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 کاربرد   دستورالعمل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 کاربرد   دستورالعمل

 
شامل این شود،  و منابع طبیعی، که به اختصار فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعی نامیده میآبخیزداري  رشتهفهرست بهاي واحد پایه  .1-1

 به شرح زیر است : ها و پیوستهاي فهرست بها، شرح و بهاي واحد ردیف، ها مقدمه فصل کلیات، دستورالعمل کاربرد،

 .کار پايمصالح  ) 1ت پیوس
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  شرح) 2پیوست  

 .) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه3پیوست 
 جدید.  هايکار) 4پیوست 

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میخش خصوصی گذاري مشارکتی آنان با ب  سرمایه هاي پروژه
 کار. و تهیه فهرست بها و مقادیر کارنحوه برآورد هزینه اجراي . 2

به نحوي تهیه شده است که اقالم عمومی کارهاي رشته آبخیزداري و منابع طبیعی را زیر پوشش  هاي این فهرست بها، شرح ردیف .2-1
هاي این فهرست بها تطبیق  م کارهاي آن با شرح ردیفالکه اق کار باشد، ي مورد نیازا ی ویژهایقرار دهد. درمواردي که مشخصات فنی و اجر

با عالمت ستاره  ها، شود. این ردیف با شماره ردیف جدید درج می شرح ردیف مناسب براي آن اقالم تهیه و در انتهاي گروه مربوط،، نکند
دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی  فنی اقالم ستارهالزم است مشخصات  شوند. مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره دار نامیده می

محاسبه و در برابر  هاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت با روش تجزیه قیمت هاي ستاره دار، بهاي واحد ردیف درج شود.
تن الزم تهیه و به انتهاي مقدمه فصل دار مورد نیاز باشد، م هاي ستاره هرگاه دستورالعملی براي پرداخت ردیفشود.  ردیف مورد نظر درج می

 شود.  مربوط با شماره جدید اضافه می
هاي هر فصل  در آینده، ردیف ي جدیدها ردیف درجهاي مورد نیاز و امکان  در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف .2-2

شامل  هاي فهرست بها، ردیف ةشمار مشخص تفکیک شده است. ي با شمارها جداگانه هاي یا زیرفصل ها با توجه به ماهیت آنها، به گروه
به شماره  و دو رقم آخر، یا زیر فصل شماره گروه، دو رقم بعدي شماره فصل، ،دو رقم اول  چپ، شش رقم است که به ترتیب از سمت

پیش بینی شده است که مصالح  هاییربراي کا (کارهاي دستمزدي)،بیستم فصل  .اختصاص داده شده است یا زیر فصل ردیف در هر گروه
ردیف کارهاي دستمزدي مورد نظر (ستاره دار) به صورت دستمزد اجراي کار مطابق  ،هنگام تهیه برآورد شود. مین میأآنها توسط کارفرما ت

 شود. درج می تهیه و در فصل یاد شده، 1-2بند 
یا روش  ،هایی به صورت درصدي از بهاي واحد ردیف یا ردیف هانبهاي آ ها، براي هریک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه فصل .2-3

آن که به روش تعیین  واحد ي باشماره و شرح مناسب درگروه مربوط پیش بینی شود و بهايا باید ردیف جداگانه تعیین شده است، ،دیگر
 شوند.  ه محسوب میهاي پای . در این حالت این اقالم ردیفشود در مقابل ردیف یاد شده درج شود شده محاسبه می

 ،1-2شده در بند  درجبه روش  اما بدون بهاي واحد هستند، موجود است، فهرست بهاهایی که شرح آنها در این  بهاي واحد ردیف .2-4
 شوند.  دار محسوب می هاي ستاره و این اقالم نیز ردیفد نشو می تعیین

-2هاي غیر پایه موضوع بند  و همچنین بهاي واحد ردیف قالم ستاره دار)،(ا 1-2هاي غیر پایه موضوع بند  شرح و بهاي واحد ردیف .2-5
 به تصویب دستگاه اجرائی برسد.برآورد هزینه اجراي کار، باید هنگام بررسی  ،4

برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع از طریق مناقصه عمومی واگذار می  که  در کارهایی .6ـ2
) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها  (پایه فهرست  هاي ردیف

  قیمت  با تجزیه  از تصویب، همراهرا، پس   رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
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 کاربرد   دستورالعمل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
، (بر  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال سازمان برنامه و بودجه کشور ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

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

طبق  هاي زیر هزینه هاي غیر پایه مربوط به آن، هاي این فهرست بها و همچنین ردیف به جمع بهاي واحد ردیف هنگام تهیه برآورد، .2-7
 اعمال خواهند شد : 8-2ه دربند روش تعیین شد

که به  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر بی. ضر1ـ7ـ2
صورت که به  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیصورت ترك تشر
  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یمناقصه واگذار م

 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان يباالسر  بیضر  اقالم
 آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. اي مطابق . ضریب منطقه2-7-2
 .2هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستور العمل پیوست  .3ـ7ـ2

هاي  محاسبه شده و بر حسب ردیف هاي اجرایی و مشخصات فنی، براساس نقشه مقادیر اقالم آن، براي برآورد هزینه اجراي هر کار، .2-8
مقدار و مبلغ  بهاي واحد، واحد، ،شرح فهرستی که شامل شماره، ود.ـش گیري می اندازه ي غیر پایه مربوط،ها این فهرست بها و ردیف

هاي  از جمع مبلغ ردیف حاصلضرب مقدار در بهاي واحد آن ردیف است. مبلغ هر ردیف، شود. در این فهرست، ه میـتهی هاست، ردیف
 ضریب ،آید به دست می ي فهرست بها براي کار مورد نظر،ها ا، جمع مبلغ ردیفه فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلمربوط به هر 

برآورد هزینه  نتیجه، ،شود به آن اضافه می ز و برچیدن کارگاه،یو هزینه تجه شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع  به اي و ضریب منطقه  باالسري
به عنوان  مجموعه تهیه شده، ضمیمه شده، 4و  3، 2، 1ها و پیوستهاي  فصل مقدمه ،کلیات به مدارك یاد شده، .خواهد بودکار اجراي 

 شود می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهکار منضم به پیمان (فهرست بها و مقادیر 
منبع تهیه آنها و و  ي گیاهیها هونگ تجهیزات، ،لحامشخصات کامل مص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت یا واحد تهیه کننده برآورد باید،. 3

به آن آگاهی  تکه از نظر قیمت موثر بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسب به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها را،
 تهیه و در مشخصات فنی و خصوصی پیمان درج کند. ،داشته باشد

ا برآورد هزینه یفهرست بها و مقادیر  ،استیک رشته فهرست بهاي پایه مورد نیاز بیش از  در کارهایی که براي برآورد هزینه اجراي آنها،. 4
ه تهیه ـانـداگـطور جه رشته مربوط بپایه فهرست بهاي که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد اجراي هر بخش از کار 

همراه با برگ خالصه برآورد که شود،  اي بخشهاي مختلف کارتهیه میفهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراکه به این ترتیب بر .شود می
به  مقادیر یا برآورد هزینه اجراي کار، بعنوان فهرست بها و در آن منعکس است،نیز ع مهاي مختلف کار به تفکیک و بصورت ج برآورد بخش

 شود. ها) تهیه می رگاه براي کل کار (تمام رشتهتنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کاشوند. در این نوع کارها  یکدیگر ملحق می

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1397. براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال 5
متوجه استفاده کنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت

 است.
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  کلیات
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
  کلیات

 

 اجزاي غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.  ها، ها و شرح ردیف مقدمه فصل مفاد کلیات،. 1
بلکه بهاي واحد هریک از  به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، ها  و کلیات، ها و شرح درج شده در مقدمه فصل شرح ردیف

و در این فهرست بها طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده  ها درصورتی قابل پرداخت است که کار، ردیف
 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

مین وبه أهاي ت متوسط هزینه اجراي کارهاي مربوط به رشته آبخیزداري و منابع طبیعی بوده و شامل هزینه هاي این فهرست بها، قیمت. 2
ی یجا هجاب حمل و باراندازي مصالح، بارگیري، یه،شامل ته مورد نیاز، حمین مصالأماشین آالت و ابزار و همچنین ت کارگیري نیروي انسانی،

آزمایش و راه اندازي (برحسب مورد) در بهاي واحد  ۀهزین اجراي کامل کار است. و به طور کلی، اتالف مصالح، مصالح در کارگاه،
 هاي این فهرست بها پیش بینی شده است. ردیف

 سختی زمین،بابت  بهایی هیچ گونه اضافه طبق نقشه و مشخصات فنی است. کار،هاي کاملی براي انجام  قیمت هاي این فهرست بها، قیمت. 3
دیگر که اجراي کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این موارد باراندازي و  حمل، بارگیري، تعبیه سوراخ، عمق یا ارتفاع،

 اخت نیست.قابل پرد بها پیش بینی شده است، فهرست بها براي آن بها یا اضافه

منضم به پیمان  کاردرصورتی که در برآورد هزینه اجراي  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه،و  باالسري ،اي هاي منطقه ضریب مربوط بهمبلغ . 4
آن قابل  ها در برآورد، مبالغ مربوط به ها یا هزینه بینی این ضریب قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش منظور شده باشد،

 باشد. پرداخت نمی

با استناد به تجزیه قیمت، یا  این فهرست بها با فهرستهاي دیگر، ۀیا مقایس ها ي این فهرست بها با یکدیگر، فصل ۀگیري از مقایس نتیجه با. 5
 قابل پرداخت نیست. تعیین شده است، در این فهرست بها وجه اضافی بجز آنچه به صراحتهر نوع مقایسه دیگر 

 نافذ خواهد بود. در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی براي نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها براي مرحله برآورد، .6
 است. 1هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع  در ردیف. 7
ها ي این  فصلمقدمه مل مازاد بر حدود پیش بینی شده در حنه مصالحی که مشمول پرداخت هزیو باراندازي حمل بارگیري،  هزینه. 8

 .شود ها، محاسبه می هاي مربوط از فصل حمل مصالح عمومی یا سایر فصل شوند، بر حسب مورد مطابق ردیف فهرست بها می
رش به تائید مهندس مشاور یا دستگاه ز نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفاامورد نیاز، باید تجهیزات  ونمونه یا کاتالوگ فنی مصالح . 9

 نظارت برسد.
جلسهاست، می، دستور کارها و صورت یهاي اجرا که طبق ابعاد درج شده در نقشه ابعاد کارهاي انجام شده، اندازه گیري کارها، بر اساس. 10

زه گیري دراین فهرست بها پیش بینی شده اي براي اندا گیرد. در مواردي که روش ویژه می صورتها  با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل
 شود. است، اندازه گیري به روش تعیین شده انجام می

نصب  بندي زمین، طبقه شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند پی کنی ها، عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می. 11
مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجراي کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور یا اجرایی،  هاي میلگرد، باید مطابقت آنها با نقشه

 دستگاه نظارت، صورت جلسه شوند.
 .شود در صورت وضعیتهاي موقت منظور و پرداخت می ،1مصالح پاي کار، مطابق پیوست. 12
باید به تائید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و  هاي بتن ساز، اههاي تولید مصالح سنگی بتن و فیلتر و همچنین دستگ محل استقرار دستگاه. 13

 تصویب کارفرما برسد.
 کار بردن مواد منفجره الزم است.بکوهی، مصالح سنگی است که براي استخراج آنها  منظور از سنگ. 14
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  کلیات
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
هاي کندي پیشرفت کار در  ت، شامل هزینهبینی شده اس تراز آب زیرزمینی پیشزیر اجراي کار بهاي  اضافه به صورت هایی که در ردیف. 15

به تایید  یا وسیلۀ مشابه آن موتوري، ۀشود که لزوم استفاده ازتلمب در صورتی پرداخت می محیط آبدار و تخلیه آب با تلمبۀ موتوري است و
از آن قسمت به  تلمبه موتوري،آبکشی با  هاي یاد شده ، ردیفجلس شودممهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد و پس از انجام کار، صورت 

 گیرد. میانجام شود، تعلق آب زیر زمینی عملیات که زیر تراز 
باید روشهایی مانند احداث زهکش یا ، )Care of Waterانحراف و هدایت آبهاي زیرزمینی یا سطحی ( درمواردي که براي کنترل،. 16

برآورد و  هاي این فهرست بها، طبق ردیف ت هزینه اجراي عملیات مربوط،در این صور خاکریزهاي حفاظتی و مانند آن به کار برده شود،
  .پرداخت نخواهد شد براي قسمتهاي مختلف کار،زیر زمینی بهاي انجام عملیات زیر تراز آب  شود و اضافه پرداخت می

(سنتی و غیرسنتی) که بصورت موقت  ودوجهاي آبرسانی و انتقال آب م هزینه انحراف موقت و همچنین اقدامات مربوط به حفظ شبکه. 17
هاي تجهیز کارگاه پیش بینی شده است. هزینه اجراي عملیات و اقدامات مربوط به حفظ  در هزینه د،شو بوده و در دوره مدت پیمان اجرا می

ا تایید مهندس کار، باجراي هاي آبرسان و انتقال آب موجود (سنتی و غیرسنتی) که جزو عملیات موضوع پیمان بوده و یا در حین  دائمی شبکه
 شود. پرداخت می شود براساس این فهرست بها، مشاور یا دستگاه نظارت وتصویب کارفرما اجرا می

 نماید. ها را مشخص می . جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت18
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت جدول مقدار سیمان در مالت
 

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادي و 

 1:3سیمان 
 1:3:12مالت با تارد  1:2:9مالت با تارد 

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
براي  1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالك و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
براي  1:6خاك سنگ 

 بندکشی موزاییک فرنگی

 مالت موزاییک 
5/5:2/1:2  

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 دوغاب سیمان معمولی 5:2/1:2مالت موزاییک  شرح
 

 430 450 مقدار سیمان

 

 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:19

هـاي اجرایـی، مشخصـات فنـی عمـومی،       . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشـه 19-1

 امل حداقل اطالعات زیر باشند:مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و ش

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

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -
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  کلیات
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

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

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

. صورتجلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورتجلسـات  19-2

اعمال در صورت وضعیت به همـراه موضـوع کـار و    (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي باید توسط کارفرما به مهندس مشاور 

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به هر دلیـل ابـالغ    جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت

را بـه اطـالع مهنـدس مشـاور و     جلسه اصـالحی   نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورت

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته انجام شـود.   پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

خیر ابـالغ شـود،   جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تا پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصالحی و پرداخت مبلغ مربوط بـه آن، بـر اسـاس دسـتورالعمل      میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سـازي مـدارك و    صورت باشد. ابالغ جلسات فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی صورت 

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت صورت

و ابالغ صرفاً بـا مسـوولیت و تاییـد بـاالترین      . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد19-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. قام دستگاه اجرایی میم

. هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتبـاط بـا موضـوع صورتجلسـه) قبـل از تنظـیم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز          19-4

 باشد. نمی

. است  شده  محاسبه 1397  سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهاي  بها بر مبناي فهرست  این.  20
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 فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
 فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار

 

  مقدمه 
 

  به مصرف  حاصل  شوند و مصالح می  کنی گودبرداري و کانالکنی،  ، پیخاکبرداريمشمول   که  ، به سطوحی010101  ردیف  قیمت .1
 گیرد. نمی  رسد، تعلق خاکریز نمی

منوط به دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظـارت اسـت و پـس از تنظـیم صـورت جلسـه انجـام آن بـا          ،010101اجراي ردیف   .2
 قابل پرداخت است. مهندس مشاور یا دستگاه نظارت،

مرتـب  بـه طـور    مهندس مشاور یا دسـتگاه نظـارت،  در موارد لزوم باید طبق تشخیص  شود، تخریب حاصل می مصالح مفیدي که از .3
ي (به استثناي مواردي که به صراحت مشخص شده) براي دسته بندي کـردن  ا هشود و هزینه جداگانچیده از یکدیگر مجزا تفکیک و 

 پرداخت نخواهد شد. آنها،
در قیمتها منظور شـده   مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازي، هزینه جمع آوري و بارگیري و حمل .4

بهاي  و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت الزم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود،
براساس حجم مصـالح بـارگیري    ملیات خاکی با ماشین،از فصل ع هاي مربوط به حمل، بارگیري و حمل و باراندازي آن طبق ردیف

 شود. محاسبه و پرداخت می شده در داخل کامیون،
بـه اسـتثناي    بلـوکی و سـنگی   آجـري،  گلـی،  ساختمانهاي خشتی، در مواردي که طبق دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، .5

 ،010502و  010501هـاي   طبـق ردیـف   بهـاي آنهـا برحسـب مـورد،     تخریب کلی شوند، هاي با اسکلت کامل فلزي یا بتنی ساختمان
 مورد استفاده قرار گیرند. تواند براي تخریب ساختمانهاي یاد شده، پرداخت شده و قیمتهاي تفکیکی نمی

و بابت تخریب پـی (در صـورت لـزوم)     شود پرداخت می براساس مترمربع زیربنا در هر طبقه، ،010502و  010501هاي  بهاي ردیف .6
 شود. اي انجام نمی پرداخت جداگانه

برحسب حجم ظاهري مصالح چیـده شـده پرداخـت    ، در صورت دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت ،010801بهاي ردیف  .7
 شود. می

ها (آماده سازي بستر کار براي جنگل کاري و درخت کاري)، تهیه خـاك مناسـب    هاي ریشه کن کردن و کندن کنده درخت در ردیف .8
شـود و   اي براي تهیه خـاك پرداخـت نمـی    هاي کنده شده به هزینه پیمانکار است و بهاي جداگانه هاي کنده اي پرکردن جاي ریشهبر

 پیمانکار باید هزینه را در پیشنهاد قیمت خود منظور کند.
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 فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٢۵  
های پوشیده شده از بوته و  بوته کنی با ماشین در زمین

 های آن از محل عملیات. خارج کردن ریشه
٠١٠١٠١ 

 مترمربع ٣٧,٠٠٠  
های پوشیده شده از بوته و غیر  بوته کنی دستی در زمین

 های آن از محل عملیات. خشبی و خارج کردن ریشه
٠١٠١٠٢ 

 مترمربع ٧,٣١٠  
بوته کنی توسط ادوات کشاورزی مناسب برای آماده سازی 

 بستر بذر پاشی به منظور کشت مخلوط.
٠١٠١٠٣ 

  
 مترمربع ٧٢,٢٠٠

های  سخت و چوبی یا خاردار با ریشه های کندن بوته
باقیمانده در زمین برای آماده سازی بستر برای کشت 

 ای. گیاهان علوفه

٠١٠١٠۴ 

  
 هکتار 

پاکسازی به وسیله سوزاندن با هدف از بین بردن آفات و 
ای و علفهای هرز غالب در  های نا مرغوب بوته یا گونه

 دستی. های دیگر عرصه به وسیله شعله دادن یا روش

٠١٠٣٠١ 

  
 اصله 

آوری و سوزاندن هر اصله درخت کنده شده تا محیط  جمع
 متر. سانتی ٣٠

٠١٠٣٠٢ 

  
 اصله 

متر محیط  سانتی ١٠بابت هر  ٠١٠٣٠٢بها به ردیف  اضافه
 متر به تناسب محاسبه میشود). سانتی ١٠اضافی (کسر 

٠١٠٣٠٣ 

  
 هکتار 

ولی با  ٠١٠٣٠١پاکسازی به وسیله سوزاندن مانند ردیف 
 ماشین.

٠١٠۴٠١ 

 مترمربع ٣۶٩,٠٠٠  
ای، شامل  های خشتی، گلی و چینه تخریب کلی ساختمان
 تمام عملیات تخریب.

٠١٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴١٨  
های آجری، سنگی و بلوکی با  تخریب کلی ساختمان

 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. مالت
٠١٠۵٠٢ 

 ٠١٠۶٠١ های گلی (چینه باغی). بناییهای خشتی یا چینهتخریب  مترمکعب ١١٨,٠٠٠  

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٩  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت ماسه و سیمان 

 یا باتارد چیده شده باشد.
٠١٠۶٠٢ 

 مترمکعب ١٧١,٠٠٠  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت گل و آهک یا 

 باشد.گچ و خاک و یا ماسه و آهک چیده شده 
٠١٠۶٠٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٩  
تخریب بناییهای سنگی که بامالت ماسه سیمان یا باتارد 

 چیده شده باشد.
٠١٠۶٠۴ 

 مترمکعب ١٧١,٠٠٠  
تخریب بناییهای سنگی که با مالت گل آهک یا ماسه آهک 

 یا گچ و خاک چیده شده باشد.
٠١٠۶٠۵ 

 مترمکعب ۴۵٧,٠٠٠  
های آن سالم از کار  سنگتخریب بنایی از سنگ تراش که 

 در آید و دسته کردن آنها.
٠١٠۶٠۶ 
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 فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠٧٠١ تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. مترمکعب ۶۶٠,٠٠٠,١  

 ٠١٠٧٠٢ تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها. مترمکعب ۵۶٠,٠٠٠,٢  

 ٠١٠٧٠٣ تخریب شفته با هرعیار. مترمکعب ٣٩٠,٠٠٠  

  
 مترمکعب ٢۵۴,۵٠٠

ها و  ها، سنگ بندی و یا چیدن آجرها بلوک تفکیک، دسته
مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

٠١٠٨٠١ 

 ٠١٠٩٠١ برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف. مترمربع ٣١,٠٠٠  

 مترمربع ٢٠٢,٠٠٠  
سطح پوشیده برچیدن الپه چوبی به طور کامل، برحسب 

 شده.
٠١٠٩٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٧٢

برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصاالت و تیرریزیهای 
چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر افقی سقف 

 برداشته شده.

٠١٠٩٠٣ 

 ٠١٠٩٠۴ برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. عدد ٨٨,٨٠٠  

 مترمربع ٢۶,۵٠٠  
 ۵آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا تخریب هر نوع 

 متر. سانتی
٠١١٠٠١ 

  
 مترمربع ٨٢٠,۴

 ۵تخریب آسفالت در صورتی که ضخامت آسفالت بیش از 
 ۵متر ضخامت مازاد بر  متر باشد، به ازای هر سانتی سانتی
 متر. سانتی

٠١١٠٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣۵۴  
های  بر چیدن سازه گابیونی و جمع آوری گابیون و سنگ

 مربوط برای انتقال به محل مناسب.
٠١١١٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٧٠  
جمع آوری مصالح حاصل از تخریب و پاکسازی محل 

 سازه گابیونی و آماده سازی برای انجام کار.
٠١١١٠٢ 

  
 مترمکعب 

های سنگی خشکه چین بدون گابیون  تخریب انواع سازه
 ها و دسته کردن در محل مناسب. شامل جمع آوری سنگ

٠١١٢٠١ 

  
 مترطول ٢٨,٩٠٠

تخریب و جمع آوری هر نوع حصار بدون مصالح بنایی 
ها (تا  چپر، پرچین، الستیک و امثال آن مانند سیم خاردار، 

 متر).  ١٫۵ارتفاع 

٠١١٣٠١ 

 مترطول ١١,٣٠٠  
برای هر یک متر که به  ٠١١٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 ارتفاع کار اضافه شود.
٠١١٣٠٢ 

  
 مترمکعب ١۵٩,٠٠٠

آالت داربست و گلخانه  هزینه برچیدن و دسته کردن چوب
چوبی و انواع آالچیق و سایبان چوبی برحسب متر مکعب 

 الت تخریب و دسته بندی شده.�آ چوب

٠١١۴٠١ 
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 فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله 

بریدن درخت از هرنوع، در صورتیکه محیط تنه درخت در 
 متر باشد. سانتی ١۵سطح زمین (یقه) تا 

٠١٢١٠١ 

  
 اصله 

بریدن درخت از هرنوع، در صورتیکه محیط تنه درخت در 
متر باشد و  سانتی ٣٠تا  ١۵سطح زمین (یقه) بیش از  

 حمل آن به خارج از محل عملیات.

٠١٢١٠٢ 

  
 کنده 

متر که که  سانتی ١٠به ازای هر  ٠١٢١٠٢بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠به محیط تنه درخت اضافه شود. (کسر 

 تناسب محاسبه میشود). 

٠١٢١٠٣ 

  
 کنده 

ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به خارج از 
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح 

 متر باشد. سانتی ٣٠تا  ١۵از  زمین (یقه) بیش

٠١٢١٠۴ 

  
 کنده 

ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به خارج از 
محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح 

 متر باشد. سانتی ۶٠تا  ٣٠زمین (یقه) بیش از 

٠١٢١٠۵ 

  
 کنده 

متر که به  سانتی ١٠به ازای هر  ٠١٢١٠۵بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠محیط تنه درخت اضافه شود. (کسر 

 تناسب محاسبه میشود). 

٠١٢١٠۶ 
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 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 

 
  مقدمه

 
 با گاوآهن برگردان دار انجام شود.بوده و متر  سانتی 15شخم سبک : شخمی است که عمق آن کمتر از  .1

 گاوآهن برگردان دار انجام شود.شد و با متر با سانتی 20تا  15که عمق آن بین است شخم متوسط یا نیمه عمیق : شخمی  .2

 .متر باشد سانتی 35تا  20ش از که عمق آن بی است شخم عمیق : شخمی .3

در نظر گرفته شده است، به جز مواردي که در شرح ردیـف اسـتفاده از   به وسیله نیروي کارگري  هاي این فصل عملیات مربوط به ردیف .4

 ماشین تصریح شده باشد.

 باشد. می …پتاس و –سوپرفسفات  –فسفات  –زکودهاي شیمیایی کودهایی مانند ازت امنظور .5

انه زخنهالستان و مخصوص در داخل هاي نایلونی  و کیسهدر ظروف  یا قلمه منظور از بوته یا نهال گلدانی : گیاهی است که به وسیله بذر .6

 شود. پرورش یافته و براي کاشت تافصل مناسب نگهداري می

به فواصل سه متـر از هـم و فاصـله     ،بوته 1000یات بوته کاري متوسط تعداد بوته براي هر هکتار از انواع گیاهان مانند آتریپلکس در عمل .7

 متر در نظر گرفته شده است   5نیز  از هم فاروها

و انجام عملیات مربوط بـه نسـبت   شود و هزینه اجراي کار  تعیین میي و نظر کارشناسی ا بسته به شرایط منطقه در بوته کاري، تعداد بوته .8

 .شود محاسبه می

فصـل پـنجم    4هـا در بنـد    هاي درختان جنگلی یا بوته اي مزاحم باشد. تعاریف انـواع زمـین   زمین ریشه دار زمینی است که داراي ریشه .9

 ها آمده است. بندي آن (عملیات خاکی با دست) به همراه طبقه

ها نباید از مقادیر درج شده کمتر  گیري است و اندازه چاله طر و عمق مالك و مبناي اندازههاي کندن چاله ها، حداقل ابعاد ق در ردیف .10

باشد بطوري که هدف و مالحظات فنی مورد نظر  باشد و کندن چاله همراه با ریختن خاك کنده شده به کنار یا اطراف محل چاله می

 تأمین شود. 

صورتی که در امتداد خط راست یا روي خط تراز (طبق نقشه) انجام شود، ده درصد به هاي کندن چاله در  بها نسبت به ردیف بابت اضافه
 گیرد. هاي مربوط تعلق می ردیف
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 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ١٠٢,٠٠٠

درصد ١۵جمع آوری دستی سنگ از اراضی تا سطح 
های  پوشش سنگی در هکتار، برحسب حجم سنگ

 آوری شده. جمع

٠٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٢٨٨,٠٠٠

برای آن حجم از  ٠٢٠١٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
هایی که باید شکسته شوند یا بیش از توان حمل  سنگ

 کارگر است.

٠٢٠١٠٢ 

  

 هکتار ١,٠٣٨,٠٠٠

شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود بر شیب به 
های هرز و ذخیره رطوبت در  منظور دفع آفات و علف

 ١٠درصد برای اراضی نرم تا سطح  ١٠اراضی با شیب تا 
 هکتار.

٠٢٠٢٠١ 

  

 هکتار ١,٣۵٧,٠٠٠

شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود بر شیب به 
های هرز و ذخیره رطوبت در  منظور دفع آفات و علف

درصد برای اراضی  ١۵تا  ١٠اراضی نرم با شیب بیش از 
 هکتار. ١٠تا سطح 

٠٢٠٢٠٢ 

  
 هکتار -۵٠٠,١٢٢

در  ٠٢٠٢٠٢و  ٠٢٠٢٠١های  کسر بها نسبت به ردیف
صورتی که سطح شخم اراضی بیشتر از ده هکتار باشد 

 هکتار. ١٠برای مازاد بر 

٠٢٠٣٠١ 

 هکتار ۵٠٠,١٢٢  
در  ٠٢٠٢٠٢و  ٠٢٠٢٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه

 خاکهای سنگریزه دار.
٠٢٠٣٠٢ 

 هکتار ١٩,٨۴٨,٠٠٠  
شخم در جهت عمود بر شیب در اراضی با شیب بیش از 

 پایان.درصد توسط چهار  ١۵
٠٢٠۴٠١ 

 هکتار ٢,٠۵٧,٠٠٠  
سوکی و بشقابی) در اراضی  شخم با گاو آهن برگردان دار (

 درصد. ۵هموار تا شیب 
٠٢٠۵٠١ 

 هکتار ٠٠٠,٩,٧٧۶  
شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگی با وسیله مکانیکی به 

 متر. سانتی ۶٠تا  ٣۵عمق 
٠٢٠۶٠١ 

 مترطول ٢٠٠,٧۶  
آالت در  به وسیله ماشینایجاد خراش در سطح خاک نرم 

 اراضی مسطح و کم شیب.
٠٢٠۶٠٢ 

  
 مترطول 

آالت  ایجاد خراش در سطح خاک سخت به وسیله ماشین
 در اراضی مسطح و کم شیب.

٠٢٠۶٠٣ 

 هکتار ١,١١٢,٠٠٠  
دیسک زنی سطح اراضی شخم خورده یا زمین نرمی که 

 نیاز به شخم زنی ندارند.
٠٢٠٧٠١ 

 ٠٢٠٧٠٢ دیسک زنی سطح اراضی شخم نخورده یا سخت. هکتار ٠٠٠,۴١۴,١  

 ٠٢٠٨٠١ زنجیرکشی و ماله کشی سطح اراضی شخم خورده. هکتار ١,٠٢٧,٠٠٠  
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 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 مترمربع ١٣,٨٠٠  
بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به 

 متر در زمین نرم. سانتی ٣٠عمق حداکثر 
٠٢٠٩٠١ 

 مترمربع ٩٠٠,٢۴  
برگردان خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به بیل زدن، 

 متر در زمین سخت. سانتی ٣٠عمق حداکثر 
٠٢٠٩٠٢ 

 چاله ۵۴٠,١  
متر در زمین نرم و  سانتی ١۵و عمق  ١۵کندن چاله به قطر 

 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله. 
٠٢١٠٠١ 

 چاله ۵١٠,٣  
در زمین متر  سانتی ١۵و عمق  ١۵کندن چاله به قطر 

 سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
٠٢١٠٠٢ 

 چاله ۶٩٠,١  
متر در زمین نرم و  سانتی ١۵و عمق  ٢٠کندن چاله به قطر 

 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
٠٢١٠٠٣ 

 چاله ٣,٨۶٠  
متر در زمین  سانتی ١۵و عمق  ٢٠کندن چاله به قطر 

 کنده شده به کنار یا اطراف چاله.سخت و ریختن خاک 
٠٢١٠٠۴ 

 چاله ٣,٠۶٠  
متر در زمین نرم و  سانتی ٢٠و عمق  ٣٠کندن چاله به قطر 

 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
٠٢١٠٠۵ 

 چاله ٧,١١٠  
متر در زمین  سانتی ٢٠و عمق  ٣٠کندن چاله به قطر 

 اطراف چاله.سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 
٠٢١٠٠۶ 

 چاله ٨,٣۵٠  
متر در زمین نرم و  سانتی ٣٠و عمق  ۴٠کندن چاله به قطر 

 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
٠٢١٠٠٧ 

 چاله ۵٠٠,١٩  
متر در زمین  سانتی ٣٠و عمق  ۴٠کندن چاله به قطر 

 سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
٠٢١٠٠٨ 

  
 چاله ١١,٢٠٠

متر در  سانتی ٣٠تا  ١۵و به عمق  ۵٠کندن چاله به قطر 
زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله، 

 بطور ردیفی روی خط راست.

٠٢١٠٠٩ 

  
 چاله ٢٠٠,٢۶

متر در  سانتی ٣٠تا  ١۵و به عمق  ۵٠کندن چاله به قطر 
اطراف زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار و یا 

 چاله، بطور ردیفی روی خط راست.

٠٢١٠١٠ 

  
 چاله ٨٠٠,١۶

متر در زمین  سانتی ۵٠و  به عمق  ۵٠کندن چاله به قطر 
نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 

 اطراف چاله.

٠٢١٠١١ 

  
 چاله ٣٩,٣٠٠

متر در زمین  سانتی ۵٠و به عمق  ۵٠کندن چاله به قطر 
کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار سخت بمنظور 

 و یا اطراف چاله.

٠٢١٠١٢ 

 چاله ٩٠٠,٣۶  
متر در زمین  سانتی ۶٠و به عمق تا  ٧٠قطر  کندن چاله به

 کنار یا اطراف چاله. شده به  نرم و ریختن خاک کنده 
٠٢١٠١٣ 
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 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 چاله ٩٠٠,٨۵  
متر در زمینهای  سانتی ۶٠و به عمق  ٧٠کندن چاله به قطر 

 سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار و یا اطراف چاله.
٠٢١٠١۴ 

 چاله ۵٠٠,٩٢  
متر و عمق یک متر در زمین  سانتی ١٠٠کندن چاله به  قطر 

 نرم به منظور کشت نهال.
٠٢١٠١۵ 

 چاله ٢١۵,۵٠٠  
متر و عمق یک متر در زمین  سانتی ١٠٠کندن چاله به قطر 

 سخت بمنظور کشت نهال.
٠٢١٠١۶ 

 چاله ٢۵,۴٠٠  
متر و عمق یک متر در زمین  سانتی ١٠٠کندن چاله به قطر 

 نرم با ماشین.
٠٢١١٠١ 

 چاله ٣٣,٢٠٠  
متر و عمق یک متر در زمین  سانتی ١٠٠کندن چاله به قطر 

 سخت با ماشین.
٠٢١١٠٢ 

 چاله ۵٠,٩٠٠  
متر در زمین  ١٫۵متر و عمق  سانتی ١٠٠کندن چاله به قطر 

 نرم با ماشین.
٠٢١١٠٣ 

 چاله ۴٠٠,۶٧  
متر در زمین  ١٫۵متر و عمق  سانتی ١٠٠کندن چاله به قطر 

 سخت با ماشین.
٠٢١١٠۴ 

 ٠٢١١٠۵ حفر چاله با تراکتور بکهو در زمین نرم. چاله   

 ٠٢١١٠۶ حفر چاله با تراکتور بکهو در زمین سخت. چاله   

  
 چاله 

صورتی که در های کندن چاله در  بها نسبت به ردیف اضافه
امتداد خط راست و یا روی خط تراز (طبق نقشه) انجام 

 شود.

٠٢١١٠٧ 

  
 مترمربع ۴۴۶,۵٠٠

به منظور تولید بوته و نهال، با چوب  احداث گلخانه موقت 
 ٢تا   مترمربع و ارتفاع١٠و نایلون (پالستیک) تا مساحت 

 متر.

٠٢١٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٨٠  
 ١٠موقت برای مساحت مازاد بر بها احداث گلخانه  اضافه

 متر مربع.
٠٢١٢٠٢ 

 هکتار ۴٧٠,٠٠٠  
کیلوگرم  ۵٠دستمزد کود پاشی از نوع کود شیمیائی به میزان 

 در هکتار با نیروی کارگری.
٠٢١٣٠١ 

 هکتار ٢۵١,٠٠٠  
کیلوگرم  ۵٠دستمزد کودپاشی از نوع کود شیمیایی به میزان 

 در هکتار با ماشین کودپاشی.
٠٢١٣٠٢ 

  
 هکتار ٨۴,۶٠٠

کیلوگرم  ۵٠به ازای هر  ٠٢١٣٠١نسبت به ردیف   بها اضافه
کیلوگرم به تناسب محاسبه  ۵٠اضافه وزن کود (کسر 

 میشود).

٠٢١٣٠٣ 

 هکتار ١,١٧٠,٠٠٠  
دستمزد کود پاشی از نوع کود حیوانی به میزان یک تن در 

 هکتار با نیروی کارگری.
٠٢١٣٠۴ 

 
 

 

١٣  
 

 



 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 هکتار ٠٠٠,٢٣۴

به ازای هر یک تن  ٠٢١٣٠۴نسبت به ردیف  بها اضافه
اضافه وزن کود مصرفی (کسر تن به تناسب محاسبه 

 میشود).

٠٢١٣٠۵ 

 هکتار ۵٠٠,۶۴١  
دستمزد کودپاشی از نوع کود حیوانی به میزان یک تن در 

 هکتار با ماشین کود پاش.
٠٢١٣٠۶ 

 هکتار ۵٠٠,١٢٨  
کود  به ازای هر تن ٠٢١٣٠۶بها نسبت به ردیف  اضافه

 اضافی (کسر تن به تناسب محاسبه میشود).
٠٢١٣٠٧ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١۵٣

دستمزد اختالط خاک با کود از نوع کودهای شیمیایی و  
وسیله کارگر (اختالط  حیوانی یا مواد ضدعفونی کننده به

 دو گانه).

٠٢١۴٠١ 

 مترمکعب ۶٠,٢٠٠  
یا اختالط خاک با کود از نوع کودهای شیمیایی و  حیوانی 

 . مواد ضدعفونی کننده با ماشین
٠٢١۴٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,١٩۶  
ای و  اختالط خاک با کود و ماسه برای مصارف گلخانه

 نهالستان با نیروی کارگری (اختالط سه گانه).
٠٢١۴٠٣ 

  
 مترطول ٨,٠٨٠

ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا 
زمینهای نرم شخم متر مربع با نیروی کارگر در  ٠٫٠۵

 خورده.

٠٢١۵٠١ 

 مترطول ۵,۴٢٠  
متر  ٠٫٠۵به ازای افزایش هر  ٠٢١۵٠١بها به ردیف  اضافه

 مربع سطح مقطع.
٠٢١۵٠٢ 

 مترطول ١۵,۶٠٠  
ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا 

 های سخت. متر مربع با نیروی کارگر در زمین ٠٫٠۵
٠٢١۵٠٣ 

 مترطول ۴٠٠,١٠  
به ازای افزایش هر  ٠٢١۵٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ٠٫٠۵

٠٢١۵٠۴ 

 مترطول ٨۴٠  
ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا 

 آالت. های نرم با ماشین متر مربع در زمین ٠٫٠۵
٠٢١۵٠۵ 

 مترطول ٧٠٠  
افزایش هر به ازای  ٠٢١۵٠۵بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ٠٫٠۵

٠٢١۵٠۶ 

 ٠٢١۵٠٧ مرمت و اصالح جوی و پشته توسط کارگر. مترطول ۵٠٠,٢  

 ٠٢١۵٠٨ الیروبی جوی توسط کارگر. مترطول ٩١۵  

 مترمربع ٣,٠٢٠  
متر و طول تا  ٢کرت بندی و آبگیری مناسب به عرض تا 

 متر. ٢۵
٠٢١۶٠١ 

 مترمربع ٢,٢٣٠  
 ۴و تا   ٢آبگیری مناسب با عرض بیش از  کرت بندی و 
 متر. ٢۵متر و طول تا 

٠٢١۶٠٢ 

 
 

 

١۴  
 

 



 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 مترطول ۴۵٠,١  
  درصد به ١٠ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 

 های نرم. آالت در زمین وسیله ماشین
٠٢١٧٠١ 

 مترطول ٢,٠١٠  
درصد  ١٠ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 

 های سخت. زمینآالت در  وسیله ماشین به
٠٢١٧٠٢ 

  
 هکتار ١,٣١٢,٠٠٠

احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر 
های نرم.  وسیله نیروی کارگری در زمین درصد به  ١٠

 چاله در هکتار) ١٠،٠٠٠(حدود 

٠٢١٨٠١ 

  
 هکتار 

احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر 
های نرم.  آالت در زمین وسیله ماشین درصد به  ١٠

 چاله در هکتار) ١٠،٠٠٠(حدود 

٠٢١٨٠٢ 

  
 هکتار 

احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر 
 های سخت. آالت در زمین درصد به وسیله ماشین ١٠

٠٢١٨٠٣ 

  
 تشک ١٩,٢٠٠

های تازه  های فلسی برای نهال احداث تشتک یا چاله
های ذخیره آب و آبگیر  چاله (وسیله کارگر  کاشت به 
 ها). اطراف نهال

٠٢١٩٠١ 

 ٠٢١٩٠٢ . های آبگیر درخت) مرمت تشتکهای احداثی (چاله تشک ۶٧٠,٩  

  
 مترطول ۵٠٠,١٧

احداث جوی، نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع  
های خاکی حاصله در  متر مربع بدون تنظیم پشته ٠٫٠۵
 های نرم. زمین

٠٢٢٠٠١ 

 مترطول ۴٨٠,٨  
به ازای افزایش هر  ٠٢٢٠٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ٠٫٠۵

٠٢٢٠٠٢ 

  
 مترطول ٣٣,٠٠٠

احداث جوی، نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع  
های خاکی حاصله در  متر مربع بدون تنظیم پشته ٠٫٠۵
 های سخت. زمین

٠٢٢٠٠٣ 

 مترطول ١٢,٨٠٠  
به ازای افزایش هر  ٠٢٢٠٠٣نسبت به ردیف بها  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ٠٫٠۵

٠٢٢٠٠۴ 

 مترطول ٩٧٠,۶  
الیروبی جوی و نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع 

 متر مربع با نیروی کارگر. ٠٫٠۵
٠٢٢٠٠۵ 

 مترطول ٢,٨٢٠  
به ازای افزایش هر  ٠٢٢٠٠۵بها نسبت به ردیف  اضافه
 مقطع.متر مربع سطح  ٠٫٠۵

٠٢٢٠٠۶ 

  
 هکتار 

مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی 
 ای. هموار شنی و ماسه

٠٢٢٠٠٧ 

  
 هکتار 

مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی تپه 
 ماهوری.

٠٢٢٠٠٨ 

 
 

 

١۵  
 

 



 آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 هکتار 

مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی 
 ای. ماسههای شنی و  تپه

٠٢٢٠٠٩ 

  
 هکتار 

مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی شنی 
 دار. شیب

٠٢٢٠١٠ 

  

 کیلومتر 

ها گز و تاغ با ارتفاع  جمع آوری و آماده سازی سرشاخه
ها برای احداث بادشکن و انجام  متر و امثال آن ٢تا  ١٫۵

محاسبه کلیه کارهای الزم. (کسر کیلومتر به تناسب 
 میشود)

٠٢٢١٠١ 

 
 

 

١۶  
 

 



 کاشت.  سوم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 کاشت.  سوم  فصل

 
  مقدمه

 
هاي مورد نیاز محاسبه و منظور شده و صرفاً  آالت و تمامی فعالیت کارگیري ابزار و ماشیندر این فصل هزینه دستمزد و انجام کارها و به  .1

 شود. هاي مورد نیاز جداگانه محاسبه و پرداخت می بهاي نهاده

زیـر   با خاك و ماسه بـادي و  خلوط نمودن آن،و در صورت نیاز مو پوشش آن با خاك پاشیدن بذر در سطح اراضی  از بذر پاشی،منظور  .2

 باشد. خاك نمودن بذر می

 باشد. آن بدون اتالف وقت می و کاشت برداشت قلمه از محل یا نزدیک محل کار و انتقال منظور از قلمه کاري مستقیم، .3

 تهیه تا زمان کاشت است.زمان حفظ و نگهداري قلمه از  منظور از نگهداري قلمه در شرایط مناسب تا زمان مهیا شدن شرایط الزم، .4

 تن بذر در چاله و ریختن خاك مناسب و کافی روي آن است.کاش بذرکاري،منظور از  .5

گـود پـاي آن   اطـراف و  قراردادن قلمه یا نهال بصورت مناسب در گود و ریختن خاك مناسب و کـافی در   ،لمنظور از کاشت قلمه یا نها .6

 است  

 .خاك مناسب و کافی اطراف آن تا استقرار وایستایی قلمه کاري یعنی قراردادن یا فروبردن قلمه درمحل کاشت و در صورت نیاز ریختن .7

 ها و ضوابط مربوط مراجعه شود.   و سایر کارهاي اجرایی نظیر آن به دستورالعملکاري ربذدر چاله و ابعاد تعداد در مورد  .8

 ها و ضوابط مربوط مراجعه شود.   به دستورالعمل یا فواصل آنها واحد سطح در در مورد تعداد قلمه .9

 هاي کنده شده و پوشاندن آن با خاك مناسب و کافی. کاري کشت تعدادي بذر به صورت تجمعی در چاله کپه منظور از .10

هاي نهال کـاري شـده    هاي خشک شده یا آلوده یا آفت زده کنده شده یا جامانده در عرصه واکاري یعنی کاشت نهال سالم، جایگزین نهال .11

 شود. مختلف کاشت حداکثر معادل بیست درصد ردیف مربوط محاسبه و پرداخت میاست. هزینه انجام عملیات واکاري براي انواع 

 بذر تحویلی به پیمانکار باید بوجاري شده و استاندارد الزم را داشته باشد. .12

 
 

 

١٧  
 

 



 کاشت.  سوم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 ٠٣٠١٠١ کیلوگرم در هکتار. ۵٠بذرپاشی تا  هکتار ۵٧٣,٠٠٠  

 ٠٣٠١٠٢ بذرپاشی با ماشین بذر پاش. هکتار ۵٠٠,٢٣٢  

 ٠٣٠١٠٣ متر. ۵٠بذرپاشی با هواپیما با عرض متوسط در  هر رفت  هکتار   

 کیلوگرم ۴٠٠,١  
اختالط بذور در کشت مخلوط یا مخلوط نمودن بذور با 
 مواد افزودنی مانند ماسه و سبوس بر حسب وزن مخلوط.

٠٣٠٢٠١ 

 ٠٣٠٣٠١ پوشاندن بذر با خاک توسط کارگر. مترمربع ٨٢۵  

 هزار چاله ١,٣۴٧,٠٠٠  
در چاله  ١٠٠٠کپه کاری به وسیله تیشه یا فوکا برای 

 هکتار.
٠٣٠۴٠١ 

 هزار چاله ٩۴٣,٠٠٠  
به ازای هر هزار چاله  ٠٣٠۴٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 چاله به تناسب محاسبه میشود). ١٠٠٠اضافی (کسر 
٠٣٠۴٠٢ 

  
 صد چاله -١٠٨,٠٠٠

چاله  ١٠٠به ازای هر  ٠٣٠۴٠١کسر بها نسبت به ردیف 
 چاله به تناسب محاسبه ١٠٠چاله (کسر  ١٠٠٠کمتر از 
 میشود).

٠٣٠۴٠٣ 

  

 هزار چاله ٠٠٠,۶٢۶,١

 ١۵و عمق  ١۵های کنده شده به قطر  بذر کاری در چاله
متر و خاک دادن روی آن به وسیله نیروی کارگر، به  سانتی

چاله (کسر یا اضافه هر هزار چاله به  ١٠٠٠ازای هر 
 تناسب محاسبه میشود).

٠٣٠۵٠١ 

 مترمربع ١١,٨٠٠  
مثمر مانند گردو و بادام در  بذرکاری از انواع بذور

 نهالستان و خزانه به وسیله نیروی کارگر.
٠٣٠۵٠٢ 

 مترمربع ٩٠٠,١۵  
بذرکاری از انواع بذور غیر مثمر در نهالستان و خزانه به 

 وسیله نیروی کارگر.
٠٣٠۵٠٣ 

  
 گلدان ٣,٠۴٠

های مثمر در داخل گلدان پالستیکی و  بذرکاری گونه
پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و کود به نسبت الزم در 

 نهالستان. 

٠٣٠۵٠۴ 

  
 گلدان ٢,٨٧٠

های غیرمثمر در داخل گلدان پالستیکی و  بذرکاری گونه
پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و کود به نسبت الزم در 

 نهالستان.

٠٣٠۵٠۵ 

 هکتار ۵٠٠,٩۵٠  
بذرکاری به صورت کشت ردیفی با ماشین (ردیف 

 کاری). در فواصل حداکثر یک متر از هم.
٠٣٠۵٠۶ 

 هکتار ٠٠٠,٨٠۶,۴  
بذرکاری به صورت کشت ردیفی با ایجاد شیار (جوی و 

 درصد با ماشین. ١۵پشته) در اراضی تا شیب 
٠٣٠۵٠٧ 

 هکتار ٠٠٠,١٢١,٧٧۵  
ایجاد جوی و پشته با سطح مقطع تا کشت ردیفی همراه با 

 مترمربع به وسیله نیروی کارگر. ٠٫٠٣
٠٣٠۵٠٨ 
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 کاشت.  سوم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 هزار چاله 

چاله  ١٠٠٠به ازای هر  ٠٣٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
 به نسبت محاسبه میشود). ١٠٠٠اضافی. ( کسر 

٠٣٠۵٠٩ 

  
 مترمربع 

بذر کاری بذور دانه درشت نظیر گردو و بادام و امثال 
متر از  ۴های آماده به فواصل حدود  پشتهها در  آن

 همدیگر، به وسیله کارگر.

٠٣٠۵١٠ 

 قلمه ١,١٣٠  
کاشت انواع قلمه به منظور ریشه دار کردن آن در نهالستان 

 و خزانه.
٠٣٠۶٠١ 

 قلمه ٣,٢٢٠  
کاشت قلمه مثمر و غیر مثمر در گلدان و پر کردن آن با 

 به نسبت الزم. خاک و ماسه بادی و کود آماده شده از قبل
٠٣٠۶٠٢ 

  
 قلمه ٧,٢١٠

کاشت انواع قلمه (قلمه کاری) به صورت مستقیم در بستر 
اصلی (عرصه) شامل کاشت قلمه و خاکریزی و آبیاری 

 های نرم. اول در زمین

٠٣٠۶٠٣ 

  
 قلمه ١٢,٠٠٠

کاشت انواع قلمه (قلمه کاری) به صورت مستقیم در بستر 
خاکریزی و آبیاری اصلی (عرصه) شامل کاشت قلمه و 

 های سخت. اول در زمین

٠٣٠۶٠۴ 

 اصله ٠٠٠,٢۴  
به   دار، پاجوش در چاله کاشت انواع نهال و قلمه ریشه

 متر با پر کردن چاله. سانتی ۵٠و عمق  ۵٠قطر 
٠٣٠٧٠١ 

 اصله ۵٢,٨٠٠  
کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر 

 کردن چاله. متر با پر سانتی ۶٠و عمق  ٧٠
٠٣٠٧٠٢ 

 اصله ۵٠٠,١۵٧  
کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر 

 متر با پرکردن چاله. ١و عمق  ١
٠٣٠٧٠٣ 

 اصله ۵٠٠,٢٠٨  
کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر 

 متر با پر کردن چاله. ١٫۵یک و عمق 
٠٣٠٧٠۴ 

  

 اصله 

و  ۴٠نهال، قلمه و پاجوش در چاله به قطر تا کاشت انواع 
متر از بستر و کف گودالهای با عمق بیش  سانتی ٣٠عمق تا 

متر و آبیاری اول (مانند مو کاری و  سانتی ٧٠و قطر  ٧٠از 
 بادام کاری).

٠٣٠٧٠۵ 

 ٠٣٠٨٠١ ای توسط ماشین. کاشت گیاهان بوته بوته ٢,٩٩٠  

 اصله ١٩,١٠٠  
شیمیایی پای نهال با کلیه کارهای  کود دهی از نوع کود

 الزم.
٠٣٠٩٠١ 

 ٠٣٠٩٠٢ کود دهی از نوع کود حیوانی پای نهال با کلیه کارهای الزم. اصله   
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 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل

 

  مقدمه 

واژه نگهداري، به مفهوم واژه (داشت) در بخش کشاورزي است که در کلیه عملیات بیولوژیکی منابع طبیعی مصداق دارد. و شامل عملیات   

 کود پاشی، سله شکنی، آبیاري و ... است. 

داربست، تهیه پایه، سیم، میخ و چکش و ابـزار الزم بعهـده پیمانکـار      محصور کردن و حفاظت و یا احداثها بمنظور  در تهیه و نصب پایه .1

هاي مربـوط در   ها نیاز به مصالح بنایی مثل سیمان، سنگ یا بتن و مالت باشد، هزینه مربوط جداگانه از ردیف است. چنانچه جهت استقرار پایه

 صل بتن و کارهاي بتنی محاسبه خواهد شد. فصل عملیات سنگی ( بنایی با سنگ) و ف

هاي فلزي و بتنی مورد مصرف، سوراخهاي الزم و مورد نیاز باید قبالً تعبیه شده و میلگرد و بتن آنها مقاومـت کـافی داشـته باشـد.      در پایه .2

 وزن پایه باشد.   05/0هاي فلزي نباید بیش از  همچنین وزن شاخکهاي زیر پایه

از نظر پوسیدگی و ضعف در مقطع، سالم بوده و مقاومت و دوام کافی داشته باشد و در صورت تازه نبودن، پایه بـدون  هاي چوبی باید  پایه .3

 خوردگی باشد.  پوست و کرم

مجـاورت   که براي نگهداري یا تکیه گاه برخی گیاهان تا زمان اسـتقرار دائمـی تهیـه و در   ص، ارتفاع مشخ چوب قیم، قطعه چوبی است با .4

 شود. متصل میبه آن گیاه و در خاك مستقر پاي گیاه 

ها، چنانچه داربست داراي سطوح افقی و عمـودي باشـد، هـر قسـمت جداگانـه از ردیـف مربـوط         در تهیه مصالح براي احداث داربست .5

 محاسبه خواهد شد. 

 شده است.یا کلوخه و ی است که بر اثر آب خوردن متورم و داراي اشکال نامنظم یمنظور از سله شکنی، نرم کردن خاکها .6

 باشد که مانع از باروري و یا رشد مناسب گیاه هستند.  فی و خشک و یا آلوده میامنظور از هرس، دفع یا بریدن شاخ و برگهاي اض .7

پالستیک و یا غیره مـی باشـد کـه بـه منظورهـاي      ، و یا نهال به وسیله پارچه، پوشاندن و بستن درخت نهال درختان یا تنه منظور از پوشش .8

 مختلف انجام می گیرد.

شـلنگ   لیتري با یک کـارگر،  6000مخزن است)  یا فقط تانکر به معناي دارنظور ماشین تانکر(میک تانکر  ،ها در آبیاري براي نگهداري نهال .9

اري شـود، حـداقل مقـدار آب الزم بـراي آبیـ      بهاي آب در صورت خرید جداگانه پرداخـت مـی   منظور شده است. آب، و بهايو ملحقات آن 

 لیتر در هر نوبت آبیاري است. 20ساله و باالتر  2لیتر و براي  10هاي یکساله و تازه کاشت  نهال

بهـا معـادل    هاي سنگی اضافه هاي غیر سنگی پیش بینی شده است و براي انجام کار در زمین ها در زمین هاي این فصل نصب پایه در ردیف .10

 ها) از فصل دوم پرداخت می گردد. کنی پایه زینه گود برداري (پیشود که ه گیرد. یادآوري می درصد تعلق می 25

 هاي مربوط منظور شده است. هاي این فصل هزینه حمل تمام وسایل و مصالح در قیمت ردیف در ردیف .11

هـاي ثابـت    قالههاي متحرك است و یا ن منظور از پایه سیم نقاله در این فصل پایه هاي موقت نگهدارنده سیم حمال (محوري) در سیم نقاله.12

 هاي بهاي کارهاي چوبی و فلزي مرتبط استفاده خواهد شد. هاي دایمی چوبی و یا فلزي از فهرست جهت پایه

 منظور از ارتفاع پایه فاصله سطح نگهدارنده سیم حمال از بلندترین نقطه زمین در مسیر سیم نقاله تا سطح نگهدارنده است. .13

 شوند. تقسیم میهاي موقت به چوبی و کابلی  پایه .14
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 شود. یک متر داخل خاك از طول پایه جزو ارتفاع پایه محسوب نمی .15

ها با وسایل برنده و دسـتی   هاي خشبی از قبیل ارملک، تمشک، سرخس و درختچه هاي جنگلی، آزاد کردن به معنی حذف گزینه در عرصه .16

رشد کمی و کیفی درختان با وسایل برنده دستی کوچک است. و هاي درختی مهاجم به منظور پرورش و  است. پاك کردن به معنی حذف گونه

 هاي خشک و زنده در ارتفاعات پایین ساقه درختان با وسایل برنده دستی است. هرس به معنی حذف شاخه

رت هاي فهرسـت بهـا محاسـبه خواهنـد شـد. مـثال در صـو        هاي مرتبط در فصل بر، اجزا پروژه احداث آتش بر پایه ردیف در ایجاد آتش .17

 بر با بیل مکانیکی از فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده خواهد گردید. احداث کانال آتش
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 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 پایه ۶٠,٢٠٠

های چوبی جنگلی گرده با قطر  تهیه و نصب انواع پایه
متر  سانتی ۵٠متر  (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨متوسط 

 متر بمنظور حفاظت و حصارکشی. ١٫۵با ارتفاع   مربع)

٠۴٠١٠١ 

 پایه ١١,٧٠٠  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠١٠١ردیف بها نسبت به  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠١٠٢ 

  
 پایه ١٢,٨٠٠

به ازای هر یک  ٠۴٠١٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠١٠٣ 

  
 پایه ۶٨,١٠٠

های چوبی جنگلی دو تراش با بعد  انواع پایهتهیه و نصب 
متر  سانتی ۵٠متر  (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨متوسط 

 متر بمنظور حفاظت و حصارکشی. ١٫۵با ارتفاع    مربع)

٠۴٠٢٠١ 

 پایه ١۵,۴٠٠  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠٢٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠٢٠٢ 

  
 پایه ٠٠٠,١۵

به ازای هر یک  ٠۴٠٢٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠٢٠٣ 

  

 پایه ٧٩,١٠٠

های چوبی جنگلی چهار تراش با  تهیه و نصب انواع پایه
 ۵٠متر  (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨بعد متوسط  

متر بمنظور حفاظت و  ١٫۵با ارتفاع  متر مربع)  سانتی
 حصارکشی.

٠۴٠٣٠١ 

 پایه ١٧,٢٠٠  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠٣٠٢ 

  
 پایه ١۶,۴٠٠

به ازای هر یک  ٠۴٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠اضافه شود (هر متر به بعد متوسط پایه  سانتی
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠٣٠٣ 

  
 پایه ٨٠٠,۴۴

های چوبی غیرجنگلی گرده با قطر  تهیه و نصب انواع پایه
متر  سانتی ۵٠متر  (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨متوسط 

 متر بمنظور حفاظت و حصارکشی. ١٫۵با ارتفاع   مربع)

٠۴٠۴٠١ 

 پایه ١٢,٩٠٠  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠۴٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠۴٠٢ 

  
 پایه ۵۵٠,٧

به ازای هر یک  ٠۴٠۴٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠۴٠٣ 
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 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  

 پایه ٣٠٠,۴۴

های چوبی غیر جنگلی دو تراش با  تهیه و نصب انواع پایه
 ۵٠متر  (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨بعد متوسط 

متر بمنظور حفاظت و  ١٫۵با ارتفاع   متر مربع) سانتی
 حصارکشی.

٠۴٠۵٠١ 

 پایه ٠٠٠,١۵  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠۵٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 شود.به ارتفاع پایه اضافه 
٠۴٠۵٠٢ 

  
 پایه ٩,١٨٠

به ازای هر یک  ٠۴٠۵٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠۵٠٣ 

  

 پایه ٧٠٠,۴۵

های چوبی غیرجنگلی چهارتراش  تهیه و نصب انواع پایه
 ۵٠متر  (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨با بعد متوسط 

متر بمنظور حفاظت و  ١٫۵با ارتفاع  متر مربع)  سانتی
 حصارکشی.

٠۴٠۶٠١ 

 پایه ٩٠٠,١۴  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠۶٠٢ 

  
 پایه ۴۴٠,٩

به ازای هر یک  ٠۴٠۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠۶٠٣ 

  
 پایه ٠٠٠,٣۶

تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده با مقطع گرد و قطر 
متر  سانتی ۵٠متر (سطح مقطع متوسط  سانتی ٨متوسط 

 حصارکشی.متر بمنظور حفاظت و  ١٫۵با ارتفاع  مربع) 

٠۴٠٧٠١ 

 پایه ١٠,٩٠٠  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠٧٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠٧٠٢ 

  
 پایه ٧٩٠,۶

به ازای هر یک  ٠۴٠٧٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 اضافه شود). متر مربع که به سطح مقطع پایه سانتی

٠۴٠٧٠٣ 

  

 پایه ۴٠,٣٠٠

تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده با مقطع چهارگوش 
متر  (سطح مقطع  سانتی ٨(چهار ضلعی) و بعد متوسط 

متر بمنظور  ١٫۵با ارتفاع  متر مربع)  سانتی ۵٠متوسط 
 حفاظت و حصارکشی.

٠۴٠٨٠١ 

 پایه ١١,٣٠٠  
متر که  ٠٫۵ازای هر به  ٠۴٠٨٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠٨٠٢ 

  
 پایه ١,٩۴٠

به ازای هر یک  ٠۴٠٨٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠٨٠٣ 
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 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 پایه ٧٢,٩٠٠

) شکل با بعد Tدار ( مسلح بالتهیه و نصب انواع پایه بتنی 
متر  سانتی ۵٠(سطح مقطع متوسط  متر  سانتی ٨متوسط 

 منظور حفاظت و حصارکشی. متر به ١٫۵با ارتفاع  مربع) 

٠۴٠٩٠١ 

 پایه ۶٠٠,٢١  
متر که  ٠٫۵به ازای هر  ٠۴٠٩٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به ارتفاع پایه اضافه شود.
٠۴٠٩٠٢ 

  
 پایه ٧٢٠,۶

به ازای هر یک  ٠۴٠٩٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانتی
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانتی

٠۴٠٩٠٣ 

  
 کیلوگرم ۶٠,٢٠٠

های فلزی ساده و سبک با  تهیه و نصب انواع پایه
برای هر های نبشی، سپری، لوله سیاه و امثال آنها  پروفیل

 کیلوگرم. ١٠پایه با وزن تا 

٠۴١٠٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٧,٢٠٠

های فلزی ساده و سبک با  تهیه و نصب انواع پایه
های نبشی، سپری، لوله سیاه و امثال آنها برای هر  پروفیل

 کیلوگرم. ١٠پایه با وزن بیش از 

٠۴١٠٠٢ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٩٠  
با لوله  های فلزی ساده و سبک تهیه و نصب انواع پایه

 گالوانیزه برای هر پایه.
٠۴١٠٠٣ 

 کیلوگرم ۶۵,۶٠٠  
های فلزی ساده و سبک با  تهیه و نصب انواع پایه

 های سبک توخالی برای هر پایه. پروفیل
٠۴١٠٠۴ 

 پایه ۶١,٢٠٠  
تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 

 متر.  ١٫۵های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویتی پایه
٠۴١١٠١ 

 پایه ٧۶,۵٠٠  
تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 

 متر.  ٢های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویتی پایه
٠۴١١٠٢ 

 پایه ٩١,٨٠٠  
تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 

 متر.  ٢٫۵های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویتی پایه
٠۴١١٠٣ 

 پایه ١١٣,٠٠٠  
تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 

 متر.  ٣های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویتی پایه
٠۴١١٠۴ 

  
 پایه 

شکل با  Aهای سیم نقاله چوبی  تهیه ونصب انواع پایه
 متر اعم از گرد یا چهار تراش. سانتی ١۵٠سطح مقطع 

٠۴١١٠۵ 

  
 پایه 

متر  سانتی ۵به ازای هر  ٠۴١١٠۵بها نسبت به ردیف  اضافه
 که به قطر متوسط پایه اضافه شود.

٠۴١١٠۶ 

 ٠۴١٢٠١ داربست.های چوبی برای احداث  تهیه و نصب پایه پایه   

 ٠۴١٣٠١ های بتنی برای احداث داربست. تهیه و نصب پایه پایه   

 ٠۴١۴٠١ های فلزی برای احداث داربست. تهیه و نصب پایه کیلوگرم   

 
 

 

٢۴  
 

 



 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 پایه ۵٠٠,١٢

های  ها و ستون های نصب پایه بها به کلیه ردیف اضافه
چوبی، بتنی و فلزی چنانچه در روی خطوط مستقیم و 

 با فواصل معین و طبق نقشه باشد.منظم و 

٠۴١۵٠١ 

  
 مترطول ۶٠٠,٢٨

 ٨متر تا  سانتی ٢۵تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله 
متر به ازای هر ردیف طول سیم نصب  ٢ردیف و تا ارتفاع 

 شده.

٠۴١۶٠١ 

  
 کیلوگرم ٧٣,٨٠٠

ای (کالفی) روی سطح  تهیه و نصب سیم خاردار حلقه
بر حسب کیلوگرم سیم نصب زمین با کلیه لوازم مربوط 

 شده.

٠۴١۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢,٩٧٠

 ٢برای افزایش ارتفاع بیش از  ٠۴١۶٠١  بها به ردیف اضافه
، سه تا چهار متر دو بار و به همین ترتیب  متر یکبار ٣تا 

 های بیشتر. برای ارتفاع

٠۴١۶٠٣ 

 مترمربع ۴٠٠,٨٨  
روی متر بر  ٢توری درشت چشمه تا ارتفاع   تهیه و نصب

 های کار گذاشته شده. پایه
٠۴١٧٠١ 

 مترمربع ٨٠٠,۴۶  
تهیه و نصب توری مرغی یا فنس بر روی پایه کار گذاشته 

 متر. ٢شده تا ارتفاع 
٠۴١٨٠١ 

  
 مترمربع ١٣,٧٠٠

های نصب توری در صورتی که  بها نسبت به ردیف اضافه
متر  ۴تا  ٣،  متر یکبار ٣تا  ٢متر باشد، برای  ٢ارتفاع بیش از 

 های بیشتر.  دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع

٠۴١٩٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٣  
های  ها و دستکهای از جنس چوب محصور کردن با پایه
 (تفرجگاهی).جنگلی با مقاطع گرده 

٠۴٢٠٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٠١  
های  ها و دستکهای از جنس چوب محصور کردن با پایه

 ای (تفرجگاهی). جنگلی با مقاطع دو تراش و الشه
٠۴٢٠٠٢ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٩١

های چهار تراش و دستکهای  محصور کردن با پایه
های جنگلی  ای از جنس چوب چهارتراش و تخته

 (تفرجگاهی).

٠۴٢٠٠٣ 

  
 مترمربع ٣۵,۶٠٠

برای  ٠۴٢٠٠٣تا  ٠۴٢٠٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
فاق و زبانه کردن قطعات و گندگی کردن یا گونیایی کردن، 

 شکیل کردن  و فارسی بر کردن اعضا و قطعات. 

٠۴٢٠٠۴ 

 کیلوگرم ۴۵٠,٢  
ضد عفونی کردن بذر با سموم مورد نیاز (پودری) برحسب 

 بذر ضد عفونی شده.
٠۴٢٣٠١ 

 قلمه ٨۴۵  
نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط الزم، 

 تا زمان حمل در نهالستان و خزانه بازای هر روز.
٠۴٢۴٠١ 

 
 

 

٢۵  
 

 



 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 قلمه ١,١٨٠  
نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط الزم 

 برای حمل، در محل تهیه قلمه بازای هر روز.
٠۴٢۴٠٢ 

 نهال ۵٧٠,١  
نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط الزم، 

 در زمین اصلی برای قلمه کاری بازای هر روز. 
٠۴٢۴٠٣ 

 قلمه ۵٧۵  
دار  آغشته کردن قلمه با هورمون جهت تسریع در ریشه

 شدن.
٠۴٢۵٠١ 

  
 اصله ١,١٧٠

های  در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال
ساله با حجم ریشه و خاک مناسب و بدون یک تا دو 

 آسیب دیدگی با نیروی کارگر.

٠۴٢۶٠١ 

  
 اصله ٢,٩١٠

های  در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال
  ساله با حجم ریشه و خاک مناسب بدون آسیب ٢بیش از 

 دیدگی با نیروی کارگر.

٠۴٢۶٠٢ 

  
 اصله 

های  یا نهالستان برای نهال در آوردن نهال از خاک در خزانه
ساله با حجم ریشه و خاک مناسب بدون  ٢یک تا 

 دیدگی با ماشین. آسیب 

٠۴٢۶٠٣ 

  
 اصله 

های  در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال
  و خاک مناسب بدون آسیب  ریشه با حجم  ساله  ٢از   بیش

 دیدگی با ماشین.

٠۴٢۶٠۴ 

 اصله ٢٠٠,٩۶  
و گونی پیچ  ها در خزانه یا نهالستان  بندی نهال دستمزد بسته

 نمودن آنها با تمام مصالح الزم.
٠۴٢٧٠١ 

 قلمه ١۶٠,۵  
و   ها در محل تهیه قلمه یا نهالستان بندی قلمه دستمزد بسته

 نمودن آنها با تمام مصالح الزم. گونیپیچ 
٠۴٢٧٠٢ 

 اصله ۵۶٠,٢  
(آغشتگی ریشه) در موقع آرایش و ضدعفونی کردن ریشه 

 کاشت نهال در بستر اصلی (پارالیناژ).
٠۴٢٨٠١ 

 هکتار ٢٠١,٠٠٠,١۴  
های هرز در خزانه و  دستمزد سمپاشی و دفع کامل علف

 نهالستان با استفاده از سموم علف کش به وسیله کارگر.
٠۴٢٩٠١ 

 ٠۴٢٩٠٢ گیاهی.دستمزد سمپاشی برای مبارزه با آفات و بیماریهای  هکتار ٠٠٠,۵۵۶,٢  

  
 هکتار 

بابت سم پاشی در  ٠۴٢٩٠٢بها نسبت به ردیف  اضافه
 اراضی جنگلی.

٠۴٢٩٠٣ 

 هکتار ٣٠,١۴٨,٠٠٠  
دفع علفهای هرز توسط کارگر بدون استفاده از سم در 

 نهالستان برای هر نوبت (وجین کامل).
٠۴٣٠٠١ 

  
 هکتار ٠٠٠,٢,٧٨۴

بدون استفاده از سم دستمزد دفع آفات و بیماریهای گیاهی 
های آفت زده و سوزاندن  با روش مکانیکی و حذف شاخه

 آنها.

٠۴٣١٠١ 
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 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 مترطول ٣,٢٢٠

های هرز کانال آبیاری در داخل و خارج  مبارزه با علف
مزرعه به روش شیمیایی (با استفاده از سموم علف کشی)، 

 بر حسب طول کانال.

٠۴٣٢٠١ 

 مترطول ٨,٠۵٠  
هرز کانال آبیاری در داخل و خارج های  مبارزه با علف
 های فیزیکی، بر حسب طول کانال. مزرعه به روش

٠۴٣٣٠١ 

  
 هکتار ١,٢٢٨,٠٠٠

دستمزد مبارزه با حیوانات موذی و مزاحم با استفاده از 
های مسموم (با یکصد تله و طعمه یکصد  سموم و یا طعمه

 گرمی).

٠۴٣۴٠١ 

 اصله ٧٠٠,٩۶  
ها تا ارتفاع یک متر به  نهالدستمزد پوشش ساقه یا تنه 

 منظور مبارزه با خرگوش و امثال آن.
٠۴٣۵٠١ 

 اصله ٩,١٢٠  
دستمزد پوشش تنه و ساقه درختان با استفاده از سموم و 

 مواد شیمیایی.
٠۴٣۵٠٢ 

  
 اصله ٢۶,۶٠٠

متر برای جلوگیری از  ٢ها تا ارتفاع  دستمزد پوشش نهال
یا یخ زدگی ها در اثر تابش خورشید  سوختگی برگ

 (احداث سایبان یا چپر کردن).

٠۴٣۶٠١ 

 ٠۴٣۶٠٢ های تازه کاشت. احداث سایبان برای گیاهان و جوانه مترمربع   

 هکتار ٠٠٠,٢,٧٨۶  
های گرمایی بازای  ها از سرمازدگی با روش حفاظت نهال

 هر شبانه روز محافظت.
٠۴٣٧٠١ 

 اصله ٩,٠۴٠  
ها و  نصب و بستن چوب قیم ساده به منظور استقرار قلمه

 های یک تا دو ساله و تازه کاشت.  نهال
٠۴٣٨٠١ 

 اصله ۵٠٠,١٧  
دار برای نگهداری  نصب و بستن چوب قیم شاخه

 ها. های نهال شاخه
٠۴٣٨٠٢ 

 اصله ۴۶٠,٣  
نصب قیم برای گیاهان مثمر و غیرمثمر رونده نظیر گیاهان 

 صیفیجات.جالیزی و 
٠۴٣٨٠٣ 

 مترمربع ٧١,٧٠٠  
تهیه و احداث داربست از چوب و سیم گالوانیزه به منظور 

 های رونده مانند مو. ها و گونه استقرار نهال
٠۴٣٩٠١ 

 ٠۴۴٠٠١ های تازه کاشت. احداث سایه بان برای گیاهان و جوانه مترمربع ٧٩,٧٠٠  

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست افقی از چوب و سیم 
های رونده مانند  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

 مو. 

٠۴۴٠٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از چوب و سیم 
 های رونده.  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

٠۴۴٠٠٣ 
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 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست افقی از بتن مصلح و سیم 
 های رونده.  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

٠۴۴٠٠۴ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست افقی و سیم گالوانیزه به 
 های رونده.  ها و گونه منظور استقرار نهال

٠۴۴٠٠۵ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از پایه فلزی و سیم 
 های رونده.  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

٠۴۴٠٠۶ 

 مترمربع ٣٠٠,۴۶  
های بتنی مسلح و سیم  تهیه و احداث داربست از پایه

 گالوانیزه.
٠۴۴۴٠١ 

 اصله ١,٠٣٠  
هرس فرم های یکساله و دو ساله به منظور  شاخه زنی نهال

 های هرس شده. در نهالستان و جمع آوری شاخه
٠۴۴۵٠١ 

 اصله ١٧٠,۵  
ها و  ها و پاجوش هرس سبز جهت از بین بردن تنه جوش

 جمع آوری آن.
٠۴۴۶٠١ 

 اصله ١٠,٣٠٠  
ساله  ۵ساله تا  ٢های خشک درختان  هرس و حذف شاخه
 های رونده). (به غیر از مو و گونه

٠۴۴٧٠١ 

 اصله ٨٠٠,١۵  
سال به باال و  ۵های خشک درختان  هرس و حذف شاخه

 ها. درختان مو و نظایر آن و جمع آوری شاخه
٠۴۴٧٠٢ 

 ٠۴۴٨٠١ دستمزد پیوند زنی نهال بر حسب هر پیوند گرفته. اصله ٣٠٠,١۶  

 ٠۴۴٩٠١ سله شکنی در نهالستان و خزانه. مترمربع ٢٩٠,۴  

 اصله ٩٠٠,١۴  
های  ها و بوته آبگیر برای نهالپاکنی (فوکازنی) و ایجاد 

 کاشته شده در عرصه تا سطح یک متر مربع.
٠۴۵٠٠١ 

  
 اصله ۵,۴٣٠

ها با کاه و کلش  دستمزد پوشش سطح تشتکهای اطراف نهال
های  جهت جلوگیری از تبخیر رطوبت در عرصه برای نهال

 تا دو ساله.

٠۴۵١٠١ 

 اصله ١٠٠,۵  
ها (شیمیایی،  الرطوبت جاذبدستمزد آبیاری با استفاده از 

 بیوشیمی).
٠۴۵٢٠١ 

  
 اصله ٧,٨۵٠

کاری شده برای هر نوبت  های نهال هزینه آبیاری در عرصه
آبیاری با تانکر آب غیر موتوری سیار و کارگر همراه آب و 

 لوازم انتقال آب دستی.

٠۴۵٣٠١ 

  
 اصله ٣۶٠,۵

نوبت کاری شده برای هر  های نهال هزینه آبیاری در عرصه
آبیاری با منبع آب ثابت توسط کارگر با استفاده از شلنگ 

 سیار و شیر کنترل سر شیلنگ و خرید آب.

٠۴۵۴٠١ 
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 نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 اصله ٨۵۵

و لوله کشی   کاری شده های نهال هزینه آبیاری در عرصه
های ثابت (سیستم آبیاری تحت  شده با کنترل شیر فلکه

 فشار).

٠۴۵۴٠٢ 

 گلدان ٣٨٠  
گلدانی در نهالستان برای هر نوبت توسط  های آبیاری نهال
 پاشی دستی. کارگر و آب

٠۴۵۵٠١ 

 مترمربع ١,٣٣٠  
های کاشته شده در خزانه به صورت کرتی برای  آبیاری نهال

 هر نوبت آبیاری تا هزار متر مربع توسط کارگر.
٠۴۵۶٠١ 

 مترمربع ١,١۵٠  
برای های کاشته شده در خزانه به صورت کرتی  آبیاری نهال

 هر نوبت آبیاری برای مازاد از هزار مترمربع توسط کارگر.
٠۴۵۶٠٢ 
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 عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 

 
  مقدمه 
 

شود. در مواردي که به علت کمی حجم عملیات خاکی یـا محـدودیتهاي محـل     طور معمول به وسیله ماشین انجام میبه  عملیات خاکی، .1

هـاي فصـل عملیـات     اجرا،انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد،هنگام تهیه برآورداقالم این نوع کارها بـا اسـتفاده از ردیـف   

پرداخـت حجـم افـزایش    ، ان برآورد شده بیشتر شـود زاز می شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست، آورد میخاکی با دست بر

 باشد. هاي این فصل تنها با تایید کارفرما مجاز می یافته با قیمت

و ویبراتورهـاي  شود و همچنین عملیات کوبیـدن کـه توسـط وسـایل دسـتی یـا غلطکهـا         عملیات خاکبرداري که توسط دج بر انجام می .2

 شود. عملیات خاکی دستی محسوب می ،موتوري دستی (غیر خودرو و کششی) انجام شود نیز

شود و از بابت تغییـر   دستور کار ها و صورت جلسه ها محاسبه می براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، حجم عملیات خاکی، .3

 پرداختی به عمل نخواهد آمد.هیچ گونه  حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن مصالح،

 شوند. ع زمینها به صورت زیر طبقه بندي مینواا .4

 هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدي درآن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد. هاي لجنی زمین زمین .4-1

 هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند. هاي نرم زمین زمین .4-2

 هایی هستند که با کلنگ یا دج برکنده شوند. هاي سخت زمین زمین .4-3

هـایی کـه در آن قطعـات     هایی هستند که براي کندن آنها چکشهاي بادي سنگبري یا مواد منفجره نیاز باشد. زمین هاي سنگی زمین زمین .4-4

مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشـد زمـین سـنگی تلقـی      معمولی سنگ (سنگهایی که باوسایل دستی قابل جابجایی است ) توام با خاك یا

 شوند. نمی

با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و طبقه بندي زمین در سایرعملیات خاکی با تاییـد مهنـدس مشـاور یـا      بندي زمین پی ها،طبقه  .5

 شود. دستگاه نظارت و تصویب کارفرما تعیین می

گ سنگ برخـورد شـود کـه    ربز اتبه قطع هاي غیر سنگی یا ریزشهاي سنگی، نال کنی در زمینمواردي که در خاکبرداري و پی کنی و کا .6

در آن صورت معادل حجم سـنگهایی کـه    به تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد،

شـود و در صـورت انجـام     پرداخـت مـی   ،در این فصـل هاي مربوط  خاکبرداري سنگی منظور شده و بهاي آن از ردیف شوند، شکسته می

 قابل پرداخت است.   بهاي آن طبق ردیف مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، عملیات با ماشین،

هـاي اجرایـی    سازي الزم باشد که در نقشه فاصله أي بین دیواره پی کنی و پی واردي که براي اجراي پی سازي ها و احداث دیوارها،در م .7

باید با مصالح  بعد از اتمام عملیات، کنی اضافه خواهد شد. این فاصله اضافی، متر به ابعاد پی سانتی 50از هر طرف  نی نشده است،پیش بی
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 عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
هاي مربوط پرداخت شود.  مورد قبول مهندس مشاور یا دستگاه نظارت پر شود و در صورت لزوم کوبیده شده و بهاي آن براساس ردیف

 شود. خاکهاي ریزشی فاصله اضافی با نظر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تعیین میدر موارد خاص نظیر 

پرکـردن مجـدد قسـمتهاي     هاي اجرایی و دستور کارهـا انجـام گیـرد،    هاي درج شده درنقشه نچه خاکبرداري و پی کنی بیش از اندازهچنا .8

بـه عهـده پیمانکـار اسـت و از ایـن       درصورت لزوم کوبیدن آن،اضافی،با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و 

  بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

درعملیات خاکی در سنگ،پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تامین ایمنی و انجـام عملیـات حفـاظتی اسـت و پرداخـت       .9

 اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

گیرد پنجاه در صد هزینه پرداخت زیر آب منظـور خواهـد    با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی دیگر صورت می براي مواردي که آبکشی .10

 شد.

 به شرح زیر است : نحوه پرداخت هزینه حمل خاك، .11

اکی کـه  حجـم خـ   به خارج کارگاه یا بـه خاکریزهـا،  و گودبرداري و کانال کنی در مورد حمل خاکهاي حاصل از خاکبرداري و پی کنی  .11-1

هاي مربوط به افزایش حجم و تورم در قیمتها منظـور شـده و پرداخـت     هزینهو شود  هاي محل کنده شده محاسبه می شود طبق اندازه حمل می

عدم مصرف ایـن خاکهـا در    باید در خاکریزها مصرف شود، دیگري از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاکهاي حاصل از موارد یاد شده،

منوط به پیشـنهاد مهنـدس مشـاور یـا دسـتگاه نظـارت و        در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي، ا یا حمل آنها به خارج کارگاه،خاکریزه

 تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرائی است.

شود برابـرحجم   که حمل می حجم خاکی،در مورد خاکهاي تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه ) براي مصرف در خاکریزها .11-2

 شود. هاي محل مصرف در نظر گرفته می اندازه

 یا کانال کنـی در شـرایط یکسـان از نظـر نـوع مـواد،      گودبرداري  ،درمورد خاکهاي مصرفی درخاکریزها از محل خاکبرداري و پی کنی .11-3

 ي حمل خواهد بود.مالك محاسبه وپرداخت بها ،کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداري

 شـود،  یا در داخل کارگاه جابه جا می ،شود براي خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می هاي حمل درج شده در این فصل، ردیف .12

ولی چنانچه بر  به عبارت دیگر براي انباشتن (دپوکردن) و بارگیري مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت. شود. تنها یک بار پرداخت می

حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، حمل و بارگیري اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور یـا دسـتگاه نظـارت    

 هاي مربوط قابل پرداخت است. اي که به تایید کار فرما رسیده باشد، از ردیف طبق دستور کار و صورت جلسه

مبنـاي محاسـبه    در صورت تعدد کوره هـا،  .چاه تا انتهاي هریک ازکوره هاست،فاصله دهانه 050301ز عمق درج شده درردیف منظور ا .13

طول هر یک از کوره ها به عالوه عمق میله است وبراي هر یک از کوره ها بـه طـور جداگانـه محاسـبه      متر، 20بهاي عمق بیش از  اضافه

 خواهد شد.

 گیرد. اي از این بابت تعلق نمی انهمتر لحاظ شده و پرداخت جداگ 20حمل خاك تا فاصله  050501در ردیف  .14
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 براي چاه فاضالب نفوذي درنظر گرفته شده است. هاي حفاري چاه، ردیف .15

 گیرد بابت تسطیح و رگالژ سطح خاکبرداري شده پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مواردي که عملیات پی کنی با دست صورت می .16

درموارد خاص چنانچه نیاز به انجام عملیات مذکور با دست  ا ماشین صورت گیرد،هاي بتنی آبیاري (تریمینگ) باید ب رگالژ سطوح کانال .17

 شود. پرداخت می 050702و تصویب کارفرما بهاي عملیات طبق ردیف مهندس مشاور یا دستگاه نظارت باشد با پیشنهاد 

 بهاي تهیه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است. 050704و  050703ي ها در ردیف  .18

 هاي شیبدار رقوم زمین طبیعی کنار پی متوسط رقوم نقاط باال و پایین پی مالك محاسبه حجم عملیات پی کنی با دست است. زمین در  .19
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 عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 
 ١٣٩٨واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال فهرست بهای 

  
       

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

 مترمکعب ٢٠۶,۵٠٠  
، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل  لجن برداری در پیها
 متری و تخلیه آنها. ۵٠مشابه آن تا فاصله 

٠۵٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٣٠٠,٨۵

های  و کانال کنی در زمین خاکبراری، پی کنی و گودبرداری
متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار  ٢نرم تا عمق 

 محلهای مربوط.

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٩٩

های  خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین
متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار  ٢سخت تا عمق 

 های مربوط.  محل

٠۵٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ١,٩۶٩,٠٠٠

های  خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین
متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار  ٢سنگی تا عمق 

 های مربوط.  محل

٠۵٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ١,٨١٨,٠٠٠

کندن سنگ با مواد منفجره و کارگر مطابق با نقشه و 
های کنده شده به کنار و خارج  مشخصات و ریختن سنگ

 محل مربوط. 

٠۵٠١٠۵ 

  

 مترمکعب ۶٩,٩٠٠

، هرگاه  ٠۵٠١٠۵تا  ٠۵٠١٠٢های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر باشد  ٢عمق پی کنی، گودبرداری و کانال کنی بیش از 

، یکبار و برای حجم واقع  متر ۴تا  ٢برای حجم واقع بین 
های  متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق ۶تا  ۴بین  
 بیشتر.

٠۵٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ١٩٠,٠٠٠

در  ٠۵٠١٠۵تا  ٠۵٠١٠٢های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورتی که عملیات پائین تر از سطح آب زیرزمینی 

، به کار بردن  صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار
 .  تلمبه موتوری ضروری باشد

٠۵٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٩١٠

متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد  ١٫٢حفر میله به قطر تا 
متر از دهانه چاه  ٢٠های نرم و سخت تا عمق  در زمیننیاز 

 . متری دهانه چاه ١٠و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 

٠۵٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١٢۴

، هرگاه عمق چاه بیش  ٠۵٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢٠متر اول مازاد بر  ۵متر باشد برای حجم واقع در  ٢٠از 

متر دوم دو بار و برای  ۵متر یکبار و برای حجم واقع در 
بار و به همین ترتیب برای  ٣متر سوم  ۵حجم واقع در 

 . های بیشتر عمق

٠۵٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵١,٠٠٠

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل 
، در هر عمق  ها ، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله پیها

 . تسطیح الزممتر و  سانتی ١۵های حداکثر  و در الیه

٠۵٠۵٠١ 
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 ١٣٩٨واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال فهرست بهای 

  
       

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

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٠٢

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

 .  مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد

٠۵٠۵٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٣۴  
خاک زراعتی ، پخش و تسطیح هر نوع  ، ریختن ، حمل تهیه

 . به هر ضخامت
٠۵٠۵٠٣ 

  
 مترمکعب ٢١۵,۵٠٠

تهیه خاک مناسب از خارج از محل مصرف و کارگاه برای 
متر  ١٠٠، بارگیری و حمل تا فاصله  خاکریزها شامل کندن

 . و تخلیه در محل مصرف

٠۵٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب ١۴٢,٠٠٠

متر حمل  ۵٠برای  ٠۵٠۵٠٢و  ٠۵٠١٠١بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب محاسبه  ۵٠با وسایل دستی (کسر اضافی 
 میشود).

٠۵٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ١٩۵,۵٠٠

متر اضافی و  ١٠٠به ازای هر  ٠۵٠۶٠١بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب محاسبه  ١٠٠متر (کسر  ۵٠٠حداکثر تا 

 میشود).

٠۵٠۶٠٢ 

 مترمربع ۶,۵٧٠  
،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پیها

 .  ها که با ماشین انجام شده باشد گودها و کانال
٠۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٢٢

های شبکه آبیاری  تسطیح و رگالژ سطوح کانال
(تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات که روی آنها 

 .  پوشش بتونی قرار میگیرد

٠۵٠٧٠٢ 

 مترمربع ۶٠٠,١٢  
آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین 

 . درصد به روش پروکتور استاندارد ٩۵طبیعی تا حد تراکم 
٠۵٠٧٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,٩۵

های حداکثر  آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در الیه
درصد به روش پروکتور  ٩۵متر با تراکم  سانتی ١۵

 . استاندارد در هر عمق و ارتفاع

٠۵٠٧٠۴ 

 مترمکعب ٣٠٠,۴۵  
، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با  ریختن

 . های تعیین شده رگالژ مناسب در محل
٠۵٠٧٠۵ 

  
 مترمکعب ۶٠٠,۴٩

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

 . کانالها، گودها و  غیر از پیها

٠۵٠٧٠۶ 

 ٠۵٠٨٠١ . اختالط انواع مصالح خاکی با دست مترمکعب ۵٠٠,١۵٧  

 مترمکعب ۴٠٠,٨٣  
سرند کردن خاک، شن یا ماسه بر حسب حجم مواد سرند 

 . و مصرف شده در محل
٠۵٠٨٠٢ 

 مترمربع ٣٠,٠٠٠  
، بر گرداندن خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک  بیل زدن

 . متر سانتی ٣٠به عمق حداکثر 
٠۵٠٨٠٣ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۴١,٢٠٠

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
متر مربع (با انجام کلیه  ٠٫١۵با بیل دستی تا سطح مقطع 

 عملیات الزم).

٠۵٠٩٠١ 

  
 مترطول ٧٣,٨٠٠

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ٠٫٣ تا ٠٫١۵با بیل دستی با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

٠۵٠٩٠٢ 

  
 مترطول ١١٠,٠٠٠

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ٠٫۴۵تا  ٠٫٣با بیل دستی با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

٠۵٠٩٠٣ 

  
 مترطول ١۴٩,٠٠٠

قابل برداشت های شیبدار و نرم  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ٠٫۶تا  ٠٫۴۵با بیل دستی با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

٠۵٠٩٠۴ 

  
 مترطول ١٧٨,٠٠٠

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ٠٫٧۵تا  ٠٫۶با بیل دستی با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

٠۵٠٩٠۵ 

 مترمکعب ۵٠٠,١۴٢  
در  ٠۵٠٩٠۵تا  ٠۵٠٩٠١بها نسبت به ردیفهای  اضافه

 های سخت انجام شود. صورتی که عملیات در زمین
٠۵٠٩٠۶ 

 مترطول ۶٠٠,٢٢  
مرمت و الیروبی بانکت (برای تمامی سطح مقاطع 

 ها). بانکت
٠۵٠٩٠٧ 

 مترمربع ۴٣,٣٠٠  
تمیزکاری پی بندهای بتنی و سنگ مالتی با فشار باد و آب 

 جارو کردن.و 
٠۵١٠٠١ 

 مترمکعب ١٠١,٠٠٠  
ها و اتصاالت مربوط به بند خاکی با  کوبیدگی اطراف لوله
 دست و چکش بادی.

٠۵١٠٠٢ 

 ٠۵١٠٠٣ . رپ تمیز کاری شیروانی بدنه بند خاکی برای اجرای ریپ مترمربع ٢٠٠,١۵  

  

 کیلومتر ٠٠٠,٩,١٠۶

ماشین  احداث راه مالرو و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا
های نرم با حجم عملیات خاکی تا  سیم نقاله در زمین

متر مکعب در  ١٠یکصد متر مکعب و عملیات سنگی، 
 . (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود). یک کیلومتر راه

٠۵١١٠١ 

  

 کیلومتر ٢٩,٩٠٧,٠٠٠

احداث راه مالرو و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا ماشین 
سخت با حجم عملیات خاکی تا های  سیم نقاله در زمین

متر مکعب در  ١٠یکصد متر مکعب و عملیات سنگی، 
 . (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود). یک کیلومتر راه

٠۵١١٠٢ 
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 عملیات خاکی با دست. پنجمفصل 
 ١٣٩٨واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال فهرست بهای 

  
       

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

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٩۶

های احداث راه مالرو برای حجم  بها نسبت به ردیف اضافه
مترمکعب به ازای هر متر  ١٠عملیات سنگی مازاد بر 

 متر مکعب و یا بیشتر. ١٠٠برای  مکعب،

٠۵١١٠٣ 

 کیلومتر ۵٠٠,٩٧٠  
متر مکعب  ١٠برای هر  ٠۵١١٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 اضافه خاکبرداری در هر یک کیلومتر راه.
٠۵١١٠۴ 

 کیلومتر ۵٢٧,٠٠٠,٢  
متر مکعب  ١٠برای هر  ٠۵١١٠٢بها به نسبت ردیف  اضافه

 .  اضافه خاک برداری در هر یک کیلومتر راه
٠۵١١٠۵ 

 درصد ٢٠  
، هرگاه ٠۵١١٠٢و  ٠۵١١٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه

 درصد). ۵٠تراکم پوشش گیاهی انبوه شود. (بیش از 
٠۵١١٠۶ 
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 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل

 
  مقدمه 

شـود و از بابـت    مـی جلسه ها محاسـبه   صورتو  دستور کارها ،براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات حجم عملیات خاکی،. 1

 هیچ گونه پراختی به عمل نخواهد آمد. به استثناي آنچه که به صراحت یاد شده است، ،تغییر حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن

حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله ها روي شیروانی خاکریزهاي موجود و یا سراشیبهاي بستر خاکریز (درمواردي کـه احتیـاج   . 2

محاسبه و پرداخت خواهـد   ،هاي اجرا شده با پیشنهاد مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تایید کارفرما مطابق نقشه ،اث پله دارد )به احد

 شد.

مانند پروفیل سـازي در خـاکبرداري و وجـود محـدودیت یـا صـعوبت در        ،بهایی هیچ گونه بها یا اضافه ،به قیمتهاي واحد این فصل. 3

 گیرد. اینها (به استثناي آنچه که به صراحت یاد شده است ) تعلق نمیعملیات خاکی و مانند 

هاي اجرایی        ي بین دیواره پی کنی و پی سازي الزم باشد که درنقشه                     ا فاصله    ، درمواردي که براي اجراي پی سازیها و احداث دیوارها          . 4

باید با مصالح       ، بعد از اتمام عملیات      ید. این فاصله اضافمتر به ابعاد پی کنی اضافه خواهد ش سانتی 50پیش بینی نشده باشد از هر طرف 

 .پرداخت شود      ، هاي مربوط      مورد قبول مهندس مشاور یا دستگاه نظارت پر و در صورت لزوم کوبیده شود و بهاي آن براساس ردیف                                           

 شود. هاي ریزشی فاصله مزبور بانظر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت تعیین می درمورد زمین

 ،هاي اجرایی و دستور کارها انجام شـود  هاي درج شده در نقشه بیش از اندازه ، کانال کنی و گود برداريپی کنی ،ه خاکبرداريچنانچ. 5

به عهـده   ،و در صورت لزوم کوبیدن آنمهندس مشاور یا دستگاه نظارت  پر کردن مجدد قسمتهاي اضافی با مصالح با کیفیت قابل قبول

 ت وجهی پرداخت نخواهد شد.پیمانکار است و از این باب

 :شود  انواع زمینها به صورت زیر طبقه بندي می. 6

هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن فرو رود کـه انجـام کـار بـه سـهولت مقـدور        زمین ،هاي لجنی زمین .6-1

 نباشد.

بـدون   ،قوه اسب و یـا وسـایل مشـابه    150وسیله بولدوزر تا قدرت  بهها، هایی هستند که انجام عملیات در آن زمین ،هاي نرم زمین .6-2

 استفاده از ریپر عملی است.

بـا   ،قوه اسب و یـا وسـایل مشـابه    300به وسیله بولدوزر تا قدرت  ها،هایی هستند که انجام عملیات در آن زمین ،هاي سخت زمین .6-3

 استفاده از ریپر عملی است  

مصرف مواد سوزا و منفجره ضـروري باشـد و یـا اسـتفاده از      ،هایی هستند که براي کندن و یا استخراج آن زمین ،هاي سنگی زمین .6-4

 الزامی باشد.و استفاده ریپر  بقوه اس 300مانند بولدوزر با قدرت بیش از  ،ماشین آالت سنگین

با تایید مهندس مشاور یا  ،دي زمین در سایر عملیات خاکیبا تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و طبقه بن ،ها بندي زمین پی طبقه. 7

 شود. وتصویب کارفرما انجام می دستگاه نظارت
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 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
متر طبق دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجـام   برداشت خاکهاي نباتی در حد ده سانتی. 8

 شود.   پرداخت می ،هاي نرم نبراساس ردیف خاکبرداري در زمی ،هزینه آنو 

تـا   060601هـاي   هایی که باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن کنده شـوند بـر حسـب مـورد بـا اسـتفاده از ردیـف        پی ها و کانال. 9

 شوند. برآورد می 060701و  060603

اختالف تراز متوسط زمین طبیعی بـا   ،ب موردهاي مربوط بر حس ) یا پی در ردیفHها یا زهکشها ( منظور از عمق خاکبرداري کانال. 10

 باشد شکل زیر میطبق  ،محور کانال یا مرکز پیدر  )برم(بستر آماده شده 

 

 
 )Full Cut(  کامل  در خاکبرداري  یا زهکش  کانال  عرضی  مقطع .1-6  شکل 
 

 نحوه پرداخت هزینه حمل خاك :. 11

جم خاکی که ، حبه خارج کارگاه ویا به خاکریزها و کانال کنی و گودبرداري پی کنی ،خاکهاي حاصل از خاکبرداري. درمورد حمل 11-1

در قیمتها منظور شـده اسـت و    ،هاي مربوط به ازدیاد حجم یا تورم هزینه ،شود هاي محل کنده شده محاسبه می طبق اندازه ،شود حمل می

در صورت  شود، در خاکریزها مصرف میباید  تمام خاکهاي حاصل از موارد یاد شده، .اهد آمدپرداخت دیگري از این بابت به عمل نخو

در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي منوط به پیشنهاد مهنـدس   ،عدم مصرف این خاکها در خاکریزها یا حمل آنها به خارج کارگاه

 سه اجرایی است.و تصویب کارفرما و تنظیم صورت جل مشاور یا دستگاه نظارت

هـاي   که باید براي پرکردن پشت پی سـازي محـل   و گودبرداري تبصره : درمورد آن قسمت از خاکهاي حاصل از پی کنی و کانال کنی -

 شود.   مصرف شود، هیچ نوع حمل جداگانه اي پرداخت نمیهاي کنده شده)  مربوط (محل

شـود،   در خاکریزها،حجم خاکی کـه حمـل مـی    خارج کارگاه) براي مصرف. درمورد خاکهاي تهیه شده از محل قرضه (درداخل یا 11-2

 شود. هاي محل مصرف درنظرگرفته می برابرحجم اندازه

کنی و گود برداري در شرایط یکسان از نظـر نـوع مـواد،     کنی یاکانال . درمورد خاکهاي مصرفی درخاکریزها ازمحل خاکبرداري، پی11-3

 یزي و خاکبرداري، مالك محاسبۀ پرداخت بهاي حمل خواهد بود.  کوتاهترین راه بین مرکز ثقل خاکر
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 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
شود یـا در داخـل کارگـاه جابـه جـا       هاي حمل درج شده در این فصل، براي خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می . ردیف12

پرداختـی صـورت    ،بـارگیري و بارانـدازي مجـدد    ،) دپـوکردن شود. به عبارت دیگر، براي انباشـتن (   شود، تنها یک بار پرداخت می می

بارگیري و حمـل مجـدد بـا     ،بارگیري و حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد ،ولی چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار .نخواهد گرفت

 ود.ش هاي مربوط پرداخت می پیشنهاد مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما براساس صورت جلسه اجرایی از ردیف

شود بـراي   متر برداشته می سانتی 15ضخامت خاك جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاك نباتی بستر خاکریز تا . 13

 5برابـر   ،درصـد کوبیـدگی بـه روش پروکتـور اسـتاندارد      90براي  متر، سانتی 3برابر  درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، 85

متر تعیـین و اضـافه بـه پروفیلهـاي برداشـت       سانتی 7برابر  ،در صد کوبیدگی و بیشتر به روش پروکتور استاندارد 95و براي  ،متر سانتی

اگرخـاك نبـاتی برداشـته شـده      .مازاد بر اعداد تعیین شده در هیچ مـوردي پرداختـی صـورت نخواهـد گرفـت      شود. پرداخت می ،شده

 شود. هاي پیش گفته محاسبه می درصد اندازه 60 باشدسانتیمنتر 15ازبسترخاکریز بیش از 

توسـط   ،نوع و میزان برداشت و جایگزین مصالح به منظور ایجـاد بسـتر آمـاده شـده     ،نحوه اجرا برحسب مورد، ،هاي لجنی در زمین. 14

پـس از تحکـیم    ،اد شـده عملیات اجرایی یـ  .شود مهندس مشاور یا دستگاه نظارت پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می

 گیرد. مالك پرداخت قرار می ،صورت جلسه شده و پس از تایید کارفرما ،بستر با حضور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و پیمانکار

باید با توجه بـه ماهیـت و نحـوه     ، مهندس مشاور یا دستگاه نظارتها براي عملیات افزایش عرض یا عمق زهکشهاي روباز و کانال. 15

هـاي مربـوط    هاي الزم را در مورد انتخـاب و اسـتفاده از ردیـف    پیش بینی ،هاي مختلف کار و ماشین آالت مورد لزوم آن اي قسمتاجر

 در برآورد هزینه عملیات بنماید. ،فهرست بها

 متـر،  20/1کنـی بـا عـرض کـف تـا       هاي کانـال  طبق ردیف ،متر مربع) 1شکل کوچک (سطح مقطع کمتر از  Vهاي  بهاي حفر کانال. 16

 شود. پرداخت می

پرداخـت   ،هاي مربوط در این فصل طبق ردیف ،فقط هزینه بارگیري و حمل ،براي برداشتن خاکهاي توده شده حاصل از خاکبرداري. 17

 ي پرداخت نخواهد شد. اهزینه  شود وبابت تهیه خاك، می

اجـراي عملیـات    ،) کمتـر از ارتفـاع خـاك نبـاتی باشـد     CUTدر صورتی که عمق عملیات خاکبرداري ( ،تسطیح اراضی هنگام اجرا. 18

ابتـدا   پیمانکار باید ،شد ولی در حالتی که عمق خاکبرداري بیشتر از ارتفاع خاك نباتی باشد خواهد هاي اجرایی انجام طبق نقشه ،تسطیح

مبادرت به جمع آوري تمام یا قسمتی از خاك نباتی و دپوي آن در محلهاي  ،و تایید کارفرما مهندس مشاور یا دستگاه نظارتبا پیشنهاد 

اقدام نماید. بهاي برداشت خاك نبـاتی   نسبت به پخش خاکهاي نباتی طبق رقوم تعیین شده، ،حیمشخص نموده و از انجام عملیات تسط

 محاسبه خواهد شد. ،صلهاي مربوط در این ف طبق ردیف ،پخش مجدد وحمل ، بارگیري ،و حمل به محلهاي دپو

 ،باید قبل از شروع عملیات تسطیح ،فاروها و آب شستگی ها ،نهرها ،زهکشهاي طبیعی ،انجام عملیات خاکی براي پرکردن مسیل ها. 19

ن هاي مربوط در ای بهاي عملیات با استفاده ازردیف .صورت گیرد با مصالح موردنظر و طبق دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت

 شود. جداگانه پرداخت می ،فصل
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 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
ح محوطه از سنگهاي متفرق و حمل آنها بـه نقـاط   طشامل ریشه کنی بوته ها و تمیز کردن س ،بندي تراس عملیات تسطیح اراضی و. 20

ي ) از محلهـا CUTخـاکبرداري (  ،ات مـورد نیـاز  عمتري،به دف 40×40ندي ب هبکبرداري و میخ کوبی با ش نقشه ،مشخص خارج از محوطه

 باشد. می ) طبق نقشه و مشخصات،Levelingپخش و رگالژ ( ،به هر فاصله ،)Fillمشخص شده و حمل به نقاط خاکریزي (

انجـام  مهندس مشاور یا دسـتگاه نظـارت    باید طبق دستور کار ،ها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکی علف کنی یا علف بري کانال. 21

 اجرایی انجام گیرد. شود و پرداخت آن براساس صورت جلسه

 شود.   پرداخت نمی 061104ردیف  061006تا  061001هاي  با پرداخت ردیف. 22

ي هـا  بهـاي ردیـف   اضـافه  ،061101بهاي ردیـف   با توجه به پرداخت اضافه گیرد صورتکانال کنی در لجن  تدر صورتی که عملیا. 23

 شود. پرداخت نمی 061103و  061102

 شود. پرداخت می ،061104با استفاده از ردیف  متر با وسیله مکانیکی، 50توده شده تا فاصله  جابجائی مجدد خاکهاي. 24

در صـورت تصـویب    ،061105و  061104هاي  موضوع ردیف ،متر 50ا تمتر  20اصل از خاکبرداري به فاصله بیش از ححمل مواد . 25

پـس از تنظـیم صـورت     ،هاي یـاد شـده   بهاي ردیف شود و اضافه می براساس دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت انجام کارفرما،

 ، پرداخـت انجام شود 061301در صورتی که بارگیري و حمل مواد حاصل از خاکبرداري مطابق ردیف  شود. میجلسه اجرایی پرداخت 

 نیست. مجاز 061105و  061104ي ها بهاي ردیف اضافه

 شود. پرداخت نمی ،061103تا  061101ي ها ردیف ،061201با پرداخت ردیف . 26

منظور شده اسـت.   ،کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف 1در قیمتهاي عملیات خاکی،تا فاصله  بهاي تهیه و حمل آب مصرفی،. 27

رداخـت  پ 061309از ردیـف   ،لیتر در متر مکعب خاك کوبیده شده 150بهاي آن بر مبناي  ،کیلو متر باشد 1هر گاه فاصله حمل مازاد بر 

بـراي ماسـه بـادي     لیتر، 200برمبناي  وببراي ماسه بادي مرط ،لیتر 30بهاي حمل آب مصرفی براي خاکریزي سنگی بر مبناي  .شود می

% 15. براي کوبیدن بستر خاکریزها براي هر متر مربـع معـادل   شود لیتر در متر مکعب حجم کوبیده شده محاسبه می 400خشک برمبناي 

 شود.   متر مکعب محاسبه و حمل آب براساس آن پرداخت می

متـر از محـل معـدن تـا محـل       500فاصـله  تـا  بارگیري و حمل  ،هاي کندن هزینه ،ي (توونان)اهاي تهیه مصالح رودخانه  در ردیف. 28

 061303هاي  بر حسب مورد از ردیف متر، 500هاي حمل بیش از  هزینه .گرفته شده استدرنظر  مصرف و باراندازي در محل مصرف،

 کلیه احجام مربوط براساس حجم مصالح کوبیده شده پرداخت خواهد شد. صورت پذیرفته و 061306تا 

 شود. ه محاسبه میي طبق پروفیل اجرا شدابراساس حجم مصالح رودخانه  ،و هزینه حمل مازاد مربوط به آن 061401ردیف . 29

آب پاشی و کوبیدن ردیـف یـاد    هزینه پخش، شود. طبق اندازه گیري براساس حجم کوبیده شده پرداخت می 061402بهاي ردیف . 30

 پرداخت خواهد شد. برحسب مورد از ردیف مربوط در این فصل، شده،

31.PI   است. 9حداکثر  061402و  061401هاي  ي (تونان) موضوع ردیفامجاز براي مصالح رودخانه  
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 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
متـر   سـانتی  20اگر ضخامت قشرهاي خـاکریزي  . شود کسر بهایی به شرح زیر منظور می ،061609تا  061606هاي  نسبت به ردیف. 32

 30اگـر ضـخامت قشـرهاي خـاکریزي      درصـد،  20متر تعیـین شـود،   سانتی 25اگر ضخامت قشرهاي خاکریزي  درصد، 10 ،تعیین شود

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

 درصد باشد. 50بیش از  ،200نمره  الکخاکهایی است که در صد عبور آنها از  ،061701منظور از خاکهاي ریزدانه در ردیف . 33

تصویب کارفرما و دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت  منوط به ،062301و  061804 ،061803هاي  پرداخت بهاي ردیف. 34

 است.

بهاي دو بار گریدرزنی در هر ماه محاسبه شده است و با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصـویب   ،061805بهاي ردیف . 35

 شود.   کار فرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی پرداخت می

هنگام تهیه  گیرد، ارزش قبل از استخراج و مانند آن تعلق می ،هایی به عنوان عوارض هزینه ،سه باديدرمحلهایی که براي برداشت ما. 36

هـاي یادشـده منظـور     براي جبـران هزینـه   ،061903یا  061901بها به ردیف  ردیف ستاره داري به صورت اضافه برحسب مورد، برآورد،

انجام نخواهد شـد. چنانچـه بعـد از     هاي یاده شده، ه پرداختی عالوه بر ردیفهیچگون بها، در صورت عدم پیش بینی این اضافه .شود می

پس از تاییـد مهنـدس مشـاور     هاي مربوط، هزینه عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد، تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار،

 شوند. یا دستگاه نظارت و کارفرما پرداخت می

 شوند. برحسب حجم کوبیده شده اندازه گیري می ،061905تا  061901هاي  ردیف. 37

درصد  65درصد و در صورتی که در راههاي آسفالت انجام شود،  80حمل در راههاي ساخته شده شنی انجام شود، در صورتیکه . 38

 شود.   هاي ساخته نشده پرداخت می هاي حمل راه بهاي ردیف

حاصل تقسـیم مقـدار کیلـو گـرم دینامیـت مصـرف شـده در         از ،060201از ردیف حداکثر حجم خاکبرداري سنگی قابل پرداخت . 39

مازاد بـرحجم   آید. بدست می 25/0 هاي سنگی (طبق صورتجلسه مصرف که به امضاي مسئوالن ذیربط رسیده باشد ) به عدد خاکبرداري

گـرم دینامیـت    300معـادل   کیلوگرم پودر آنفـو، هر یک  در صورت استفاده از پودر آنفو، پرداخت شود. 060104باید از ردیف  مذکور،

 شود. محاسبه می

 :  گیرد صورت می ها و مندرجات زیر، طبق شکل هاي مختلف، نحوه محاسبه عملیات خاکی در کانال. 40

 

  b ≥ متر سانتی 120                          .                                                                                                       40-1  

 50همراه با برمهـاي طـرفین آن و خـاکریزي اضـافی بـه عـرض تـا         . حجم خاکریزي : در این حالت خاکریزي داخل کانال،40-1-1

221سـطح   ،حـد طـول کانـال   مبناي محاسبه حجم خـاکریزي بـراي وا   شود. در یک مرحله انجام می ،)Over Built( متر سانتی AA + 

 )2-6خواهد بود (شکل 
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2A ًبهـاي   باید خاکبرداري شود و با پرداخت بهاي خاکبرداري مـذکور،  براي رگالژ شیروانی خاکریز، حجمی از خاکریز است که بعدا

  شود. پرداخت نمی 062002ردیف 

 . شماي مقطع خاکریزي2-6شکل 

 

322سطح  ،محاسبه حجم خاکبرداري براي واحد طول کانال بناي: م . حجم خاکبرداري40-1-2 AA کـه بـر    )3-6اسـت (شـکل    +

 شود. هاي کانال کشی محاسبه می اساس ردیف

 . شماي مقطع خاکبرداري3-6شکل 

 

خاکبرداري  ،با ماشین مخصوص تریمر یا وسایل مشابه سطوحی که به منظور اجراي تریمینگ یا شیب زنی، عبارتست از A) 1توضیح 

 ) 3-6( شکل  شود. پرداخت می 062001طبق ردیف  شود و بهاي آن براساس سطح نهایی رگالژ شده، می

و در  مهندس مشاور یا دستگاه نظارترسد و طبق نظر  به مصرف خاکریزي جسم کانال نمی ) خاکهاي حاصل از خاکبرداري،2 یحتوض

 بهایی براي تهیه خاك پرداخت نخواهد شد. صورت مناسب بودن به مصرفهاي دیگر خواهد رسید که در آن صورت،

    شود. منظور رگالژ پرداخت نمی ) بهاي دیگري به2A) با پرداخت بهاي خاکبرداري طرفین (سطوح 3توضیح 

 b < متر سانتی120      .                                                                                                                            40-2
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 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
بـه طـور    متـر،  سـانتی  50ریزي اضافی به عرض تا همراه با خاک . حجم خاکریز : دراین حالت خاکریزي برمهاي طرفین کانال،40-2-1

2)2(معادل سطح  مبناي محاسبه حجم خاکریزي براي واحد طول کانال، شود. جداگانه انجام می 21 AA  )  4-6( شکل است. +

 . شماي مقطع خاکریزي4-6شکل 

 

322سطح  خاکبرداري براي واحد طول کانال،.حجم خاکبرداري : منباي محاسبه حجم 40-2-2 AA  )  5-6( شکل  است. +

 . شماي مقطع خاکبرداري5-6شکل 

 

با ماشین مخصوص تریمر یا وسایل مشابه خاکبرداري  عبارتست از سطوحی که به منظور اجراي تریمینگ یاشیب زنی، A )1توضیح 

 )  5-6( شکل  شود. پرداخت می 062001طبق ردیف  گالژ شده،رشود و بهاي آن براساس سطح نهایی و  می

و  مهندس مشاور یا دستگاه نظـارت رسد و طبق نظر  به مصرف خاکریزي جسم کانال نمی ) خاکهاي حاصل از خاکبرداري،2توضیح 

 بهایی براي تهیه خاك پرداخت نخواهد شد. سب بودن به مصرفهاي دیگر خواهد رسید که در آن صورت،در صورت منا

 شود.  ) بهاي دیگري بمنظور رگالژ پرداخت نمی 2A) با پرداخت بهاي خاکبرداري طرفین ( سطوح 3توضیح 

هـاي آبخیـزداري و    هـاي پـروژه   طبیعی شامل مراتع، بیابـان ، عرصـه   هاي منابع هاي مورد نیاز در عرصه . مشخصات و دستمزد راه41

مناطق جنگلی خارج از شمال کشور در صورتی که هدف از احداث راه در آن منطقه بهره برداري جنگـل نباشـد بـر مبنـاي احـداث      

 شود. هاي دسترسی در این فصل پرداخت می راه
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درصـد و تنهـا در    18ها در مقاطع طولی به مسافت بیش از یک کیلومتر تـا   . به منظور جلوگیري از فرسایش شیب طولی این راه42

 درصد مجاز خواهد بود. 25هاي راه تا  متر در طول پیچ و خم 500مسافت کمتر تا 

امور  131هاي جنگلی و مسیرهاي اسکیدر رو در مناطق جنگلی شمال کشور بر اساس مشخصات فنی نشریه شماره  . مشخصات فنی جاده43
نظام فنی و اجرایی خواهد بود.
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 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 مترمکعب ٣٠٠,۵۵  
های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل  لجن برداری در زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ٢٠مواد تا فاصله 
٠۶٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٩,١٨٠

های نرم با وسیله مکانیکی، حمل مواد  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز ثقل  ٢٠حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن.

٠۶٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ١٩,٠٠٠

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

 برداشت و توده کردن آن.

٠۶٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٠۶

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

 برداشت و توده کردن آن.

٠۶٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ١٠۶,۵٠٠

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

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

٠۶٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ١١,٣٠٠

برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین نرم (ریزش 
متر از مرکز ثقل برداشت و  ٢٠برداری) حمل آن تا فاصله 

 ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن.

٠۶٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,۵٧

برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش 
برداشت و متر از مرکز ثقل  ٢٠برداری) حمل آن تا فاصله 

ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، برای آن قسمت از 
های بزرگ غیر قابل حمل باشد  ریزش که مربوط به سنگ

های دیگر  و برای خرد کردن آنها از مواد منفجره یا روش
 استفاده شود.

٠۶٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٧٠٠,١۶  
برداشت خاک کوبیده نشده از روی شیروانی بدنه بند 

 وسیله مکانیکی.خاکی با 
٠۶٠۴٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴٩

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
متر و حمل خاک کنده شده تا  ٢های نرم تا عمق  زمین

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

٠۶٠۵٠١ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,۶۴

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
متر و حمل خاک کنده شده تا  ٢های سخت تا عمق  زمین

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

٠۶٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٨٠٠,٩۴

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در 
متر و حمل مواد لجنی تا فاصله  ٢های لجنی تا عمق  زمین

 آن.متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه  ٢٠

٠۶٠۵٠٣ 
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 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمکعب ٣٨٣,٠٠٠

پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمینهای 
 ٢٠متر و حمل مواد کنده شده تا فاصله  ٢سنگی تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

٠۶٠۵٠۴ 

  

 مترمکعب ۵,۶۴٠

هرگاه  ٠۶٠۵٠۴تا  ٠۶٠۵٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع  ٢بیش از عمق پی کنی 
متر دو بار و به  ۴تا  ٣متر یک بار،  ٣تا  ٢شده در عمق 

 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠۶٠۵٠۵ 

  

 مترمکعب ٣٧,٨٠٠

متر با  ١٫٢کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
متر و حمل  ٢های نرم تا عمق  وسیله مکانیکی در زمین

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

٠۶٠۶٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,۵٢

متر با  ١٫٢کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
متر و حمل  ٢های سخت تا عمق  وسیله مکانیکی در زمین

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

٠۶٠۶٠٢ 

  

 مترمکعب ١,١۶١,٠٠٠

متر با  ١٫٢کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا  کانال
متر و حمل  ٢های سنگی تا عمق  وسیله مکانیکی در زمین

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

٠۶٠۶٠٣ 

  

 مترمکعب ۴٧,٣٠٠

متر با  ١٫٢کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 
شده (در خاکریزها) وسیله مکانیکی در خاکهای کوبیده 

متر از مرکز ثقل  ٢٠متر و حمل خاک تا فاصله  ٢تا عمق 
 برداشت و توده کردن آن.

٠۶٠۶٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٧٠,٨

، هر گاه عمق کانال کنی ٠۶٠۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٣تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع شده در عمق  ٢بیش از 

همین ترتیب برای متر دو بار و به  ۴تا  ٣متر یک بار، 
 های بیشتر. عمق

٠۶٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ١٢,٢٠٠

هر گاه  ٠۶٠۶٠۴و  ٠۶٠۶٠٢بها نسبت به ردیفهای  اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع  ٢عمق کانال کنی بیش از 

متر دو بار و به  ۴تا  ٣متر یک بار،  ٣تا  ٢شده در عمق 
 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠۶٠٧٠٢ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٩

هر گاه عمق کانال کنی  ٠۶٠۶٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق  ٢بیش از 

متر دو بار و به همین ترتیب برای  ۴تا  ٣متر یک بار،  ٣تا 
 های بیشتر. عمق

٠۶٠٧٠٣ 

 
 

 

۴۶  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ٣٠٠,٣۶

و تا  ١٫٢کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
متر  ٢های نرم تا عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٣٫۵

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

٠۶٠٨٠١ 

  

 مترمکعب ۴٩,٨٠٠

و تا  ١٫٢کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
 ٢های سخت تا عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٣٫۵

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

٠۶٠٨٠٢ 

  

 مترمکعب ۴۴٩,٠٠٠

و تا  ١٫٢کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
 ٢های سنگی تا عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٣٫۵

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

٠۶٠٨٠٣ 

  

 مترمکعب ١١,٩٠٠

هر گاه عمق کانال کنی  ٠۶٠٨٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢متر باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق  ٢بیش از 

متر دو بار و به همین ترتیب برای  ۴تا  ٣متر یک بار،  ٣تا 
 های بیشتر. عمق

٠۶٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,١٩

گاه عمق کانال کنی هر  ٠۶٠٨٠٢بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢متر باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق  ٢بیش از 

متر دو بار و به همین ترتیب برای  ۴تا  ٣متر یک بار،  ٣تا 
 های بیشتر. عمق

٠۶٠٩٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٨۵

هر گاه عمق کانال کنی  ٠۶٠٨٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢عمق  متر باشد برای حجم خاک واقع شده در ٢بیش از 

متر دو بار و به همین ترتیب برای  ۴تا  ٣متر یک بار،  ٣تا 
 های بیشتر. عمق

٠۶٠٩٠٣ 

  

 مترمکعب ٧٠٠,٣۵

و تا  ٣٫۵کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
متر و  ۴های نرم تا عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٨

توده متر از مرکز ثقل برداشت و  ۵٠حمل خاک تا فاصله 
 کردن آن.

٠۶١٠٠١ 

  

 مترمکعب ۴١,٣٠٠

و تا  ٣٫۵کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
متر  ۴های سخت تا عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٨

متر از مرکز ثقل برداشت و توده  ۵٠و حمل خاک تا فاصله 
 کردن آن.

٠۶١٠٠٢ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣۵٣

و تا  ٣٫۵عرض کف بیش از  کانال کنی به اشکال مختلف با
متر  ۴های سنگی تا عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٨

متر از مرکز ثقل برداشت و توده  ۵٠و حمل خاک تا فاصله 
 کردن آن.

٠۶١٠٠٣ 

 
 

 

۴٧  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ٣٠٠,۴۵

و  ٣٫۵کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از  
هرگاه عمق های نرم،  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٨تا 

متر از  ۵٠متر باشد و حمل خاک تا فاصله  ۴کانال بیش از 
 مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠۶١٠٠۴ 

  

 مترمکعب ۶١,٩٠٠

و تا  ٣٫۵کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
های سخت، هرگاه عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٨

متر از  ۵٠تا فاصله متر باشد و حمل خاک  ۴کانال بیش از 
 مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠۶١٠٠۵ 

  

 مترمکعب ۴٨١,٠٠٠

و تا  ٣٫۵کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 
های سنگی، هرگاه عمق  متر با وسیله مکانیکی در زمین ٨

متر از  ۵٠متر باشد و حمل خاک تا فاصله  ۴کانال بیش از 
 کردن آن.مرکز ثقل برداشت و توده 

٠۶١٠٠۶ 

  
 مترمکعب ٣٧,٨٠٠

های کانال کنی با وسایل مکانیکی  بها نسبت به ردیف اضافه
های لجنی  های نرم، هرگاه عملیات در زمین در زمین

 صورت گیرد.

٠۶١١٠١ 

 مترمکعب ٣٢,١٠٠  
های کانال کنی، هرگاه عملیات در  بها نسبت به ردیف اضافه

 تلمبه موتوری انجام شود.زیر تراز آب و بدون استفاده از 
٠۶١١٠٢ 

  

 مترمکعب ۵١,١٠٠

های پی کنی و کانال کنی، هرگاه  بها نسبت به ردیف اضافه
عملیات زیر تراز آب زیر زمینی انجام گیرد و استفاده از 
تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج 

 نمودن آب، الزام آور باشد.

٠۶١١٠٣ 

 مترمکعب ٩٠٠,۵  
های خاکبرداری و کانال کنی، هر  نسبت به ردیف بها اضافه

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر  ٢٠گاه فاصله حمل بیش از 
٠۶١١٠۴ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,١٨

های خاکبرداری و کانال کنی در  بها نسبت به ردیف اضافه
متر و  ٢٠زمینهای لجنی، هر گاه فاصله حمل بیش از 

 متر باشد. ۵٠حداکثر 

٠۶١١٠۵ 

  
 مترمکعب ٩٠٠,٩۴

خاکبرداری یا لجن برداری در هر عمق و با هر مقطع با 
متر از مرکز  ۵٠دراگالین و حمل مواد حاصله تا فاصله 

 ثقل برداشت و تخلیه آن.

٠۶١٢٠١ 

  
 مترمکعب ۶٠٠,١٩

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

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠تا فاصله 

٠۶١٣٠١ 

 
 

 

۴٨  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ۶۵٠,١

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

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

٠۶١٣٠٢ 

  

۶,۶۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 
های  شامل خاک و سنگ در راههای ساخته نشده مانند راه

سرویس، ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل 
کیلومتر  ١کیلومتر باشد، برای هر  ١٠متر تا  ۵٠٠بیش از 

(کسر کیلومتر به تناسب محاسبه متر اول  ۵٠٠اضافه بر 
 میشود). 

٠۶١٣٠٣ 

  

۶,٠۵٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 
های ساخته نشده در صورتی که  شامل خاک و سنگ در راه

کیلومتر باشد، برای  ٣٠کیلومتر تا  ١٠فاصله حمل بیش از 
کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب  ١٠کیلومتر اضافه بر  ١هر 

 محاسبه میشود). 

٠۶١٣٠۴ 

  

۵,۴۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 
های ساخته نشده در صورتی که  شامل خاک و سنگ در راه

 ١کیلومتر باشد، برای هر  ٧۵تا  ٣٠فاصله حمل بیش از 
کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب  ٣٠کیلومتر اضافه بر 

 محاسبه میشود). 

٠۶١٣٠۵ 

  

۴,٢۴٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 
های ساخته نشده در صورتی که  شامل خاک و سنگ در راه

کیلومتر  ١کیلومتر باشد، برای هر  ٧۵فاصله حمل بیش از 
کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه  ٧۵اضافه بر 

 میشود). 

٠۶١٣٠۶ 

  

 مترمکعب 

خاکی و سنگی  بارگیری مصالح سنگی حاصل عملیات
توده شده غیر قابل حمل با دست و حمل آن با کامیون 
(کفی و جرثقیل برای بارگیری و تخلیه) یا هر نوع وسیله 

متری مرکز ثقل برداشت و  ١٠٠مکانیکی دیگر تا فاصله 
 تخلیه آن.

٠۶١٣٠٧ 

  

 مترمکعب 

 ٠۶١٣٠٧بها نسبت به حمل مصالح سنگی ردیف  اضافه
 ۵٠٠متر و حداکثر تا  ١٠٠بیش از وقتی که فاصله حمل 

متر مازاد بر یکصد متر اول (کسر  ١٠٠متر باشد برای هر 
 متر به تناسب محاسبه میشود). ١٠٠

٠۶١٣٠٨ 

 
 

 

۴٩  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ۴۴٠,٧

کیلومتر  ١حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیش از 
کیلومتر اول (کسر  ١کیلومتر اضافه بر  ١باشد، برای هر 

 محاسبه میشود).کیلومتر به تناسب 

٠۶١٣٠٩ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۶۵

ای (تونان)، برای روسازی راه های  تهیه مصالح رودخانه
متر و بار اندازی  ۵٠٠انحرافی،بار گیری و حمل تا فاصله 

 و پخش آن روی راه ویا بدنه بندهای خاکی.

٠۶١۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵٧,٩٠٠

ای (تونان)، برای تحکیم بستر راه و  تهیه مصالح رودخانه
کانال یا اجرای قشر تقویتی در زیر سازی راه و کانال، 

 متر و باراندازی.  ۵٠٠بارگیری و حمل تا فاصله 

٠۶١۴٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٩,١٠٠

ای (تونان)،  بها برای سرند کردن مصالح رودخانه اضافه
های  برای اصالح دانه بندی، به منظور مصرف در جاده

ها و بین  ها، زهکش های سرویس کانال جنگلی و جاده
 مزارع.  

٠۶١۵٠١ 

 ٠۶١۶٠١ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. مترمربع ۶١۵  

  
 مترمربع ٩۶۵

ها و  خاکریزها یا کف ترانشهآب پاشی و کوبیدن بستر 
درصد به روش پروکتور استاندارد تا  ٨۵مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی ١۵عمق 

٠۶١۶٠٢ 

  
 مترمربع ۴١٠,١

ها و  آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
درصد به روش پروکتور استاندارد تا  ٩٠مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی ١۵عمق 

٠۶١۶٠٣ 

  
 مترمربع ١,٨٣٠

ها و  آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
درصد به روش پروکتور استاندارد تا  ٩۵مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی ١۵عمق 

٠۶١۶٠۴ 

  
 مترمربع ۶۶٠,٢

ها و  آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
استاندارد درصد به روش پروکتور  ١٠٠مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی ١۵تا عمق 

٠۶١۶٠۵ 

  

 مترمکعب ٢٠,٠٠٠

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠۶١۶٠۶ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٢٣

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠۶١۶٠٧ 

 
 

 

۵٠  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ٢٧,٠٠٠

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠۶١۶٠٨ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٣۶

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

روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای 
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠۶١۶٠٩ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٣

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، کوبیدن قشرهای 
خاکریزی سنگی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی 

 متر باشد. سانتی ۶٠از کوبیده شدن، حداکثر پس 

٠۶١۶١٠ 

  
 مترمکعب 

پخش و کوبیدن با بلدوزر یا لودر به منظور تحکیم 
های پخش  خاکریزیهای طویل و کم ارتفاع نظیر سازه

 ها و امثال آنها. سیالب، تورکینست

٠۶١۶١١ 

  
 مترمکعب ٢۴٠,۵

در  ٠۶١۶٠٩تا  ٠۶١۶٠۶های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورتی که خاکهای مورد مصرف در قشرهای خاکریزی 

 ریزدانه باشد.

٠۶١٧٠١ 

 مترمکعب ۵,۵٣٠  
ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها، کودها و 

 ها به درون آنها با ماشین. کانال
٠۶١٨٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧  
اختالط دو یا چند نوع مصالح به منظور ساختن بدنه راه یا 

 کارهای مشابه آن.کانال یا 
٠۶١٨٠٢ 

 مترمکعب ١٢٠,۵  
پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 

 های مورد نظر. محل
٠۶١٨٠٣ 

 مترمکعب ۵٩٠,٣  
های تعیین  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل

 شده دپو شده باشند با هر ضخامت.
٠۶١٨٠۴ 

 ٠۶١٨٠۵ های انحرافی با گریدر. راهترمیم و تسطیح  ماه -کیلومتر ۴,۵۴٩,٠٠٠  

  
 مترمکعب ۵٠,٠٠٠

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

 و باراندازی در محل مصرف.

٠۶١٨٠۶ 

 مترمکعب ١٠٠,۴۵  
تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و حمل تا 

 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠۶١٩٠١ 

 مترمکعب ۴٣,٣٠٠  
پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی 

 مرطوب برای ساختمان بدنه راه یا کانال. 
٠۶١٩٠٢ 

 
 

 

۵١  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 مترمکعب ۴٩,٩٠٠  
تهیه ماسه بادی خشک شامل کندن، بارگیری و حمل تا 

 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠۶١٩٠٣ 

 مترمکعب ٨٠٠,۵۴  
پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی 

 خشک برای ساختمان بدنه راه یا کانال.
٠۶١٩٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٧  
پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی 

 خشک برای تحکیم بستر راه یا کانال.
٠۶١٩٠۵ 

  

 مترمربع ٣٢,٠٠٠

شیروانیهای طرفین خاکبرداری، رگالژ، و تنظیم کف و 
داخل کانال (تریمینگ) به وسیله ماشین مخصوص تریمر 
یا هر وسیله دیگر به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی 

 کانال (الینینگ).

٠۶٢٠٠١ 

 مترمربع ۶٠٠,١٨  
های روباز یا سایر  رگالژ کف و شیروانی داخلی زهکش

 ها و یا شیب زنی و رگالژ بدنه خارجی خاکریزها  کانال
٠۶٢٠٠٢ 

  
 مترمربع ٨١٠,۴

ها،  رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی،  کف ترانشه
ها و خاکریزهای پخش سیالب و  ها، کانال تراس

 های کشت غالت. بانکت

٠۶٢٠٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,۵۶

عملیات تسطیح اراضی وقتی که حجم عملیات خاکبرداری 
متر مکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ  ۴٠٠تا 

 متری انجام شود. ۴٠×۴٠های  کوبی با شبکه

٠۶٢١٠١ 

  

 مترمکعب ٨٠٠,۴۶

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
مترمکعب  ٧٠٠متر مکعب و تا  ۴٠٠خاکبرداری بیش از 

های  در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه
 متری انجام شود. ۴٠×۴٠

٠۶٢١٠٢ 

  

 مترمکعب ۴٠,٧٠٠

عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات 
مترمکعب در هکتار باشد و  ٧٠٠خاکبرداری بیش از 

متری انجام  ۴٠×۴٠های  کوبی با شبکه برداری و میخ نقشه
 شود.

٠۶٢١٠٣ 

  
 هکتار ٠٠٠,١,٨٠۵

های تسطیح، وقتی که  بها نسبت به ردیف اضافه
متری انجام  ٣٠×٣٠های  کوبی با شبکه برداری و میخ نقشه
 شود.

٠۶٢٢٠١ 

  
 هکتار ٣,٠١٢,٠٠٠

های تسطیح، وقتی که  بها نسبت به ردیف اضافه
متری انجام  ٢۵×٢۵های  کوبی با شبکه برداری و میخ نقشه
 شود.

٠۶٢٢٠٢ 

  
 هکتار ٢٨٢,٠٠٠,۵

های تسطیح، وقتی که  بها نسبت به ردیف اضافه
متری انجام  ٢٠×٢٠های  کوبی با شبکه برداری و میخ نقشه
 شود.

٠۶٢٢٠٣ 

 
 

 

۵٢  
 

 



 عملیات خاکی با ماشین.  ششم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 مترمربع ٣٣٠,۴  
ها با هر نوع  ها و زهکش بری کانال علف کنی یا علف

 وسیله مکانیکی به ازای سطح پوشیده شده از علف.
٠۶٢٣٠١ 

  

 کیلومتر ۶٩٧,٠٠٠,١١

 ١٠٠٠احداث راه دسترسی با حجم عملیات خاکی تا 
مترمکعب در هر یک کیلو متر راه و تسطیح با گریدر با 
عرض چهار متر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه 

 شود). می

٠۶٢۴٠١ 

 کیلومتر ١,٠۴٩,٠٠٠  
متر  ١٠٠به ازای هر  ٠۶٢۴٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 هر یک کیلو متر راه.مکعب عملیات خاکی اضافی در 
٠۶٢۴٠٢ 

  

 کیلومتر ٢,٣٠٨,٠٠٠

تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق دشتی و 
درصد) و بدون پوشش  ١٠هموار (با شیب حداکثر  

متر بدون زیر سازی و  ۴گیاهی درختی به عرض حداکثر 
 های مکانیکی با گریدر یا لودر. سازه

٠۶٢۵٠١ 

  

 کیلومتر ٣,٩٣٣,٠٠٠

و احداث راه دسترسی در مناطق تپه ماهوری  تعین مسیر
درصد) و بدون پوشش گیاهی  ٢۵(با شیب حداکثر  

متر بدون زیر سازی و  ۴درختی به عرض حداکثر 
 های مکانیکی با گریدر یا لودر. سازه

٠۶٢۵٠٢ 

  

 کیلومتر ۵,۵٢٣,٠٠٠

تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق کوهستانی 
درصد) و بدون پوشش گیاهی  ٢۵(با شیب حداکثر  

متر بدون زیر سازی و  ۴درختی به عرض حداکثر 
 های مکانیکی با گریدر یا لودر. سازه

٠۶٢۵٠٣ 

  

 کیلومتر 

تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق رملی، 
درصد) و  ٢۵دار و یا باتالقی (با شیب حداکثر   ریگزار، زه

متر بدون  ۴بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 
 های مکانیکی با گریدر یا لودر. زیر سازی و سازه

٠۶٢۵٠۴ 

 
 

 

۵٣  
 

 



 هفتم. عملیات سنگی و بنایی با سنگفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 با سنگهفتم. عملیات سنگی و بنایی فصل 

 
  مقدمه 
  
کیلومتر (به  1آب وبارگیري و حمل تا فاصله  سیمان، ماسه، مانند سنگ، هزینه تهیه تمام مصالح، هاي این فصل، هاي واحد ردیف در قیمت .1

مل هزینه ح  ولی در مورد سیمان، ت،اسدر قیمتها منظور شده  استثناي حمل سیمان) از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازي،
هزینه حمل اضافی بر ، هر گاه فاصله حمل مصالح یاد شده از یک کیلو متر تجاوز کند کیلومتر منظور شده است. 30از محل تهیه تا 

کیلومتر  -به ازاي متر مکعب  براي هریک از اجزاي تشکیل دهنده، ،061310و  061306تا  061303هاي  از ردیف حسب مورد،
هاي درج شده در فصل حمل  براساس ردیف کیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه، 30مازاد بر هزینه حمل  شود. پرداخت می

 شود. محاسبه و پرداخت می ،مصالح

 .باشد گیرد که به صورت نما چیده شده تنها به سطحی از دیوار تعلق می بهاي نماسازي دیوارهاي سنگی، هاي نماسازي و اضافه ردیف .2
هاي  شود و ردیف هاي مربوط پرداخت می از ردیف با محسوب نمودن سنگهاي نما، حجم بنایی سنگی، بنایی سنگی نمادار،در عملیات  .3

 شود. برحسب مورد جداگانه پرداخت می بهاي نماسازي سنگی نیز، اضافه
با پرداخت  .انجام شود بناییم نیم تراش است که در تمام حجو  به ترتیب مربوط به سنگ سرتراش ،070602و  070601هاي  بهاي ردیف .4

 پرداخت نخواهد شد. ،بهاي نماسازي در این موارد اضافه ،هاي یاد شده قیمتهاي ردیف

 شود. متر مکعب ماسه در نظر گرفته می 3/0 ،متر مکعب عملیات بنایی 1در  کیلو متر ماسه، 1براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .5

 شود. متر مکعب سنگ الشه در نظر گرفته می 3/1 بنایی، تمتر مکعب عملیا 1در  لو متر سنگ،کی 1براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .6

متر مکعب مصالح فیلتر در نظر گرفته  1/1 متر مکعب عملیات فیلتر ریزي، 1در  کیلومتر مصالح فیلتر، 1براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .7
 شود. می

لیتر  100معادل  حجم آب مصرفی، براي هر نوع عملیات بنایی سنگی و آب پاشیهاي بعدي،در محاسبه هزنیه حمل مازاد بر کیلومتر آب  .8
 شود. متر مکعب عملیات بنایی در نظر گرفته می 1براي هر 

 باشد.  متر و کمتر نیز می 10شامل بهاي چوب بست پلهاي قوسی با دهانه  ،070701ي ردیف بها اضافه .9

 شود. پرداخت نمی 070702ردیف  ،070701با پرداخت ردیف  .10

 هزینه تراش نماي سنگ به صورت منحنی پیش بینی نشده است.  ،070702در ردیف  .11

 شود. بر حسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می ،070801بهاي ردیف  .12

یعنی یک واحد حجم  1:6در مالتها براي اختالط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. براي مثال مالت  هاي داده شده نسبت .13
هاي یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جدول مربوط، در  واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6سیمان در مقابل 

 کلیات این فهرست بها آمده است.

التفاوت قیمت به صورت  و محصوالت پتروشیمی مشابه استفاده شود مابه P.V.Cسنگی به جاي توري گالوانیزه ... چنانچه در عملیات تور
 شود. محاسبه و اعمال میهاي مربوط  بها نسبت به ردیف کسر یا اضافه

 
 

 

۵۴  
 

 



 هفتم. عملیات سنگی و بنایی با سنگفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵٠٠,٢٣٧  
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با 

 قلوه سنگ.
٠٧٠١٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,۴۴٠  
دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با  سنگریزی پشت

 سنگ الشه.
٠٧٠١٠٢ 

 ٠٧٠١٠٣ خشکه چینی با قلوه سنگ. مترمکعب ٠٠٠,٢٧۴  

 ٠٧٠١٠۴ خشکه چینی با سنگ الشه. مترمکعب ۵۴١,٠٠٠  

  
 مترمکعب ۶٨٠,٠٠٠

 ۵٠های بزرگ به قطر حداقل  اسکله ریزی با سنگ
مان و  با چیدمتر در امتداد خط به صورت منظم،  سانتی

 جانمایی مناسب.

٠٧٠١٠۵ 

  

 مترمکعب ۶۵۴,۵٠٠

های بزرگ (پاره سنگ) روی سطوح  اسکله ریزی با سنگ
ها  های شیبدار حاشیه رودخانه شیبدار خاکریزی و یا دامنه

مان و شکل و  ها بطور مرتب و چیده شده (با چید و مسیل
 جانمایی مشخص).

٠٧٠١٠۶ 

 مترمکعب ٠٠٠,١٩۵  
برای   ٠٧٠١٠۴و  ٠٧٠١٠٣های  نسبت به ردیف بها اضافه

 چیدن دیوار (احداث بندهای خشکه چین).
٠٧٠١٠٧ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١۶١

در  ٠٧٠١٠۴و  ٠٧٠١٠٣های  نسبت به ردیف  بها اضافه
متر از سطح  ۵ها و تا ارتفاع  سطوح شیبدار و ریپ رپ

 زمین طبیعی و تنظیم سطوح آن.

٠٧٠١٠٨ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٢۴۶  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تور سیمی 

 کیلوگرم در متر مکعب) و قلوه سنگ. ١٣گالوانیزه (
٠٧٠٢٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,۵٨۴,١  
تهیه، ساخت، نصب تورسنگ (گابیون) با تور سیمی 

 کیلوگرم در متر مکعب) و سنگ الشه. ١٣گالوانیزه (
٠٧٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٧٣  
دوخت، وصله و مرمت گابیون بدون تهیه سیم و اجرای 

 تهیه سنگ بر حسب سیم مصرفی برای مرمت.
٠٧٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٧٠,٨٠٠

، به ازای هر ٠٧٠٢٠٢و  ٠٧٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در یک 

 متر مکعب توری سنگ.

٠٧٠٣٠١ 

 مترمکعب ١٣٩,٠٠٠  
، وقتی ٠٧٠٢٠٣تا  ٠٧٠٢٠١های  ردیفبها نسبت به  اضافه

 عملیات گابیون بندی خارج از پی باشد.
٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب 

های توری سنگی در صورتیکه به  بها نسبت به ردیف اضافه
 ای اجرا شود. صورت باکسی یا صندوقه

٠٧٠٣٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٢٩۴  
 ۵به   ١بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 

 پی.در 
٠٧٠۴٠١ 

 
 

 

۵۵  
 

 



 هفتم. عملیات سنگی و بنایی با سنگفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١,٣٢٨,٠٠٠  
 ۴به   ١بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 

 در پی.
٠٧٠۴٠٢ 

 مترمکعب ١,٣٧١,٠٠٠  
 ٣به   ١بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 

 در پی.
٠٧٠۴٠٣ 

 مترمکعب ٣۶١,٠٠٠  
های بنایی با سنگ الشه در پی،  بها نسبت به ردیف اضافه

 برای بنایی در دیوار.
٠٧٠۵٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١۵۵  
های بنایی با سنگ الشه بابت  بها نسبت به ردیف اضافه

 نماسازی با سنگ الشه موزاییکی.
٠٧٠۵٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٢٩  
های بنایی با سنگ الشه بابت نما  بها نسبت به ردیف اضافه

 سازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.
٠٧٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٠٢,٠٠٠  
های بنایی با سنگ الشه بابت  بها نسبت به ردیف اضافه

 نماسازی با سنگ سرتراش.
٠٧٠۵٠۵ 

 ٠٧٠۶٠١ .٣به  ١بنایی با سنگ سر تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,٢,٨٠۴  

 ٠٧٠۶٠٢ .٣به  ١بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,٢,٩٨۶  

 ٠٧٠٧٠١ های قوسی شکل. بها برای بنایی در طاق پل اضافه مترمکعب ۵٠٠,٢٢٠  

 مترمکعب ۵٠٠,٢٢٠  
بها نسبت به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در  اضافه

 صورتی که بنایی در انحنا انجام شود. 
٠٧٠٧٠٢ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٨٨

 ۵بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

متر یک بار، برای حجم  ١٠تا  ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
متر دوبار و به همین ترتیب برای  ١۵تا  ١٠بنایی واقع در 

 ارتفاعات بیشتر پرداخت میشود. 

٠٧٠٧٠٣ 

  
 مترمکعب ١۶۵,۵٠٠

بها نسبت به بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی   اضافه
پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با 

 پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد.

٠٧٠٧٠۴ 

  
 مترمکعب ٢۶۵,۵٠٠

بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فنی  اضافه
هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هر یک از آنها برابر یا 

 متر مکعب باشد.  ۶کمتر از 

٠٧٠٧٠۵ 

  
 مترمکعب -٠٠٠,٢٧۵

های بنایی سنگی، در صورتی که  کسر بها نسبت به ردیف
های واقع  از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه

 در مسیر استفاده شود. 

٠٧٠٧٠۶ 

 مترمکعب ١٨٨,٠٠٠  
تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات الزم و 

 به هر شکل.
٠٧٠٨٠١ 

 
 

 

۵۶  
 

 



 هفتم. عملیات سنگی و بنایی با سنگفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,٧٣  
تعبیه لوله در بناییهای سنگی و مالتی به دستمزد نصب و 

 عنوان زهکش و امثال آن، طبق نقشه و مشخصات.
٠٧٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣٢۴

بندی شده برای مصرف  تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه
ها و ابنیه فنی  ها و یا زیر پوشش کانال در ترانشه زهکش

 هیدرولیکی.

٠٧٠٩٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٣٣

ای  مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح رودخانهتهیه 
ها و  و پخش آن به منظور زهکشی بستر راه و کف تراشه

 موارد مشابه.

٠٧٠٩٠٢ 

  
 مترمکعب ١٩٧,٠٠٠

 ۵٠های داخل عرصه با قطر حداکثر  جمع آوری سنگ
ها روی خطوط تراز برای  متر و ریختن یا چیدن آن سانتی

 سکوبندی یا اصالح عرصه.

٠٧١٠٠١ 

  
 مترمکعب ١٠٩,٠٠٠

 ۵٠جمع آوری و تهیه سنگ و قلوه سنگ حداکثر به قطر 
متری   ۵٠متر (بدون تخریب و شکستن) و حمل تا  سانتی

 محل کار.

٠٧١٠٠٢ 

  
 مترمکعب ٢۵٣,٠٠٠

جمع آوری سنگ و قلوه سنگ از سطح اراضی و مرتب و 
کپه کردن آنها به منظور پاکسازی عرصه و اجرای عملیات 

 بیولوژیک.

٠٧١٠٠٣ 

 مترمربع ٢,٣۴٩,٠٠٠  
تهیه و نصب و تعبیه پالک و تابلوی سنگی نوشته روی 

 کار.
٠٧١١٠١ 

 
 

 

۵٧  
 

 



 هشتم. اندود و بندکشیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 هشتم. اندود و بندکشیفصل 

 
  مقدمه 
 

 شود. ي پرداخت نمیاوجه اضافه  ،به منظور اندودکاري روي آنها )،براي زخمی کردن سطوح (غیر از سطح بتنی و بتن مسلح .1

متـر مربـع کمتـر     1/0کدام از اندازه گیري خواهد شد و سطح سوراخهایی که هر  ،شود سطح نهایی که بندکشی می ،در بند کشی ها .2

 از سطح بندکشی کسر نخواهد شد. باشد،

هاي مربـوط منظـور شـده     در قیمت ردیف تمیز کردن سطح زیرکار و درآوردن مالت اضافی و همچنین آب پاشی، در بندکشی ها، .3

 شود. ي پرداخت نمیااست و از این بابت هزینه اضافه 

 شود. یعی پاي کار در نظر گرفته میمتوسط تراز زمین طب مبناي محاسبه ارتفاع، .4

به هر فاصله تا محـل مصـرف در نظـر گرفتـه شـده      (به استثناي حمل سیمان) هزینه تهیه و حمل مصالح  هاي این فصل، در ردیف .5

هاي مربوط در فصل حمل مصالح عمومی (فصل چهـاردهم   حمل سیمان مطابق ردیف شود. ي پرداخت نمیا است و هزینه جداگانه

 شود. این فهرست بها)  محاسبه و پرداخت می

یعنـی یـک واحـد حجـم      1:3براي اختالط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. براي مثال مالت مالت ها در هاي داده شده  نسبت .6

هاي یاد شده بصورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جدول مربـوط،   واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 3سیمان در مقابل 

 در کلیات این فهرست ها آمده است.

 
 

 

۵٨  
 

 



 هشتم. اندود و بندکشیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۴٠٠,٧٣

متر روی سطوح  سانتی ١اندود سیمانی به ضخامت حدود 
تا ارتفاع  ٣به  ١افقی، قائم و مورب، با مالت ماسه سیمان 

 متر. ٢

٠٨٠١٠١ 

  
 مترمربع ٩٧,١٠٠

سطوح متر روی  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 ٢تا ارتفاع  ٣به  ١افقی، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 متر.

٠٨٠١٠٢ 

  
 مترمربع ١١٧,٠٠٠

متر روی سطوح  سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 ٢تا ارتفاع  ٣به  ١افقی، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 متر.

٠٨٠١٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٧۶

متر روی سطوح  سانتی ۵اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 ٢تا ارتفاع  ٣به  ١افقی، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 متر.

٠٨٠١٠۴ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٨

در  ٠٨٠١٠۴تا  ٠٨٠١٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر انجام شود برای  ٢صورتی که اندود در ارتفاع بیش از 

همین متر دوبار و به  ۶الی  ۴متریکبار،  ۴الی  ٢ارتفاع 
 های بیشتر. ترتیب برای ارتفاع

٠٨٠٢٠١ 

 مترمربع ١۵,۴٠٠  
بها برای اندودهای با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در  اضافه

 ای و پرداخت شود. صورتی که سطح روی آن لیسه
٠٨٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ٨٨,٢٠٠

ای (قشر رویه) در یک دست به ضخامت  اندود تخته ماله
سطوح قائم و افقی با مالت متر روی  سانتی ٠٫۵حدود 

 .١:١:٣سیمان، پودر و خاک سنگ به نسبت 

٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٨٢,١٠٠

بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزائیک با مالت ماسه 
 ٢درسطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع   ٣به  ١سیمان 

 متر.

٠٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٢٠٠,۵۶

تراش و تمام بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم 
در سطوح افقی، قائم  ٣به  ١تراش، با مالت ماسه سیمان 

 متر. ٢یا مورب تا ارتفاع 

٠٨٠۴٠٢ 

  

 مترمربع ٣٧,٢٠٠

بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در  اضافه
تا  ۴متریکبار،  ۴تا  ٢بها از  متر. این اضافه ٢ارتفاع بیش از 

های بیشتر  ارتفاعمتر دوبار و بهمین ترتیب برای  ۶
 پرداخت میشود.

٠٨٠۵٠١ 

 مترمربع ۴٧,٣٠٠  
 ۴به  ١بندکشی نمای بلوکهای سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر. ٢به ارتفاع 
٠٨٠۶٠١ 

 
 

 

۵٩  
 

 



 هشتم. اندود و بندکشیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ١٣,٠٠٠

متر تا  ٢بهای بندکشی بلوک سیمانی در ارتفاع بیش از  اضافه
برای متر دوبار و به همین ترتیب  ۶تا  ۴متر یکبار،  ۴

 های بیشتر. ارتفاع

٠٨٠٧٠١ 

 
 

 

۶٠  
 

 



 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 

 
  مقدمه 
 
  قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزي و یا ترکیبی از آن دو است. هاي این فصل، ردیفقالبهاي موضوع  .1
اعم از اینکه محصول کشور  چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، چوبهاي روسی یا مشابه آن است. منظور از تخته نراد خارجی،  .2

 شود. تخته نراد خارجی نامیده می بیه چوب روسی است،روسیه یا سایرکشورهایی باشد که چوب کاج آنها ش
 . مالك محاسبه خواهد بود ه که در تماس با قالب است،دح بتن ریخته شوسط ها،یدر اندازه گیري قالب بند .3

 به شرح زیر است : هاي این فصل، مبناي محاسبه ارتفاع کار مشخص شده در ردیف .4
 گیرد. که دیوار روي آن قرار می اي سبت به رقوم روي پی یا کف بتنیارتفاع متوسط دیوار ن ،در مورددیوارها. 4-1
هاي  د متوسط قرار گرفتن پاي شمعنکه از دال ساده تشکیل شده باش …هاي آبرسان هوایی وسیفونها و  در مورد تابلیه پلها و کانال. 4-2

 قالب بندي تا سطح زیرین دال.
متوسط قرار  که از تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال تشکیل شده باشند، …آبرسان هوایی و سیفونها و  يها در موردپلها و کانال. 4-3

 هاي قالب بندي تا سطح زیرین تیر. گرفتن پاي شمع
عملیاتی مانند ساختن  براي تحکیم بستر طبیعی زمین زیر چوب بست، تبصره ) چنانچه طبق دستور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت،

بدیهی است در این  هاي مربوط پرداخت خواهد شد. از ردیف بهاي عملیات یاد شده، شود، یوارهاي بتنی یا بنایی و مانند آن انجام مید
 تراز روي عملیات انجام شده قبلی خواهد بود. مبناي محاسبه ارتفاع قالب بندي، صورت،

 چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجراي کامل کار در نظر گرفته شده است. هاي پشت بند، هزینه هاي این فصل، در ردیف .5
ي از قطعات فلزي یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا امجموعه  منظور از چوب بست و داربست در این فصل، .6

به کار برده  یا سایر تکیه گاهها، یزي از قالب به زمین،که براي نگهداري قالب و انتقال نیروهاي ناشی از بتن ر مایل ویا قوسی است،
 شود. می

 به ترتیب زیر است : بسته به نوع قالب، منظور از پشت بند در این فصل، .7

قائم یامایل و یا قوسی است که از آنها  براي نگهداري قالب در مقابل نیروهاي ناشی از بتن  پروفیلهاي فلزي افقی، در قالب فلزي،. 7-1
 تواند از جنس چوب نیز باشد. می پشت بند قالب فلزي، شود. به کار برده می ،ریزي

استفاده  افقی یا قائم است که از آنها براي اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آنها، ،قطعات چهار تراش در قالب چوبی،. 7-2
 باشد.تواند  . به جاي تراش، قطعات فلزي یا ترکیبی از چوب و فلز هم میشود می

 پیش بینی شده است.ینه تهیه و نصب فاصله نگهدار (میان بند) هز هاي قالب بندي دیوارها، در ردیف .8
که براي مقابله با فشار بتن مورد  فلزي یا پالستیکی و میله دوسر رزوه و واشر و مهره است، هاي ، لولهمنظور از فاصله نگهدار در دیوارها .9

 گیرد.  استفاده قرار می
 در قیمتها منظور شده است. رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزي،هزینه  .10
براي قالب  که بسته به مورد، زمپیچ و مهره ال میخ، ،بهاي ماده رها ساز (روغنی و مانند آن) و سیم هاي قالب بندي این فصل، در ردیف .11

 نظور شده است.در قیمتها م گیرند، بندي چوبی یا فلزي مورد استفاده قرار می
 در قیمتهاي این فصل منظور شده است. بهاي انجام عملیات الزم براي ایجاد پخ در گوشه قالبها، .12
 شود. قالب بندي کسرنمی حمترمربع ازسط 5/0سطح سوراخ تا  درمحاسبه سطح قالب بندي، .13
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 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور کار سازه  دهانه، فاصله داخل به داخل بین دوپایه هر منظور از دهانه، در پلها و قالب بندیهاي هوایی، .14

 است.
بر حسب مورد برابر بهاي قالب  تیرچه و دال تشکیل شده باشد، بهاي قالب بندي پلها و کارهاي هوایی آبخیزداري که تابلیه آنها از تیر، .15

 تابلیه پلهاي متشکل از تیر و دال است.
متر  10حداکثر  ه متوسط ارتفاع آنها از روي پی یا کف بتنی که دیوار روي آن قرار میگیرد،براي دیوارهایی است ک قیمتهاي این فصل، .16

در مورد پلهاي  دال باشد. یرینمتر تا سطح ز 10نها آهاي قالب بندي  باشد و همچنین براي دالهایی کاربرد دارد که متوسط ارتفاع شمع می
وقعی قیمتهاي این فصل اعتبار دارد که حداکثر متوسط ارتفاع پاي شمعها تا سطح زیرین م داراي تابلیه تیر و دال و یا تیر و تیرچه ودال،

 متر باشد. 10تیرها 
 شود. پرداخت می 090201بهاي قالب بندي دال بین تیرهاي پیش ساخته (بتنی یا فلزي) پلها در هر ارتفاع و باهر دهانه از ردیف  .17
قالب بندي دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار  ،با انواع درزها در کارهاي بتنیدر ارتباط  ،090302 و 090301با پرداخت ردیف  .18

 شود. پرداخت نمی اند، گرفته
هاي مربوط در فصل بتن و کارهاي بتنی در نظر گرفته شده است و  در بهاي ردیف ها، تعبیه درزهاي طولی و عرضی پوشش بتنی کانال  .19

 گیرد. صورت نمی اي پرداخت جداگانه
پرداخت  090403بهاي ردیف  اضافه قالب در کار باقی بماند، که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت ديردر موا .20

 خواهد شد.
با دستور کار مهندس مشاور یا  اجرا)، هزینه تخته کوبی و چوب بست الزم براي جلوگیري از ریزش خاك درپی ها (درصورت نیاز و .21

بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است (سطح تماس تخته با  کار فرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی،تصویب و  دستگاه نظارت
 شود. پرداخت می 090501طبق ردیف  دیواره پی)،

 باید توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد. هاي فلزي تیرهاي پیش ساخته، هاي اجرایی قالب نقشه .22
هاي مربوط  کسربها به ردیف  درصد 35ی یا معمولی) گلهاي جن هاي غیر مشابه نراد خارجی (نظیر چوب تفاده از چوبدر صورت اس .23

  یرد.گ تعلق می
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 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,۵١٠  
تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که 

 متر باشد. ٢ارتفاع دیوار تا 
٠٩٠١٠١ 

 مترمربع ۵٣۴,۵٠٠  
که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی 

 متر باشد. ٣و تا  ٢بیش از 
٠٩٠١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٧٧  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ۵و تا  ٣بیش از 
٠٩٠١٠٣ 

 مترمربع ٧۵١,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ٧و تا  ۵بیش از 
٠٩٠١٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٨٣٣  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد. ١٠و تا  ٧بیش از 
٠٩٠١٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٣١  
 ۵ها با دهانه تا  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال

 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
٠٩٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٨١  
های با دهانه  ها و تابلیه پل وسایل و قالب بندی دال تهیه

 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد. ١٠و تا  ۵بیش از 
٠٩٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٢٨

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ١۵تا 

 متر باشد. ٣تیر 

٠٩٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧٢٧

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ١۵تا 

 متر باشد. ۵و تا  ٣تیر بیش از 

٠٩٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٣٠

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ١۵تا 

 متر باشد. ٧و تا  ۵تیر بیش از 

٠٩٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ١,٠۴٧,٠٠٠

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ١۵تا 

 متر باشد. ١٠و تا  ٧تیر بیش از 

٠٩٠٢٠۶ 

  
 دسیمتر مکعب ٣٧,١٠٠

، با تمام  تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن
مصالح الزم به استثنای کف سازیهای بتنی، بدون پر کردن 

 آن بر حسب حجم درز. 

٠٩٠٣٠١ 

  
 دسیمتر مکعب ٢٣,٠٠٠

تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتنی در موقع اجرا به 
پر کردن درز برحسب حجم  انضمام وسایل الزم بدون

 درز.

٠٩٠٣٠٢ 
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 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢,٨٩٠

، در  ٠٩٠١٠۵تا  ٠٩٠١٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورتی که در دیوارها به جای بولت از فاصله نگهدارهای 

 مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود. 

٠٩٠۴٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣١۴  
سطوحی های قالب بندی، برای  بها نسبت به ردیف اضافه

 از قالب که دارای انحنا باشد.
٠٩٠۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٢  
های قالب بندی هر گاه قالب  بها نسبت به ردیف اضافه

 الزاماً در کار باقی بماند.
٠٩٠۴٠٣ 

  
 مترمربع ٩۶,۶٠٠

های قالب بندی هرگاه عملیات  بها نسبت به ردیف اضافه
آبکشی های زیرزمینی انجام شود و  در زیر تراز سطح آب

 با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٩٠۴٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٨

های قالب بندی هرگاه مجموع  بها نسبت به ردیف اضافه
متر مربع  ٢٠سطوح قالب بندی هر یک از ابنیه فنی تا 

 باشد.

٠٩٠۴٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٩۴

های قالب بندی هرگاه باز کردن  بها نسبت به ردیف اضافه
قالب میسر نبوده و خرد کردن و شکستن آن برای خارج 

 کردن از محل ضروری باشد. 

٠٩٠۴٠۶ 

 مترمربع ٣٨۴,۵٠٠  
، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از  تهیه وسایل

 ها در هر عمق. ریزش خاک در پی
٠٩٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۵٢  
های  تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری با پایه

 متر. ١های درختی تا ارتفاع  چوبی و دیواره از سر شاخه
٠٩٠۶٠١ 

  

 مترمربع ١۶٣,٠٠٠

در صورتی که ارتفاع  ٠٩٠۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  

های بیشتر  ترتیب برای ارتفاعتا سه متر دوبار و به همین 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

٠٩٠۶٠٢ 

 مترمربع ٧٠۶,۵٠٠  
تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری دوقلو تا 

 متر. ١ارتفاع 
٠٩٠۶٠٣ 

  

 مترمربع ٢۵۴,۵٠٠

در صورتی که ارتفاع  ٠٩٠۶٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه
متر یک بار، برای دو  بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو 

تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

٠٩٠۶٠۴ 

 مترمربع ۴١٠,٠٠٠  
ای  تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چوبی ـ تخته

 (الواری) تا ارتفاع یک متر.
٠٩٠۶٠۵ 
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 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ١١٨,٠٠٠

در صورتی که ارتفاع  ٠٩٠۶٠۵بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  
تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

٠٩٠۶٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٣۴٨  
تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه چوبی و شاخ 

 درخت خرما تا ارتفاع یک متر.و برگ و الیاف 
٠٩٠۶٠٧ 

  

 مترمربع ١٣٣,٠٠٠

در صورتی که ارتفاع  ٠٩٠۶٠٧بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  
تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

٠٩٠۶٠٨ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٩۵  
تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه چوبی و 

 جداره نی تا ارتفاع یک متر.
٠٩٠۶٠٩ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١۵٢

در صورتی که ارتفاع  ٠٩٠۶٠٩بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  

ارتفاعات بیشتر تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

٠٩٠۶١٠ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴١۵,١  
تهیه مصالح و احداث دیواره (جداره) اپی با تنه نخل (بر 

 حسب حجم چوب تنه نخل مصرفی).
٠٩٠٧٠١ 

 مترطول ۵٧٣,٠٠٠,١  
های عبوری پیاده رو تا  تهیه مصالح چوبی و احداث پل

 متر. ١٫٢متر با عرض   ٣دهانه 
٠٩٠٨٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٧٢۴  
های عبوری پیاده رو  با  تهیه مصالح چوبی و احداث پل

 متر. ١٫٢متر و عرض  ٣دهانه بیش از 
٠٩٠٨٠٢ 

 مترطول ١٨۶,۵٠٠  
تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان دو طرفه برای عبور از 

 روی سیم خاردار و چپر و امثال آن (خرک).
٠٩٠٨٠٣ 

 مترمربع ٢٢٨,٠٠٠  
متر  ۶تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان چوبی تا ارتفاع 

 متر. سانتی ٧٠و عرض تا 
٠٩٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٢٠٠,٠٠٠

ها در  تهیه مصالح چوبی و احداث سایبان برای نهال
متر سطح نما محاسبه  ١کاری دیم تا ارتفاع  عملیات نهال

 میشود.

٠٩٠٩٠١ 

 مترمربع ۴٠٠,۶٣  
چوبی و احداث سایبان صحرایی از تهیه کلیه مصالح 

 چوب و شاخ و برگ درختان و امثال آن.
٠٩١٠٠١ 
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 بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 هر تیرک ١٧,٣٠٠

دستمزد ساخت تیرک از شاخه و بدنه درختان تازه بریده 
شده (تر) برای احداث گلخانه و کارهای مشابه تا قطر 

های غیر  متر از چوب ۶متر و طول تا  سانتی ١٠متوسط 
کاشت نظیر تبریزی، صنوبر، کاج و امثال جنگلی و یا دست 

 ها. آن

٠٩١١٠١ 

  
 مترمربع ۵۵٨,٠٠٠

احداث گلخانه با چوب آالت و کلیه مصالح و کارهای الزم 
 ١٠نظیر میخ، پالستیک و... و ساخت تا سطح کف 

 متر. ٣مترمربع و ارتفاع حداکثر 

٠٩١٢٠١ 

  
 مترمربع ٣۵١,٠٠٠

مصالح و کارهای الزم آالت و کلیه  احداث گلخانه با چوب
، پالستیک و... و ساخت برای مساحت بیشتر از  نظیر میخ

 متر مربع. ٨٠متر مربع و تا  ١٠

٠٩١٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۶٧

آالت و کلیه مصالح و کارهای الزم  احداث گلخانه با چوب
، پالستیک و... و ساخت برای مساحت بیش  نظیر میخ

 مربع. متر ٨٠از

٠٩١٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٧

های تر (تازه قطع و  دستمزد تراشیدن شاخ و بال درخت
 ٣٠بریده شده) و کندن پوست آنها تا محیط متوسط 

 متر. سانتی

٠٩١٣٠١ 

 مترطول ٠٣٠,۶  
 ١٠به ازای افزایش هر  ٠٩١٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر به محیط متوسط. سانتی

٠٩١٣٠٢ 

  
 کیلوگرم 

رخ قایم  های چوبی سیم نقاله با نیم تهیه و نصب انواع پایه
(A)  متر مربع اعم از گرد  سانتی ١۵٠شکل با سطح مقطع

 یا چهار تراش. (برحسب وزن پایه).

٠٩١۴٠١ 

 
 

 

۶۶  
 

 



 دهم. کارهای فلزیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 دهم. کارهای فلزیفصل 

 
  مقدمه 
 

 ها، طبق ابعاد درج شده در نقشه وزن کار، گیرد، هایی که پرداخت بهاي واحد آنها براساس وزن کار صورت می در مورد ردیف .1
محاسبه  هاي استاندارد مربوط یا جدولهاي کارخانه سازنده، ماخذ جدولي تنظیمی و به  ها ها و صورت جلسه دستور کار مشخصات،

 و منظور خواهد شد.
هاي واحد مربوط منظور شده و از  در قیمت ،و پیچ و مهره هاي مربوط به تهیه و مصرف الکترود و مفتول یا سیم آرماتوربندي هزینه .2

 .شود بها یا اضافه وزنی پرداخت نمی این بابت هیچ گونه اضافه
(اعم از مصالح فلزي و یا پالستیکی) مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها (سنجاقک) بهاي خرکها و میلگردهاي نگه دارنده  .3

 قابل پرداخت است. مربوطهاي  هاي تنظیمی و طبق ردیف براساس صورت جلسه مانند، مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می
ور سنگ زدن و طپرچکاري و همین ، بستن پیچ و مهره جوشکاري، ،کاريسوراخ بهاي برشکاري، صل،ین فاهاي  در تمام ردیف .4

 کارهاي مشابه منظور شده است.
هاي  جداگانه از ردیف به پی کنی و پی سازي دارد هزینه پی کنی و پی سازي آنها، ازهایی از این فصل که اجراي آنها نی ردیف .5

 شود. هاي مربوط پرداخت می فصل
میلگرد و یا پروفیلهاي مختلف  ، تسمه شامل تهیه مصالح و ساختن تمام قطعات پلهاي فلزي از ورق، 101504و  101503هاي ردیف ب .6

 باشد.  تمیزکردن و هر نوع عملیات الزم دیگر می افت، با لوازم اتصالی،
در این فصل براي آنها شرح و ردیفی پیش که آویس ها  آویو، آمیل، هاي رادیان، براي نصب دریچه ها و تجهیزات فلزي مانند دریچه .7

 شود. شرح ردیف و قیمت تعیین می بینی نشده است، بصورت قیمتهاي ستاره دار،
 شود. هاي مربوط پرداخت می هاي فصل از ردیف 101201هزینه عملیات خاکی و کارهاي بنائی مربوط به ردیف  .8
پرداخت  100502و  100501هاي  دیگر پیچ و مهره أي باشد متوسط ردیف در صورتی که میله مهار از یک سو جوش و از سوي .9

 شود. می
 متر در نظر گرفته شده است. 10هاي این فصل براي برآورد هزینه کارهاي تا ارتفاع حداکثر  بهاي ردیف  .10
 رد.گی هاي مربوط تعلق می بهابه ردیف % اضافه10چنانچه عملیات کارهاي فلزي در اعماق چاه انجام شود   .11
 شود. استفاده می 101901براي نشان گذاري و شماره گذاري سازه ها و پروژه ها و درختان (تابلوهاي شناسایی) از ردیف   .12

 هاي این فصل استفاده خواهد شد. هاي فلزي سیم نقاله از ردیف براي ساخت پایه .13

 هاي مربوط پرداخت خواهد شد. راساس ردیفهزینه نصب پایه شامل مصالح بنایی الزم، مانند بتن و دیگر مصالح، جداگانه ب .14
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 دهم. کارهای فلزیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٩,٩٠٠  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٠
١٠٠١٠١ 

 کیلوگرم ٩٠٠,۵۶  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا  ١٢
١٠٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,۵۶

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠به قطر تا
 الزم.

١٠٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۴۵,۶٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢به قطر
 الزم.

١٠٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,۴٣

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

١٠٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,۵٧

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠به قطر تا
 الزم.

١٠٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ١٠٠,۴۶

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢به قطر
 الزم.

١٠٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ۴٣,٨٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  متر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

١٠٠٢٠۶ 

 کیلوگرم ۶٠٠,٧٠  
تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد 

 با سیم پیچی الزم. ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن
١٠٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٩٠٠,۶۴  
تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد 

 آجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی الزم.
١٠٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم 

، چنانچه شبکه ١٠٠٣٠٢و  ١٠٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
داده شده پیش جوش ساخته شده (مش)، به صورت فرم 

 اجرا شود.

١٠٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ۴١٠,٢

های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تر از  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در  آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

١٠٠۴٠٢ 

 ١٠٠۵٠١ تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم. کیلوگرم ۶٠٠,٧٣  

 ١٠٠۵٠٢ تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره. کیلوگرم ٩٠,٩٠٠  

 
 

 

۶٨  
 

 



 دهم. کارهای فلزیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٨۶,۴٠٠

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع 
های الزم  میل گرد با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری در محل

 قبل از بتن ریزی.

١٠٠۵٠٣ 

 ١٠٠۵٠۴ تپانچه.تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله  عدد ٢٠,١٠٠  

  
 کیلوگرم ٣,٨٠٠

های میلگرد گذاری، در صورتی که وزن  بها به ردیف اضافه
 ۶٠٠میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 

 کیلوگرم باشد.

١٠٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,۶۶

های ترویجی و عالیم راه به هر  تهیه مصالح فلزی پایه تابلو
کامل آنها به غیر از صفحه شکل و اندازه ساخت و نصب 

 تابلو و عملیات خاکی و بنایی.

١٠٠٧٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٨,٢٠٠

تهیه،ساخت و نصب پایه یا دستک فلزی از نبشی، 
سپری،ناودانی،تیر آهن و مانند آن برای نصب سیم خاردار 

 یا توری سیمی و سایر کارهای مشابه آن.

١٠٠٧٠٢ 

  
 کیلوگرم ٨٢,٢٠٠

سیمی گالوانیزه (فنس) برای حفاظ  تهیه مصالح و نصب تور
های حفاظت و قرق،  ها، تأسیسات آبی، محدوده اطراف کانال

 ها و ابنیه فنی هیدرولیکی با لوازم اتصال. ها و پل جاده

١٠٠٨٠١ 

 ١٠٠٨٠٢ تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت و میخ و سیم الزم. کیلوگرم ٧٩,٩٠٠  

 کیلوگرم ٨٨,٣٠٠  
مهار با جوشکاری الزم برای تثبیت تهیه و نصب میل 

 های ناپایدار سنگی (راک فال) و سایر موارد مشابه. دامنه
١٠٠٩٠١ 

  
 کیلوگرم ١٠٩,٠٠٠

تهیه و نصب میل مهار با استفاده از پیچ و مهره و میل مهار 
های ناپایدار سنگی (راک فال) و سایر  برای تثبیت دامنه

 موارد مشابه.

١٠٠٩٠٢ 

  
 کیلوگرم 

های  و نصب سیم بکسل و کابل جهت مهار کابلی دامنه تهیه
 نا پایدار سنگی.

١٠٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ٩٨,٧٠٠

تهیه توری فلزی (گالوانیزه) و نصب آن توسط میخ و 
هایی که ریزش سنگ داشته و از  های فوالدی در دامنه قالب

 ریسک باالیی برخوردارند. 

١٠١٠٠١ 

  

 کیلوگرم ٧٣,١٠٠

های آهنی از ورق  دریچه و درپوشتهیه، ساخت و نصب 
ساده یا آجدار و انواع آهن، سپری، نبشی، تسمه و سایر 

های تقسیم آب، با یک دست  های الزم برای دریچه پروفیل
 ضد زنگ.

١٠١٠٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠,٩٠٠

ها یا  های چدنی حوضچه تهیه، ساخت و نصب دریچه
های تقسیم  دریچهها و کارهای مشابه طبق نقشه، برای  کانال
 آب.

١٠١٠٠٣ 
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 دهم. کارهای فلزیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٨٠٠,۶۶  
های آشغالگیر از انواع  تهیه، ساخت و نصب شبکه

 آالت، با یک دست رنگ ضد زنگ. آهن
١٠١٠٠۴ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,۶۶

تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر مشبک فلزی 
از جنس تیر آهن، ناودانی، سپری، نبشی، لوله گالوانیزه و 

 با یک دست ضد زنگ.قوطی، 

١٠١١٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,۶٠

تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر غیر مشبک 
با ورق گالوانیزه و سایر فلزات مورد نیاز از جمله سپری، 

 نبشی و ناودانی، با یک دست ضد زنگ. 

١٠١١٠٢ 

  
 کیلوگرم 

های فوالدی برای هدایت آب به هر قطر،  تهیه و نصب لوله
 مانند فلوم، سیفون و غیره. 

١٠١٢٠١ 

 کیلوگرم ٧٩,٠٠٠  
های چدنی برای هدایت  تهیه و نصب لوله، لگنجه و درپوش

 و تخلیه آب.
١٠١٢٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠,١٠٠  
تهیه مصالح و نصب تور سیمی (تور مرغی) به منظور  

 سیمانی.اجرای اندود 
١٠١٣٠١ 

 ١٠١۴٠١ به هر اندازه. Hهای فلزی با مقطع  تهیه شمع کیلوگرم   

 ١٠١۴٠٢ ای به هر اندازه. های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم ۵٠,٣٠٠  

 کیلوگرم ٧٠٠,٧۴  
های نفتی فلزی  تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده

 از ورق سیاه.
١٠١۵٠١ 

  
 کیلوگرم 

های نفتی فلزی  انواع مخازن آب یا فرآوردهتهیه و ساخت 
 از ورق گالوانیزه.

١٠١۵٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٧۵  
های سبک فلزی با یک  تهیه، ساخت و نصب قطعات پل

 متر در هر ارتفاع. ۶دست رنگ ضد زنگ به دهانه تا 
١٠١۵٠٣ 

  
 کیلوگرم ٧٩,٩٠٠

های سبک فلزی با یک  تهیه، ساخت و نصب قطعات پل
متر در  ٢۴متر و تا  ۶زنگ به دهانه بیش از دست رنگ ضد 

 هر ارتفاع.

١٠١۵٠۴ 

 کیلوگرم ٢٠٠,٨۶  
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان با 

 نبشی، ناودانی، میلگرد و مانند آنها.
١٠١۶٠١ 

 کیلوگرم ٩١,٣٠٠  
پناه و نردبان با  تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

 های توخالی. پروفیل
١٠١۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩٨,٩٠٠

تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از 
های  ها و اتصاالت مربوط برای کناره ورق گالوانیزه، با پایه

 ها، از نوع ساخت داخل کشور. راه و پل

١٠١۶٠٣ 
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 دهم. کارهای فلزیفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵١,٢٠٠  
دار فلزی با  تهیه مصالح، ساخت و نصب سطوح شیب

 دار). ورق آجدار (معابر شیبهای سبک و  پروفیل
١٠١۶٠۴ 

 کیلوگرم ۶٨,٣٠٠  
تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخت و نصب آنها 

 با مقاطع فوالدی بطور کامل.
١٠١٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٧٢,٨٠٠

های ساده فلزی برای  تهیه و نصب کامل دریچه
های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی،  حوضچه

های مشابه با یک دست  طرفه و یا دریچههای یک  دریچه
 رنگ ضد زنگ.

١٠١٨٠١ 

 عدد ٢٠,١٠٠  
ها و درختان  ها، سازه تهیه و نصب تابلوهای شناسایی پروژه

 به ازای هر تابلو.
١٠١٩٠١ 

  
 عدد 

تهیه و نصب پالک برای لیست و شماره گذاری درختان 
 (پالک گذاری).

١٠١٩٠٢ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,۵۶

نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج تهیه، ساخت و 
متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی یا نبشی، در صورتی 

های تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به  که تسمه و ورق
 وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.

١٠٢٠٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,۵٨

برج تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و 
متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی یا نبشی، که 

های تقویتی در آن به کار رفته  های اتصال و یا ورق وصله
 باشد، به طور کامل.

١٠٢٠٠٢ 

  

 کیلوگرم ۶٠,٢٠٠

تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج 
متشکل از دو یا چند تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با 

های مربوط به ساخت  جوشکاری، ساییدن، وصله و اتصال
 ها. آن

١٠٢٠٠٣ 
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 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 

 
  مقدمه 
 

 هاي این فصل منظور از سیمان به صورت عام سیمان پرتلند معمولی است، مگر آنکه صراحتاً نوع آن تعیین شود.  در تمام ردیف .1

اي، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمـان خواهـد    انتخاب شن وماسه به صورت طبیعی رودخانه اي یا شکسته رودخانه .2

 بود.  

کیلومتر از مرکز ثقـل برداشـت تـا محـل مصـرف و       1ل هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیري و حمل تا فاصله هاي این فص در تمام ردیف .3

کیلومتر تجـاوز کنـد، بهـاي حمـل مـازاد، بـر حسـب مـورد طبـق           1باراندازي منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 

شود.براي محاسبه هزینه حمل مـازاد بـر یـک کیلـومتر      داخت می، از فصل عملیات خاکی با ماشین پر061306تا  061303هاي  ردیف

شود. در صورتیکه محل تأمین شن و ماسه بتن  مترمکعب شن و ماسه براي هر متر مکعب بتن درنظر گرفته می 3/1شن و ماسه، معادل 

 .  گیرد براي شن مالك عمل قرار می 8/0براي ماسه و ضریب  5/0، ضریب 3/1متفاوت باشد، بجاي ضریب 

کیلـومتر،   30کیلومتر و باراندازي، در قیمتها منظـور شـده و هزینـه حمـل مـازاد بـر        30هزینه بارگیري و حمل سیمان و آهک تا فاصله  .4

 شود.   هاي مربوط از فصل حمل مصالح عمومی پرداخت می براساس ردیف

محـل برداشـت تـا محـل مصـرف و بارانـدازي،        کیلومتر از 1هاي واحد این فصل تا فاصله  بهاي بارگیري وحمل آب مصرفی، در قیمت .5

لیتر براي هـر متـر مکعـب بـتن، طبـق       500باشد، بهاي حمل اضافی بر مبناي  کیلومتر 1منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر 

 شود.   از فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت می 061310ردیف 

ساخت تا محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلـف، مـرتعش نمـودن، هرگونـه     هزینه دانه بندي مصالح، ساختن و حمل بتن از محل  .6

هـا   افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سـایر هزینـه هـا، دربهـاي ردیـف     

 منظور شده است.  

 ا کمتر باشد، از حجم بتن ریزي کسر نخواهد شد. متر مکعب ی 05/0هاي تعبیه شده دربتن که حجم هر یک ازآنها  حجم حفره .7

 ، اجراي عملیات مربوط به پوشش بتنی (الینینگ)، با دست درنظر گرفته شده است.  110203تا  110201هاي  در ردیف .8

 گیرد.   و بتن مگر، تعلق نمی ها با دست (الینینگ) ، به بتن پوشش کانال110301بهاي ردیف  اضافه .9

 شود.   بهاي بتن ریزي از پی به باال پرداخت نمی اضافه 110305و  110304هاي  با پرداخت هر یک از ردیف .10

گیري، شـیب بنـدي، مالـه کشـی و تعبیـه درزهـاي        گذاري، جااندازي، شمشه ها بادست (الینینگ)، شامل شابلون اجراي بتن پوشش کانال .11

 عرضی و طولی است.  

 هاي این فصل منظور شده است.   ، در بهاي ردیف)Curing compound(در بتن و ماده عمل آورنده بهاي مواد افزودنی مورد نیاز  .12

 شود.  پرداخت می 110901حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، برحسب حجم بتن ریخته شده، از ردیف  .13
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 شود.   پرداخت نمی 110301بهاي  ، اضافه110108با پرداخت ردیف  .14

 هاي اجراي شفته، آهک سفید معمولی (هوایی) است.   آهک منظور شده در ردیف .15

هاي مربوط به اجراي کار در هر محل و به هر شکل، منظور شده و هیچ گونـه پرداخـت    هاي مربوط به شفته ریزي، تمام هزینه در ردیف .16

 شود.   اي به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است، پرداخت نمی جداگانه

 شود.   هاي این فصل منظور نشده است و بهاي آن بطور جداگانه از فصل مربوط پرداخت می ه تهیه و نصب میلگرد در ردیفهزین .17

، هزینۀ بارگیري و حمل مصالح سنگی و آب تـا محـل سـاخت قطعـات پـیش سـاختۀ بتنـی و        16تا  13هاي گروههاي  در قیمت ردیف .18

و مشخصات، و همچنین بارگیري قطعات پیش ساختۀ بتنـی از محـل سـاخت و    باراندازي در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه 

منظـور   111503تـا   111501هـاي   ها در ردیف حمل به محل نصب، باراندازي و نصب در نظر گرفته شده است. هزینه بندکشی جدول

 شده است.

کیلومتر منظور شده است. هزینه  1بوط، تا فاصله ، هزینه بارگیري، حمل وباراندازي قطعات مر22تا  17هاي گروههاي  درقیمتهاي ردیف .19

 هاي مربوط در فصل حمل مصالح عمومی، محاسبه خواهد شد.  هاي ساخته شده بتنی، از ردیف کیلومتر براي لوله1حمل مازاد بر 

این بابت صـورت  هاي مربوط در این فصل منظور شده است و پرداخت جداگانه اي از  هزینه قالب بندي قطعات پیش ساخته، در ردیف .20

 نخواهد گرفت.  

متر و پر کردن فضاي خالی پشت کولها با بتن، سنگ الشه یا قلوه سـنگ   10، شامل تهیه، حمل و نصب کول تا عمق 111601بهاي ردیف  .21

گیـرد و   تعلـق مـی   111602بهـاي ردیـف    متر، طبق نقشه و مشخصات است و براي اعماق بیشتر اضافه سانتی 10به ضخامت متوسط تا 

 شود.   بها پرداخت می % اضافه20هاي افقی ومایل  مچنین براي انجام کار در کورهه

اي  هاي این فصل، بهاي پرکردن محل اتصاالت با مصالح مورد نیاز، منظور شده است و از این بابـت پرداخـت جداگانـه    در قیمت ردیف .22

 گیرد.  صورت نمی

 قطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است.  هاي جدولهاي بتنی پیش ساخته، منظور از سطح م در ردیف .23

 شود.   هاي این فصل منظور نشده است. این نوع هزینه ها، جداگانه از فصول مربوط پرداخت می هزینه انجام عملیات خاکی در ردیف .24

 07/1مـال ضـریب   هاي مربوط بـا اع  هاي بتنی یا کولهاي بتنی، نیاز به آبکشی با تلمبه موتوري باشد، بهاي ردیف چنانچه براي نصب لوله .25

 گیرد.  هاي مربوط به زهکشی زیرزمینی تعلق نمی شود. این ضریب، به قیمتهاي نصب لوله پرداخت می

 گیرد.   گونه پرداخت اضافی صورت نمی هزینه افت و شکستگی احتمالی قطعات پیش ساخته، در قیمتها منظور شده و از این بابت هیچ .26

غیرمسلح و پیش ساخته در این فصل، لوله ها و قطعاتی است که طبق مشخصات و به روشهاي منظور از لوله ها و قطعات بتنی مسلح و  .27

 شوند.   مختلف، در کارگاه ساخته می

هاي آبگیـر،   هاي بتنی پیش ساخته، به صورت یکپارچه یا چند قطعه مجزا مانند حوضچه هزینه تهیه و نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه .28

 شود.   پراخت می 111901شابه، با استفاده از ردیف هاي م پارشال فلوم و سازه
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 قابل پرداخت نیست.  110311، ردیف 110312بهاي ردیف  در صورت پرداخت اضافه .29

بندي) وقتی قابل پرداخت  (کرم 110313شود و ردیف  پرداخت نمی 110313و  110301هاي  بهاي ردیف ، اضافه110314با پرداخت ردیف 
 اجرا شده باشد. است که مورد نیاز بوده و
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 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,١٩۵

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ١٠٠ای، با  از مصالح رودخانه

 مکعب بتن.

١١٠١٠١ 

  
 مترمکعب ١,٢٨٢,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ١۵٠ای، با  از مصالح رودخانه

 مکعب بتن.

١١٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٢٢,٠٠٠,١

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ٢٠٠ای، با  از مصالح رودخانه

 مکعب بتن.

١١٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۶٠٠,٠٠٠,١

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
سیمان در متر کیلوگرم  ٢۵٠ای، با  از مصالح رودخانه

 مکعب بتن.

١١٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ١,٧٠٨,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ٣٠٠ای، با  از مصالح رودخانه

 مکعب بتن.

١١٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٧٨۵

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ٣۵٠ای، با  رودخانهاز مصالح 
 مکعب بتن.

١١٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ١,٨۵٩,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۴٠٠ای، با  از مصالح رودخانه

 مکعب بتن.

١١٠١٠٧ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٧۶۵

یا شکسته،  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی
کیلوگرم سیمان در متر  ۴٠٠ای، با  از مصالح رودخانه

مکعب بتن، و بتن ریزی با فینیشر با هر ضخامت، به 
 بندیهای الزم. بندی، رگالژ و قالب انضمام شیب

١١٠١٠٨ 

  

 مترمکعب ٢,٠٣٧,٠٠٠

کیلوگرم سیمان در متر  ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
گابیونی، آپرون و های  مکعب، برای پوشش روی سازه

ها با دست (الینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف  کانال
 متر. سانتی ۶٠کمتر از 

١١٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ١,٨٧٣,٠٠٠

کیلوگرم سیمان در متر  ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
های گابیونی، آپرون و  مکعب، برای پوشش روی سازه

عرض کف ها با دست (الینینگ)، به هر ضخامت، با  کانال
 متر. سانتی ١٢٠تا  ۶٠از 

١١٠٢٠٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ١,٧٧١,٠٠٠

کیلوگرم سیمان در متر  ٢۵٠تهیه مصالح و اجرای بتن 
های گابیونی، آپرون و  مکعب، برای پوشش روی سازه

ها با دست (الینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف  کانال
 متر. سانتی ١٢٠بیش از 

١١٠٢٠٣ 

 مترمکعب ٩١,٠٠٠  
های بتن ریزی، چنانچه بتن در  بها نسبت به ردیف اضافه

 متر یا کمتر اجرا شود.  سانتی ١۵های  ضخامت
١١٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٨٣

های بتن ریزی،برای بتن ریزی  بها نسبت به ردیف اضافه
های  ها، و سایر سازه ها و پایه پل ازپی به باال در دیوار
 متر. ٢ارتفاع های واقع تا  آبخیزداری برای حجم

١١٠٣٠٢ 

  

 مترمکعب ٣٧۴,۵٠٠

های بتن ریزی، برای بتن ریزی  بها نسبت به ردیف اضافه
های   ها، و سایر سازه ها و پایه پل ازپی به باال در دیوار
متر و  ٢های واقع در ارتفاع بیش از  آبخیزداری برای حجم
متر دوبار و  ۶تا  ۴متر یکبار،  ۴تا  ٢برای حجم واقع بین 

 های بیشتر. به همین ترتیب برای ارتفاع

١١٠٣٠٣ 

  
 مترمکعب ١۵۶,۵٠٠

های بتن ریزی، برای بتن ریزی  بها نسبت به ردیف اضافه
ها (دال، تیر و تیرچه) هرگاه ارتفاع تا  تابلیه و پیاده روی پل

 متر باشد. ٢زیر تیر تا 

١١٠٣٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٢۴٣

ریزی، برای بتن ریزی های بتن  بها نسبت به ردیف اضافه
ها (دال، تیر و تیرچه) هرگاه ارتفاع تا  تابلیه و پیاده روی پل

 ۶تا  ۴متر یکبار،  ۴تا  ٢متر باشد و برای  ٢زیر تیر بیش از 
 های بیشتر. متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع

١١٠٣٠۵ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٨٣  
بها هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود و  اضافه

 آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. 
١١٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ٣٠٠,٣۶

های بتن ریزی، برای پرداخت  بها نسبت به ردیف اضافه
ای کردن) ابنیه فنی هیدرولیکی در  سطوح بتنی (لیسه
 معرض جریان آب.

١١٠٣٠٧ 

 مترمکعب ٢٧٠,٠٠٠  
های بتن ریزی، جهت اجرای  بها نسبت به ردیف اضافه
 گیری جریان (پارشال فلوم و مدول).  های اندازه سازه

١١٠٣٠٨ 

 مترمکعب ٨٠٠,۴۴  
های بتن ریزی، در صورت  بها نسبت به ردیف اضافه

 مصرف بتن در بتن مسلح.
١١٠٣٠٩ 

 مترمکعب ٣٠۵,۵٠٠  
ها و  ها و نیز شناژ دیوار ها، بها برای بتن ریزی ستون اضافه

 هایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند. تیر
١١٠٣١٠ 

 مترمکعب ٢١٣,٠٠٠  
هایی که  ها و شناژ ها و تیر بها برای بتن ریزی سقف اضافه

 ریزی شوند. همراه سقف بتن
١١٠٣١١ 

 
 

 

٧۶  
 

 



 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٣٢۵,۵٠٠

هایی که  ها، تیر و شناژ بها برای بتن ریزی سقف اضافه
های شیبدار با  همراه سقف بتن ریزی می شوند در سقف

های قوسی  درصد نسبت به افق، یا سقف٢٠شیب بیش از 
 ها نیاز به قالب بندی نداشته باشد.  که سطح روی آن

١١٠٣١٢ 

 مترمکعب ٢۵,۵٠٠  
آب (حجم کل بتن  بندی بمنظور هدایت بها برای کرم اضافه

 بندی انجام شده مالک محاسبه است). که برای آن کرم
١١٠٣١٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧٧  
بها برای بتن کف سازیها با هر وسیله و به هر  اضافه

 ضخامت.
١١٠٣١۴ 

 ١١٠۴٠١ های بتنی. زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع ٣۴,۵٠٠  

 مترمکعب ٨٠٠,١۴  
های بتن ریزی، در صورتی که  ردیفبها نسبت به  اضافه

 شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.
١١٠۵٠١ 

 کیلوگرم ١  
ها  در بتن و یا مالت ٢بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١به جای سیمان نوع 
١١٠۶٠١ 

 کیلوگرم ١  
ها  در بتن و یا مالت ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١به جای سیمان نوع 
١١٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ١,٨٧٠

بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج  اضافه
های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع  شده در ردیف

 استفاده شود. ١

١١٠۶٠٣ 

  
 کیلوگرم -١,٨٧٠

کسر بها برای کاهش سیمان مصرفی نسبت به عیار درج 
های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع  شده در دریف

 استفاده شود.  ١

١١٠۶٠۴ 

  
 مترمکعب ٢٨۴,۵٠٠

های بتن ریزی، در صورتی که  بها نسبت به ردیف ااضافه
متر  ۴حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 

 مکعب باشد.

١١٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ٢٠٩,٠٠٠

های بتن ریزی، در صورتی که  بها نسبت به ردیف اضافه
متر  ٨تا  ۴حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، از 

 مکعب باشد.

١١٠٧٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢٩۵  
های بتن ریزی، در صورتی که  بها نسبت به ردیف اضافه

 بتن ریزی با پمپ بتن انجام شود.
١١٠٨٠١ 

  
١١,٧٠٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل 
مصرف، به ازای هر یک کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب 

 محاسبه میشود).

١١٠٩٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٨۶  
کیلوگرم  ١٠٠تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 

 آهک شکفته در متر مکعب شفته.
١١١٠٠١ 

 
 

 

٧٧  
 

 



 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,۶١۵

تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و 
کیلوگرم آهک شکفته در متر  ١٠٠ای) و  مخلوط رودخانه

 مکعب شفته.

١١١٠٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٧۵٨

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان 
(Soil-Cement)  کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ١۵٠با

 شفته. 

١١١٠٠٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,٨٧٨  
ای (تونان)  تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب شفته. ١۵٠با 
١١١٠٠۴ 

 مترمکعب ٨١,١٠٠  
به ازای  ١١١٠٠٢و  ١١١٠٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه

 کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته. ۵٠هر 
١١١١٠١ 

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,١٨١  
ها در بتن پس از بتن ریزی، با وسایل و ابزار  بریدن درز

 الزم.
١١١٢٠١ 

 دسیمتر مکعب ۴٠٠,١٩  
های بتنی با ماسه آسفالت  تهیه مصالح و پرکردن درز

 برحسب حجم درز.
١١١٢٠٢ 

 دسیمتر مکعب ٨٠٠,٣۵  
های عمیق بتنی با پالستوفوم،  تهیه مصالح و پرکردن درز

 درز.برحسب حجم 
١١١٢٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴,۴٨۶  
کیلوگرم  ٣٠٠تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار 

 ها. ها و قنات ها، چاه سیمان در متر مکعب، برای روی کانال
١١١٣٠١ 

 مترمکعب ٣,٠۴١,٠٠٠  
تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گاردبلوک)، با بتن به عیار 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٢۵٠
١١١۴٠١ 

  
 مترمکعب ۶,۶۶١,٠٠٠

های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا  تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در متر  ٢۵٠متر مربع، با بتن به عیار  ٠٫٠۵

 .۵به  ١مکعب با مالت ماسه سیمان 

١١١۵٠١ 

  
 مترمکعب ١٨٩,٠٠٠,۵

های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع  تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ٢۵٠متر مربع با بتن به عیار  ٠٫١تا  ٠٫٠۵بیش از 

 .۵به  ١سیمان درمتر مکعب و مالت ماسه سیمان 

١١١۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٣,٧٩٠,٠٠٠

های بتنی پیش ساخته باسطح مقطع  جدول  ونصب تهیه
کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠متر مربع با بتن به عیار  ٠٫١بیش از 

 . ۵به  ١متر مکعب و مالت ماسه سیمان 

١١١۵٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢,٢٩۴

های بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از  تهیه و نصب کول
های لغزشی  متر، به منظور تحکیم الیه ١٠سه قطعه تا عمق 

کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٣۵٠ها با بتن به عیار  و قنات
 بتن به انضمام پر کردن پشت کول.

١١١۶٠١ 

 
 

 

٧٨  
 

 



 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

برای  ١١١۶٠١ های ردیف بها بابت نصب کول اضافه
متر  ٣٠متر تا  ٢٠متر یکبار،  ٢٠متر تا  ١٠افزایش عمق، 

 دوبار و الی آخر.

١١١۶٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٣٧,٠٠٠,٣

تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتنی، با بتن به 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب، بمنظور حفاظت  ٣٠٠عیار 
 ها. شیب

١١١٧٠١ 

 مترمکعب ٠۶٣,٠٠٠,۴  
ها، با  تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی پیش ساخته کانال

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب.  ٣٠٠بتن به عیار 
١١١٨٠١ 

  
 مترمکعب ٣٢١,٠٠٠,۴

های   تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه
کیلوگرم سیمان در  ٣۵٠بتنی پیش ساخته، با بتن به عیار 

 مترمکعب. 

١١١٩٠١ 

 مترمکعب ١,٧٢٩,٠٠٠  
های بتنی پیش ساخته با  نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه

 .۴به  ١مالت ماسه سیمان 
١١١٩٠٢ 

  
 مترطول ١٨٩,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠متر، با بتن به عیار  میلی ١٠٠

 مترمکعب.

١١٢٠٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٠٢

ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر  تهیه مصالح و
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠متر، با بتن به عیار  میلی ١۵٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢٠٠٢ 

  
 مترطول ٢۶۴,۵٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠میلمتر، با بتن به عیار  ٢٠٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢٠٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٠٩

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠متر، با بتن به عیار  میلی ٢۵٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢٠٠۴ 

  
 مترطول ۴۶٠,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر 
سیمان در کیلوگرم  ٣٠٠متر، با بتن به عیار  میلی ٣٠٠داخلی 

 مترمکعب.

١١٢١٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٩۶

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠متر با بتن به عیار  میلی ٣۵٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢١٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٨۶

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠بتن به عیار متر با  میلی ۴٠٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢١٠٣ 

 
 

 

٧٩  
 

 



 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧٨٠,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠متر، با بتن به عیار  میلی ۵٠٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢١٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨٩٢

قطر تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠متر، با بتن به عیار  میلی ۶٠٠داخلی 

 متر مکعب.

١١٢١٠۵ 

  
 مترطول ۶۶٠,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با بتن  میلی ٧٠متر و ضخامت جدار  میلی ۴٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧٣۵

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با بتن  میلی ٧٠متر و ضخامت جدار  میلی ۴۵٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧٩۵

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
بتن متر با  میلی ٧٠متر و ضخامت جدار  میلی ۵٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠٣ 

  
 مترطول ٧٣٩,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با بتن  میلی ٨٠متر و ضخامت جدار  میلی ۶٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠۴۴

لوله بتنی مسلح به قطر تهیه مصالح و ساخت و نصب 
متر با بتن  میلی ١٠٠متر و ضخامت جدار  میلی ٧٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٩٨

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با بتن  میلی ١٠٠متر و ضخامت جدار  میلی ٨٠٠داخلی 
 سیمان در متر مکعب.کیلوگرم  ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠۶ 

  
 مترطول ١,١۶٠,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با بتن  میلی ١٠٠متر و ضخامت جدار  میلی ٩٠٠داخلی 
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠به عیار 

١١٢٢٠٧ 

  
 مترطول ١,٣٨٣,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با  میلی ١٢٠متر و ضخامت جدار  میلی ١٠٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠بتن به عیار 

١١٢٢٠٨ 

  
 مترطول ١,٨٧٨,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با  میلی ١۴٠متر و ضخامت جدار  میلی ١٢٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠بتن به عیار 

١١٢٢٠٩ 

 
 

 

٨٠  
 

 



 یازدهم. بتن و کارهای بتنیفصل 
 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٢,٣٠٩,٠٠٠

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر 
متر با  میلی ١۵٠متر و ضخامت جدار  میلی ١۴٠٠داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب. ٣۵٠بتن به عیار 

١١٢٢١٠ 

 
 

 

٨١  
 

 



 دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زنیفصل 
 ١٣٩٨منابع طبیعی سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و 

  
 دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زنیفصل 

 
  مقدمه 
 

هاي گالري باید بوسیله کارفرما یا مهندس مشاور یا دستگاه نظارت  مشخص و طی صورتجلسه به  محل حفاري چاهها و میله .1
 داده شود.پیمانکار تحویل 

   باشد. منظورحفر چاه به عهده کارفرما میه هاي آن ب کسب مجوزهاي الزم و قانونی و پرداخت هزینه .2

برداري بیشـتر باشـد،    تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت نیاز به نمونه ها چنانچه به علت تغییر جنس طبقات به  درحفاري چاه .3

 گیرد. داختی تعلق نمیبرداري اضافی هیچگونه اضافه پر بابت نمونه

درردیف مدت زمان استراحت موتور پمپ جهت شروع آزمایش (بعد از شستشو و آزمایش) استراحت موتور در آزمایش برگشـت،   .4

 شود. جزو ساعات پمپاژ محسوب می

هاي حفاري در نظر  ، حفر چاه، گمانه و گالري با وسایل دستی و بدون استفاده از ماشین120404تا  120101هاي  در این فصل ردیف .5

 گرفته شده است.

 هاي این فصل، هزینه تهیه مصالح، نظیر فیلتر و آجر و سنگ بابت مهار کول ها و پر کردن پشت  آنهاپیش بینی شده است   در هزینه .6

هاي عملیات خـاکی بـا دسـت و     یات خاکی بعد از اتمام چاه در مورد تسطیح خاکها و یا حمل بیش از ده متر آنها از ردیفسایر عمل .7

 شود. ماشین بر حسب مورد استفاده می

تعریف انواع زمینها از نظر سختی و راحتی کار مانند سخت، خاك نرم و سنگ در فصـل عملیـات خـاکی بـا دسـت در ایـن فصـل         .8

 نماید. نیزصدق می

شود که حرکات زمین در آن بوضوح دیده شود و در هنگـام حفـاري بـدون     هاي ناپایدار و ریزشی به اراضی گفته می اراضی و زمین .9

 گیرد. بها تعلق می درصد اضافه 25ها  هاي حفاري در این نوع زمین نصب کول ادامه حفاري غیر ممکن باشد. به ردیف

هاي  درصد  به قیمت ردیف 50هاي سخت انجام شود،  هاي حفاري در زمین ستفاده از ماشیندر صورتی که چاه زنی دستی و بدون ا .10

 شود. اضافه می 120104تا  120101

هاي  درصد  به قیمت ردیف 50هاي سخت انجام شود،  هاي حفاري در زمین در صورتی که چاه زنی دستی و بدون استفاده از ماشین .11

 شود. اضافه می 120304تا  120301

شـود و چنانچـه    هاي چاه زنی میله اضافه می درصد  به قیمت ردیف 20صورتی که حفاري در کوره و گالري خشک انجام شود، در  .12

 شود. هاي چاه زنی میله اضافه می درصد  به قیمت ردیف 30در کوره و گالري آبدار باشد، 

هـاي چـاه    درصد  از قیمـت ردیـف   5مین شود، کش توسط کارفرما تأ در صورتی که در حفاري در زیر سطح آب، الکترو پمپ کف .13

 شود. زنی در زیر آب کسر می
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 دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زنیفصل 
 ١٣٩٨منابع طبیعی سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و 

  
درصـد از   12کش توسط کارفرما تأمین شـود،   در صورتی که در حفاري در زیر سطح آب، برق یا موتور ژنراتور و الکترو پمپ کف .14

 شود. هاي چاه زنی در زیر سطح آب کسر می قیمت ردیف

درصـد از   18کش و ژنراتور توسـط کارفرمـا تـأمین شـود،      ب، کمپرسور، الکترو پمپ کفدر صورتی که در حفاري در زیر سطح آ .15

 شود. هاي چاه زنی در زیر آب کسر می قیمت ردیف

هاي سخت (کنگلو مرا یا جوشسنگ)، یا مصـالح   چنانچه با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و کارفرما، جنس طبقات از آبرفت .16

 شود. درصد  اضافه می 30هاي آبرفت (در آن عمق)، د، به قیمت حفاري در زمیندرشت دانه (قلوه سنگ) باش

 10تـا   5درصد، با دبـی   20لیتر در ثانیه،  5تا  3درصد، با دبی  10لیتر در ثانیه،  3هاي آرتزین با دبی تا  در صورت حفاري در سفره .17

 شود. هاي آبرفتی اضافه می هاي حفاري در زمین به بهاي ردیف  درصد 100لیتر در ثانیه  10درصد  و با دبی بیش از  50لیتر در ثانیه 

هاي سنگی و آهکی،عملیات تزریق سیمان انجام شود هزینه عملیـات سـیمان    چنانچه براي پر کردن حفره یا جلوگیري از ریزش الیه .18

 شود. هاي تزریق سیمان و حفاري در سنگ محاسبه می کاري و حفاري مجدد در سیمان برابر ردیف

هاي مختلف سال و محل اجراي کار، ممکن است براي حفاري محل شمع و طبق دستور مهندس مشاور یا دسـتگاه   ا توجه به فصلب .19

هـاي ایـن    هـاي مربـوط در سـایر فصـل     نظارت،نیاز به ایجاد سکوي حفاري باشدکه در این صورت بهاي آن براساس واحـد ردیـف  

 فهرست بها پرداخت خواهد شد.

هـاي   هاي سنگین و شمع کوبی، هزینه اجراي عملیات یادشده با اسـتفاده از ردیـف   هاي عمیق و بارگیري شمع در حفاري محل شمع .20

 شود.   آهن محاسبه و پرداخت می واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازي راه يمربوط در فهرست بها

اري نیاز بـه راه دسترسـی باشـد، انجـام آن و پرداخـت      هاي حفاري در محل حف چنانچه براي بردن وسایل حفاري و استقرار دستگاه .21

 هاي مربوط به عهده کارفرماست هزینه

 .محل منبع تامین آب مورد نیاز براي عملیات حفاري باید به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد
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 عملیات حفاری چاه و گمانه زنیدوازدهم. فصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١,٣١٨,٠٠٠  
های نرم و باالی سطح آب، تا عمق  چاه زنی میله در زمین

 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ٢٠
١٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ١,٨٢٢,٠٠٠

های نرم و باالی سطح آب، در عمق  چاه زنی میله در زمین
متری  ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ٣٠تا  ٢٠بیش از 

 اطراف چاه.

١٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٢,١۴٧,٠٠٠

های نرم و باالی سطح آب، در عمق  چاه زنی میله در زمین
متری  ١۵حمل خاک تا شعاع متر و  ۴٠تا  ٣٠بیش از 

 اطراف چاه.

١٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۴٨٩,٠٠٠,٢

های نرم و باالی سطح آب، در عمق  چاه زنی میله در زمین
متری  ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۵٠تا  ۴٠بیش از 

 اطراف چاه.

١٢٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٣,١۵۴

های سنگی و باالی سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا  استفاده

متر و حمل مواد حاصل تا  ٢٠وسایل مشابه آن، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵شعاع 

١٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ۴,۵٢٧,٠٠٠

های سنگی و باالی سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل  ٣٠تا  ٢٠در عمق بیش از وسایل مشابه آن، 
 متری اطراف چاه. ١۵مواد حاصل تا شعاع 

١٢٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٣٧٩,٠٠٠,۶

های سنگی و باالی سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل  ۴٠تا  ٣٠وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ١۵شعاع  مواد حاصل تا

١٢٠٢٠٣ 

  

 مترمکعب ٧,٣٧٧,٠٠٠

های سنگی و باالی سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل  ۵٠تا  ۴٠وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ١۵مواد حاصل تا شعاع 

١٢٠٢٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۵۴۴,٣

های نرم و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زنی میله در زمین
متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠از تلمبه موتوری، تا عمق 

 متری اطراف چاه. ١۵

١٢٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٩٠۵,۴

های نرم و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زنی میله در زمین
و حمل متر  ٣٠تا  ٢٠از تلمبه موتوری، درعمق بیش از 

 متری اطراف چاه. ١۵خاک تا شعاع 

١٢٠٣٠٢ 
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 عملیات حفاری چاه و گمانه زنیدوازدهم. فصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ۵,۴٨٠,٠٠٠

های نرم و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زنی میله در زمین
متر و حمل  ۴٠تا  ٣٠از تلمبه موتوری، در عمق بیش از 

 متری اطراف چاه. ١۵خاک تا شعاع 

١٢٠٣٠٣ 

  
 مترمکعب ١۶٠,٠٠٠,۶

و زیر سطح آب، با استفاده  های نرم چاه زنی میله در زمین
متر و حمل  ۵٠تا  ۴٠از تلمبه موتوری، در عمق بیش از 

 متری اطراف چاه. ١۵خاک تا شعاع 

١٢٠٣٠۴ 

  

 مترمکعب ٨٩٠,٠٠٠,۴

های سنگی و زیر سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد 

متر و حمل مواد  ٢٠آن، تا عمق  منفجره و یا وسایل مشابه
 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع 

١٢٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٩٢۶,۶

های سنگی و زیر سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد 

 ٣٠تا  ٢٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع متر و حمل مواد 

١٢٠۴٠٢ 

  

 مترمکعب ٨,١٩١,٠٠٠

های سنگی و زیر سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد 

 ۴٠تا  ٣٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

١٢٠۴٠٣ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٩,٣٢۵

های سنگی و زیر سطح آب، با  چاه زنی میله در زمین
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد 

 ۵٠تا  ۴٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

١٢٠۴٠۴ 

 مترطول ١,٢۴١,٠٠٠  
 ١٠های آبرفتی، به قطر  ای در زمین به روش ضربه حفاری

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ تا عمق 
١٢٠۵٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٢٨۶  
 ١٠های آبرفتی، به قطر  ای در زمین حفاری به روش ضربه

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا  ۵٠اینچ از عمق 
١٢٠۵٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٣۵۶

 ١٠های آبرفتی، به قطر  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا  ١٠٠اینچ از عمق 

 متر.

١٢٠۵٠٣ 

  
 مترطول ١٩٩,٠٠٠

به ازای  ١٢٠۵٠٣تا  ١٢٠۵٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
اینچ.  ٣۶هر دو اینچ اضافه قطر حفاری یکبار  تا قطر 

 اینچ سه بار). ۶اینچ دوبار و  ۴اینچ یکبار،  ٢(برای 

١٢٠۶٠١ 

  
 مترطول ١٧٢,٠٠٠,۴

ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به روش ضربه
متر و  ۵٠اینچ تا عمق  ١٢تشکیالت سنگی، به قطر 

 متر. ٣برداشت نمونه از هر 

١٢٠٧٠١ 
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 عملیات حفاری چاه و گمانه زنیدوازدهم. فصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,۴,۴٧۵

ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به روش ضربه
متر  ١٠٠تا  ۵٠اینچ در عمق  ١٢سنگی، به قطر تشکیالت 

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر 

١٢٠٧٠٢ 

  
 مترطول ١,١٩٧,٠٠٠

های سنگی به  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ و تبدیل آن به قطر  ١٢ای سنگین به قطر  روش ضربه

 متر. ۵٠اینچ تا عمق  ١۴تا 

١٢٠٨٠١ 

  
 مترطول ١,٢۵٣,٠٠٠

های سنگی به  گمانه شناسایی حفر شده در زمینتراش 
اینچ و تبدیل آن به قطر  ١٢ای سنگین به قطر  روش ضربه

 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ در عمق  ١۴تا 

١٢٠٨٠٢ 

  
 مترطول ١,١٨٢,٠٠٠

حفاری شناسایی به روش دورانی با استفاده از گل حفاری 
اینچ  ٧٫۶٢۵تا  ۶٫٢۵ای، به قطر  های آبرفتی و ماسه در زمین
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا عمق 

١٢٠٩٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢٢۴

حفاری شناسایی به روش دورانی با استفاده از گل حفاری 
اینچ  ٧٫۶٢۵تا  ۶٫٢۵ای، به قطر  های آبرفتی و ماسه در زمین
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا  ۵٠در عمق 

١٢٠٩٠٢ 
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 کاری و کارهای متفرقه سیزدهم. عایقفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 کاری و کارهای متفرقه سیزدهم. عایقفصل 

 
  مقدمه 
 

هاي اجراي رنگ و ضد زنگ،هزینه برس یا سمباده زدن به منظور آماده سازي سطوح براي رنگ آمیزي در نظر گرفته شده  در ردیف .1

است، چنانچه سطوح فلزي به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارتو تایید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته 

 هاي زنگ زدایی پرداخت خواهد شد. ردیف باشد، بهاي آن بر حسب مورد، از

 شود. ، بر حسب وزن کارهاي فلزي زنگ زدایی شده پرداخت می130302و  130301هاي  بهاي واحد ردیف .2

 شود.  بر حسب وزن کارهاي فلزي ضد زنگ یا رنگ آمیزي شده، پرداخت می130306تا 130303هاي  بهاي واحد ردیف .3

برداري مورد نیاز اسـت، بایـد در اسـناد و مـدارك پیمـان منظـور شـود. هزینـه          دوران بهره نقشه و مشخصات ساختمانهایی که براي .4

ساختمانهاي یاد شده، با استفاده از فهرست بهاي واحد رسته ساختمان که در زمان تهیه و بـر آورد هزینـه اجـراي کـار نافـذ اسـت،       

هاي یاد شده، بـر اسـاس پیشـرفت کـار      د.پرداخت ردیفشو محاسبه و به صورت مقطوع بر آورد و در مقابل ردیف مربوط درج می

 شود.  انجام می

هـاي   ) به یکدیگر و جوش مـورد نیـاز واتـر اسـتاپ السـتیکی، در قیمـت      P.V.Cدستمزد چسباندن نوارهاي واتر استاپ پالستیکی ( .5

 مربوط منظور شده است.

منظـور  130702و130701هـاي   اضافی، در قیمـت ردیـف   تمام مصالح و وسایل الزم براي نصب واتر استاپ، به استثناي میلگردهاي .6

 شده است.

، باید به میزان درج شده در نقشه هـا و مشخصـات فنـی بـوده و در هـر      )OVERLAP(در عایق کاریهاي رطوبتی، مقدار همپوشانی  .7

 متر کمتر باشد. سانتی 10صورت، این مقدار نباید از 

هـا اسـت و هزینـه     هـا و صـورت جلسـه    کاري شده، طبق ابعـاد درج شـده نقشـه   مبناي اندازه گیري و پرداخت سطح ظاهري عایق  .8

 هاي این فصل منظور شده است. همپوشانی در ردیف

هاي این فصل، براي انجام کار در تمام سطوح اعم از افقی، قائم، مورب، منحنـی و ماننـد آنهاسـت و هـیچ گونـه       بهاي واحد ردیف .9

 مانند آنها قابل پرداخت نیست. بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و اضافه

 مقدار قیر مورد مصرف در عایق کاري رطوبتی، براي هر یک متر مربع به ترتیب برابر است با : .10

 کیلوگرم براي سطوح افقی،  2کیلوگرم قیر براي سطوح قائم و  5/1. اندود قیري،10-1

 کیلوگرم براي سطوح افقی، 5/3کیلوگرم قیر براي سطوح قائم و  2/ 5. اندود با یک الیه گونی، 10-2

 کیلوگرم براي سطوح افقی. 5کیلوگرم براي سطوح قائم و  5/3. اندود با دو الیه گونی، 10-3
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 کاری و کارهای متفرقه سیزدهم. عایقفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,٧٠٧  
گاههای  تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای تکیه

 آزاد.
١٣٠٢٠١ 

 کیلوگرم ١,١٧٠  
های فلزی یا  سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اسکلت

 میلگرد.
١٣٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٨٧٠,۴  
های فلزی یا میلگرد، به روش ماسه  زدایی اسکلت زنگ

 پاشی (سند بالست). 
١٣٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ١,٨۶٠  
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ، روی اسکلت 

 فلزی.
١٣٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ٢,٨۴٠  
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست اکلیل 

 کارهای فلزی.روغنی شامل آستر و رویه، روی 
١٣٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ٢,٧۴٠  
تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ 

 روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
١٣٠٣٠۵ 

  
 کیلوگرم ۵,۴٠٠

تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست 
رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی به ازای 

 در هر دست رنگ. میکرون ١٠٠

١٣٠٣٠۶ 

 مترمربع ٣١,٣٠٠  
آالت  سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی آهن

 سبک و ساخته شده.
١٣٠٣٠٧ 

  
 کیلوگرم ٣,٠۵٠

 ١٠٠به ازای هر  ١٣٠٣٠۶بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١٠٠میکرون افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپکسی (کسر 

 میکرون به تناسب محاسبه میشود).

١٣٠۴٠١ 

 ١٣٠۵٠١ تهیه و نصب نوار شبرنگ. مترمربع ١,٢۵٨,٠٠٠  

 ١٣٠۵٠٢ تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ. مترمربع ٠٠٠,٧٨۶  

  
 مترمربع ١٠,٧٠٠

 ١۵٠تهیه و نصب نایلون (فیلم پلی اتیلن)، به وزن حدود 
گرم در مترمربع، برای بتن و یا کارهای مشابه آن، که نایلون 

 الزاماً در کار باقی بماند. 

١٣٠۶٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢٣  
متر، از جنس  سانتی ١۵تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 

 پی وی سی.
١٣٠٧٠١ 

 مترطول ٢۵۵,۵٠٠  
متر، از جنس  سانتی ١۵نصب واتر استاپ به عرض تهیه و 

 الستیک.
١٣٠٧٠٢ 

 مترطول ٩,٩۴٠  
متر  سانتی ١، برای هر ١٣٠٧٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر. سانتی ١۵اضافه بر 
١٣٠٨٠١ 

 مترطول ۶,۵٨٠  
متر  سانتی ١، برای هر ١٣٠٧٠٢بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر. سانتی ١۵اضافه بر 
١٣٠٨٠٢ 
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 کاری و کارهای متفرقه سیزدهم. عایقفصل 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٣٠٩٠١ عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری. مترمربع ٧٩,٣٠٠  

 مترمربع ٢٨٣,٠٠٠  
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه 

 گونی.
١٣٠٩٠٢ 

 ١٣٠٩٠٣ عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو الیه گونی. مترمربع ۴٧٩,٠٠٠  

  
 مترمربع ٢٣٣,٠٠٠

روطوبتی با عایق پیش ساخته درجه یک عایق کاری 
 ٣متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تی شو، به ضخامت 

 متر به انضمام قشر آستر. میلی

١٣١٠٠١ 

  
 مترطول 

ها و  بندهای چوبی ـ چپری ـ اپیها و شمع اندود قیری پایه 
 حصارها.

١٣١١٠١ 

  
 مترطول 

حصارها های فلزی بندهای سبک فلزی و  اندود قیری پایه
 ها. و گلخانه

١٣١١٠٢ 

 ١٣١٢٠١ متر. سانتی ٢عایق کاری با آسفالت نرم به ضخامت  مترمربع ٠٠٠,٢١۶  

 مترمربع ٧٨,٨٠٠  
متر  برای هریک سانتی ١٣١٢٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر به تناسب محاسبه میشود. ضخامت اضافی، کسر سانتی
١٣١٢٠٢ 

 مترمربع ١٠٠,۶۴  
عایق کاری با انواع رنگ و ضد زنگ برای هر قشر روی 

 مخازن فلزی. 
١٣١٣٠١ 

  
 مترمربع ۴٢,٠٠٠

عایق کاری توسط پاشیدن مواد روغنی و نفتی و شیمیایی و 
صنعتی برای تثبیت شن و ماسه و سطوح واریزه ای یا کم 

 کردن نفوذپذیری نظیر مالچ پاشی.

١٣١۴٠١ 

  
 مقطوع 

ساختمانهای کنترل، اداری و نگهبانی، تهیه مصالح و اجرای 
 برداری. بمنظور استفاده در دوران بهره

١٣١۵٠١ 

  
 مقطوع 

تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، بمنظور استفاده در 
 دوران بهره برداری.

١٣١۵٠٢ 

 کیلوگرم ۴١٩,٠٠٠  
تهیه و کارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی برای عبور 

 آب.
١٣١۶٠١ 
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 حمل مصالح عمومی.  چهاردهم  فصل

 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 
  

 حمل مصالح عمومی.  چهاردهم  فصل
 

  مقدمه 

  مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  کیلومتر، و همچنین 30  ، تا فاصلۀ تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینۀ .1
 30مازاد بر   حمل  ).هزینۀ2بند   موضوع  مصالح  استثناي  (به  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  در قیمت

سایر   شود و براي می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد، بر اساس  ، بر حسب ینتب  هاي ، لوله آهک،  فوالد، سیمان  کیلومتر، تنها براي
 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزینۀ  گونه ، هیچ مصالح

در   کیلومتر و باراندازي 1تا   و حمل  يبارگیر  ، هزینۀ بتنی  ساخته پیش  و قطعات  لوله  ، فیلتر و همچنین ، بنایی بتن  سنگی  و مصالح  آب  براي .2
  کیلومتر، براي 1مازاد بر   حمل  هزینۀ  پرداخت  .نحوة است شده  بها در نظر گرفته فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ، در ردیف مصرف  محل
 . است شده  ، تعیین فصل  یا این  وطمرب  هاي فصل  مورد در مقدمه  ، بر حسب ساخته پیش  بتنی  قطعات  و همچنین  سنگی  ، مصالح آب

  زیر تعیین  شرح  گیرد، به قرار می  کیلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزینۀ  در محاسبۀ  که 1بند   موضوع  از مصالح  مقادیر هر یک .3
 : یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  اسبۀمح  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزینه  محاسبۀ  تنها براي  شده  شود.مقادیر تعیین می

 و آهک  سیمان .1ـ3 
 : بتنی  ساخته پیش  و قطعات  بتن  تهیۀ  براي  سیمان .1ـ1ـ3 
 شود. می  ، محاسبه و آهک سیمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در بتن ، آهک و شفته عیار سیمان  ، براساس مقدار سیمان 
 : سنگی  بنایی  کارهاي  مالت  تهیۀ  براي  سیمان .2ـ1ـ3 
  میزان ، به بنایی  در کارهاي  مالت  و حجم  شده  ، محاسبه سیمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در مالت  عیار سیمان  به  ، با توجه مقدار سیمان 

 شود. منظور می  بنایی  کارهاي  کل  درصد حجم 30
 : سیمانی  اندودهاي  مالت  تهیه  براي  سیمان .3ـ1ـ3 
  با توجه  سیمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در مالت  عیار سیمان  ، براساس پرکننده  و مالتهاي  اندودکاري  در مالت  مقدار سیمان 

 شود. می  اندودها محاسبه  ضخامت به
 فوالد .2ـ3 
و   تقویتی  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشی ، ناودانی تیرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از میلگرد و پروفیلهاي فوالد مصرفی  کیلوگرم 1هر   ازاي به 

 شود. ، منظور می حمل  بابت  کیلوگرم 05/1شود،  می  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه  مشخصات  براساس  که  اتصالی
 شود: می  زیر تعیین  شرح ، به حمل  هزینۀ  پرداخت  ، براي سیمان  مبدأ حمل .4
  محل  حالت  .در این است  مربوط  کارخانۀ  ، محل شود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  که  در صورتی .1ـ4 

 کارفرما برسد.  تأیید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب خرید باید قبالً به
  (که  داخلی  سیمان  کارخانۀ  نزدیکترین  ، محل نشود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي رخانهاز کا به طور مستقیم  سیمان  که  در صورتی .2ـ4 

 کند)، خواهدبود. خرید تولید می  مورد نظر را در زمان  سیمان
 شود: می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، براي  مبدأ حمل .5
تولید خرید از   براي  شود، مبدأ حمل  خریداري بورس کاالیا   داخلی  هاي تولید کنندگان کارخانهاز  به طور مستقیم، فوالد  که  در صورتی .1ـ5

  خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  محل بورس کاال،  خریدهاي  و براي کارخانه  تولید  محل  داخلیهاي  کنندگان کارخانه
 کارفرما برسد.  ر یا دستگاه نظارت و تصویبتأیید مهندس مشاو باید قبالً به
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 حمل مصالح عمومی.  چهاردهم  فصل

 ١٣٩٨سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 
  

نزدیکترین محل   ،نشود، مبدأ حمل  خریداري  بورس کاالیا هاي داخلی  تولید کنندگان کارخانهاز  فوالد به طور مستقیم  که  در صورتی .2ـ5
 شوند.  یز جزو تولیدکنندگان محسوب میهاي نورد ن کند. کارخانه تولید کارخانه فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

  در دفترچۀ  که  و در مورد راههایی  است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچۀ  آخرین  طبق  راه  ، نزدیکترین حمل  مسافت  تعیین  مبناي .6
آنها   ر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، فاصلۀنظ  طبق  فاصله  کوتاهترین  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعیین  براي  مسافتی  یاد شده

 شود. می  تعیین
  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، طبق 450(مبدأ تا مقصد) تا   حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل  بهاي .7

  ضریب  ، با اعمال پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس 450بیشتر از   حمل  شود و اگر مسافت می  پرداخت
  شود، بهاي  حمل  فله  بصورت  آهک  چنانچه .شود کیلومتر پرداخت می 30هاي مربوط براي تمام طول مسیر پس از کسر  به ردیف 50/1
 شود. می  پرداخت هاي مربوط به حمل آهک پاکتی نیز از ردیف  آن

  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  این  هاي ردیف  مورد، بهاي  شود، بر حسب  انجام  و شنی  خاکی  در راههاي  مصالح  حمل  که  در صورتی .8
 شود. می

برابر قیمت  5/1شود، حسب مورد معادل  هزینه حمل مصالح سبک و حجیم که توسط کارفرما براي نصب و اجرا تحویل پیمانکار می .9
 شود. پرداخت می 140106تا  140101هاي  ردیف

ها توسط وسایل هوابرد (نظیر هواپیما و چرخ بال) توسط کارفرما هزینه آن طبق استعالم از  در صورت تایید ضرورت حمل مصالح و نهاده
 شود. مراجع مربوط تعیین و پرداخت می
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 حمل مصالح عمومی.  چهاردهم  فصل

 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر -تن  ٢,٠٢٠  
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد 

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر، تا  ٣٠بر 
١۴٠١٠١ 

 کیلومتر -تن  ١,٣۶٠  
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا  ٧۵بر 
١۴٠١٠٢ 

 کیلومتر -تن  ٨۶٠  
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا  ١۵٠بر 
١۴٠١٠٣ 

 کیلومتر -تن  ٧٠۵  
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد 

 کیلومتر.  ۴۵٠کیلومتر، تا  ٣٠٠بر 
١۴٠١٠۴ 

 کیلومتر -تن  ۶٠۵  
حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد 

 کیلومتر.  ٧۵٠کیلومتر، تا  ۴۵٠بر 
١۴٠١٠۵ 

 کیلومتر -تن  ۵٠۵  
پاکتی برای مسافت مازاد حمل فوالد، سیمان پاکتی و آهک 

 کیلومتر . ٧۵٠بر 
١۴٠١٠۶ 

  ١۴٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میلی ٢٠٠تا  ١٠٠حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 مسافت مازاد بر یک کیلومتر.

١۴٠٣٠١ 

  ٣٢٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میلی ٣۵٠تا  ٢۵٠حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 کیلومتر.مسافت مازاد بر یک 

١۴٠٣٠٢ 

  ۶٠۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میلی ۵٠٠تا  ۴٠٠حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 مسافت مازاد بر یک کیلومتر.

١۴٠٣٠٣ 

  ٧٧٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میلی ٧٠٠تا  ۶٠٠حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 مسافت مازاد بر یک کیلومتر.

١۴٠٣٠۴ 

  ١,۴۶٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میلی ١٠٠٠تا  ٨٠٠حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 مسافت مازاد بر یک کیلومتر.

١۴٠٣٠۵ 

  ٢,٣۵٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میلی ١۴٠٠تا  ١٢٠٠حمل انواع لوله بتنی به قطر 
 مسافت مازاد بر یک کیلومتر.

١۴٠٣٠۶ 

  
 

 –کیلوگرم 
 کیلومتر

پلی اتیلن به  ، P.V.Cهای پالستیکی  حمل انواع لوله
ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر  صورت کالفی یا شاخه

 کیلومتر.  ٣٠

١۴٠٣٠٧ 

 ١۴٠۴٠١ کیلومتر. ٧۵تا  ٣٠حمل قیر فله برای مسافت مازاد بر  کیلومتر -تن  ١٩٠  

 ١۴٠۴٠٢ کیلومتر. ٧۵حمل قیر فله برای مسافت مازاد بر  کیلومتر -تن  ٣٨۵  

 ١۴٠۴٠٣ حمل مالچ نفتی به وسیله تریلی. کیلومتر -تن  ١,٠٢٠  
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 های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح نهادهحمل .  پانزدهم  فصل

 
  مقدمه 
 

هاي مصرفی امورکشاورزي و منابع  هاي مدت زمان بارگیري، حمل، مدت زمان باراندازي (تخلیه) مصالح و نهاده . در این فصل هزینه1

هاي قبل و  ها و فصل صراحت در ردیف طبیعی و آبخیزداري از محل تهیه تا محل مصرف، در نظر گرفته شده است (بجز آنچه که به

 این فهرست بهاء آمده است). 14فصل 

. منظور از خاك در این فصل خاکهاي مغذي و آلی مورد مصارف کشاورزي و گیاهی است. خاکهاي دیگر نظیر خاکهاي صنعتی، 2

  باشد. تن در متر مکعب می 4/1شود و وزن مخصوص آن حداکثر  معدنی، ساختمانی را شامل نمی

هاي گیاهی، بذر، کود، سم و امثال آنها) باید از قبل به تایید مهندس  هاي گیاهی و کشاورزي و منابع طبیعی (گونه . محل خرید نهاده3

هاي یاد شده براي پرداخت هزینه حمل، محل تحویل  مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما برسد. مبداء حمل مصالح و نهاده

 ت. (محل خرید) آنها اس

نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازي است و در مورد راههایی که در . مبناي تعیین مسافت حمل، 4

دفترچه یادشده مسافتی براي آنها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله طبق نظر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، فاصله 

 شود.  آنها تعیین می

انجام شود،  1هاي گیاهی و کشاورزي و منابع طبیعی با ماشین در راههاي خاکی و شنی درجه  . در صورتی که حمل مصالح و نهاده5

 شود.  درصد پرداخت می 20هاي این فصل به اضافه  برحسب مورد، بهاي ردیف

انجام شود، بر  2اشین در راههاي خاکی و شنی درجه هاي گیاهی و کشاورزي و منابع طبیعی با م . در صورتی که حمل مصالح و نهاده5-1

 شود.  درصد پرداخت می 30هاي این فصل به اضافه  حسب مورد، ردیف

هاي این فصل به  انجام شود،بر حسب مورد، بهاي ردیف 3. در صورتی که حمل مصالح با ماشین در راههاي خاکی و شنی درجه 5-2

 شود. درصد پرداخت می 50اضافه 

هاي  ون، مالرو و امثال آن انجام شود، بر حسب مورد طبق بهاي ردیفغورتی که حمل  مصالح در راههاي خاکی و شنی و با فر. درص5-3

 شود. این فصل، پرداخت می

 شود. . حمل مصالح توسط وسایل هوابرد (نظیر هواپیماو چرخ بال) طبق استعالم از مراجع مربوط انجام می6

و  150201هاي  درصد بهاي ردیف 80کیلوگرم با ماشین معادل  2هاي با وزن باالتر از  ي و گلدانی در گلدانا . هزینه حمل گیاهان بوته7

 کیلو گرم، قابل محاسبه و پرداخت است. 2ها مازاد بر  به نسبت افزایش وزن گلدان 150202

سبت افزایش مساحت قاعده گلدان (به نسبت افزایش متر با ماشین به ن سانتی 10. هزینه حمل نهال گلدانی در گلدانهاي با قطر بیش از 8

 قابل محاسبه و پرداخت است. 150302و  150301هاي  قطر گلدان) نسبت به ردیف

متر توسط ماشین به نسبت افزایش قطر ساقه (تنه)  سانتی 2. هزینه حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه دار با قطر ساقه (تنه) بیشتر از 9

 قابل محاسبه و پرداخت است. 150503تا  150502هاي  نسبت به ردیف

 9و  8، 7، نظیر بندهاي 151403تا  151301و  151103تا  151001هاي  هاي حمل غیر ماشینی از ردیف . اضافه هزینه حمل تمام ردیف10

 فوق قابل محاسبه و پرداخت است.

 متر اول، بصورت زیر قابل محاسبه و پرداخت است: 50متر به جز  1000هاي حمل دستی براي تا فاصله  . هزینه حمل کلیه ردیف11
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 های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
یابد، یکصد متر اول یکبار،  درصد افزایش می 10متر،  100هاي حمل توسط کارگر براي هر  بها به) کلیه ردیف الف. هزینه حمل (اضافه

 شود. یکصد متر دوم دوبار و همینطور الی آخر، که به ردیف حمل ما قبل اضافه می

یکصد متر یابد،  درصد افزایش می 5متر،  100با وسیله دستی مانند فرغون براي هر  هاي حمل بها به) کلیه ردیف اضافههزینه حمل ( ب.

 شود. اول یکبار، یکصد متر دوم دوبار و همینطور الی آخر، که به ردیف حمل ما قبل اضافه می

 براي سهولت محاسبه، به جدول ضرایب محاسبه حمل دستی مراجعه فرمایید.

یکصد متر اول یکبار، یکصد یابد،  درصد کاهش می 5متر،  100با چهارپا براي هر هاي حمل  هزینه حمل (کاهش بها به) کلیه ردیفج. 

 شود. متر دوم دوبار و همینطور الی آخر، که به ردیف حمل ما قبل اضافه می

دار  گلدانی و قلمه و پاجوش و نهال ریشه هاي اي و نهال که گیاهان بوته هاي حمل، در صورتی . نسبت به کلیه ردیف12

بها قابل محاسبه و پرداخت است. و براي سهولت محاسبه به جدول ضرایب محاسبه دستی  درصد اضافه 40حساس باشد 

 شود. متر محاسبه می 1000(جدول زیر) مراجعه شود. براي فواصل بیشتر از یک کیلومتر نظیر فاصله تا 

 
 هاي کشاورزي و منابع طبیعی تا یک کیلو متر جدول ضرایب محاسبه هزینه حمل دستی مصالح و نهاده

 (به استثناي چوب آالت جنگلی)
 فاصله ردیف

 (برحسب متر)
 فواصل

 (برحسب متر)
حمل دستی توسط 

 نیروي کارگر
حمل دستی توسط وسیله 

 دستی مانند فرغون
 حمل با چهارپا

1 100 150-50 1/1 05/1 95% 
2 200 250-150 2/1 10/1 90% 
3 300 350-250 3/1 15/1 85% 
4 400 450-350 4/1 20/1 80% 
5 500 550-450 5/1 25/1 75% 
6 600 650-550 6/1 30/1 70% 
7 700 750-650 7/1 35/1 65% 
8 800 850-750 8/1 40/1 60% 
9 900 950-850 9/1 45/1 55% 
10 1000 1050-950 2 50/1 50% 
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 های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر ۴١  
 ٣٠های تا فاصله  ای و گلدانی در گلدان حمل گیاهان بوته

 بوته یا گلدان. ١٠٠٠کیلومتری با ماشین، بر حسب هر 
١۵٠٢٠١ 

 کیلومتر ٨٫٢  
مازاد بر   مسافت حمل ای و گلدانی برای  گیاهان بوته  حمل

 بوته یا گلدان. ١٠٠٠کیلومتر، بر حسب هر   ٣٠
١۵٠٢٠٢ 

  
 کیلومتر 

متر  سانتی ١٠های به قطر تا  حمل نهال گلدانی در گلدان
کیلومتر، بر حسب هر  ٣٠توسط ماشین از نهالستان تا فاصله 

 گلدان. ١٠٠٠

١۵٠٣٠١ 

  
 کیلومتر 

متر  سانتی ١٠های به قطر تا  حمل نهال گلدانی در گلدان
 ٣٠توسط ماشین از نهالستان برای مسافت حمل بیش از 

 گلدان. ١٠٠٠بر حسب هر کیلومتر، 

١۵٠٣٠٢ 

  
 کیلومتر 

، در صورتی ١۵٠٣٠٢و   ١۵٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر باشد. سانتی ١٠ها بیش از  که قطر گلدان

١۵٠۴٠١ 

  
 کیلومتر ٢٧

دار به قطر ساقه (تنه)  حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه
 ٣٠متر از نهالستان برای مسافت حمل تا  سانتی ٢حداکثر 

 اصله.  ١٠٠٠کیلومتر به ازای هر 

١۵٠۵٠١ 

  
 کیلومتر 

دار به قطر ساقه (تنه)  حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه
 متر از نهالستان برای مسافت حمل بیش از سانتی ٢حداکثر 

 اصله. ١٠٠٠کیلومتر بر حسب   ٣٠

١۵٠۵٠٢ 

  
 کیلومتر 

در  ١۵٠۵٠٢تا  ١۵٠۵٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
 ٢دار و پاجوش) بیش از  ریشه قطر قلمه (نهال   صورتی که

 متر باشد. سانتی

١۵٠۶٠١ 

  

 کیلوگرم ٢٧٠

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک،  حمل 
گابیون، میلگرد، چوب و چپر، کود، مخلوط آنها، آب، 

سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با دست کارگر، به ازای هر 
 متر. ۵٠

١۵٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٢۵٠

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک،  حمل 
کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، چوب و چپر، 
 سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دستی مانند

 متر. ۵٠فرغون، به ازای هر 

١۵٠٧٠٢ 

  

 کیلوگرم ١۶۵

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک،  حمل 
کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، چوب و چپر، 
سیمان و سیم خاردار و نظایر آن به وسیله چهارپا، به ازای 

 متر. ۵٠هر 

١۵٠٧٠٣ 
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 های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٠٠٠,۴  
کول با دست کارگر، به ازای هر الستیک فرسوده و نیم   حمل

 متر. ۵٠
١۵٠٩٠١ 

 عدد ٢,٠٠٠  
الستیک فرسوده و نیم کول با وسیله دستی مانند   حمل

 متر. ۵٠فرغون، به ازای هر 
١۵٠٩٠٢ 

 عدد ٢٠٠,۴  
 ۵٠الستیک فرسوده و نیم کول با چهارپا، به ازای هر   حمل
 متر.

١۵٠٩٠٣ 

 ١۵١٠٠١ متر. ۵٠کارگر، به ازای هر بوته گلدانی  با دست   حمل بوته ۶٠٠  

 بوته ٣٧٠  
بوته گلدانی با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر   حمل

 متر. ۵٠
١۵١٠٠٢ 

 ١۵١٠٠٣ متر. ۵٠بوته گلدانی با  چهارپا، به ازای هر   حمل بوته ۵٩۵  

 اصله ٧٠  
با دست   حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت

 متر. ۵٠هر کارگر، به ازای 
١۵١١٠١ 

 اصله ۵۶  
حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با وسیله 

 متر. ۵٠دستی مانند فرغون، به ازای هر 
١۵١١٠٢ 

 اصله ١١٠  
حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با چهارپا، 

 متر. ۵٠به ازای هر 
١۵١١٠٣ 

 کیلوگرم ٧۴  
ماشین به محل مصرف با بذر و کود از محل تخلیه   حمل

 متر. ۵٠دست کارگر، به ازای هر 
١۵١٢٠١ 

 کیلوگرم ۶١  
بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با   حمل

 متر. ۵٠وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر 
١۵١٢٠٢ 

 کیلوگرم ١۴٠  
بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با    حمل

 متر. ۵٠چهارپا، به ازای هر 
١۵١٢٠٣ 

  
 اصله ٣۵۵

متر، بدون  سانتی ٢نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا   حمل
تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت)   گلدان از محل

 متر. ۵٠دست کارگر، به ازای هر  با 

١۵١٣٠١ 

  
 اصله ٢٩٠

متر، بدون  سانتی ٢نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا  حمل 
غرس (کاشت) با   ماشین تا محلتخلیه   گلدان از محل

 متر. ۵٠وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر 

١۵١٣٠٢ 

  
 اصله ٢٢۵

متر، بدون  سانتی ٢نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا   حمل
تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت) با    گلدان از محل

 متر. ۵٠چهارپا، به ازای هر 

١۵١٣٠٣ 
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 های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 گلدان ٨٩٠

متر از  سانتی ١٠در گلدانهای به قطر تا  نهال گلدانی  حمل
محل تخلیه به محل غرس (کاشت)  با دست کارگر، به ازای 

 متر. ۵٠هر 

١۵١۴٠١ 

  
 گلدان ۵٨٠

متر از  سانتی ١٠نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا   حمل
محل تخلیه به محل غرس (کاشت) با وسیله دستی مانند 

 متر. ۵٠فرغون، به ازای هر 

١۵١۴٠٢ 

  
 گلدان ٩٠۵

متر از  سانتی ١٠نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا   حمل
محل تخلیه به محل غرس (کاشت) با  چهارپا، به ازای هر 

 متر. ۵٠

١۵١۴٠٣ 

  
 گلدان 

در  ١۵١۴٠٣تا  ١۵١۴٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر باشد (به  سانتی ١٠صورتی که قطر گلدانها بیش از 

 مساحت قاعده گلدان).نسبت افزایش 

١۵١۵٠١ 

  
 اصله 

ها  ها و قلمه های حمل پاجوش به ردیف  بها نسبت اضافه
متر در ساقه (به نسبت افزایش  سانتی ٢برای قطر بیش از  

 قطر).

١۵١۶٠١ 

  
 گلدان 

های گلدانی حساس  بهای حمل در صورتی که نهال اضافه
 باشند.

١۵١٧٠١ 

  
 اصله 

صورتی که قلمه ـ پاجوش یا نهال بهای حمل در  اضافه
 دار حساس باشد. ریشه

١۵١٨٠١ 
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 برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل

 
  مقدمه 
 

اي  چوبها، اعم از جنگلی و دست کاشت به دو گروه چوبهاي سخت و چوبهاي نرم دسته بندي شـده کـه در دسـتورالعمل جداگانـه     .1
 فهرست و ارایه شده است.

هـاي مربـوط    آیین نامه هـا و دسـتورالعمل  با اره موتوري (زنجیري)  براساس رعایت اصول فنی، سرپا منظور از قطع، بریدن درخت  .2
 درجه) منظور شده است. 10هاي درج شده براي مناطق هموار (تا شیب  است و ارقام ردیف

شـود. و در   هاي قطع، قطر برابر سینه درخت مبناي اندازه گیري است وتوسط خط کش دوبازو (کالیپر) انـدازه گیـري مـی    در ردیف .3
 هاي مختلف مالك محاسبه است. میانگین دو و یا سه بار اندازه گیري در جهتکه مقطع دایره اي نباشد،  صورتی

هـاي طبقـات    حدفاصل دو طبقه قطري باشد، بـه نسـبت تغییـرات ردیـف     درصورتی که قطر برابر سینه، هاي قطع درخت، در ردیف .4
تر از یقه درخـت در قسـمت بـاالي شـیب     م 3/1قطر برابر سینه عبارت از قطر درخت در ارتفاع  شود. قطري پایین و باال محاسبه می

 باشد. زمین از خاك می
هاي نرم (اعم از پهن برگان و سوزنی برگان جنگلی یا دست کاشـت) باشـد، کـاهش     چنانچه درخت مورد قطع و استحصال از گونه .5

 گیرد. هاي قطع و استحصال درختان سخت چوب تعلق می به ردیف درصد 20بهایی برابر 
درصـد   5بهایی برابر  درصد افزایش درجه شیب، اضافه 10درصد واقع شود، براي هر  30دار بیش از  در مناطق شیب در قطع درختان .6

بهاي مذکور در پیوسـت   بها جدا از اضافه درصد قابل اعمال است. (این اضافه 100گیرد و تا شیب  هاي مربوط تعلق می به ارقام ردیف
درجه در سطح عمود بر سطح متوسـط شـیب دامنـه اسـت. شـیب       30در این مرحله تا ضرایب است). تمایل محور قایم بر درخت 

 1:25000هـاي دیجیتـالی    درصد درختان قابل قطع در کتابجه طرح جنگلداري یا نقشـه  70عرصه، متوسط شیب منطقه نشانه گذاري 
 مناطق جنگلی است.

و استقرار تنه درخت در محل مناسب براي انجام بینه زنی و سـایر  بري  تاجاز  منظور از آماده کردن تنه درخت براي بینه زنی، عبارت .7
 عملیات تبدیل است.

گـردد. در محاسـبه    عملیات آماده کردن تنه درخت براي بینه زنی جزو مرحله قطع درخت بوده و بابت آن هزینه اضافه پرداخت نمی .8
اي تولید هر متر مکعب گرد بینه بدون توجـه بـه ابعـاد آن    هاي مرحله بینه زنی درخت مقطوعه براي استفاده کنندگان به هزینه ردیف

 مالك محاسبه هزینه است.
منظور ازتهیه در این فصل، انجام فعالیتهاي اجرایی تا آماده نمودن محصوالت و مقطوعات است و شـامل قیمـت (بهـاي)مواد اولیـه      .9

 شود. (چوب) و حمل نمی

سسه اسـتاندارد  وم 1373مورخ آبان  3506کاشت، طبق استاندارد شماره تعاریف و ابعاد چوب آالت و مقطوعات جنگلی و دست  .10
 باشد. و تحقیقات صنعتی ایران می

ایستگاه چـوب آالت (اعـم از    (حاشیه) جاده جنگلی یا تا کنار از پاي کنده هزینه بارگیري و حمل و تخلیه چوب آالت و مقطوعات .11
 شود. رداخت میهاي مربوط محاسبه و پ جداگانه از ردیف م)یموقت و دا

باشد و به ازاي هر یک کیلومترافزایش فاصله حمل گـرده بینـه،    کیلومتر می 2براي فاصله حداکثر تا  11بند هزینه حمل مقطوعات در  .12
 یابد. درصد نسبت به هزینه ردیف مورد نظر افزایش می 20چوب آالت الواري و کاتین و هیزم 

ملیاتی است که از طریق آنهـا بتـوان چـوب آالت و مقطوعـات را در مقابـل آفـات و       منظور از نگهداري در این فصل، انجام کلیه ع .13
 امراض محافظت نمود.
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اي  ها، تهیه خاك مناسب براي پر کردن جاي ریشه به هزینـه پیمانکـار اسـت و بهـاي جداگانـه      کن کردن درخت هاي ریشه در ردیف .14

 ر پیشنهاد قیمت خود منظور کند.شود و پیمانکار باید هزینه را د براي تهیه خاك پرداخت نمی

قطع درخت سرپا، خارج کردن چوب آن از عرصه جنگل، تبدیل، انتقال و دسته بندي چـوب آالت و مقطوعـات تـا کنـار (حاشـیه)       .15
هاي مربوط محاسبه و پرداخـت   جاده جنگلی یا ایستگاه چوب آالت (اعم از موقت و دایم) و بارگیري و حمل آن جداگانه از ردیف

 .شود می
ها بتـوان ضـمن حفـظ کیفیـت موجـود چـوب        منظور از حفاظت و نگهداري در این فصل، انجام کلیه عملیاتی است که از طریق آن .16

 ها را در مقابل آفات و امراض و سایر خطرات محافظت نمود و شامل نگهبانی و حراست آن نیست. آالت، آن

ت و آماده سازي آن براي افکندن آن در مسیر تعیین شده و تعیین هزینه قطع درخت سرپا شامل دستمزدهاي پاك کردن اطراف درخ .17
 شود. بهایی بابت آن پرداخت نمی مسیر افکندن آن و نیز ایجاد مسیر فرار اضطراري بوده و اضافه

رحلـه  متر در قسمت باریک آن جزو مرحله آماده سازي براي بینه زنی و م سانت 15هاي درخت مقطوعه تا قطر  تاج بري تنه و شاخه .18
 شود. اي پرداخت نمی قطع است. بابت آن هزینه

 هاي قطور، تولید کاتین است. حاصل قطعه قطعه کردن تنه یا ساقه اصلی، تولید گرد بینه و شاخه .19

 7هاي به اقطـار   هیزم سوخت یا صنعتی از شکافتن یا تبدیل تنه هیزمی به قطعات سبک قابل جابجایی توسط کارگر، و بریدن شاخه .20
 شود. بهایی بابت آن پرداخت نمی متر به قطعات یک متري جزو مرحله تولید به هیزم است و اضافه نتیسا 15تا 

بهـایی بابـت    هزینه تولید هیزم براي تهیه ذغال یا تهیه کوره ذغال اعم از سنتی یا صنعتی جزو مراحل تولید ذغال بوده و هزینه اضافه .21
 گردد. نار جاده یا ایستگاه مانند سایر تولیدات محاسبه و تعیین میگردد. هزینه حمل آن از عرصه به ک آن تعلق نمی

گردند، در رژیم تک گزینـی و نزدیـک بـه طبیعـت      هاي تولیدي و احیایی فقط در رژیم جنگلداري تدریجی پناهی تفکیک می عرصه .22
 شود. رداخت نمیگیرد. بابت صرفا تولیدي یا احیایی بودن عرصه هزینه اضافی پ عملیات در تمام عرصه صورت می

هـاي عرصـه و درصـد     هاي قابل پرداخت به عملیات تولید چوب آالت شامل متوسط شـیب  بها هاي جنگل داري اضافه در کلیه رژیم .23
گردد. شـیب   باشد. تاثیر این عوامل در خارج کردن چوب از عرصه جنگل را نیز شامل می اي می اي و بوته انبوهی از پوشش درختچه

 گردد. متوسط شیب عرصه فعالیت بوده و کل عرصه جنگل را شامل نمی 6ف بند عرصه بر اساس تعری

 شود. بهایی بابت آن پرداخت نمی جمع آوري و استربندي هیزم در حاشیه جنگلی یا دپو موقت جزو مراحل تولید بوده و اضافه .24

ز  و اسـتقرار و برچیـدن کارگـاه اسـت و     هاي تجهی ساخت برگ به منظور استقرار عوامل و تجهیزات بهره برداري جنگل جزو هزینه .25
 گردد. بهایی پرداخت نمی بابت آن اضافه

داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت مشبک عمودي و افقی و چیدمان و دسته بندي گردبینه در حاشیه جاده جنگلـی یـا    .26
 گیرد. نمی دپو جزو مرحله خارج کردن محصوالت از عرصه جنگل بوده و هزینه اضافی بابت آن تعلق

ها تا محیط متوسـط   ها به منظور تپه پایه، ستون و تیر و نظایر آن هاي گرد جهت صاف کردن محیط آن گره زدایی از گردبینه و چوب .27
 شود. اي اضافی براي آن پرداخت نمی متر جزو مراحل تولید بوده و هرینه سانتی 30

 سرپا در مرحله نشانه گذاري است.معیار حجم درخت سرپا براي محاسبات هزینه قطع حجم درخت  .28

 04/1و ارتفاع  1×1هاي با مقطع دایره شکل به طول یک متر در فضاي مکعبی شکل به ابعاد قاعده  ) عبارت است از حجم چوبEsterاستر (
 باشد. مترمکعب می 6/0متر بوده و معادل 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 اصله ٨,٩۴٠  
متر در زمین هموار  سانتی ١٠قطع درخت با  قطر برابر سینه 

 های چوب سخت. گونهدرصد) از  ١٠(تا شیب 
١۶٠٣٠١ 

 اصله ٣٩٠,۶  
متر  سانتی ١٠برای هر  ١۶٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 افزایش قطر برابر سینه.
١۶٠۴٠١ 

  
 اصله ٣٢,٣٠٠

آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی (تهیه گرده بینه) با قطر 
متر از درختان قطع شده سخت چوب با  سانتی ٣٠متوسط 

 کارهای الزم.انجام کلیه 

١۶٠۵٠١ 

  

 اصله ٨,٠۶٠

برای افزایش قطر  ١۶٠۵٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
متر اضافی  به طبقه  قطری ما  سانتی ١٠متوسط به ازای هر 

متر اضافی اول یکبار،  سانتی ١٠قبل اضافه میگردد. ، برای 
متر اضافی سوم  سانتی ١٠متر اضافی دوم دو بار و  سانتی ١٠

 همین طور الی آخر به صورت تجمع مقادیر. سه بار و 

١۶٠۶٠١ 

 درصد -٢٠  
در  ١۶٠۴٠١و  ١۶٠٣٠١های  کسر بها نسبت به ردیف

 صورتی که گونه چوب نرم باشد.
١۶٠۶٠٢ 

 ١۶٠٧٠١ هزینه تهیه گرده بینه. مترمکعب   

  
 مترطول 

های گرده و صاف کردن محیط آنها  زدایی از چوب گره
 ٣٠تیر، ستون و... تا محیط متوسط بمنظور تهیه پایه، 

 متر. سانتی

١۶٠٧٠٢ 

  
 مترطول 

 ٣٠های گرده تا محیط متوسط  پوست کندن چوب
 متر. سانتی

١۶٠٧٠٣ 

  
 مترطول 

با ازای  ١۶٠٧٠٣و  ١۶٠٧٠٢بها نسبت به ردیفهای  اضافه
 متر به محیط متوسط. سانتی ١٠افزایش هر 

١۶٠٧٠۴ 

  
 اصله 

تبر زدن تنه درختان بمنظور زودتر مثمر شدن آنها یا کاهش 
 رشد ارتفاعی (غرورگیری). 

١۶٠٧٠۵ 

 هر پالک ٢٠,١٠٠  
دستمزد نصب و یا بستن پالک شناسایی (شناسنامه) بر 

 روی درختان.
١۶٠٧٠۶ 

 ١۶٠٨٠١ هزینه تهیه الوار استاندارد از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶٠٨٠٢ الوار کوتاه از چوبهای سخت.هزینه تهیه  مترمکعب   

 ١۶٠٩٠١ هزینه تهیه تروارس استاندارد از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶٠٩٠٢ هزینه تهیه تراورس کوتاه از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶١٠٠١ هزینه تهیه قنداق از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶١١٠١ هزینه تهیه نعل از چوبهای سخت. مترمکعب   
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶١٢٠١ هزینه تهیه دو نعل از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶١٣٠١ هزینه تهیه پلور (واشان) از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶١۴٠١ هزینه تهیه تخته از چوبهای سخت. مترمکعب   

 ١۶١۵٠١ متر از چوبهای سخت. ٣هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ١۶١۵٠٢ متر از چوبهای سخت.  ۶هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ١۶١۵٠٣ متر از چوبهای سخت.  ٨هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ١۶١۵٠۴ متر از چوبهای سخت.  ١٠هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ١۶١۵٠۵ متر از چوبهای سخت. ١٢هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

  
 اصله 

از چوبهای سخت با قطر  تهیه سیم پایه (پایه چوبی)
 متر. ٢٫٢متر و طول حداکثر  سانتی ١٠حداکثر 

١۶١۶٠١ 

 ١۶١٧٠١ هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت.  مترمکعب   

 ١۶١٧٠٢ هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت. تن   

 ١۶١٨٠١ هزینه تهیه الره از چوبهای سخت. تن   

 ١۶١٩٠١ چوبهای سخت.هزینه تهیه ستون استاندارد از  اصله   

 ١۶٢٠٠١ تهیه رام از چوبهای سخت. اصله   

 ١۶٢١٠١ تهیه کالهک از چوبهای سخت. اصله   

 ١۶٢٢٠١ تهیه قیم ساده از چوبهای سخت. اصله   

 ١۶٢٣٠١ تهیه هیزم از چوبهای سخت. تن   

  
 تن 

برای تهیه هیزم در  ١۶٢٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 جنگل مخروبه.

١۶٢٣٠٢ 

 ١۶٢۴٠١ هزینه بارگیری گرده بینه  با لودر چنگک دار یا جرثقیل. مترمکعب   

 ١۶٢۴٠٢ هزینه  حمل گرده بینه. مترمکعب   

 ١۶٢۴٠٣ هزینه حمل چوب آالت الواری. مترمکعب   

 ١۶٢۴٠۴ هزینه جمع آوری و حمل کاتین.  مترمکعب   

 ١۶٢۴٠۵ هزینه جمع آوری وحمل هیزم. تن   

  
 مترمکعب 

داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت مشبک و 
 افقی (براساس اصول فنی).

١۶٢۵٠١ 

 ١۶٢۵٠٢ داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت عمودی. مترمکعب   

 ١۶٢۶٠١ اندود کردن مقطع مقطوعات با پارافین. اصله   

 
 

 

١٠١  
 

 



 برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٨آبخیزداری و منابع طبیعی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٢۶٠٢ اندود کردن مقطع مقطوعات با رنگ و ضد زنگ. اصله   

 ١۶٢٧٠١ و ابزار الزم. Sمقاطع گرده بینه با تهیه  (S)اس کوبی  عدد   

  
 مترطول 

 ١٠پوست کنی درختان قطع شده با قطر برابر سینه 
 متر. سانتی

١۶٢٨٠١ 

  
 مترطول 

متر  سانتی ١٠برای هر ١۶٢٨٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 میشود.افزایش قطر برابر سینه که به قطر ما قبل اضافه 

١۶٢٩٠١ 

 ١۶٣٠٠١ تنک کردن عرصه های جنگلی یا نهالکاری شده. هکتار   

  
 هکتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق  آزاد کردن نهال
های  های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال حذف علف

 های نامرغوب برای هر نوبت. گونه

١۶٣١٠١ 

  
 هکتار 

های با ضریب  سرما یا گونه های حساس به هرس فرم گونه
زیاد دو شاخه یا چند به منظور جلوگیری از دو یا چند 

 شاخه شدن در مرحله شل تا خال شامل کلیه کارهای الزم.

١۶٣٢٠١ 

 ١۶٣٣٠١ های سوزنی برگ. هرس خشک (زنده) گونه هکتار   

 
 

 

١٠٢  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده

 

 مقدمه
مورد نیاز باشد. و با توجه هایی است که براي اجراي عملیات موضوع پیمان  ها و مصالح کشاورزي و منابع طبیعی، مصالح و نهاده . نهاده1

ها و مشخصات فنی، توسط پیمانکار تهیه و در کارگـاه و یـا در پـاي کـار بـه طـور مرتـب و         بندي اجراي کار، طبق ویژگی به برنامه زمان
کـه در آن،   صحیح به شکلی تخلیه و انبار شود که قابل اندازه گیري یا شمارش باشد. هنگام ورود آنها به کارگاه باید صورت جلسه ورود

نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است با حضور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت تنظیم شود و موقتا در کارگـاه تحویـل پیمانکـار    
 شود.

هاي مربوط به بارگیري، حمـل و   هاي کشاورزي و منابع طبیعی پیش بینی شده و هزینه هاي این فصل، هزینه تهیه نهاده . در قیمت ردیف2
 هاي مربوط در نظر گرصفته شده است. هاي فصل یه در ردیفتخل
شـود و بـراي    هاي کشاورزي و منابع طبیعی اندازه گیري و یـا شـمارش مـی    . هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح و نهاده3

 هایی که مشمول هزینه حمل مازاد  (براي مصالح و نهاده 7/0درصد بهاي آنها و هزینه حمل بدون اعمال ضریب  70تقویت مالی پیمانکار 
 هاي این فصل پس از  شود. صد در صد بهاي ردیف ها منظور می شوند)، با احتساب ضریب پیشنهادي پیمانکار، در صورت وضعیت می

 شود. ها منظور و پرداخت می تهیه و مصرف و یا اجرا در صورت وضعیت
ها، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل و شرایط مناسـبی   مصالح و نهاده . مسئولیت حفظ و نگهداري4

 که در مقابل عوامل جوي و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.
کـار منظـور    هاي پاي . در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، وصورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح و نهاده5

 شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.
هاي کشاورزي و منابع طبیعی مورد نیاز، به موجب ضرورت و موقعیت محـل بـا تشـخیص مهنـدس مشـاور یـا        . مقدار مصالح و نهاده6

 شود. دستگاه نظارت تعیین می
هاي گیاهی، بذر، کود، سـم و امثـال آنهـا) بایـد قـبال بـه تاییـد         هاي کشاورزي و منابع طبیعی (گونه . محل خرید و تهیه مصالح و نهاده7

 مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما برسد.
ي مورد نیاز طـرح بـه مراجـع ذیـربط کتبـا معرفـی       هاي کشاورز . در صورت نیاز، کارفرما پیمانکار را براي تهیه و خرید مصالح و نهاده8

 نماید. می
. کلیه بذور باید توسط یک دستگاه ذیصالح معتبر و رسمی، از نظر درجه خلوص، درجه جوانـه زنـی (قـوه نامیـه)، عـدم آلـودگی بـه        9

 ها و آفات و بذر گیاهان هرز و با ذکر اصالت گونه مورد گواهی الزم قرارگیرد. بیماري
 ها و آفات گیاهی ضروري است. ها، ارایه گواهی اصالت گونه و عدم آلودگی به بیماري ها و پاجوش ها و قلمه لیه نهال. براي ک10
هاي کشاورزي و منابع طبیعی را تعیین و در مقابل  . کارفرما با توجه به نیازهاي پروژه در هنگام برآورد بهاي واحد هر یک از نهاده11

  شوند. این اقالم بعنوان اقالم ستاره دار محسوب نمینماید،  ردیف مربوط درج می
 

 
 

 

١٠٣  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٠١٠١ خاک رس زراعی. مترمکعب   

 ١٩٠١٠٢ خاک پوکه معدنی. مترمکعب   

 ١٩٠١٠٣ خاک پوکه صنعتی. مترمکعب   

 ١٩٠٢٠١ ماسه بادی نرم دریایی. مترمکعب   

 ١٩٠٢٠٢ ای). ماسه بادی زیر سرندی (رسوبات کارخانه مترمکعب   

 ١٩٠٢٠٣ ماسه بادی خاکدار معدنی. مترمکعب   

 ١٩٠٢٠۴ ماسه شکری. مترمکعب   

 ١٩٠٣٠١ خاک پیت. کیلوگرم   

 ١٩٠٣٠٢ خاک هوموسی و غنی از مواد آلی. مترمکعب   

 ١٩٠٣٠٣ خاک ریشه (همراه با ریشه گیاهان چمنی). کیلوگرم   

 ١٩٠٣٠۴ خاک زراعتی غنی. مترمکعب   

 ١٩٠٣١٠ کردن و یا اصالح خاکها.آهک معدنی برای غنی  تن   

 ١٩٠۴٠١ کود حیوانی گوسفندی پوسیده. مترمکعب   

 ١٩٠۴٠٢ کود حیوانی گوسفندی تازه. مترمکعب   

 ١٩٠۴٠٣ کود حیوانی گاوی پوسیده. مترمکعب   

 ١٩٠۴٠۴ کود حیوانی گاوی تازه. مترمکعب   

 ١٩٠۴١٠ کود مرغی پوسیده (آهکدار). مترمکعب   

 ١٩٠۴١١ کود مرغی تازه. مترمکعب   

 ١٩٠۴٢٠ خاکبرگ (کود). مترمکعب   

 ١٩٠۴٢١ ها برای تقویت خاک. کود سبز از لگوم مترمکعب   

 ١٩٠۴٣٠ کود شیمیایی ازته (اوره). کیلوگرم   

 ١٩٠۴٣١ کود شیمیایی فسفاته و سوپر فسفاته. کیلوگرم   

 ١٩٠۴٣٢ کود شیمیایی نیتراته. کیلوگرم   

 ١٩٠۴۴٠ کود کمپوست (کود بازیافت زباله). کیلوگرم   

 ١٩٠۵٠١ ماالتیون). -سم آفت کشی (مانند گوزاتیون  لیتر   

 ١٩٠۵١٠ سم ضد عفونی مانند ویتاواکس. کیلوگرم   

 ١٩٠۵١١ سم قارچ کش و ضد عفونی کننده. کیلوگرم   

 ١٩٠۵٢٠ سم علف کش. کیلوگرم   

 
 

 

١٠۴  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

جوندگان و خزندگان (موش، سوسک و سموم دفع 
 حشرات).

١٩٠۵٣٠ 

 ١٩٠۶٠١ روغن آفت کش. لیتر   

 ١٩٠۶٠٢ سنکور. لیتر   

گروپایرون دزرتروم. کیلوگرم     ١٩٠٧٠١ آ

گروپایرون النگاتوم. کیلوگرم     ١٩٠٧٠٢ آ

گروپایرون تریکو فوروم. کیلوگرم     ١٩٠٧٠٣ آ

گروپایرون  کیلوگرم     ١٩٠٧٠۴ .(tauri)آ

گروپایرون کریستاتوم. کیلوگرم     ١٩٠٧٠۵ آ

 ١٩٠٧١٠ چاودار یکساله. کیلوگرم   

 ١٩٠٧١١ چاودار دو ساله. کیلوگرم   

 ١٩٠٧١٢ چاودار چند ساله. کیلوگرم   

 ١٩٠٧٢٠ علف پشمکی. کیلوگرم   

 ١٩٠٧٣٠ دم اسبی. کیلوگرم   

 ١٩٠٧۴٠ نسی. کیلوگرم   

 ١٩٠٧۵٠ چمن دیم. کیلوگرم   

 ١٩٠٧٧٠ پوآ. کیلوگرم   

 ١٩٠٧٨٠ چوب پیازدار. کیلوگرم   

 ١٩٠٧٩٠ ملیکا خوش خوراک. کیلوگرم   

 ١٩٠٧٩۵ ارزن. کیلوگرم   

 ١٩٠٨٠١ گون مرتعی کیلوگرم   

 ١٩٠٨١٠ گون گزانگبین. کیلوگرم   

 ١٩٠٨٢٠ گون مرتعی خوش خوراک. کیلوگرم   

 ١٩٠٨٣٠ جاشیر. کیلوگرم   

 ١٩٠٨۴٠ کما. کیلوگرم   

 ١٩٠٨۵٠ سالسوال. کیلوگرم   

 ١٩٠٨۶٠ اسفناج وحشی. کیلوگرم   

 ١٩٠٨٧٠ درمنه دشتی. کیلوگرم   

 ١٩٠٨٧١ درمنه کوهی. کیلوگرم   

 
 

 

١٠۵  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٠٨٨٠ اروشیا. کیلوگرم   

 ١٩٠٨٨۵ کوخیا کیلوگرم   

 ١٩٠٨٩٠ توت روباه. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠١ یونجه کریساری. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠٢ قره یونجه اصیل. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠٣ یونجه همدانی اصیل. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠۴ یونجه یزدی اصیل. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠۵ یونجه بغدادی اصیل. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠۶ یونجه اسکوتالتا. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٠٧ یونجه پلی مرفا. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٢٠ اسپرس. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٣٠ ای سرد سیری. ماشک گل خوشه کیلوگرم   

 ١٩٠٩٣١ ای گرم سیری. ماشک گل خوشه کیلوگرم   

 ١٩٠٩٣۶ گاودانه). -خلر (گرگرو  کیلوگرم   

 ١٩٠٩۴٠ شبدر برسیم. کیلوگرم   

 ١٩٠٩۴١ شبدر ایرانی. کیلوگرم   

 ١٩٠٩۵٠ چغندر و شلغم دامی. کیلوگرم   

 ١٩٠٩۵۶ ای منداب علوفه کیلوگرم   

 ١٩٠٩۶٠ سورگرم سودانگراس (سوسنگرد). کیلوگرم   

 ١٩٠٩۶١ ای رقم بومی اصفهان. ذرت خوشه کیلوگرم   

 ١٩٠٩٧٠ ترپتیکاله. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٧۵ ارزن. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٨٠ جو معمولی. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٩٠ جو دوسر. کیلوگرم   

 ١٩٠٩٩۵ جو لخت. کیلوگرم   

 ١٩١٠٠١ گردو. کیلوگرم   

 ١٩١٠١٠ بادام. کیلوگرم   

 ١٩١٠٢٠ پسته. کیلوگرم   

 
 

 

١٠۶  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩١٠٣٠ فندق. کیلوگرم   

 ١٩١٠۴٠ زالزالک خوراکی. کیلوگرم   

 ١٩١٠۴۶ سنجد. کیلوگرم   

 ١٩١٠۵٠ گیالس. کیلوگرم   

 ١٩١٠۶٠ کلیه هسته جات (هلو، آلبالو، آلو). کیلوگرم   

 ١٩١٠٧٠ نارنج. -انواع مرکبات  کیلوگرم   

 ١٩١٠٨٠ گالبی وحشی. کیلوگرم   

 ١٩١٠٩٠ کنار. کیلوگرم   

 ١٩١١٠١ بادام کوهی. کیلوگرم   

 ١٩١١٠٢ بادام تلخ. کیلوگرم   

 ١٩١١٠٣ ارژن. کیلوگرم   

 ١٩١١١٠ بنه (پسته کوهی). کیلوگرم   

 ١٩١١١۶ محلب. کیلوگرم   

 ١٩١١٢٠ گیالس وحشی. کیلوگرم   

 ١٩١١٢۵ زالزالک قرمز (وحشی). کیلوگرم   

 ١٩١١٣٠ کهور پاکستانی. کیلوگرم   

 ١٩١١٣١ کهور ایرانی. کیلوگرم   

کاسیا. کیلوگرم     ١٩١١۴٠ آ

کاسیا (فیاللوسیا). کیلوگرم     ١٩١١۴١ آ

کاسیا ویکتوریا. کیلوگرم     ١٩١١۴٢ آ

 ١٩١١۵٠ درمان عقرب. کیلوگرم   

 ١٩١١۵٢ داغداغان. کیلوگرم   

 ١٩١١۵٣ نارون. کیلوگرم   

 ١٩١١۵۵ خرنوب. کیلوگرم   

 ١٩١١۵٧ ارغوان. کیلوگرم   

 ١٩١١۶٠ اقاقیا. کیلوگرم   

 ١٩١١۶۵ زبان کنجشک. کیلوگرم   

 ١٩١١۶٨ عرعر. کیلوگرم   

 
 

 

١٠٧  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩١١٧٠ افرا زینتی. کیلوگرم   

 ١٩١١٧۵ افرا معمولی. کیلوگرم   

 ١٩١١٨٠ ایرانی.ابریشم  کیلوگرم   

 ١٩١١٨١ ابریشم مصری. کیلوگرم   

 ١٩١١٨۴ ابریشم هندی. کیلوگرم   

 ١٩١١٩٠ اکالیپتوس. کیلوگرم   

 ١٩١٢٠١ کاج تهران. کیلوگرم   

 ١٩١٢١٠ کاج سیاه. کیلوگرم   

 ١٩١٢٢٠ کاج مشهد. کیلوگرم   

 ١٩١٢۵٠ ای. سرو نقره کیلوگرم   

 ١٩١٢۶٠ ای. سرو خمره کیلوگرم   

 ١٩١٢۶١ سرو ناز. کیلوگرم   

 ١٩١٢٧٠ سرو شیراز. کیلوگرم   

 ١٩١٢٨٠ زربین. کیلوگرم   

 ١٩١٢٩٠ بلوط. کیلوگرم   

 ١٩٢٠٠١ ساله). ٣و  ٢، ١نهال گردو (  اصله   

 ١٩٢٠١٠ نهال بادام.  اصله   

 ١٩٢٠٢٠ نهال پسته.  اصله   

 ١٩٢٠٣٠ نهال فندق.  اصله   

 ١٩٢٠۴٠ نهال زالزالک.  اصله   

 ١٩٢٠۴۶ نهال سنجد.  اصله   

 ١٩٢٠۵٠ نهال گیالس.  اصله   

 ١٩٢٠۶٠ نهال (هلو، آلبالو و آلو).  اصله   

 ١٩٢٠٧٠ نهال مرکبات.  اصله   

 ١٩٢٠٨٠ نهال و پاجوش خرما (نخل).  اصله   

 ١٩٢٠٩۵ کنار.  اصله   

  
 اصله 

ساله) بومی، پیوندی (سیاه، شاتوت،  ٣و  ٢، ١نهال توت ( 
 سفید).

١٩٢١١٠ 

 ١٩٢١٢٠ نهال زیتون.  نهال   

 
 

 

١٠٨  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٢١٣٠ نهال گالبی.  اصله   

 ١٩٢١۴٠ نهال سیب. اصله   

 ١٩٢١۵٠ نهال به. اصله   

 ١٩٢١۶٠ ای). نهال ازگیل (زرد و قهوه اصله   

 ١٩٢١٧٠ نهال پاجوش انجیر. اصله   

 ١٩٢١٧۵ نهال انبه. اصله   

 ١٩٢١٨٠ پاجوش خرما. اصله   

 ١٩٢١٨۵ پاجوش خرمالو. اصله   

 ١٩٢١٩٠ پاجوش آلبالو. اصله   

 ١٩٢٢٠١ قلمه مو. قلمه   

 ١٩٢٢١٠ قلمه سنجد. قلمه   

 ١٩٢٢٢٠ قلمه انار. قلمه   

 ١٩٢٢٣٠ قلمه انجیر. قلمه   

 ١٩٢٢۴٠ قلمه زیتون. قلمه   

 ١٩٢٣٠١ قلمه صنوبر (و تبریزی). قلمه   

 ١٩٢٣١٠ قلمه بید(معمولی و مجنون). قلمه   

 ١٩٢٣٢٠ قلمه چنار و سپیدار. قلمه   

 ١٩٢٣٣٠ قلمه گز. قلمه   

 ١٩٢٣۴٠ قلمه توسکا. قلمه   

 ١٩٢٣۵٠ قلمه راش. قلمه   

 ١٩٣١٠١ نهال بلوط. اصله   

 ١٩٣١٣٠ نهال کهور ایرانی. اصله   

 ١٩٣١٣١ نهال کهور پاکستانی. اصله   

 ١٩٣١۴٠ نهال کهور آکاسیا. اصله   

کاسیا سالیسینا. اصله     ١٩٣١۴١ آ

کاسیا فیاللوسینا. اصله     ١٩٣١۴٢ آ

کاسیا ویکتوریا. اصله     ١٩٣١۴٣ آ

 ١٩٣١۵٠ نهال درمان عقرب. اصله   

 
 

 

١٠٩  
 

 



 های کشاورزی و منابع طبیعی فصل  نوزدهم. نهاده
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٣١۵٢ نهال داغداغان. اصله   

 ١٩٣١۵٣ نهال نارون. اصله   

 ١٩٣١۵۵ نهال خرنوب. اصله   

 ١٩٣١۵٧ نهال ارغوان. اصله   

 ١٩٣١۶٠ نهال اقاقیا. اصله   

 ١٩٣١۶۵ نهال زبان گنجشک. اصله   

 ١٩٣١۶٨ نهال عرعر. اصله   

 ١٩٣١٧٠ نهال افرا زینتی. اصله   

 ١٩٣١٧۵ نهال افرا معمولی. اصله   

 ١٩٣١٨٠ نهال ابریشم ایرانی. اصله   

 ١٩٣١٨١ نهال ابریشم مصری. اصله   

 ١٩٣١٨۴ نهال ابریشم هندی. اصله   

 ١٩٣١٩٠ نهال اکالیپتوس. اصله   

 ١٩٣١٩۵ نهال راش. اصله   

 ١٩٣٢٠١ نهال کاج تهران. اصله   

 ١٩٣٢١٠ نهال کاج سیاه. اصله   

 ١٩٣٢٢٠ نهال کاج مشهد. اصله   

 ١٩٣٢٢۵ ای. نهال سرو نقره اصله   

 ١٩٣٢۶٠ ای. نهال سرو خمره اصله   

 ١٩٣٢۶١ نهال سروناز. اصله   

 ١٩٣٢٧٠ نهال سرو شیرازی. اصله   

 ١٩٣٢٨٠ نهال زربین. اصله   

 ١٩۴٠٠١ نهال. اصله   

 
 

 

١١٠  
 

 



 دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل

 
  مقدمه 
 
هاي مـرتبط   هاي منابع طبیعی خود از مراحلی تشکیل شده است که جهت برآورد آن لزوما باید از ردیف هاي اجرایی در پروژه اجزاي فعالیت  

 در فهرست بها استفاده نمود و در عین حال این مرحله از اجراي پروژه میتواند به تنهایی بصورت ارایه خدمات در واحد سطح توسط پیمانکار
گردنـد، خـود    هـاي جنگلـداري، محسـوب مـی     اجرا شود. به عنوان مثال غنی سازي جنگل و زیـر اشـکوب مراحلـی از اجـراي طـرح      مستقل
 باشند. گردند و داراي دستورالعمل فنی اجرایی مربوط به خود نیز می هایی مانند کشت نهال یا هرس یا سله شکنی نهال را شامل می ردیف

هاي منابع طبیعی که مستقال قابلیت ارایه خدمات در واحد هزینه را دارند تفکیـک و   در این فصل زیر مجموعه هریک از فعالیت اجرایی پروژه
اجرایـی و شـرایط عرصـه تعیـین و      –هاي فنی  هاي مرتبط بر اساس دستورالعمل هاي ردیف ذکر گردیده است مقادیر دستمزد بر حسب هزینه

 شد. برآورد خواهد
هـاي   هاي آبخیزداري، عرصه کاري، مراتع، عرصه هاي جنگلی، جنگل هاي منابع طبیعی شامل جنگل، راه . خدمات نگهداري و صیانت از عرصه1

 بیابانی، در واحد سطح عرصه است. بر اساس ضوابط فنی اجرایی خواهد بود.
 ك و اسکیدر رو.. مسیریابی، احداث مسیر و نصب پایه هاي سیم نقاله ثابت و متحر2

 . تجدید حجم چوب درختان مقطوعه.3

 هاي منابع طبیعی شامل: هاي اجرایی در پروژه . سایر فعالیت4

 . اطفا حریق4-1
 هاي حمایت عرصه شامل مبارزه با آفات و اراضی . فعالیت4-2
 . حمایت عرصه بدون استفاده از سموم شیمیایی4-2-1
 از سموم شیمیایی و یا سایر عوامل بیولوژیکی. حمایت عرصه با استفاده 4-2-2
 اي در چارچوب شرح خدمات مربوطه خواهد بود. صورت پروژهه . عملیات مانند کشف حریق با استفاده از اطالعات راهداري ب5

 
 

 

١١١  
 

 



 دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال  فهرست

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٠١١٠١ دستمزد مراقبت از جنگل در شمال کشور. هکتار سال   

 ٢٠١١٠٢ دستمزد مراقبت از جنگل در خارج شمال کشور. هکتار سال   

  
 سالهکتار  

های خارج شمال  کاریها در جنگل دستمزد مراقبت از جنگل
 کشور (قرقبانی).

٢٠١٢٠١ 

 ٢٠١٢٠٢ دستمزد مراقبت در خارج از شمال کشور. هکتار سال   

 ٢٠١٣٠١ بانی). دستمزد مراقبت از مرتع (مرتع هکتار سال   

 ٢٠١۴٠١ های بیولوژیکی آبخیزداری. مراقبت از عرصه هکتار سال   

  
 هکتار سال 

هایی با  کاری عملیات در عرصه مراقبت از بذرکاری و نهال
 های مراتع. شرایط توپوگرافیک مختلف و پروژه

٢٠١۵٠١ 

  
 هکتار سال 

هایی با  کاری عملیات در عرصه مراقبت از بذرکاری و نهال
 های آبخیزداری. شرایط توپوگرافیک مختلف و پروژه

٢٠١۵٠٢ 

  
 هکتار سال 

هایی با  کاری عملیات در عرصه بذرکاری و نهالمراقبت از 
 های بیابان. شرایط توپوگرافیک مختلف و پروژه

٢٠١۵٠٣ 

  

 هکتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق  آزاد کردن نهال
های  های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال حذف علف

های شمال  های نا مرغوب برای هرنوبت در جنگل گونه
 کشور.

٢٠٢١٠١ 

  

 هکتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق  آزاد کردن نهال
های  های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال حذف علف

های خارج  های نا مرغوب برای هرنوبت در جنگل گونه
 شمال کشور.

٢٠٢١٠٢ 

 ٢٠٢١٠٣ پاک کردن هر هکتار عرصه جنگلی از شمال کشور. هکتار   

 ٢٠٢١٠۴ پاک کردن هر هکتار عرصه جنگلی خارج از شمال کشور. هکتار   

  
 هکتار 

هادر مرحله شل تا خال شامل کلیه  هرس فرم شاخه نهال
 های شمال کشور. کارهای الزم در جنگل

٢٠٢١٠۵ 

  
 هکتار 

هادر مرحله شل تا خال شامل کلیه  هرس فرم شاخه نهال
 شمال کشور.های خارج از  کارهای الزم در جنگل

٢٠٢١٠۶ 

 ٢٠٢١٠٧ های سوزنی برگ. هرس خشک (زنده) گونه هکتار   

 ٢٠٢٢٠١ های شمال. غنی سازی زیر اشکوب در جنگل هکتار   

  
 هکتار 

های خارج از شمال  غنی سازی زیر اشکوب در جنگل
 کشور.

٢٠٢٢٠٢ 

 
 

 

١١٢  
 

 



 دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال  فهرست

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 هکتار 

کاری شده در  های جنگلی یا نهال تنگ کردن عرصه
 شمال کشور.های  جنگل

٢٠٢٣٠١ 

  
 هکتار 

کاری شده در  های جنگلی یا نهال تنگ کردن عرصه
 های خارج از شمال کشور. جنگل

٢٠٢٣٠٢ 

 ٢٠٢۴٠١ تجدید حجم درختان مقطوعه. مترمکعب   

 ٢٠٣١٠١ مسیریابی و احداث مسیر اسکیدر رو. صد متر یک   

 ٢٠٣٢٠١ مسیریابی و احداث مسیر سیم نقاله. صد متر یک   

  
 هکتار 

مبارزه مکانیکی با آفات (بدون استفاده از سموم شیمیایی) 
 در عرصه.

٢٠۴١٠١ 

 ٢٠۴١٠٢ مبارزه با آفات با سم پاشی در عرصه. هکتار   

 ٢٠۵١٠١ اطفا حریق به روش زمینی. هکتار   

 ٢٠۵١٠٢ اطفا حریق به روش هوایی. هکتار   

 
 

 

١١٣  
 

 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

  مقدمه 
  کار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  توجه، مورد نیاز باشد و با  پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  مصالحی کار، به پاي  . مصالح1

  باشد. هنگام  یا شمارش  گیري اندازه  قابل  انبار شود که  شکلی به  طور مرتب  به یا در پاي کار  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات
، با حضور مهندس مشاور یا دستگاه  است  شده  ورود مشخص  تاریخ ، مقدار و ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه به  ورود مصالح
 و موقتا در کارگاه تحویل پیمانکار شود. شود  نظارت تنظیم

در   مصالح  و باراندازي  مربوط  هاي فصل  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینۀ ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت .2
  در مقدمه  شده  بینی موارد پیش  استثناي ، به مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  هکارگا
 شود. نمی  ها، انجام فصل

  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  . هنگام3
  ضریب  اي، منطقه ضریب شوند)، با احتساب مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي

 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریب و  باالسري
  کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق  کارفرماست به  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام4

  ( چنانچه  وضعیت  از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  در این  باشد. که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی
  کارفرما، آنها را از کارگاه  تواند با پیشنهاد مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و موافقت باشد )، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت

 کند.  خارج
  در مقابل  که  مناسبی  را در محلو پیمانکار باید آنها   پیمانکار است  عهده ، به پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتو. مس5

 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل
  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهاي  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  . نرخ6

 . سایر موارد نیستیا استناد در   استفاده  ، و قابل است
مازاد   کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت  . در آخرین7

 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط پیمانکار است به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  بر مصرف
 شود. کار در صورت نیاز، هنگام ورود مصالح، بهاي آنها تعیین و در صورت وضعیت منظور می مصالح پايدر هاي بدون قیمت  ردیف .8
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 ۴١٠١٠١ گچ فله. تن ٠٠٠,۶٧۵  

 ۴١٠١٠٢ کیلوگرمی. ۴٠ای (پاکتی)  گچ کیسه تن ٠٠٠,٧٢۴  

 ۴١٠١١٠ کلوخه آهک زنده. تن ١,١٩٣,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠١ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ۴٨١,٠٠٠,١  

 ۴١٠٢٠٢ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ٠٠٠,١,٨٢۴  

 ۴١٠٢٠٣ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ۴٧١,٠٠٠,١  

 ۴١٠٢٠۴ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ٠٠٠,١,٨١۴  

 ۴١٠٢٠۵ سیمان پرتلند نوع پنج فله. تن ۴٨١,٠٠٠,١  

 ۴١٠٢٠۶ سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. تن ٠٠٠,١,٨٢۴  

 ۴١٠٣٠١ خاک رس. مترمکعب   

 ۴١٠٣٠٣ ماسه خاکدار معمولی. مترمکعب   

 ۴١٠٣٠٨ ماسه بادی نرم. مترمکعب   

 ۴١٠٣٠٩ ای. مصالح مخلوط رودخانه مترمکعب ۵٠٠,٢۶٨  

 ۴١٠٣١١ انواع ماسه شسته طبیعی و شکسته. مترمکعب ٣٩١,٠٠٠  

 ۴١٠٣١٢ انواع شن شسته طبیعی و شکسته. مترمکعب ٣٠٢,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ سنگ قلوه. مترمکعب ٢۵۶,۵٠٠  

 ۴١٠۴٠٢ ای بزرگ. انواع سنگ رودخانه مترمکعب   

 ۴١٠۴٠۴ سنگ الشه. مترمکعب ۵٠٠,٢۴٠  

 ۴١٠۴٠۵ انواع سنگ الشه معدنی. مترمکعب ۴٠١,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۶ سنگ الشه قواره شده موزاییکی. مترمکعب ۵٠٠,۴۴٠  

 ۴١٠۴٠٧ قواره شده موزاییکی درز شده.سنگ الشه  مترمکعب ۵٠٠,۴۴٠  

 ۴١٠۴٠٨ سنگ بادبر. مترمربع ۴٩٧,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٩ سنگ سرتراش. مترمکعب ۵٧۶,۵٠٠  

 ۴١٠۴١٠ سنگ نیم تراش. مترمکعب ۶٢۶,۵٠٠  

 ۴١٠۴١١ سنگ تمام تراش. مترمکعب ٧٢۶,۵٠٠  

 ۴١٠۴١٢ دار. سنگ دو تیشه ریشه مترمربع ۵٠٠,٢٢٠  

 ۴١٠۶٠١ فشاری. آجر قالب ۵٣٠,١  

 ۴١٠۶٠٣ آجر ماشینی سوراخدار. قالب ۴٣٠,١  

 ۴١٠٧٠١ ) تیغه.١٠×٢٠×٢۵بلوک سفالی دیواری ( قالب ٣,١٩٠  
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 ۴١٠٧٠٢ .١۶×٢۵×۴٠بلوک سفالی سقفی  قالب ٠٠٠,١۵  

 ۴١٠٩٠١ )١٠×٣٠×۴٠جدول سیمانی پارکی.( مترمکعب   

 ۴١٠٩٠٢ ).١٢×۴۵×۵۵جدول سیمانی فاضالبی ( مترمکعب   

 ۴١١٠٠١ انواع تیرآهن معمولی. کیلوگرم ۶٠٠,۴٠  

 ۴١١٠٠٢ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم   

 ۴١١٠٠٣ انواع ناودانی. کیلوگرم ۴٣,٨٠٠  

 ۴١١٠٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ۴٣,٨٠٠  

 ۴١١٠٠۶ انواع سپری. کیلوگرم ۴٣,٨٠٠  

 ۴١١٠٠٧ انواع قوطی. کیلوگرم ۴٩,٢٠٠  

 ۴١١٠٠٨ و پروفیل چارچوب. Zانواع پروفیل توخالی، پروفیل  کیلوگرم ۴٠٠,۴٩  

 ۴١١٠٠٩ انواع تسمه. کیلوگرم ٠٠٠,۴۴  

 ۴١١١٠١ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ٠٠٠,۴۴  

 ۴١١١٠٣ انواع ورق سفید و گالوانیزه. کیلوگرم ٧٠٠,٧۶  

 ۴١١٢٠١ انواع میلگرد ساده . کیلوگرم ٧٠٠,۴۶  

 ۴١١٢٠۴ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ٣٨,٠٠٠  

 ۴١١٢٠۵ انواع شبکه جوش شده فوالدی. کیلوگرم ۶١,٩٠٠  

 ۴١١٣٠١ انواع لوله فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ٧٣,٧٠٠  

 ۴١١٣٠٢ انواع لوله فوالدی سیاه و درزدار. کیلوگرم ۴٨,٧٠٠  

 ۴١١۴٠١ های مختلف. انواع تورسیمی با چشمه کیلوگرم ٨٠٠,۴۵  

 ۴١١۴٠٢ سیم خاردار. کیلوگرم   

 ۴١١۴٠٣ انواع رابیتس گالوانیزه. کیلوگرم ٨٠٠,٧۵  

 ۴١١۴٠۴ ای. سیم گابیون صندوقه کیلوگرم   

 ۴١١۴٠۵ سیم گابیون رولی. کیلوگرم   

 ۴١١۴٠۶ انواع کابل مهاری و سیم. کیلوگرم   

 ۴١١٩٠٣ ٠انواع قیر کیلوگرم ٣٢,٢٠٠  

 ۴١٢٠٠١ انواع تخته و چهار تراش ایرانی. مترمکعب ١٢,١٨٠,٠٠٠  

 ۴١٢٠٠٢ انواع تراورس ایرانی. مترمکعب ٣٨٠,٠٠٠,١۵  

 ۴١٢١٠١ انواع تخته نراد خارجی. مترمکعب ١٨٠,٠٠٠,٢۶  

 ۴١٢١٠٢ انواع تراورس خارجی. مترمکعب ٢٨,١٨٠,٠٠٠  
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
       

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

 ۴١٣٣٠١ انواع دینامیت. کیلوگرم ٨۵,۵٠٠  

 ۴١٣۴٠١ فتیله.انواع  مترطول ٧,٢٩٠  

 ۴١٣۵٠١ انواع چاشنی. عدد ١٠٠,٢۶  

 ۴١٣۶٠١ انواع رنگ روغنی. کیلوگرم ١٧۴,۵٠٠  

 ۴١٣٧٠١ انواع رنگ پالستیکی. کیلوگرم ۵٠٠,١١٩  

 ۴١٣٨٠١ انواع چتایی (گونی کنفی). مترمربع ٣٠٠,٧۴  

 ۴١٣٩٠١ های صاف آزبست سیمان. انواع ورق کیلوگرم ۴٣٠,٨  

 ۴١٣٩٠٢ های موجدار آزبست سیمان. انواع ورق کیلوگرم ٣٨٠,۶  

 ۴١۴١٠١ معمولی. ١٠لوله سیمانی نمره  حلقه   

 ۴١۴١٠٢ معمولی. ١۵لوله سیمانی نمره  حلقه   

 ۴١۴١٠٣ معمولی. ٢٠لوله سیمانی نمره  حلقه   

 ۴١۴١٠۴ معمولی. ٣٠لوله سیمانی نمره  حلقه   

 ۴١۴١٠۵ معمولی. ۴٠لوله سیمانی نمره  حلقه   

 ۴١۴١٠۶ معمولی. ۶٠لوله سیمانی نمره  حلقه   

 ۴١۴٢٠١ کول سیمانی بیضی شکل. مترطول   
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست

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

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام به کارفرما)،  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  قدين  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . لیاتما  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 

  
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  قیمت در  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي سایر نقاطو   کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پیمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  بابت از  اي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١٣٩٨آبخیزداری و منابع طبیعی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست

 
، بایـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در کارهـاي   ، از ایـن  است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.   پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرنـد، ماننـد کارگاههـاي    قرار مـی   برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  د کهشو می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي2ـ1 

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

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قـرار گیـرد، ماننـد      تفادهآنها، مورد اسـ  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي3ـ1 

  ، پارکینگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشـویخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

و   آب  هـدایت   هـاي  ، ایجـاد خـاکریز و کانـال    اضـالب و ف  سـطحی   آبهـاي   و دفـع   آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  ، تـامین  کشـی  روبـاز، حصـار    ، پارکینگهـاي  ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

کارفرمـا    کـار، از سـوي    مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
  تعیـین   انپیمـ   خصوصـی   ، در شـرایط  گفتـه  پـیش   از نیازهـاي   هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین

 شود. می
  و تجهیـزات   مصـالح   و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  نمایی جا  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل . انبار کارگاه6ـ1 

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاه موجود کشور را به  از راههاي  ییک  که  است  ، راهی دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  ، راههایی سرویس  . راههاي8ـ1 
  یـا بـا واسـطه     طور مستقیم ا، بهر  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  ، راههایی ارتباطی  . راههاي9ـ1 

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

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
  یا نصـب   احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1 

  بـرداري   بهـره  و  رينگهدا به  مربوط و اقدامهاي  اجاره یا  خدمت خرید  صورت ، به محل موجود در  از امکانات آنها  اختیار گرفتن یا در  در کارگاه
 . از آنهاست

و دیگـر    آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات  مصـالح   کـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظـر    کارفرمـا، طبـق    تحـویلی   نهـا و محلهـاي  زمی  برگردانـدن   اول  شـکل  به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
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 برآورد  تهیه  . روش2 
  بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نیاز هر کار و همچنین  شرایط به  برآورد، باید با توجه  کننده  . مهندس مشاور یا دستگاه نظارت یا واحد تهیه1ـ2 

  در فهرست  شده  بینی پیش  هاي  ردیف  را طبق  مربوط  هاي  ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  گاهتجهیز کار  براي  روش  ترین ، اقتصادي آن  اجراي
  برآورد کرده  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن کار  اجراي  محل  قیمتهاي  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  تجهیز و برچیدن
و   را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي و در برابر ردیف

شود و اضافه کردن  ورد و پرداخت میهاي مندرج در این پیوست و جدول، برآ تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف کند.  بینی  ، پیش پیمان
 باشد. دار مجاز نمی ردیف با هر عنوان از جمله ستاره

شـود. در   برآورد آنها منظـور مـی    عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 
و   ، اسـتهالك  و نصـب   حمـل   ، هزینـه  فلـزي   سـاختمانها، ماننـد قابهـاي     سـاخته   پـیش   اروانها و قطعات، مانند ک ساخته پیش  مورد ساختمانهاي

از چنـد    کـه   شـود. در پیمانهـایی   ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه
 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  دهواحد استفا  بهاي فهرست  رشته

تبصره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به 
 شود. ما و پیمانکار توافق میمیزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفر

اجـرا در    دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  و راههایی  . ساختمانها، تاسیسات2ـ2 
  دوره  بـراي   در طـرح   کـه   یـا زیربنـایی    جنبـی   یسـات تاس  اجـراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته

در   موضـوع   و ایـن  شـود   اسـتفاده   تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره
  اجـراي   و در بـرآورد هزینـه    محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  هآنها با استفاد  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یـا    و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

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

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

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

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

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

  از شـبکه   اسـتفاده   بگیرد، در حالـت   عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  نظر دارد تامین کارفرما در  که  در صورتی .5ـ2 
و سـایر    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی
  مـدارك  ، در اسـناد و  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه کارهاي

  یـا احـداث    ارگاهک  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان
، منظـور   کارگـاه   تجهیز و برچیـدن   هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده ، به آب  چاه
 شود. می
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  بینـی  پـیش   پیمـان   خصوصی  در شرایط  آن  احداث  یباشد، باید چگونگ  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2 

تجهیـز و    هـاي  در ردیـف   بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشـته   واحد پایـه   بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  دهعه به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2 
و   کـرده   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی

 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه
  تسـهیالت   ، هـر نـوع    تاسـ  کارفرمـا   عهـده  بـه   در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2 

 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  باید آنرا در شرایط در اختیار پیمانکار قراردهد،  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري
  هـاي  واحـد ردیـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی  . هزینه9ـ2 

 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  دنتجهیز و برچی  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل
  و از ایـن   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه10ـ2 

 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت
در   اي ، هزینـه  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  ه. هزین11ـ2 

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف
  اسـت   الزم  کـه   . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  ايه (هزینه  باالسري  در هزینه،  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2

 شود. منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه
  ، شـمار اسـتفاده   است  ضروري  ، در کارگاه کارفرما، مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و آزمایشگاه  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2 

، منظـور   کارگـاه   تجهیز و برچیـدن   هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  از غذا، در شرایط  کننده
 شود. می

  پیمانکـار، در بـرآورد هزینـه     توسط  مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و آزمایشگاه  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2 
 . کار مجاز نیست  اجراي

  ، بـر اسـاس   حرافیان  راههاي به  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  راههاي  . هزینه15ـ2 
 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زیر  ، باند فرودگاه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست

، در اسـناد   نظـارت و آزمایشـگاه  کارفرما، مهندس مشـاور یـا دسـتگاه      کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
  هـاي  بـرآورد و جـزو هزینـه     مقطـوع   صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  ، و هزینه شده  درج  مناقصه

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن
تـا   421101و  420303تـا   420301  هاي ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون گاهکار  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 

در زیـر    شـده   تعیـین   نباید از میـزان منظور شود)  ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104
  از انجـام   ، بایـد قبـل   کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن    ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  این،  در موارد استثنایی  که  بیشتر شود. در صورتی

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  صورت کار به  یا ارجاع  مناقصه
ـ   ، راه، راه برقی  تاسیسات،  مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2 ، راهـداري، آبرسـانی    فرودگـاه  دآهـن و بان

بـرآورد    درصـد مبلـغ   4  میـزان   به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  ، شبکه آب  انتقال  خطوط  روستایی، آبخیزداري و منابع طبیعی، رشته
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  هزینه
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  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5  میزان ، به و زهکشی  آبیاري تحت فشار و آبیاري  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

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

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

  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیـز کارگـاه    جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  از تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، آن  و پس  کرده
  هـاي  دسـتگاه  ، پیمانکـار را بـه   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامین  براي  پیمان  مدارك در اسناد و  شده  بینی پیش  شرو  به  . کارفرما با توجه2ـ3 

  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  تفادهاس
  ، در حد متعـارف  منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3 

باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به
 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم

شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3 
  ، انجـام  بابـت   از ایـن   اضـافی   پیمانکـار اسـت و پرداخـت     هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  ارد یا مبالغمازاد بر مو

،  تجهیـز اضـافی    نهکند و هزی تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی
 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي

  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 
 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش

  کنـد، در برابـر حـوادث    مـی   احـداث   تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف6ـ3
 ند.ک  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی

شـوند.    کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات7ـ3 
  جـز سـاختمانها و قطعـات    . بـه  پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح تجهیزات

، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات  ، چنانچه ساخته  پیش
یـاد    پیمانکـار، سـاختمانها و تاسیسـات    به  آن  هوج  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  بهاي
 شود. کارفرما واگذار می ، به شده

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

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

و   ، محاسـبه  پیمـان   موضـوع   عملیـات   پیشـرفت   تناسـب   بـه  شود،  مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن  پیشرفت
 شود. می پرداخت

 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4 
 شود. می  پرداختمنظور و   وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4 
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میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4

ین حالت بر شود و در ا ، درج نمی420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه
   شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه

 

  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف جدول
 

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

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

 )4-4(با رعایت بند  دستگاه نظارت و آزمایشگاه.
  مقطوع

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

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

420303 
مشاور یا دستگاه نظارت، کارفرما و تامین غذاي کارمندان مهندس 

 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
  مقطوع

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

 )4-4سرعت. (با رعایت بند 
 مقطوع

 

420305 
هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون

 کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.انتقال تصویر در 
 مقطوع

 

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

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

 

420401 
هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده، و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان

 مشابه.آزمایشگاه پیمانکار و موارد 
  مقطوع

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402

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

 اداري و دفاتر کار.
  مقطوع

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

  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801

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

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

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

 خرید خدمت یا خرید مصالح.
  مقطوع

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

 برعکس.
  مقطوع

421001 
سازي خارج  نماتهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام 

 سازي بیش از ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما
 متر باشد. 5/3

  مقطوع

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

 حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
  مقطوع

421003 
آالت حفاري  استقرار وسایل و ماشینجایی، مونتاژ و  هدمونتاژ، جاب

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

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

 کوبی به کارگاه و برعکس.
  مقطوع

421005 
سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف

 و سایر قطعات پیش ساخته. ها ساخته پل پیش
  مقطوع

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

 النسمان) به کارگاه و برعکس.تر(پو
  مقطوع

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

 هر پل به محل پل دیگر.
  مقطوع

421008 
هاي  دیوارهاي محافظ و راهنما براي اطراف حفاريهزینه احداث 

 زیر زمینی.
  مقطوع

421101 

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

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

  مقطوع

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

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

  مقطوع
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 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

421103 

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

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

  مقطوع

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

 .آوري فاضالب کارهاي رشته شبکه جمع
  مقطوع

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

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 . کارهای جدید۴پیوست 

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

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

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

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

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

 .شود  تواند توافق می  نپیما  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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