتي و تاس  ها  ساختمان  ، چنانچه    ساخته  شيپ
ـ   ساتيـ  و تاس  ها  ساختمانمانكار،  يپ   به   آن   وجه   و با پرداخت    نيي تع  ف دو طر    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس    يافتي باز   مصالح  يبها اد ي

  .شود يكارفرما واگذار م ، به شده
    پرداخت نحوه. 4 
  تها درج ي وضع   و در صورت     شده  آنها، محاسبه    به   مربوط  اتي عمل  شرفتي پ  تناسب  ، به    كارگاه  دنيز و برچ  ي تجه  يها  رديف از    كي هر    نهيهز. 1ـ4 
  .شود يم
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  تناسـب    از كـار باشـد، بـه        يبخـش    بـه    مربـوط   شود، چنانچـه    ي م   انجام  ا اجاره ي  د خدمت ي خر  صورت   آنها به   ني تام   كه  ييها  رديف  نهيهز)  تبصره
 و   ، محاسـبه    مـان ي پ  موضـوع   اتيـ  عمل  شرفتيـ پ  تناسـب    به  شود،  مربوط كار  كل   به   كه   يصورت در و شود  ي م  محاسبه كار  از  بخش  آن   شرفتيپ

  .شود يم پرداخت
  .شود يتها منظور مي وضع مانكار، در صورتي پ يشنهادي پ ا اضافهي  في تخف  از احتساب ، پس  كارگاه دنيز و برچي تجه نهيهز. 2ـ4 
  .شود ي م  منظور و پرداخت تي وضع ، در صورت  كارگاه دني و برچ اتي عمل  از اتمام ، پس  كارگاه دني برچ نهيهز. 3ـ4 

ا مهندس مشاور، قبـل     يه كننده برآورد و     يدر صورت درخواست واحد ته     ،اليارد ر يلي م 50 كمتر از    ينه اجرا ي با برآورد هز   يها  در پروژه . 4ـ4
ت بر ن حاليشود و در ا ي، درج نم420304 تا 420301 يها رديف مربوط به مهندس مشاور در يها نهيد كارفرما، هزييو تا مناقصه   ياز برگزار 

  .شود مي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت يها نهي، هزياساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاه
  

  دن كارگاهيز و بر چي تجهيها رديففهرست 
  

  )ال ير( مبلغ   واحد  شرح  شماره
ز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص ين و تجهيتام  420101

 مقطوع .مانكاريپ
  

   مقطوع .مانكاريكونت كارگران پز محل سين و تجهيتام  420102
   مقطوع .مانكاري و دفاتر كار پي اداريها ز ساختمانين و تجهيتام  420103
   مقطوع . كارگرانيه غذاي تهيالت الزم برايا تسهينه ين كمك هزيتام  420201
   مقطوع . كارگرانين لباس كار، كفش و كاله حفاظتيتام  420202
ونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور  محل سكزين و تجهيتام 420301

 )4-4ت بند يبا رعا (.شگاهيو آزما

 مقطوع
  

كارفرما،  و دفاتر كار ي اداريها ز ساختمانين و تجهيتام420302
 )4-4ت بند يبا رعا (.شگاهيمهندس مشاور و آزما

 مقطوع
  

با  (.شگاهي كارمندان كارفرما، مهندس مشاور و آزماي غذانيتام420303
  )4-4بند ت يرعا

   مقطوع

نترنت يشگاه به ايز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايتجه420304
  )4-4ت بند يبا رعا (.پر سرعت

   مقطوع

 مدار بسته با يها وني كارفرما با تلوزيز دفتر مركزيتجه420305
 مقطوع  . كارفرماير در كارگاه به دفتر مركزيت انتقال تصويقابل

  

و ) HSE(ست يط زي، بهداشت و محيمني نظام اينه برقراريهز  420306
 مقطوع  .ماني مندرج در اسناد پيها حفاظت كار، براساس دستورالعمل

  

ده، ي سرپوشيز انبارهايتجه و يباني پشتيها ن ساختمانيتام  420401
 مقطوع .مانكار و موارد مشابهيشگاه پيآزما

  

   مقطوع .ز انبار مواد منفجرهين و تجهيتام  420402
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  )ال ير( مبلغ   واحد  شرح  شماره
 يها ، بجز ساختماني عموميها ز ساختمانين و تجهيتام  420403

 مقطوع . و دفاتر كاري و اداريمسكون
  

   مقطوع .يمحوطه ساز  420404
   مقطوع .قيمه عميا نيق ياحداث چاه آب عم  420501
   مقطوع . داخل كارگاهين آب كارگاه و شبكه آب رسانيتام  420601
   مقطوع . داخل كارگاهيبرق رسانن برق كارگاه و شبكه يتام  420602
   مقطوع . داخل كارگاهي مخابراتيها ستمين سيتام  420603
   مقطوع . در داخل كارگاهيستم گازرسانين سيتام  420604
   مقطوع . كارگاهيستم سوخت رسانين سيتام  420605
   مقطوع .ين راه دسترسيتام  420701
   مقطوع .سي سرويها ن راهيتام  420702
   مقطوع .ي ارتباطيها ن راهيتام  420703
   مقطوع .اب و ذهاب كارگاهين ايتام  420801
ستم يزات سيآالت و تجه ني نصب ماشي و سكو براين پيتام  420901

د بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و يستم توليد مصالح، سيتول
 مقطوع .مانند آنها

  

ن آنها يا تامينها،  آيزات و راه اندازيآالت و تجه نينصب ماش  420902
 مقطوع .د مصالحيا خريد خدمت ياز راه خر

  

زات به كارگاه يآالت و تجه ني ماشي، حمل و بار اندازيريبارگ  420903
 مقطوع .و برعكس

  

 يساز  انجام نماي برايدن داربست فلزيه، نصب و برچيته  421001
  كه ارتفاع نمايه، وقتي رشته ابنيخارج ساختمان در كارها

 مقطوع . متر باشد3,5ش از ي بيساز

  

آالت و  ني، مونتاژ و دمونتاژ ماشي، حمل، بار اندازيريبارگ  421002
 مقطوع . محل شمع و بارت به كارگاه و برعكسيلوازم حفار

  

آالت  نيل و ماشي، مونتاژ و استقرار وساييجا هدمونتاژ، جاب  421003
 گر دريك محل به محل دي محل شمع و باروت از يحفار
 مقطوع .كارگاه

  

 و يكوب آالت شمع نيل و ماشي وساي، حمل و باراندازيريبارگ  421004
 مقطوع . به كارگاه و برعكسيكوب سپر

  

 ي بتنيرهاي محل ساخت تيساز ه لوازم و مصالح و كفيته  421005
    مقطوع .ها ساخته پل شيپ



    كارگاه دنيز و برچي تجه دستورالعمل. 3  وستيپ
 1392آهن و باند فرودگاه سال   راهفهرست بهاي واحد پايه رشته راه،
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  )ال ير( مبلغ   واحد  شرح  شماره
 ير مشبك فلزيقطعات ت ل وي وساي، حمل و باراندازيريبارگ  421006

 مقطوع .به كارگاه و برعكس) النسمانترپو(
  

ساخته از  شي پي بتنيرهايل نصب تي و استقرار وساييجا هجاب  421007
 مقطوع .گريمحل هر پل به محل پل د

  

له يها و م  اطراف ترانشهي برايمنيل ايم و وساين عاليتام  421101
ه يط نقليا وساين و ير عبور عابري كه در مسييها و گودها چاه

 شبكه ،ع آبي رشته شبكه توزيقرار دارد، در كارها
 مقطوع .يي روستاي و آبرسان فاضالبيآور جمع

  

ه يط نقلياده و وساين پي تردد عابريل الزم و برقرارين وسايتام  421102
 ،ع آبي رشته شبكه توزيها و گودها در كارها  ترانشهياز رو

 مقطوع .يي روستاي و آبرسان فاضالبيآور شبكه جمع

  

ه در يط نقلياده و وساين پي تردد عابرير مناسب براين مسيتام  421103
ر موجود يات، عبور از مسي كه به علت انجام عملييها محل

 شبكه ،ع آبي رشته شبكه توزيشود، در كارها يقطع م
 مقطوع .يي روستاي و آبرسان فاضالبيآور جمع

  

ر موارد الزم، ه مناسب در داخل نقب دي و تهويين روشنايتام  421104
 مقطوع . فاضالبيآور  رشته شبكه جمعيدر كارها

  

 موجود در محدوده ي زراعيا انحراف موقت نهرهايحفظ   421201
 مقطوع .كارگاه

  

   مقطوع  .ز كارگاهيمه تجهيب  421301
    مقطوع  .دن كارگاهيبرچ 421302

    مقطوع  .دن كارگاهيز و بر چينه تجهيجمع هز



  هاي جديد كار. 4وست يپ
 1392آهن و باند فرودگاه سال  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه
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  دي جديكارها. 4وست يپ
  

  :شود ير عمل ميها به شرح ز مت آنين قيي تعيمانكار ابالغ شود، براي به پيدي جد ي، كارها ماني پ  موضوع در چارچوباگر 
ـ مت جد ين ق يي تع ي نشده باشد برا   ينيب  شيمت واحد پ  ي ق شرح و ،  يد ابالغ ي كار جد  يمان برا ي منضم به پ   ريو مقاد بها    فهرست  در  چنانچه   .1 د ي

  .شود يمان عمل مي پيط عمومي شرا29 مطابق بند ج ماده
ـ و    شـده باشـد    ينيب  شيمت واحد پ  يمان شرح و ق   ي منضم به پ   ريو مقاد بها     در فهرست  يد ابالغ ي كار جد  ي كه برا   يدر صورت  .2 ن يـي ا روش تع  ي
نـاً  يد عيمت جدي پرداخت قيرا ب،)ا نهي شده باشد ينيب شي آن مقدار پين كه برا ياعم از ا  (ح شده باشد    يها تصر   مت واحد آن در مقدمه فصل     يق

ر يمانكـار و برحـسب مـورد سـا        ي پ يشنهاديـ ب پ ي، ضـر  ي باالسـر  يهـا   نهيهزمانند  (مان  ي مندرج در پ   يها  بيمت با اعمال تمام ضر    ياز همان ق  
ر يش مقـاد  ياد با در نظر گرفتن افـز      ي جد يها  متي ق يها  رديفن حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به        يشود، در ا    ياستفاده م )  مربوط يها  بيضر

  . درصد است25كار تا 
  ز كارگاهي تجه  به  نسبت ي اضاف ز كارگاهي تجه جهيد و در نتي جد  زاتي، تجه وستيپ  ني ا   موضوع  ي كارها  ي اجرا  ي برا  چنانچه ) تبصره

ز ي تجه مبلغ. شود ي م مانكار توافقيپها، با   آن نهيز و هزي تجه ي اضاف از باشد، در مورد اقالم    ي ن  ماني پ   در اسناد و مدارك      شده  ينيب  شيپ
  . شود تواند توافق ي م ماني پ  كارگاه دنيز و برچي تجه  مقطوع  درصد مبلغ25، حداكثر تا  ي اضاف دنيو برچ

  
        




